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VAN HET NIEUWE GEBOUW DER)
TE SCHIEDAM, ARCHITECT W.M.
DUDOK, door IR. F.C.J. DINGEMANS,
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HERVIER (HET GRAFISCH WERK
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56

JUNINACHT, door H. KOCH
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WEYL
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reichen Mannes, door M.G. DOZY, met
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SLEVOGT (MAX), door MARIUS
DAALMAN, met 5 illustraties
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SMET (OVER GUSTAVE DE), door
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Het wezen van het oude Griekenland
door Joseph Csaky
DAAR is een tijdperk in de geschiedenis, waarin de mensch waarlijk op aarde leefde.
Nooit gingen zijn verlangens zijn grenzen te boven; hij vond er zijn vreugden en zijn
moeiten, zoowel als de middelen, die hem van zijn moeiten verlosten. Zijn
verwachtingen bleven binnen de aardsche atmospheer: als zijn nood hem daartoe
drong riep hij zijn goden tot zich, die niet al te ver van huis waren. Een ietsje hooger
alleen maar. En de goden mengden zich in zijn spelen, in zijn twisten zoo goed als
in zijn liefdesavonturen. Overal waar hij zich bevond was er een god, want hij zelf
was god en de goden waren menschen. Er was ook geen sprake van een paradijs met
zijn bedriegelijke belofte van een geluk na den dood. Het geluk was aardsch, zoon
van het Ware en Schoone. En het was goddelijker naar de mate het dieper menschelijk
was.
In de glimlach van een oneindig licht heeft een klein volk zich een bestaan
geschapen, zoo waarachtig menschelijk als in vroeger noch later tijden ooit gezien
is. Het heeft een Harmonie kunnen scheppen, door geen enkel volk ooit ter zijde
gestreefd, juist omdat het nimmer zijn eigen grenzen te buiten is gegaan. Het heeft
in zijn denken en in zijn kunst het uiterste van het volmaakte weten te bereiken,
omdat het altijd de zuiver menschelijke afmetingen bewaarde en zijn heil niet in den
hemel stelde. Het leven was evenwichtig, omdat het geen ander leven wenschte te
zijn dan het menschelijke. Het menschelijke, dat was bij uitstek het Ware en het
Schoone. En zoo is door die kunst van hoogste menschelijkheid, die bijgevolg door
haar eenvoud en evenwicht de wereld het meest verrukt heeft, de Harmonie gaan
wonen in alle tijden en ruimten des levens.
En dat alles op een rots, dor en onvruchtbaar, maar van een verblindende
schoonheid: het oude Griekenland.
Ook heden ten dage wordt het oude Griekenland nog slecht begrepen. Men heeft
er verkeerde opvattingen over, die door de scholen en de boeken, niettemin beroemd
om hun degelijkheid, in omloop worden gebracht en ingang vinden, juist omdat alles
er te ernstig en te plechtig in wordt voorgedragen. De gezichten komen al dadelijk
in de plooi als er over de Grieksche kunst gesproken wordt. En dan te bedenken, dat
die Grieksche kunst een en al glimlach, vreugde en licht is.
Die verkeerde voorstellingen hebben we aan Rome te danken! De Europeesche
beschaving heeft van haar ontluiking af den invloed en den noodlottigen wil moeten
ondergaan van een slechten genius, die haar ongevoelig en hard
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heeft gemaakt, die haar langzaam aan geheel doortrokken en verzadigd heeft van de
wreede en barbaarsche wet, die de slechte romeinsche genius bracht. Dat harde en
lompe volk kende maar één wet, die van oorlog en verovering. Het offerde alles
daaraan op wat mooi en edel in het leven is; de vriendschap, de liefde, vrouw en
kind, de schoonheid van alle dingen: alles ten offer aan oorlog. Overal waar zij
kwamen was het gedaan met de natuurlijke ontwikkeling van de kunst der
onderworpen volken, die zij hun eigen kunst oplegden. En wat was dat voor een
kunst? Een slechte barbaarsche navolging, ontdaan van alle gevoeligheid en
schoonheid, een hoogmoedige en dwaze navolging van de Grieksche kunst in VERVAL.
De wreede en meedoogenlooze Romeinen zijn altijd uitermate ongevoelig geweest
voor de schoonheid van kunst. Hebben zij niet verkondigd, dat een copie steeds
evenwaardig is aan het oorspronkelijke? En zoo zijn zij gaan navolgen wat juist niet
meer de groote grieksche kunst was en de wereld, zelfs Griekenland inbegrepen,
hebben zij geteisterd, zoowel met hun wreedheden als met hun copieën en
monumenten, die van vormen en verhoudingen van een infame leelijkheid waren.
Een oogenblik is het Christendom zachtheid in de zielen komen wekken door er
gevoel en menschelijkheid in te brengen. Maar de italiaansche renaissance heeft
Rome weer te paard geholpen. Sedert dien zijn alle monumenten, die de aarde
ontsieren door hun ‘klassieken’ stijl en de geheele klassieke litteratuur, waarmee
onze bibliotheken zijn volgepropt, tot onze wetboeken incluis, romeinsch geïnspireerd.
De romeinsche werken zijn grof, ongevoelig, zonder verhoudingen, zonder sappen
en vreugden, gelijk hun deugden, die uitsluitend militair zijn. Door Rome derhalve
heeft Europa de Grieksche kunst leeren kennen op een onvoldoende wijze, door
middel van romeinsche navolgingen, volgens romeinschen smaak, volgens de
soldatenlaars. Zij heeft leeren kennen de werken uit den vervaltijd na Perikles, een
tijdperk, dat eenigszins met onze 18de eeuw overeenkomt. Wellustige vrouwebeelden,
lichamen van onmannelijke knapen met verwijfde vormen en vrouweborsten. Een
volslagen afwezigheid van constructieve kennis en geen besef van modelé. Erotiek,
ontucht en ondeugd van reeds bedorven tijden. Ziehier wat de Romeinen van hun
gading vonden, navolgden en aan de wereld oplegden. Het is diezelfde smaak, die
de officieren van moderne oorlogen er toe brengt plaatjes van naakte vrouwen te
knippen uit geïllustreerde obscure blaadjes. Indien Griekenland niets anders had
gehad dan de kunst der vierde en derde eeuw voor Christus, dan zou zij zeker niet
aanspraak kunnen maken op het bezit van een ongekend hooge beschaving. Opnieuw
is het dus noodig naar Griekenland te gaan en het nog eens te ontdekken.
En met de vurigheid in het bloed kiest men zee.
Zoodra het schip de golf van Corinthe binnen vaart, gaan de oogen open en lost
het misverstand zich geleidelijk op. Die ronde heuvels, zoo zuiver
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van lijn, vol van vormen en als gaven zij zich over aan een teeder boetseeren, deze
heuvelen ziet men bijna ademen als een liggende naakte vrouw met harmonieuze
rondingen. Zij geven ons ineens een voorgevoel van de waarheid. De glimlach verlaat
ons niet meer, de glimlach van Griekenland, die telkens weer terug te vinden is in
het gelaat van de grieksche sculptuur.
Naar gelang men verder in het land komt, treedt men in het hart van het geheim
der grieksche kunst, door het aanschouwen van de gansche natuur, schoon juist door
haar naaktheid in dat bijzondere grieksche licht; met de - overigens zeldzame - kleine
boomen, zoo klein, dat men ze naar menschelijken maatstaf geschapen waant; met
de bergen, die altijd harmonieus van lijn en modelé zijn en die slechts zelden de
afmetingen, die het oog gemakkelijk kan omvatten, te boven gaan. De gansche
Grieksche kunst beteekent het gansche land en de geheele grieksche natuur. Zij kon,
zooals zij is, slechts uit deze natuur te voorschijn komen en zij kon er alleen maar
uit verschijnen, zooals wij haar nu bewonderen. Alles in dat land wordt door
menschelijke afmetingen bepaald. Niets is door zijn maten verpletterend. Alles, de
olijfboomen, de cypressen, waarvan de hoogte zelden een dorische zuil te boven
gaat, alles is klein. En alles is naakt, nauwelijks is het met gras overgroeid. En hoe
zacht en teeder zijn de dingen geboetseerd. Geen buitenissigheden, geen kwellingen:
éénkleurig is het geheel en vervloeit in het algemeene modelé en het licht speelt met
deze zuivere en harmonieuze vormen, die men op een verfijnde wijze gebeeldhouwd
denkt door een speelsch glimlachend godenkind. Onophoudelijk rots en marmer,
ononderbroken en zonder hoeken, in zuiver relief zachtjes afgerond.
Het is het land der beeldhouwkunst.
De bouwmeesters en de beeldhouwers van dit land, doordrongen van de zuiver
menschelijke afmetingen van deze natuur, in het hart waarvan zij geboren werden,
hebben nimmer getracht die verhoudingen vertikaal of horizontaal te overtroeven.
Het aldus gespaarde arbeidsvermogen hebben zij aangewend om in het binnenste
der menschelijke maten, verhoudingen van afmetingen te scheppen van een
onvergelijkelijke zuiverheid, harmonie en kennis. Aangezien zij geen uitbreiding
wenschten, hebben zij zich geconcentreerd. Daar zij niet buiten zich zelf wilden
treden, hebben zij alles in zichzelf te zamen gebracht. Zij droegen in het hart van
deze eenvoudige, schrale en arme natuur, den eenvoud in de ziel en zij brachten deze
over in hun werken met die klaarte en evenwicht, die er alle dingen overstraalt en
helder en nauwkeurig maakt, zooals hun redelijke betoogtrant.
Doordat zij partij moesten trekken van een gierigen en ondankbaren bodem, hebben
zij geleerd rationeel te zijn tot in de hoogste mate. In een land van zuiver spiritueele
schoonheid, hebben zij een streng geestelijk leven geleid van groote klaarte. Hoewel
zij zinnelijk, want menschelijk en rijk aan gezondheid van ziel en lichaam waren,
verlangden zij des te sterker naar de
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gezonde vreugden van het leven, naar de mate de natuur hun bijna alles onthield.
Daar zij ten slotte niets meer van buiten hadden te verwachten, hebben zij al hun
inspanningen teruggevoerd tot dat eenige ideaal, dat durende bezigheid waardig werd
erkend: het Menschelijk Wezen. Diens geest en lichaam werd alles geofferd. Want
het is de eenige groote beschaving, waarin schoonheid van geest en lichaam te zamen
vloeiden tot een volmaakte, onverbrekelijke eenheid. Geen geest zonder lichaam,
geen lichaam zonder geest. Als het lichaam de zetel is van den geest, moet het lichaam
schoon zijn gelijk de geest, die er de kern van is. En door het feit van een
bewonderenswaardig evenwicht, dat het wezen zelf is van de grieksche beschaving,
zijn lichaam noch geest ooit aan elkander geofferd. Zij moesten gelijktijdig en in
gelijke mate gecultiveerd worden. Daarin schuilt het groote geheim van hun kunst,
die ongemeen is door hoogste menschelijkheid, oneindig gevarieerd als de
menschelijke natuur, ten volle levend als het menschelijk leven zelf en geestrijk als
de geest die haar heeft geschapen.
Het is het eenige voorbeeld van de volmaakte vereeniging van het lichaamlijke
en geestelijke in de geschiedenis der menschheid.
De rassen, die slechts het lichaam hebben gecultiveerd, hebben een grove kunst
voortgebracht of er in het geheel geen bezeten. Hun sporen zijn verloren gegaan in
de tijden of wij wenden ons af van hun overblijfselen.
Een andere groote beschaving, waarvan de buitengewone werken ons door de
eeuwen heen zijn overgedragen, is die van Egypte. Maar Egypte heeft gaarne het
leven geofferd; het leefde slechts voor den Dood. Het heeft den Mensch voor den
Cosmos geofferd, het tijdelijke voor het eeuwige, het menschelijke voor het
goddelijke, het aardsche voor het hemelsche. Zijn afmetingen gaan ons te boven en
de uitdrukking van hun maskers, eenvormig verstard voor de eeuwigheid, doet ons
schrikken en huiveren.
De immense schoonheid van hun werken drukt ons, verplettert en verpulvert ons.
Zij vernietigt in ons den zin voor het leven en zijn vreugden, den zin voor tijd en
ruimte en onze individualiteit verspreidt en verliest zich in het onmetelijke en
onvatbare: in het Niet. Wij houden op menschelijk te zijn om tot Niets te worden.
De Egyptenaren hebben duizenden jaren gegeven aan het scheppen van de
beschaving des Doods. Deze beschaving is van ons verwijderd en al mogen wij haar
met bewondering aanschouwen, zij is geen voedingsbodem voor ons. Zij blijft ons
vreemd en ver.
De Grieksche beschaving heeft maar honderd en vijftig jaren noodig gehad om
zoowel in haar kunst als in haar wetenschap de zeldzaamste der aarde te worden. Zij
is het Leven zelf, zij is de gansche Mensch, zij bekoort ons, sleept ons mee en zij is
het, die ons nog altijd en in toenemende mate voedt. Zij is in ons, zooals zij dat in
het verleden was en in de toekomst zijn zal, zoolang de mensch zijn menschelijkheid
zal leven, waar de kunst de meest grandioze
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en zuiverste uitdrukking van is. Want in het hart, ja op de toppen zelf van de grieksche
beschaving, daar is de mensch. Hij is het doel van zijn zegevierenden tocht. Voor
hem is alles gemaakt. Tempels voor den mensch die God is, theaters en een stadion
voor zijn spelen, zijn gezangen, zijn gedichten, zijn edele vreugden zonder de
mateloosheid, die het klimaat hem verbiedt. Overal en in alles maat; nuttig zij het
aangename en aangenaam het nuttige. Altijd geest en zinnen. Geen rede zonder kunst
en g e e n k u n s t z o n d e r r e d e .
Zij hadden, om het werk te plaatsen, een volmaakt gelegen bouwgrond noodig.
Met oneindige zorg wordt het oord gekozen, terwille van zijn groote schoonheid,
zijn bijzondere bruikbaarheid en zijn domineerende ligging, die de werking zal
verhoogen. De Akropolis beheerscht de omgeving en laat zijn schoonen tempel aan
een gansche streek bewonderen, terwijl een frissche zeebries de groote hitte daarboven
tempert. De vertikale wanden van den berg bemoeilijken vijandige aanvallen.
Hoog gelegen is Delphi, in een landschap dat betooverend is, gedrenkt in een
mystiek licht. De indruk, die er van uitgaat, is een der sterkste, die men in Griekenland
kan ontvangen, en de van zijn tempel afkomstige sculptuur, de schoonste die zich
droomen laat, zelfs in dit land. Men wordt er onmiddellijk gegrepen door een
nameloos gevoel van spiritueele schoonheid. Het orakel hebben zij er geplaatst in
een woeste bergengte. Maar onmiddellijk daarna bouwden zij daar den zonnetempel,
een theater, dat uitziet over de schoonste der valleien, rijk aan olijfboomen. En dan,
gansch in de hoogte, open voor de briezige ademtochten, in de schaduwen van den
laten middag: het stadion.
Corinthe, het guldene, ziet uit over de zee. En te Epidauros heeft het immense
theater voordeel van de haast wonderbaarlijke acoustiek van dit oord, waardoor een
woord, zelfs met zwakke stem op het tooneel gesproken, heelemaal in de hoogte
wordt gehoord, op de laatste zitbanken, in de oneindige stilte van deze zich voor de
toeschouwers ontvouwende prachtige natuur.
Welk een verbazingwekkende harmonie, in verhouding tot de menschelijke maten,
hebben de afmetingen dezer tempels, theaters en stadions. Er is nooit iets dat
verplettert, intimideert of angst aanjaagt. Integendeel: alles is uitnoodigend en
glimlacht. Alles treedt er in gemeenschap met den mensch. Alles, tot de in de
schoonste marmers gegraveerde schriftteekens. Is er wel iets harmonieuzers denkbaar
dan het grieksche schrift?
Te midden van dien overvloed van monumenten in Griekenland, ermee vergroeid
maar domineerend en de schoonheid verhoogend, omdat het in wezen hoofdzaak en
doel is van de belangrijkste bezigheden, hervinden wij: de gebeeldhouwde beeltenis
van hem, door wien en voor wien iedere kunst en iedere wetenschap werden
geschapen: het beeld van het menschelijk wezen.
Nimmer is de beeldhouwkunst van eenige beschaving ooit in schoonheid
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de Grieksche sculptuur te boven gegaan. En deze beeldhouwkunst, schoon in hoogste
mate, is nauwelijks bekend. De werkelijke kunst van het beeldhouwen, die van vóór
het tijdperk van Perikles, van de zesde en van het begin van de vijfde eeuw, dat is
de archaïsche kunst. De schoonste beelden zijn in het museum van de Akropolis en
in het museum van Delphi. En wat voor Griekenland waar is, voor zijn landschappen,
zijn licht, zijn monumenten, dat is in het bijzonder waar voor zijn beeldhouwkunst,
die de bekroning is van de Grieksche kunst.
In de allereerste plaats haar doelmatigheid. Zij beantwoordt aan een behoefte. Zij
had een eenvoudige, logische beteekenis, gemakkelijk te lezen en toegankelijk voor
allen. En juist deze eenvoudigheid maakt, dat men zich niet verder verdiept in de
bijzonderheden van haar goede bestemming. Eén oogopslag, één eenvoudig
constateeren is voldoende, om over te gaan tot het beschouwen van niets anders dan
de zuiver plastische hoedanigheden, die steeds décoratief en vervoerend van
schoonheid zijn.
In de beste tijden was de beeldhouwkunst steeds een functie van de architectonische
decoratie, zelfs indien - zooals bij de ex-votos - de beeldhouwkunst buiten het
monument moest worden geplaatst. Zij was onderworpen aan de architectonische
wetten. Zij was er de sleutel van en werd, in zeker opzicht, doel. Zij was er tegelijk
de rede en de verklaring van.
Laat ons ten slotte bij het beschouwen van de sublieme werken der grieksche
sculptuur de wetten daarin onderscheiden, die bij hun ontstaan werkzaam zijn geweest,
teneinde er profijt van te hebben.
In den beginne, als grondslag, was de compositie of liever de constructie van elk
beeldhouwwerk z u i v e r g e o m e t r i s c h . Dat is de allereerste voorwaarde bij ieder
werk van groote hoedanigheden. De beeldhouwers stelden eerst vast, in volstrekte
harmonie met die van het monument, de strenge lijnen - gebogen of recht - van het
onderwerp, dat door de bestemming zelve van het monument bepaald was; de
sculptuur moest niet alleen daarmede overeenstemmen, maar op organische wijze
daaraan deelnemen en samenwerken met de algemeene dynamiek in het bouwkundig
geheel. De aldus verdeelde ruimte, harmonieus en dynamisch in het spel van
betrekkingen tusschen lijnen en volumina, was feitelijk een zuiver a b s t r a c t werk
in den beginne.
Deze abstractie is bij de verdere ontwikkeling, toen het werk vermenschelijkte,
nooit onderdrukt geworden. Zij was in het voltooide werkstuk altijd volstrekt
openbaar. Zij was er de structuur van, de diepere beteekenis, het evenwicht, de
harmonie.
Alleen de abstractie, dat wil zeggen de harmonieuze verdeeling van lijnen en van
zuivere volumina, kan het werk kracht in de constructie en zuiverheid in de schoonheid
geven. Zij bepaalt er duidelijk de hoedanigheid van. Die abstracte constructieve
qualiteit, die de fundamenteele en domineer ende
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hoedanigheid is van iedere schepping op kunstgebied, bezitten uitsluitend de werken
der beste archaïsche en primitieve tijdperken. En in de eerste plaats komt dan de
archaïsche grieksche kunst in aanmerking.
De afwezigheid van deze constructieve qualiteiten, die geometrisch en abstract
zijn, veroordeelt een tijdperk onmiddellijk tot decadent, oppervlakkig en onwetend,
want zonder scheppende geestkracht. De kunstenaars van de decadente tijdperken,
die de belangrijkste elementen van schoonheid niet uit zichzelf kunnen putten, spannen
zich in om de schoonheid buiten zich zelf, aan hetgeen hen omringt, te ontleenen; in
de onnavolgbare natuur, waarvan de schoonheid levende organische geheimen heeft,
die geen enkele doode materie kan weergeven.
De schoonheid is in de kern van ieder ding, van ieder wezen. Zij is slechts
schoonheid voorzooverre zij wordt vrijgemaakt door het wezen zelf, dat haar alleen
kan verwezenlijken. De bloem maakt haar eigen schoonheid vrij, die onvervreemdbaar
is. De mensch, de kunstenaar, moet de zijne vrijmaken uit zijn eigen diepte. De
schoonheden van den mensch, van zijn geest, bestaan uit zijn zin voor orde, harmonie
en diepe menschelijkheid. En het is door den graad van meer of mindere verhevenheid
der h o e d a n i g h e i d van dien zin voor orde en menschelijkheid, dat een genie zich
van de andere menschen onderscheidt.
Het is door den zin voor Orde, dat een werk een waarachtige schepping van het
menschelijk genie wordt en niet door de navolging. Daardoor oefent zij werking uit,
èn op onze zinnen èn op onzen geest - in ondeelbare eenheid - op dezelfde basis als
de architectuur, de muziek en de dichtkunst. Het is deze zin voor Orde, erfdeel van
het genie, waardoor de mensch een wereld schept voor zich en naar z i j n b e e l d .
Dit zintuig is verwaarloosd en eindelijk verloren gegaan bij de Grieken, gerekend
van Perikles af en in de geheele wereld, met uitzondering van de primitieve tijdperken
der Christenheid. De Italiaansche renaissance is teruggevallen in de anarchie der
zinnen en het is pas in onze dagen, dat de geest der geometrische orde weer begint
te zegevieren, nog onbewust bij Seurat, maar met vol bewustzijn bij de cubisten. Het
is derhalve het oogenblik bij uitnemendheid voor een pelgrimstocht naar Griekenland,
vaderland van de meest sublieme Orde en van de s c h o o n s t e
M e n s c h e l i j k h e i d . Want indien de cubisten eindelijk een der grootste geheimen
van de grandioze tijdperken hebben begrepen, dat geometrische Orde heet, dan loopen
zij - en vooral hun opvolgers - tegenwoordig toch het grootste gevaar jammerlijk ten
onder te gaan in hun onvruchtbare pogingen van uitsluitend geometrische speculaties,
die te wanhopiger worden, naar mate de ontoereikendheid er openbaar van wordt.
De uitsluitend geometrische kunst is in geen enkelen tijd een volmaakte kunst geweest.
Getuige de Muzelmaansche kunst - waaruit de menschelijke figuur werd gebannen
- en die in het decoratieve
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ornament ten onder ging. Het uitsluitend abstracte leidt, zoowel in de schilderkunst
als in de plastiek, tot het decoratieve ornament, dat hinderlijk en onnoodig is en dat
men tegenwoordig terecht met verachting verwerpt. En als dan bovendien dat
ornament niet geschikt en zelfs niet bij machte is om toegepast te worden als
versiering, maar zich afzondert en onafhankelijk wil leven, dan wordt het tweeslachtig
en gedrochtelijk, ondanks de mooie woorden van ‘rythme’ en ‘dynamiek’, enz.
waarmede men het toetakelt. Of het zich nu opblaast, inkrimpt, praalt, zich
vermenigvuldigt, verstrakt of zich kromt, zich kleurt of ontkleurt, glad wordt of ruw,
regelmatig, zacht of vormloos is, als een weekdier waarop men getrapt heeft, altijd
zal dit geisoleerde element een te verdwijnen gedrocht blijken, een microbe, die door
het gezonde leven wordt uitgedreven.
Want een kunst die alle verband, een durend organisch verband met de
werkelijkheid en met de menschelijkheid, zal hebben ingeboet, zal zijn bestaansgrond
verloren hebben en in elkaar zakken uit gebrek aan evenwicht. Het moge juist zijn,
dat niet uitsluitend het onderwerp in de kunst van waarde is, maar de manier waarop
het geschilderd of gebeeldhouwd wordt; nog veel juister is het, dat het geheel
onderdrukken van het te behandelen onderwerp er toe leidt het Niets te behandelen,
en dat het ons geheel onverschillig kan laten hoe dat Niets wordt geschilderd of
gebeeldhouwd. Wie een schadelijk uiterste wil ontwijken moet er voor waken een
nog schadelijker ander uiterste binnen te halen. Maat in alle dingen; geest en stof
zijn nauw en onverbrekelijk verbonden en de vernietiging van het een voert
onafwendbaar tot de vernietiging van het ander. Vormloos en zonder weerstand wordt
de nabootsende kunst, die haar sterken geestelijken steun heeft verloren. De uitsluitend
speculatieve kunst verduistert in een byzantinisme van het ornament; nuttelooze,
hinderlijke ballast, die in plaats van te sieren, ontsiert.
De kunst heeft een hoogere want menschelijker bestemming. Want het hoogste
dat wij kunnen bereiken, dat is nog altijd het menschelijke. Het goddelijke immers
is slechts groot en te bevatten, voorzoover wij het in onszelf vinden. De goddelijke
schoonheid, dat is de menschelijke schoonheid. Kan men haar anders opvatten? De
Grieken, meesters van de Maat in alle dingen, hebben het uitstekend begrepen. Voor
hen was het menschelijke doel. Voor hen was niets mogelijk zonder het menschelijke
element. Het is de groote menschelijkheid, waarmede zij ten slotte hun monumentale
en andere werken vervulden en ze daardoor volledig en ondeelbaar van zin hebben
gemaakt. De geometrische constructie is evenmin een doel: steeds heeft zij den
menschelijken vorm gedragen. Menschelijke vormen van een volheid en van een
buitengewone schoonheid, even wonderlijk van werkelijkheid als van orde. Zij waren
zinnelijk en abstract, alle mogelijkheden van de geometrische volumina en gansch
de zinnelijke bekoring van het lichaam uitputtend tot in de geringste onderdeelen.
In plaats van deze te verminderen draagt de geometrie
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bij aan de ontbloeiing van het schoone menschelijke lichaam (of van elk ander levend
wezen), maar nimmer treedt het lichaam buiten de grenzen van zijn rol door de
geometrie aangewezen. En ondanks alles is er wederkeerig geen enkele dwang, niets
wordt geforceerd of gestyleerd. Elk onderdeel bewaart zijn karakter geheel. Ondanks
de regelende en besturende geometrie, blijven de lichamen van een wonderbaarlijke
realiteit, zelfs in een klein onderdeel, want zoo volmaakt is de grieksche kunst, dat
de qualiteit per vierkante centimeter merkbaar is. Nooit wordt iets opgeofferd; alles
vindt men er in terug, tot in zijn kleinste detail, zonder ooit aan de grootheid en
eenvoud van het geheel afbreuk te doen. Nimmer hebben de Grieken het Ware voor
het Schoone geofferd; geen schoonheid zonder waarheid. Opofferen is verarmen. Te
vaak nemen de moderne beeldhouwers deze waarheid niet in acht. Om groot te
schijnen offeren zij bijna alles op en verkrijgen ten slotte vrij magere uitkomsten.
Het ledige is het eenvoudige niet: monumentaal en machtig te willen schijnen is een
goedkoop en poover middel. Heel spoedig verveelt het en wekt het onverschilligheid
op, zooals elk armoedig ding. Maar hoewel de modernen waarlijk al te veel en dikwijls
alles hebben prijsgegeven, toch zijn zìj niet alleen schuldig, want elk tijdperk heeft
iets opgeofferd. En zonder ons te vergissen kunnen wij zeggen, dat alleen de Grieken
niets geofferd en alles gegeven hebben, waarlijk alles. Zij hebben in den hoogst
denkbaren graad van volkomenheid een kunst geschapen, die subliem, subtiel, rijk,
kundig en zinnelijk is, tegelijk met een kennis, die een schat aan diepte, eenvoud,
macht en gratie bezit, zooals die van Pythagoras, Archimedes, Plato en hoeveel
anderen. En in welk een kort tijdsbestek!
Staande tegenover deze wonderen denkt men aan onzen eigen tijd. Wij zijn
begonnen met den rommel weg te vegen, die kunst en leven verstikt en wij beginnen
met de rede tot grond te kiezen van elke schepping. Dat is een begin. Zelfs daarginder,
in Griekenland, bij de overblijfselen van een ongehoord schoon verleden, op dien
bodem waar alle volkeren langs zijn getrokken, geboeid door de schoonheid van het
land en zijn inhoud, zelfs daarginder is diezelfde bekommernis aan het groeien bij
de architecten, de schilders (zooals Ghika) en de beeldhouwers (zooals Tombros).
Zal ons tijdperk, nu het eindelijk ontdaan is van het laagste materialisme der 19de
eeuw, den zoo menschelijken geest van het oude Griekenland zien herboren worden?
Maar zoo men al den geest mocht verwerven, dan zal toch tenminste een diepe
menschelijkheid moeten ontstaan. En aan deze menschelijkheid schieten wij te kort.
Om haar deelachtig te worden zullen wij voortaan dichter tot den Griekschen geest
moeten naderen en ieder spoor in ons moeten uitwisschen van de latijnsche leer, die
stijl, dor en academisch is. Menschelijkheid! Want zoo de afdwalingen van de stof
zonder geest verwerpelijk en oppervlakkig mogen zijn, de afdwalingen van den geest
zonder verband met de menschelijke werkelijkheid zijn nog gevaarlijker: ze voeren
tot waanzin en tot alle uitersten van waanzin,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

10
die in de vormen van ontucht en misdaad den mensch vernielen insteê van verheffen.
Het domein van de rede zonder menschelijkheid, dat is het domein van den
Hoogmoed, die de wereld voert naar haar ondergang. Een Grieksche reis toont den
hoogmoedige, die nog een weinig klare redelijkheid bezit, dat tegenover het aangezicht
van dat overvloedige tijdperk, wij niets bezitten, dat onzen hoogmoed zou
rechtvaardigen. Wat zijn wij nog jong en onervaren bij hen vergeleken. Zoo is de
groote les van de Grieksche reis.
Bedroefd en het hart beklemd, als bij het verlaten van een beminde vrouw, ziet,
voor het laatst, de reiziger uit over de wonderlijk schoone baai van Corinthe, als de
boot het Grieksche land verlaat.+

+ N o o t v a n d e r e d a c t i e . Deze beschouwing geeft niet een kunsthistorische visie op
het oude Griekenland, maar is de door de praktijk van het eigen werk en een Grieksche reis
in het voorjaar van 1935 ingegeven ontboezeming van den Fransch-Hongaarschen
beeldhouwer Joseph Csaky, wiens beschouwingen ook in menig opzicht typeerend zijn voor
de huidige humanistische strooming in de moderne Fransche Kunst.
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De beeldhouwers van Saint-Benoît-sur-Loire1)
door A.M. Hammacher
EENIGE uren ten Oosten van Orléans en nog twee uur gaans van het stadje Sully,
aan de zandige en begroeide oevers van de Loire, ligt de kloosterkerk van
Saint-Benoît. Het kleine dorpje, vroeger Fleury geheeten, is vooral in de vroege
middeleeuwen een belangrijk centrum geweest van theologisch cultuurleven. De
abdij was nog tot in de dagen der Fransche revolutie van een groote uitgestrektheid,
waar de kerk slechts een zeer beperkt deel van uitmaakte. De kerk is nu schilderachtig
gelegen temidden van groote akkers, met spaarzame boomgroepen.
De regelmatige indeeling van de velden, met een enkel verbrokkeld muurtje en
een vroegere portierswoning, vereenzaamd tusschen de velden, geven nog eenige
suggestie van het groote complex van gebouwen, dat tijdens de revolutie door verkoop
en afbraak verdween, met uitzondering van de kerk. De oude kloosterkerk werd nu
parochiekerk van een kleine gemeente van landbouwers. Sedert 1860 hebben de
staatszorgen zich haar lot weer aangetrokken en gelijk voor zooveel bouwwerken,
is het restaureeren, met vooren nadeelen en wisselende inzichten, ook haar deel
geworden.
De groote invloed van de abdij is voor een deel veroorzaakt door het overbrengen
van het gebeente van den Heiligen Benedictus, van Monte Cassino in Italië, naar
Fleury. De groote haardstede van de Benedictijnen was door de plundertochten der
barbaren in een toestand van verval geraakt en vrijwel een verlaten ruïne. Het
kenschetst de geaardheid der religieuze gevoelens in die bedreigde jaren en den
vroegtijdigen grooten invloed der Benedictijner orde lang voor Cluny, dat geestelijken
in andere en voor die tijden ver verwijderde streken, zich het lot van het graf van
Benedictus aantrokken. Aigulfe, een monnik, werd er op uit gezonden en bracht
inderdaad in 655 of 660, het gebeente van den Heilige mee naar Fleury. Het was niet
alleen gehechtheid aan en eerbied voor het stoffelijk instrument, dat eens de drager
was geweest van een belangrijk leven. Het was het geloof aan de wonderkracht en
aan de genezende werking van heilige relikwieën, die het bezit daarvan tot ver buiten
de onmiddellijke omgeving van invloed deed zijn. Een groot deel van de lijdende en
avontuurlijke menschheid stroomde toe. Later pas zou Compostella de pelgrims
trekken; zooals nog heden een andere maar niet minder lijdende menschheid
toestroomt naar de plaatsen, waar men zegt, dat wondere dingen worden gezien en
geschieden. Toen - zooals nu - bracht dit voorspoed mee voor de omgeving. Doch
in de middeleeuwen waren de bedreigingen talrijk.

1) Gedeelte uit het in 1936 te verschijnen boek ‘Romaansche verkenningen in de
beeldhouwkunst’.
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Rust kreeg het gebeente van den heilige ook nu niet. De aan het Christendom vijandige
Noormannen, die herhaaldelijk de Loire kwamen opvaren, plunderden en verwoestten
bij een van die ondernemingen ook de abdij. De bewoners namen dan van te voren
de vlucht, het heilige gebeente met zich voerende. Behalve deze rampen veroorzaakten
ook branden, o.a. door het gieten van een klok, belangrijke verwoestingen. Deze
gewelddadige gebeurtenissen, veroorzaakt door mensch en natuur, hebben echter
nooit de activiteit kunnen onderdrukken van de bouwende geesten. Men kan eerbied
hebben voor de geestkracht, waarmee telkens maar weer tegen die grondige
vernielingen in, opnieuw het werk werd aangevangen en doorgezet, ongeacht de
zekerheid van nieuwe bedreigingen en mislukkingen.
De abdij werd beroemd door zijn school met talrijke leervakken en bezocht door
veel scholieren, waaronder later zeer bekend geworden namen voorkwamen, vooral
onder het bestuur van A b b o n (laat in de 10de eeuw). De bibliotheek was rijk aan
ter plaatse gecopieerde werken, maar zond ook zelf werken uit.
De abdij had bovendien het voorrecht van herhaalde koninklijke belangstelling.
Koning Philips de Eerste werd er, volgens zijn wensch, in het koor begraven (1108),
juist vóór de overblijfselen van Benedictus, dien hij zeer vereerde. Ook dit is een
overtuigend voorbeeld van den invloed der heiligenvereering, die niet van boven af,
door staat of kerk, werd gedecreteerd, maar die in alle lagen der bevolking, van hoog
tot laag, en op verschillende wijzen zich op zeer persoonlijke wijze manifesteerde.
Ook de ontmoeting van Lodewijk den Zesde en den Heiligen Bernardus met Paus
Innocentius II (1130), getuigt van de plaats van het leven der abdij in het Europeesche
leven. Hoewel in de volgende eeuwen de cultureele beteekenis van de abdij steeds
aan invloed verloor, omdat de centra der belangstelling zich verplaatsten, bleef zij
zich toch met op- en neergangen nog handhaven. Een gevoelig verlies was het
verkoopen in de 16de eeuw van de bibliotheek door een protestant geworden overste
van de abdij, Odet de Coligny, waardoor de boekenschat voor een belangrijk deel
overging naar de koninklijke boekenliefhebster Christina van Zweden. Thans is de
bibliotheek voor het grootste deel bezit van het Vatikaan. Toen Richelieu overste
werd van de abdij (1621), werden aanzienlijke veranderingen aangebracht;
vergrootingen en verbouwingen hadden plaats. Maar ondanks die verbeteringen
waren de 17de eeuwsche kloosters toch in wezen niet meer te vergelijken met de
middeleeuwsche kloosters, die hun taak vooral hebben volbracht toen West-Europa
in wording was, vrij van nationaliteiten en staten en de cultuurbehoeften zich
concentreerden in de eilanden der beschaving, die van Noord tot Zuid in verbinding
met elkaar stonden.
De eigenlijke bouwgeschiedenis van de kerk is even rijk aan onzekerheden
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als zij arm aan zekere dateeringen mag worden genoemd. Voor de juiste dateeringen
van de beeldhouwwerken is natuurlijk deze bouwgeschiedenis van het hoogste belang.
Voor het doel van dit uiterst beknopte overzicht is het voldoende te herinneren aan
den voornamen overste van de abdij, G a u z l i n , die A b b o n opvolgde (1004).
Gauzlin scheen een bastaard van H u g o C a p e t te wezen. Uit deze benoeming
blijkt eveneens in welk koninklijk aanzien de abdij stond. G a u z l i n schijnt (volgens
Focillon) iemand geweest te zijn van dezelfde portuur als S u g e r later in S t . D e n i s .
Hij was een mensch met organisatorische talenten, die de abdij uitmuntend beheerde
en grootsche plannen liet uitvoeren, die de schoonheid van het gebouwencomplex
verhoogden. Naar de beschrijvingen te oordeelen, die zijn geschiedschrijver A n d r é
v a n F l e u r y over de kerk geeft, was er een schier Byzantijnsche pracht. Een brand
deed ook deze schoonheid vrijwel geheel ten onder gaan in 1026, maar Gauzlin
droomde alweer van een machtigen herbouw met een toren, die moest zijn een
voorbeeld voor geheel Gallië: Tale, inquit, quod omni Galliae sit in exemplo. In 1029
kwam de dood G a u z l i n halen, voordat hij zijn toren anders dan in zijn droomen
gezien had. Zijn opvolger G u i l l e a u m e deed echter den bouw beginnen tusschen
1067 en 1080. In 1089 werd pas aan het verwante kloostercomplex van C l u n y
begonnen, maar men was daar veel eerder klaar, want in 1095 had reeds de
kerkwijding plaats.
In den Paaschnacht van datzelfde jaar werd het dorp Fleury gedeeltelijk door brand
verwoest. Toen was het, dat volgens den kroniekschrijver Raoul Portaire de
monnikken zich naar den baseliek repten om er de zijden kleeden, waarmee deze
versierd was, op te bergen in het met steen overkluisde gedeelte. De kerkwijding
heeft er echter pas in 1108 kunnen plaats vinden, tegelijk met de kerk van
P a r a y -l e -M o n i a l , waar S a i n t B e n o î t veel punten van overeenkomst mee
heeft. C l u n y schijnt van minder invloed te zijn geweest, ondanks zekere
gelijkenissen.
Ook het bourgondische karakter van V é z é l a y is herkenbaar in S a i n t B e n o î t .
Dezelfde beeldhouwers, die in C l u n y of V é z é l a y hebben gewerkt, kunnen
vroeger op de steigers van S a i n t B e n o î t hebben gekapt. Er zijn verbanden,
hoewel de hoogten die V é z é l a y bereikt in S a i n t B e n o î t nog niet aanwezig
zijn. De qualiteit is ongetwijfeld verschillend.
De steengroeven van B u l c y (Nivernais) leverden voor Saint Benoît het materiaal
en denkbeeldig is het niet, dat uit dezelfde streek ook de steenhouwers en
beeldhouwers kwamen, die deze steensoort het best bewerken konden.
De vraag is gesteld of de toren, die den ingang van de kloosterkerk van Saint Benoît
vormt, inderdaad de toren is, die G a u z l i n droomde maar niet meer zag in
werkelijkheid.
Als het juist is, dat dit gedurfde bouwwerk zijn oorsprong vindt in de plannen van
G a u z l i n , dan is naar alle waarschijnlijkheid S a i n t B e n o î t
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een inspireerend voorbeeld voor C l u n y geweest en niet omgekeerd, hoewel C l u n y
ten slotte vroeger voltooid was. Dan behoort S a i n t B e n o î t tot een complex van
de oudste romaansche sculptuur (elfde en vroeg twaalfde eeuw), zooals dat elders
in die mate en eenheid niet wordt aangetroffen.
Vooral die toren, in zijn tegenwoordigen onvoltooiden staat, is een merkwaardige
ingang geworden van een kerk. Toren is feitelijk niet het juiste woord. Het is een
open narthex of portaal, gevormd door zestien zware kolommen, die schijnbaar een
vierkant, maar in werkelijkheid meer een onregelmatig trapezium tot grondplan
hebben. Er is boven dit portaal een gelijksoortige overwelfde verdieping, die, blijkens
een tweeden trap waarschijnlijk nog een tweede verdieping heeft gehad. De eigenlijke
bedoeling is nooit geheel duidelijk geworden van deze zware constructie. Aan het
boeiende van de hypothesen is hier nog niet door de feitelijke gegevens een einde
gemaakt.
De indruk van buiten is van een sterke geslotenheid. De zware op kruisvormige
basementen gestapelde kolommen laten betrekkelijk nauwe openingen over als
doorgang. De gezichtsindruk bij de doorgangen is die van een dicht steenenwoud.
Het geweldige en het eeuwige van steen, in zijn zwaarte en zijn ruigte, komt hier
onweerstaanbaar tot uitdrukking. De geheele ruimtevorming wordt bepaald, niet door
het ledige, maar door het volle, door de gesloten volumina van de steenblokken,
waarin de open ruimte zuinig is uitgespaard.
Zoo lijkt trouwens de geheele massa van dit stoere, mannelijke gebouw, gesloten,
ondoordringbaar, beheerscht door het steenen blok. Er zit iets in van verzet en
weerstand tegen vernielende krachten. Het getuigt van een hevig en hartstochtelijk
leven, dat de instincten kent en vreest in hun barre werkelijkheid. Het levensgeweld
is de dreunende achtergrond van dit bouwwerk.
Het landschap van den verlaten uithoek, waarin thans de kerk is gelegen, versterkt
nu ongetwijfeld die historische indrukken. De velden zijn er wijd; de heldere rivier
snel stroomend, met tallooze bochten, beboschte eilandjes en begroeide strandjes;
de oude beddingen als heiachtige woeste gronden, met dwalende schapen of koeien.
Een dun gezaaid, armelijk leven van landbouwende menschen, die het eenvoudigste
leven leven, alsof er geen Parijs op een uur of vijf afstand bestond. Nog stroomt in
waterrijke winters de rivier ver over de boorden en de huizen dragen de merkteekens
van de jaren, waarin de vloed het hoogste kwam. Met een simpele veerboot trekt de
reiziger zichzelf over de rivier, naar de bosschen van Sologne aan de overzijde. In
het bouwvallige veerhuis kijkt ge de rivier af, naar de zwierende vogels, naar de
grintdelvers of de jagers en ge zit er als in de rurale dagen van lang vervlogen eeuwen,
waarin de simpele burger, die gij zijt, door krant noch radio deel had aan het lot der
wereld.
Er is geen contrast, tusschen het landschap en de kloosterkerk. Al wat het wijde
landschap aan natuurlijke grootheid en werkelijkheid in zich heeft,
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aan instincten en hoogere vormen van leven, blijkt in de steenen beschutting van den
kerkingang een menschelijk verwante, hoogere voortzetting te vinden. Zooals in dit
eenigszins barre wijdsche landschap, de liefelijkheid der arcadische berkenboschjes
en de zoete bloei van de papavers, margrieten en wilde anjeliertjes, aan de beschutte
kant der dijken, altijd weer een verrassing is, zoo is bij het binnentreden van dezen
stoeren mannelijken bouw de ontdekking der sculptuur als een milde begroeting.
Want inderdaad zijn zoo in de vroege middeleeuwen de geestelijke
levensmogelijkheden steeds ontbloeid binnen krachtige beveiligingen, in de luwte
van wreede aanvallen keerende machten en werken. Binnen die beschuttingen, binnen
die afwerende vormen, werd de bodem bereid, voor de schrijvende en schilderende
bezigheden, voor het lezen en het nadenken, voor al wat het leven van den geest
langs zijn heerlijke paden kan voeren tot de diepten en hoogten van dit bestaan.
Deze zeer vroege romaansche kapiteelen van Saint Benoît zijn uitermate geschikt
om een indruk te geven van het gemengde karakter der uitingen in dezen tijd. De
eerste indruk is ongetwijfeld die van een natuurlijke directheid en eenvoud van
zeggingskracht, eigen aan de kunst van natuurvolken, die de vormen der natuurlijke
werkelijkheid eenvoudig overslaan en zich niet aftobben met de navolging daarvan,
terwille van een rechtstreeksche uitdrukking van hetgeen zij op het hart hebben. Geen
afleidende verfraaiingen, geen aesthetische preoccupaties. Er moet iets vertoond,
gezegd, gedemonstreerd worden; er moet iets in beeld worden gebracht, waar
schriftuurlijk slechts weinigen deel aan kunnen hebben en dit beelden moet in zichzelf
voldoende kracht kunnen vinden, wil het zijn doel bereiken.
Primitief is dit beeldhouwwerk toch niet. Men moet niet vergeten de sfeer waarin
het ontstond. De beeldhouwers kunnen eenvoudige menschen zijn geweest; zij hadden,
hoewel zij geen monniken waren - althans tijdens het werk, dat vaak den duur had
van een derde of een half menschenleven - deel aan het kloosterleven. Zij hadden
kloostersfeer en in Saint Benoît was een rijke bibliotheek; er waren geleerden, die
op de hoogte waren van het weten van hun tijd. Het is ondenkbaar, dat de
beeldhouwers en andere kunstenaars daar geheel vreemd aan zouden zijn gebleven.
Oversten als Abbon en Gauzlin hadden Europeesche verbanden; zij interesseerden
zich met hart en ziel, niet alleen voor hun eigenlijke ambt als administrateurs van
een kleine maatschappij in een wereld met gebrekkige samenhangen. Maar hun
denken en doen betrof ook het bouwen, het leggen van mozaieken, het schilderen en
beeldhouwen. Er waren contacten tusschen deze heeren en den gemeenen steen- en
beeldhouwer. Er was dus een sfeer en een samenleving, die wel primitieve kanten,
maar als geheel genomen en in de eigenlijke samenstelling bekeken te veel
cultuur-verbanden had, om werkelijk primitief te mogen heeten. Wel kan vermoed
worden, dat de eigen-
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lijke geest der eenvoudige beeldhouwers nog eenigszins braak lag. Zij waren open,
ontvankelijk en vol gereede mogelijkheden. Maar de geoefendheid van den geest en
zijn handelingen, was ongetwijfeld aan de zijde der priesters en der hoogere leeken.
Aanwezigheid van geest beteekent nog niet geoefendheid, kracht en spanning van
dien geest. Die braakliggende geest heeft waarschijnlijk het gemengd karakter der
beeldhouwkunst bevorderd. Wat de priesters bedachten en aangaven werd in de
handen der beeldhouwers tot een ander en nieuw leven, waarin zij onwillekeurig ook
hun eigen levensdriften en inzichten bloot gaven, die onmogelijk verklaard kunnen
worden uit de kennis en de schrifturen van dien tijd. Daardoor kwamen te midden
van tal van cultureele elementen zooveel primaire krachten los in deze
beeldhouwkunst, die zich soms op de zonderlingste wijze verhouden tot de
bedoelingen van het religieuze motief.
De verhouding tusschen den inhoud en het beeldend omzetten daarvan is in wezen
de verhouding tusschen de priesters en de kunstenaars. Over die verhouding is veel
gestreden en de vraag is van veel belang. Want het juiste inzicht in dit vraagstuk zou
het begrip van den vroegen middeleeuwschen geest en zijn verspreiding in de
menschengroepen ten zeerste kunnen verhelderen. Als wij precies wisten hoe het
gesteld was met de geestelijke ontwikkeling van de groep der beeldhouwers, die toen
min of meer geselecteerde steenhouwers waren, dan zou meteen het mogelijk aandeel
van de priesterschap in hun werk vaster komen te staan. Bepaalden de priesters zich
tot het opstellen van een geestelijk program in groote omtrekken, met een
mogelijkheid van vrije keuze der motieven, binnen die grenzen, door de
beeldhouwers? Of gingen zij zoo ver, dat de motieven stuk voor stuk werden
aangegeven en zelfs de plastische stijl werd beïnvloed? M.a.w. was het
iconographische overwicht uitsluitend bij de kerkgeleerden en was er verder volle
vrijheid voor de beeldhouwers?
Een algemeene regel is ook hier niet te geven. De persoonlijkheid heeft in deze
gistende werkgemeenschap een rol gespeeld1) en over en weer zal tusschen
geestelijkheid en beeldhouwers een uitwisseling hebben bestaan, die niet aan bepaalde
domeinen was gebonden. Het groote plan voor den inhoud der aan te brengen beelden
was van priesterlijke herkomst. De eigenlijke uitvoering heeft steeds de invloeden
ondergaan van hetgeen de beeldhouwers zelf aan trouvailles en inventies in zich
omdroegen. Wie iets af weet van de wijze waarop in onzen tijd opdrachten slagen
of falen, door toedoen zoowel van opdrachtgevers als van opdrachtontvangers, kan
zich ongetwijfeld een denkbeeld vormen van hetgeen in een beteren tijd mogelijk
werd, beter althans voor zoover de goede gezindheid in het werkverband betrof, door
het inééngrijpen van de bedoelingen van opdrachtgevers en kunstenaars.
De kennis van de geestelijke gesteldheid van tegenwoordige beeldhouwers

1) ‘Unbertus me fecit’ is duidelijk de signatuur van een kapiteel. Het gothische terugtreden van
de persoonlijkheid is in deze periode kennelijk afwezig.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

VII

e
KAPITEEL VAN DEN TOREN VAN GAUZLIN (NARTHEX) EIND XI EEUW - SIGNATUUR VAN EEN ROMAANSCH
BEELDHOUWER: UNBERTUS ME FECIT - AZIATISCHE DIERMOTIEVEN

KAPITEEL IN KRYPT- KONING EN KONINGIN (LOODEN OOGBALLETJES ZIJN UITGEVALLEN)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

VIII

KAPITEEL VAN ST.-BENOÎT-SUR-LOIRE PARADIJSVERHAAL (LAAT

11e EEUW?)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

17
in verhouding tot hun plastische begaafdheid is tevens in deze verhelderend. De
beeldhouwers van nu hebben ongetwijfeld een veel vrijer spel bij het uitvieren van
hun eigen lusten en onlusten. De denkkracht van den opdrachtgever gaat zelden
gepaard met een voldoend plastisch inzicht, om zijn wenschen in een plastisch goed
te verwezenlijken motief kenbaar te maken. Hij is dus òf in belangrijke mate
belemmerend voor den kunstenaar, die zich gewrongen voelt in een niet passend
buis òf zoo vaag en weinig zeggend, dat de kunstenaar uit de opdracht vrijwel niets
en alles uit zichzelf moet putten. In het laatste geval zijn alleen de plastisch begaafden
met een belangrijke geestkracht tegen hun taak opgewassen. En ieder die weet, hoe
zeldzaam in één mensch de vereeniging is van deze twee krachten, kan beseffen hoe
in de praktijk van tegenwoordig, bij de uitvoering van opdrachten, in den regel de
plastische begaafdheid niet met een daaraan evenredige ideekracht gepaard gaat.
Daar in de Middeleeuwen de inhoud van het hoogste belang was en de kunst
(-vaardigheid) meer verondersteld dan vooropgesteld werd, zou dit een allerakeligsten
overvloed van bedacht werk en dorre beeldende kracht hebben veroorzaakt, als er
niet bij de opdrachtgevers een betere intuïtie voor de goede beeldende krachten was
geweest en bij de kunstenaars een gezonder, levendiger en rustiger besef van hun
taak en vooral van hun kunst als zoodanig was geweest. Over en weer was er een
veel onzuiverder en minder bewuste a e s t h e t i s c h e preoccupatie. Daarom slaagde
het werk, ook in aesthetisch opzicht, zooveel beter dan nu. De gezuiverde aesthetische
opzettelijkheid van tegenwoordig en het hyper-aesthetische oordeel bederven de
goede levensbasis der werken. Het hyper-aesthetische van nu snijdt de kunst af van
haar rijken voedingsbodem en brengt haar in een sfeer, waarin zij niet meer met volle
teugen kan ademen.
De aesthetische preoccupatie heft de kunst in een al te kunstig gebied van
gespecialiseerde, met herinnering (historie) overbelaste genieting en veroorzaakt
tevens, dat in de gewone levensgebieden de mensch ‘geen verstand meer heeft of
durft te hebben’ van kunst en de kunst onder den voet is geloopen of naar een ijle
hoogte verwezen voor ingewijden. De middelen ter correctie in den vorm van
cursussen, lezingen, schrifturen, dagbladcritiek, kunnen slechts weinig helpen, omdat
nu eenmaal een kunst zonder het volle klankbord des levens nooit tot
één-kunst-voor-velen kan worden opgeschroefd. Slechts een gewijzigd inzicht aan
twee zijden (actief en passief - gevend en nemend) kan het vastgevroren aesthetische
dogma weer vloeiend maken en de aesthetische al te wetenschappelijk gespecialiseerde
kunstvergoding, die geen weerklank vindt in het volk, doen verdwijnen. Mogelijk
moet de kunstwereld dan weder door een zwaren tijd van een stijllooze
natuurnabootsende periode (zie Rusland). Maar redelijk is het wel, dat eerst weer
‘grond’ gevoeld moet worden, alvorens te kunnen opgaan naar een grooter
stijlmogelijkheid, op een gezonder en beter basis dan de 19de eeuw kon verschaffen.
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Wat Saint Benoît zoo ongemeen boeiend maakt, dat is het schouwspel van een
beeldhouwkunst, die vrucht heeft gezet maar nog niet tot haar grootste mogelijkheden
is opgestegen. Wij zien er een beeldhouwkunst rijk aan leven. Het zijn daar niet alle
meesterwerken der beeldhouwkunst. Belangrijker nog is het, dat bij geen van deze
werken ooit de bedoeling heeft voorgezeten een meesterwerk te geven. Daarvoor is
het allemaal te argeloos. Ook ontbreekt de schaamte voor onbeholpenheid. Het minder
goede en onhandige zit hier niet op minder zichtbare plaatsen en het betere is niet
met voorbedachten rade op de in het oogloopende plaatsen gebracht. Integendeel,
het is hier dikwijls slechts door een kijker goed te naderen. De aesthetische keuring
en schifting, die wij heden ten dage zoo sterk hebben doorgevoerd zonder ons
daarmede te kunnen bevrijden van tal van over-gewichtige mislukkingen, heeft in
Saint Benoît kennelijk ontbroken.
Onmogelijk is het niet, dat bij het vorderen van het bouwwerk - en met name kan
hier aan de dertigjarige campagne (nog voor 1080 tot 1108) worden gedacht, waarin
de beeldhouwwerken van het transept- en koorgedeelte zijn ontstaan - ook de
beeldhouwers zelf hebben gewonnen aan oefening en rijpheid. Daardoor zou het
laagst geplaatste inderdaad aan voldragenheid ten opzichte van het hooger geplaatste
hebben ingeboet.
Een deel der oude kapiteelen is in de krypt te zien, aangezien eenige door moderne
copieën ter plaatse vervangen moesten worden. De motieven der kapiteelen van
transept en koor betreffen gedeeltelijk de wonderen van Benedictus. Een ander deel
heeft betrekking op het Paradijsverhaal en op het leven van Jezus, een en ander
afgewisseld met combinaties van menschen en dieren, een vioolspelenden aap en
een harpspelenden beer.
De beeldhouwwerken van het schip zijn in hoofdzaak voorzien van bladen
diermotieven, hier en daar met menschengezichten er tusschen. De pijlers van de
viering (vierkant ontstaan door kruising van hoofd- en dwarsbeuk) dragen tafereelen
uit het leven van Benedictus.
De kapiteelen van den ingangstoren hebben ook de vermenging van blad-, dieren menschmotieven en tevens tafereelen uit de Openbaring van Johannes. De
apocalyptische ruiters zijn er te vinden, het laatste oordeel, het hemelsche Jeruzalem;
doch ook weer tafereelen uit het leven van Jezus, o.a. de vlucht naar Egypte, de
verkondiging, de ontvangenis.
Regelmaat is in deze groepeeringen niet te ontdekken, waarbij men echter niet
moet vergeten, dat het geheel niet meer gaaf aanwezig is en veranderingen in de
volgorde kunnen zijn ontstaan. Bij herstelwerken zijn zelfs kapiteelen weggenomen
en vervangen door kapiteelen met een eenvoudigen gehakten grondvorm. Maar de
13de eeuwsche gothische orde schijnt toch in ieder geval wel te hebben ontbroken.
De overgebleven groepen zijn evenwel belangrijk genoeg om den modernen
beschouwer, die zich den tijd wil gunnen rustig aan alle kanten de kapiteelen te
bekijken, zeer te boeien. De
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lust om een verhaal in beelden te doen bezielde deze beeldhouwers. Ieder kapiteel
heeft iets episch. Er is een handeling; er gebeurt iets; er is de spanning van iets dat
voortgang heeft en opwekt zich in een gebeurtenis te verdiepen.
Waar de verteltrant echter de overheerschende kracht was, daar blijkt de
moeilijkheid van uitbeelding en compositie dikwijls het grootst. Het is zichtbaar, dat
de meer ornamentale en uit samenstellingen van mensch-, dier- en plantmotieven
bestaande kapiteelen dikwijls uit een oogpunt van vormontwikkeling en compositie
v e r d e r zijn, dan de vertellende figurale kapiteelen. Het ornamentale spel en de
vormverbeeldingen hebben den beeldhouwer vaak plastisch verder gevoerd dan de
figurale drama's.
Het ontdekken van deze verschillen doet meteen aan onzen tijd denken. Het is
immers herhaaldelijk gebleken, dat de mensch-figuur in een bepaalde techniek boven
de machten gaat van een kunstenaar. Maar een ornamentale oplossing, waarbij geen
direct beroep op zijn menschelijk doordringingsvermogen wordt gedaan, maar wel
op zijn vorm-vermogen, kan vaak met meer kans op een goede uitkomst worden
verwacht. Bij het hervatten van technieken die in verval zijn geraakt, werd dan ook
in den regel in de 19de eeuw eerst te hoog gegrepen. Allerlei moeilijke figurengroepen
worden in glas-in-lood, in geweven stoffen (gordijnen, tapijten, gobelins) uitgevoerd
met een te veel aan historische stijl en een te kort aan beheersching van iets eigens,
dat geheel levend en frisch is. De pioniers zetten vaak een hernieuwing in met een
te groot arsenaal. Dit is verklaarbaar. Maar even redelijk is het, dat de dan volgende
generatie het wat kalmer aan doet, meer van voren af aan, eenvoudiger en dichter
bij huis begint. Dan ontstaat een kernachtige ornamentiek en een vermijden van te
groote menschelijke opgaven. Nieuwe weefsels, mozaïeken, glas-in-lood-ramen,
hebben in onzen tijd hun beste kracht en levensvatbaarheid getoond, als zij in hun
aanvang meer ornamentaal dan figuraal werden opgezet.
Diezelfde ervaring is in St. Benoît te zien bij de beeldhouwers. Alleen heeft de
figuratie dit voor op moderne zelden beheerschte figuratie, dat het alles argeloozer,
kinderlijker en frisscher gedaan is.
Daar gaat Maria op het langlijvige ezeltje met korte pootjes. Een bankje steunt
haar voetjes. Het kindeke heeft zij op de knie. Jozef is onder een voluut aan den hoek
gedoken. Een groote ster schittert aan den hemel. Er zijn palmen en de hand Gods
is tusschen Maria en Jozef zegenend uit den hemel gestoken. In kort bestek is veel
bijeen gedrongen. De lichamen nemen naar onderen toe zoo sterk af, dat dit
onmogelijk verklaard kan worden uit de wetenschap, dat van den grond af gezien
het hooger gelegene kleiner wordt gezien en dus grooter van maat moet zijn dan het
lager gelegene. Dit verkorte type, met de korte beentjes en de groote lijven, komt
vrij veel voor. Het is uit een naturalistisch standpunt bekeken aan onkunde geweten.
Maar deze verklaring gaat met geheel op, omdat het den beeldhouwer niet te doen
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was om een natuurlijke nabootsing. Het ging bij hem om de handeling, om de
uitdrukking van een innig verbond tusschen deze vier, het ezeltje, Maria, Jozef en
het Kind, de verbondenheid met de sterren (de cosmische machten) en de goddelijke
beveiliging op de vlucht.
De beeldhouwer begon eenvoudig aan den bovenkant, met de gezichten, die hij
vrij groot en gelijkmatig van uitdrukking gaf; naar onderen toe hield hij binnen de
gegeven maten weinig ruimte over en zonder zich te storen aan de natuurlijke
verhoudingen zocht hij een oplossing die toch in het geheele kader paste. Overigens
is dit gedrongen korte type met een normaal bovenlijf op korte beenen, op het platte
land nog al eens te zien. De maat van den mensch zelf kan er evenzeer toe
medegewerkt hebben, dat dit ‘type trapu’ niet zoo gek werd gevonden als het voor
de aesthetische naturalistische normen der 19de eeuw dikwijls is geweest. Verder
kan men ook bij de negerbeelden, de Prae-columbische figuren, enz. een analoge
vergrooting van het hoofd en verkorting van de onderste ledematen aantreffen. De
handeling, het gebaar en de compositie zijn vaak de grootste bekommernis geweest
voor deze beeldhouwers. Niet de doorwrochte gelaatsexpressie noch een harmonie
van verhoudingen, die pas in een ander stadium en verband tot ontwikkeling kan
komen.
Kostelijk is ook het kapiteel van het Paradijsverhaal. De proporties zijn iets
natuurlijker, de hoofden overigens nog rijkelijk groot. Als naaktsculptuur zijn deze
beeldjes vrij sterk plastisch ontwikkeld, tegen een rustig en goed vlak gehouden fond.
Geheel anders dan bij ‘de vlucht naar Egypte’ is hier de ruimtelijke opvatting en het
sentiment. Bij de ‘vlucht’ is er een profusie, een gedrang van vormen; geen fond,
maar wel een verbonden-zijn, een verstrengeling van tal van zaken. De oude grieksche
kapiteel-vorm en zijn nog vaag in enkele grondtrekken te herkennen; zij leiden nog
de compositie en de groote lijnen daarvan houden het menschelijke tafereel bijeen;
zonder die grondlijnen zou er van die vertellende sculptuur binnen dit bestek weinig
terecht zijn gekomen. Zijn menschelijke levendigheid, de menschelijke metamorphose
van het kapiteel, vindt zijn compositorische redding in de oude grondvormen.
Bij het Paradijskapiteel is de menschfiguur gedacht tegen een leegen achtergrond.
God, Adam en Eva staan op de rolstaaf die schacht en kapiteel scheiden. Zij zijn er
lijfelijk gedacht en blijven niet strikt meer binnen de omsluiting van de rolstaaf,
zooals in het kapiteel van den narthex. De lichamen komen iets losser en het modelé
heeft er een ruime kans, die het architectonische hier nog geenszins bedreigt, maar
in een verdere phase toch dicht aan die bedreiging toe zou komen.
Van de oude klassieke kapiteelvormen is hier zeer weinig meer te zien. De
metamorphose is vomaakt. Een typisch Westersch karakter is hier aan den dag
gekomen. De naaktsculptuur heeft de komisch aandoende trekken van een levende,
eigen manier van zien, waaraan geen klassieke voorbeelden ten voorbeeld hebben
gestrekt, maar vrijwel uitsluitend eigen ervaring. De ietwat
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kouwelijke houding van Adam en Eva herinnert niet aan het zuidelijke, Grieksche
en Romeinsche hanteeren van de lichaamsvormen, maar aan de onwennigheid en
schuchterheid van zich ontkleedende Noorderlingen. De gezichtsuitdrukking ligt
binnen ditzelfde plan. De verjaagde Adam en Eva toonen de grimas van een echt
kinderverdriet. - Zij vinden het erg jammer en hebben er veel spijt van, want het was
toch zoo plezierig. Hoe ver is dit aardige kinderverdriet uit de buurt van die latere,
meer renaissancistische uitbeeldingen van den Paradijsvloek, als heel de duisternis
het bittere en eenzame van het menschelijk verdriet de expressie daarvan verhevigen.
Heel deze beeldhouwkunst is nog vreemd aan de pijn, de smart en de vereenzaming
des levens. Het is alles nog niet verankerd en saamgetrokken in de cel van het
menschelijk ik. Daardoor komt het ook, dat deze beeldhouwers de instincten der
beesten en de verleidingen van de erotiek nog zoo goed verstaan en zoo onvermengd
kunnen geven. In zekeren zin zijn zij er nog één mee. Het zondige daarvan, het
manmoedig weerstaan van de verleidingen, is tot het volk door de Heiligen-verhalen
en de predicaties, meer als een verschrikking en angstaanjaging doorgedrongen dan
dat de zedelijke strekking werkelijk tot bewustzijn is geworden. Het kapiteel van de
verleiding van Benedictus in Rome door een zondige vrouw, die hem door den duivel
tegemoet wordt gevoerd, geeft dit op simplistische wijze weer. De lichte zwelling
der borsten en het losse lange haar, ze zijn den beeldhouwer toereikend geweest om
de zinnelijkheid in een vrouwegestalte uit te drukken, waar hij overigens plastisch
slechts uiterst bescheiden partij van trekt. De grimmige duivel met zijn gespierden
grijpklauw, zijn pezige magere beenen en hoekige karkas geeft hij echter met alle
duivelsche spanning die in hem is; de zachte lijdelijkheid en losheid van de vrouw
komt daar prachtig tegen uit.
Deze sculptuur is geheel relief gebleven. Er is overigens een ver doorgevoerde
vrije ontwikkeling van het motief in het vlak, met het volle accent op de figuur, die
kennelijk van verder gevorderde en andere handen afkomstig is, dan die het
Paradijsverhaal kapten.
Tot de vroegste kapiteelen kan vermoedelijk het in de krypt bewaarde kapiteel1)
gerekend worden, dat vooral om zijn vormbehandeling alle aandacht verdient. De
hoekfiguur (een heilige?), die met beide handen de voluten vast houdt, is in een
mandorla gevat en staat op een overwonnen vijand. De mandorla, typisch romaansch,
heeft ook zijn technisch-compositorische reden. In het gedrang der figuren brengt
de mandorla een afscheiding aan, die tevens een onderscheiding beteekent. Hier
brengt het lijnverloop, samenvallend met de geheven armen en zich oplossend in de
spiraal daarboven, een binding, die aan de samenvoeging van verschillende vormen
een synthese geeft.
De lichaamsplastiek, is nog zeer gering. De behandeling van het oppervlak is
kenschetsend voor veel sculptuur in een begin-stadium. Het spel van licht

1) Het behoort m.i. tot de groep uit het 2de portaal boven den narthex.
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en donker wordt verwekt door de met elkander contrasteerende gekerfde lijntjes, die
aan het kerven in hout doen denken en aan de gegriffelde oppervlakte-bewerking
van steen, hout en ceramiek in de ‘barbaarsche’ kunsten (Oceanië, negerplastieken,
de vroegste kunst der Cycladengroep). Dezelfde soort kervingen zijn in het kleed
van de vrouw die Benedictus bekoorde. Maar in een verder gevorderd stadium. Daar
geeft het reeds de soepelheid en de plooienval weer van het kleed.
Ook de gezichtsvormen van het in de krypt bewaarde kapiteel zijn nog uiterst
jong- en maskerachtig. Er zit iets in van de romaansche sculptuur uit de buurt van
de Pyreneeën (St. Paul-les-Dax b.v.), maar de lichaamsvormen zijn daar ontwikkelder.
De manier van een oog aangeven en het relief van den neus is in het kapiteel van
Saint Benoît karakteristiek voor een manier van beeldhouwen, die het gegeven
oppervlak nog in sterke mate respecteert en zich nog weinig waagt aan de
diepte-mogelijkheden en aan de uitholling van den steen. Bij een der jongere moderne
beeldhouwers van Nederland (Chabot) heb ik eens een gezichtsvorm zien ontstaan
met analoge trekken, die geheel voortvloeiden uit de vrij primitieve bewerking en
de moeilijke verhoudingen van een hard stuk molensteen, niet in een atelier maar in
het volle buitenlicht bewerkt.
Het kennen van de voorwaarden waaronder en de gegevens waarmee gewerkt is,
kan in menig geval nader brengen tot een inzicht in de vormverschijnselen.
Het korte voorhoofd, de lange neus, de vastgesloten kleine mond behooren
overigens tot gezichtsvormen, die de beeldhouwer in eigen omgeving goed gekend
kan hebben. Er zitten boersche trekken in, die passen bij een bepaalde scala van
expressie, waarin de burger noch de edelman voorkomen en die ook het moderne
expressionisme tijdens cultuurgistingen een tijdlang heeft voortgebracht (zie b.v. het
beeldhouwwerk en houtsneden van Jozef Cantré, vroegere schilderijen van Gustaaf
de Smet).
In het romaansche stijgt dit boersche masker in zijn groote oogenblikken tot de
trekken van den patriarchalen menschenverzorger.
In de krypt zijn scherven en fragmenten bijeen, waarin die verscheidenheid van
gelaatsvormen zeer goed bestudeerd kan worden. De wijze van een oog aangeven is
in de oudste sculptuur ornamentaal-lineair. Vandaar een zekere onverschilligheid in
de uitdrukkingskracht of liever een zekere duurzaamheid en onveranderlijkheid
daarin. Die onveranderlijkheid beteekent tevens een nog niet toegeven of een geringe
vatbaarheid voor stemmingen. Daarin ligt de kracht niet van deze beeldhouwkunst.
Ze is daarvoor te bewegelijk, te dramatisch, te veel handeling en gebaar. Zij drukt
zich niet uit met het gezicht maar met het geheele lichaam. Waar de handeling
overwicht heeft - handeling in de beeldhouwkunst te begrijpen als houding, stand,
gefixeerde bewegingsrichting - daar wordt of is het gezicht een constante grootheid.
Zij die b.v. de grieksche beeldhouwkunst niet begrijpen, ergeren zich aan die

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

23
glimlachende gezichtsleegte. In de romaansche beeldhouwkunst is in den beginne
een andere constante, de aangeduide maar niet doorgevoerde gemoedsbeweging, de
grimas of het gesloten masker. Er zit eenige spanning in, maar een gelaat met expressie
wordt het pas later, als de romaansche beeldhouwkunst veranderd is, stiller is
geworden en aan gebaar heeft verloren. Met deze verandering groeit het gelaat in
beteekenis mee en nadert dan reeds het portret (zie het fragment in de krypt van een
koning en koningin, m.i. vroeger dan Chartres maar reeds verwant en met de
elementaire trekken van een portret). De oogvorm wordt belangrijker, minder
ornamentaal. Het gelaat wordt geïnspireerder, meer aangeblazen, d.i. rijker aan geest.
Met naturalisme heeft deze ontwikkeling niet te maken. Bijvoorbeeld: het nabootsen
van de oogpupil door een looden balletje, dat soms er uit gevallen is, zoodat alleen
het gaatje over is gebleven, komt in verschillende stadia voor. Ook heeft het bezielde
gelaat lang niet altijd de met de natuur overeenkomende vormen. Een tijdsbepaling
mag men evenmin zoeken door middel van deze verschillen in expressieve waarde.
Het is immers opmerkelijk, dat in het spel met de vormen van mensch, dier en plant,
waarin de beeldhouwer zich met heel zijn hart overgeeft aan de vrije scheppingslust,
die vormontwikkeling dikwijls opmerkelijk verder is dan in de sculptuur, die door
een bepaalde doelstelling werd afgeleid van dien scheppingshartstocht.
Men heeft voor die verbeeldingrijke samengroeisels van het domein der aardsche
schepselen, tal van geheimzinnige verklaringen willen zoeken. De Oostersche wereld
is ook rijk aan die tropische verbeeldingskracht ten opzichte van de gegeven
natuurvormen. Toch zit daar vermoedelijk geen ander geheimenis achter dan het
geheimenis van de pure scheppingshartstocht. Dat is een zinnelijk-geestelijke drift,
die vóór alle dingen vormen in het leven wil roepen, geen genoeg van die vormen
kan krijgen en tot een aantal combinaties en variaties komt, die dan bovendien de
lust in componeeren, dat is samenvoegen tot een andere nieuwe orde, ten felste kan
aanzetten. Hoeveel beeldhouwers zullen daarin den waren beeldhouwersaard
herkennen en er de oogenblikken in terug kunnen vinden, die het opwekken en in
stof verwezenlijken van den latenten vormencosmos, die zij in zich zelf dragen, hun
telkens weer bezorgt. Juist deze wonderlijke kapiteelen, die aan verklaarbaren inhoud
zoo duister lijken, kan de moderne beschouwer met zijn gevoeligheid en hartstocht
voor het leven der vormenwereld, dat toch altijd buiten de literatuur blijft en iets
onvertaalbaars uitdrukt, bijzonder goed verstaan.
Er zit iets in van diezelfde wetmatige en geometrisch geordende, onverklaarbare
klaarte van het pure gedicht, dat zijn inhoud aan niets anders schijnt te ontleenen,
dan aan de hermetische wereld van zijn samenstellende grootheden. Het rijkt nooit
tot die gebieden waar de woorden tot wijsheid komen, zonder ander intermediair. Er
zit als hoogste hartstocht wellicht geen andere drift in dan een absoluut geworden
liefde voor de eigen vorm-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

24
wellende vermogens. In de 19de eeuw heet dat met een in de 20ste eeuw tot
scheldwoord geworden aanduiding: l'art pour l'art. Maar l'art pour l'art is vaak
benauwder, begrensder en heeft niet altijd die genesis-sfeer en het elementaire van
de romaansche scheppingsweelde. De romaansche eeuw kende geen l'art pour l'art;
maar de krachten die daartoe in een ongezonder tijd zouden vervallen, zijn te
herkennen in dit weergalooze spelen met de vormen des levens.
Dat de beeldhouwers daarbij vooral van Perzische en Oud-Aziatische voorbeelden
hebben geleerd, lijkt door de jongste onderzoekingen (zie o.a. Jurgis Baltrušaïtis,
L'art Sumérien, 1934), waarbij veel analoge vormcomposities zijn ontdekt, bevestigd.
Toch is het mogelijk, dat ook hier het aandeel van andere voorbeelden veel minder
gewichtig is geweest dan deze onderzoekingen schijnen aan te toonen. Deze
vormen-wereld heeft immers eigen wetten en waar deze ook in beweging komen,
overal zullen binnen dezelfde beperkte gegevens, analoge combinaties en variaties
in beperkt aantal ontstaan. Het is voorts denkbaar, dat een gelijke of verwante
zinnelijke verhouding tot de beeldhouwkunstige vormen, op verschillende plaatsen
en tijden, toch dezelfde of verwante verschijnselen voortbrengt. Staarten, stengels
en fantastische lijnen lieeren alle deelen en veroorzaken een soort perpetuum mobile
van in elkaar opgaande en doorgaande vormen. Die vormen zijn, vaak in tegenstelling
tot de vertellende kapiteelen, vooral belangrijk als gecomponeerde v o l u m i n a . Ze
zijn voller, ronder, vleeziger. Daarom kan de verhouding tot de beeldhouwkunst, die
dit voortbrengt, zinnelijk-geestelijk worden genoemd, in tegenstelling tot de meer
overwegend geestelijke en mystische verhouding tot de beeldhouwkunst.
De eerste is lichaamlijk-actief en vol van de weelden dier activiteit. De tweede is
lichaamlijk-passief, trager en koeler en vrij van die weelden. Beide verhoudingen
komen in de romaansche beeldhouwers voor, niet als elkander vijandige machten,
maar naast en door-elkander, zooals dat ook in één mensch, in één kunstenaar het
geval kan zijn. Daarom is die romaansche wereld zoo aantrekkelijk. Ze heeft niet
een eenzijdig en toegespitst karakter, maar ze is vol van leven van allerlei soort en
houding. Ze is vol van vrijbuiters en avonturiers en tegelijk kent ze de fijne en groote
geesten, die aan de driften van steiler en strenger bevel gehoorzamen. En dit alles
binnen de perken van een architectuur, daaruit opbloeiend en weerkeerend, tot beider
deugd en voordeel. Het schoonste bewijs tegen de moderne propagandisten voor de
vrije kunsten, die volhouden dat deze binnen de architectonische gehoorzaamheid
gedoemd zouden zijn tot ondergang en verdorrend leven.
Deze kleine greep uit de rijkdommen van Saint Benoît heeft vijf verschillende
ruimtelijke mogelijkheden der sculptuur aan de kapiteelen doen zien. 1. Het gedrang
van vormen, in vertellend verband en met realistische zinspelingen, binnen de vage
grondlijnen van het klassieke kapiteel, met een
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Oostersche vrees-voor-leegten (horror vacuï) in de verdringing van den achtergrond
door het verbinden van alle deelen tot een dicht geheel (de vlucht naar Egypte). 2.
Het tegendeel van een gedrang van vormen, door het ten volle doen uitkomen van
de menschelijke figuren en vermenschelijkte vormen tegen een onversierden
achtergrond, waarbij van het klassieke kapiteel zeer weinig meer te zien is (Westersche
trekken), doch alles streng binnen het vlak en in licht reliëf, (de verleiding van Saint
Benoît). 3. Dezelfde trekken, maar een veel voller reliëf en modelé en een
Noordelijk-Westersche naaktsculptuur met realistische kenmerken en een kinderlijke
gezichtsexpressie, neiging tot sterke ontwikkeling der volumina (het Paradijsverhaal).
4. De Oostersche vrees-voor-leegten en fantastische verbindingen van vormen van
plant, dier en mensch in een compositorisch strenggebonden spel van volumina,
gedreven met de echte hartstochtelijke zinnenweelde van den vormenschepper
(verscheiden kapiteelen in den narthex). 5. respect voor het vlak en een graphische
bewerking daarvan (kerven en griffen van lijnen), masker-expressie, dichtbij kunst
van natuur-volkeren (kapiteel in krypt, oudste romaansche pogingen).
Deze verschillende aspecten zijn feitelijk in het groot terug te vinden in de romaansche
sculptuur van verschillende streken. Zoo biedt Saint Benoît inderdaad een rijkdom
aan mogelijkheden, die nog niet tot vollen wasdom zijn gekomen. Het brengt den
beschouwer van de romaansche kunst zeer dicht bij de sfeer der vroegste en vroege
pogingen. Hij ziet er vormen ontstaan. Er is het levende en bezielende van een echte
werkplaats, waar veel broedsel is en de vreugde der ontdekkingen nog niet door de
rijpe beheersching wordt overvleugeld.
Wat ontbreekt in Saint Benoît, dat is de s y n t h e s e , die in de romaansche kunst
bijna steeds in een hoogveld tot stand is gekomen1). De synthese, die aan Moissac en
Vézélay, Beaulieu, Cahors, Carennac, Chartres en Saint-Loupde Naud, het grootsche
en complete geeft, dat de vaak drieste en vlammende, speelsche en buitelende
avonturen van het leven der kapiteelen, verdeeld over vele tafereelen, samenbindt
tot een machtig koor, overstraald door de verschijning van Gods Zoon.

Eenige literatuur over saint-benoît-sur-loire
J u l e s B a n c h e r e a u , L'église de Saint-Benoît-sur-Loire et
Germigny-des-Près, Paris 1930.
L ' a b b é C h e n e s s e a u , Monographie sur Saint-Benoît-sur-Loire, van Oest,
1931.
J e a n M a l o -R e n a u l t , Les sculpteurs romans etc. Revue de l'art, 1927.
H e n r i F o c i l l o n , bl. 141-144. L'art des sculpteurs romans, Paris 1931.

1) Er is een nu dicht gemetselde ingang aan de Noordzijde. Het boogveld met 3 booggordels
is zeer geschonden, maar de fragmenten doen vermoeden, dat het in ieder geval later (zie
den klassieken Christus) moet zijn dan de meeste kapiteelen. Vroeg 13de eeuw lijkt mogelijk;
een synthese der vroeg-romaansche kapiteelen is dit boogveld echter nimmer geweest.
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De tentoonstelling van Chineesche kunst te Londen
door Ir. G. Knuttel Jr.
DE zoo belangrijke tentoonstelling van Chineesche kunst die thans in Burlington
House te Londen gehouden wordt, is aanleiding tot dit artikel, maar toch stel ik het
op prijs dat mij niet de vraag gesteld werd de tentoonstelling zelve te bespreken. Zij
die haar bezoeken zullen er ongetwijfeld de schoonste herinneringen aan bewaren,
maar nóch hen, nóch anderen zal een bespreking van vele voorwerpen nader brengen
tot een juist begrip van deze kunst. Vruchtdragender zal deze bijdrage, naar ik hoop,
kunnen zijn, wanneer ik tracht eenig inzicht te geven in het wezen der Chineesche
kunst en haar geestelijken achtergrond.
Wij betreden hier een gebied dat velen nog onbekend is, of wel, waarvan men zich
een geheel verkeerde voorstelling heeft gevormd. Nóg is, begrijpelijkerwijs, de
misvatting niet geheel weggenomen, als zouden de talrijke exportwaren die eeuwen
lang van uit het verre Oosten tot ons kwamen eenigen indruk kunnen geven van de
kunst van China en Japan. Eerst tegen het einde der vorige eeuw ontwaakte men tot
het besef dat een Chineesche kunst bestaat, die in zijn belangrijkste uitingen van een
zoo zuivere schoonheid is, diepzinnig en toch eenvoudig, wijdsch en toch liefelijk,
dat haar beschouwing ons ontrukt aan de drukkende sfeer van het dagelijksche leven
en wij ons in contact gevoelen met eeuwige waarden.
De hoogste uitingen van deze kunst werden voortgebracht in vroege tijdperken,
en het ligt voor de hand dus aan te vangen met een beschouwing van hetgeen ons
gebleven is uit vóór-Boeddhistischen tijd. Niet alleen chronologisch is dit geboden,
maar daar komt bij dat wij zoodoende eerst kennis maken met kunstwerken van
zuiver Chineesch karakter. Omtrent den aanvang van onze jaartelling, gedurende de
Han dynastie (206 v.Chr.-221 n.Chr.), werd het verkeer met het Westen belangrijker,
en daarmede werden ook Westersche invloeden merkbaar, terwijl het Boeddhisme
dat eenige eeuwen later zijn intrede deed in China, een zeer belangrijken invloed
heeft uitgeoefend, die misschien niet in alle opzichten als een winst is te beschouwen.
Allereerst vraagt dus de Chineesche kunst onze aandacht die dateert uit den tijd
der Chou dynastie, die zich langer dan eenige andere wist te handhaven, n.l. van
1122-249 v.C. Wij hebben dan met een feudale samenleving te doen, waarvan onze
kennis nog vele leemten vertoont; maar welke hoogte de beschaving toen reeds
bereikt had, en van welke blijvende beteekenis deze is geweest voor den verderen
geestelijken groei van het Chineesche volk blijkt voldoende daaruit dat tegen het
einde van deze periode de twee groote persoonlijkheden leefden die de grondslagen
gelegd hebben voor het gees-
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telijk en maatschappelijk leven in China, namelijk Lao-tze en Confucius.
Voorwerpen die ons in contact brengen met dien vroegen tijd waren nog kort
geleden schaars te vinden, maar in de laatste tientallen jaren hebben opgravingen en
grafvondsten veel meer aan het licht gebracht. Het zijn de ritueele jade's en de
offerbronzen die bovenal onze aandacht vragen, voorbeelden dus van ‘het schoone
gebruiksvoorwerp’ dat in de kunst van China en Japan een zoo bijzonder belangrijke
plaats inneemt.
Wat de voorwerpen van jade betreft zullen wij ons hier beperken tot die welke
symbolen zijn van natuurkrachten en dienst deden bij gewijde ceremoniën. Zij doen
ons reeds aanvoelen het zeer sterke en innige gevoel voor de natuur, dat de Chineezen
kenmerkt en hen zich één doet voelen met den kosmos.
De belangrijksten dezer symbolen zijn die voor den hemel en de aarde. Het eerste,
de ‘pi’, heeft de gedaante van een platten ring, misschien is het duidelijker te zeggen:
een schijf met cirkelvormige opening; het tweede, ‘de tsung’, is een holle cylinder,
door een parallelopipedum omsloten dat de uiteinden van den cylinder vrij laat.
Daarnaast zijn de voorwerpen van belang welke de vier windstreken, en tegelijkertijd
de vier jaargetijden, symboliseeren en die eveneens een zeer eenvoudige geometrische
gedaante hebben. Niet alleen de vorm heeft daarbij beteekenis, maar ook de kleur.
Voor het Oosten, de lente, is deze: groen, voor het Zuiden, de zomer: rood, voor het
Westen, de herfst: wit, en voor het Noorden, de winter: zwart.
Hoogere machten die men vereerde werden dus niet voorgesteld in menschelijke
gedaante, maar wel vinden wij ze gesymboliseerd in dieren. Met de vier
laatstgenoemde symbolen correspondeeren bijvoorbeeld in diervorm respectievelijk:
draak, vogel, tijger, en schildpad. Wanneer wij nu weten hoe sterk de natuurliefde
was bij de Chineezen, hoe scherp hun observatie, en hoe bezield de weergave van
planten en dieren, dan is het wel duidelijk dat deze diervormen aanleiding waren tot
een zinrijke, levensvolle versiering, ook van die ritueele voorwerpen. In hun
afbeelding zien wij steeds het karakteristieke sterk naar voren gebracht, het algemeene;
wij voelen er bepaalde krachten in belichaamd. Veelal zijn de diervormen welke wij
onder de vroege jade's aantreffen streng gestyleerd maar ongetwijfeld is daaraan
vooraf gegaan een meer naturalistische wijze van voorstellen, die trouwens
gehandhaafd blijft naast de meer gebruikelijke gestyleerde diervormen. Een prachtig
voorbeeld van een jade vat dat de gedaante heeft van een dier is de driepootige pad
uit de Eumorfopoulos collectie. Deze is niet groot van afmetingen maar volop
monumentaal, de afbeelding van het dier is niet hinderlijk realistisch maar de
karakteristiek van wezen en verschijning is volmaakt waartoe ook het gekozen
materiaal bijdraagt.
Ik mag, geloof ik, niet in gebreke blijven van dit materiaal, het jade, nog een en
ander in meer algemeenen zin te vertellen, want het neemt in de Chineesche kunst
een geheel aparte plaats in. Men moet zich deze vroege
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voorwerpen niet uitgevoerd denken in het transparante, sterk groene jade dat
tegenwoordig verwerkt wordt tot sieradiën, en waarvan de belangrijkste vindplaats
Burma is. In den vroegtijd der Chineesche kunst verwerkte men een gesteente,
nephriet of jadeïet, dat, zeer zeldzaam, in het land zelf werd gevonden, en later meest
werd aangevoerd uit Khotan. Dit is een merkwaardig gesteente; zeer hard is het
zonder broos te zijn en bijzonder prettig voelt het aan, een eigenschap die voor den
Oosterling met zijn fijnen tastzin van groote beteekenis is. Gewoonlijk is dit vroege
jade slechts in geringe mate transparant, de diepe, bezonken, verstorven kleuren
geven het een mysterieus voorkomen. De meest voorkomende kleuren varieeren
tusschen grijs en zeegroen, vaak met bruine schakeeringen. Zeer gezocht was het
gele jade, daar geel de symbolische kleur voor de aarde was en het zeldzaamst is de
zwarte variëteit.
De Chineezen dragen het jade een zeer groote vereering toe, zooals ook blijkt uit
allerlei bijzondere eigenschappen die er aan werden toegedicht in den loop der tijden.
De voorkeur voor het materiaal bleef steeds bestaan, maar later werden jade
voorwerpen wel kunstig, maar zielloos bewerkt. In de vroege jade's daarentegen
werd het gesteente als tot leven gewekt doordat men zich bij de bewerking rekenschap
gaf van de schoonheid en de eigenschappen van het materiaal, waarbij men den vorm
en afmetingen en ook de toevallige kleurspelingen van het gesteente op fijnzinnige
wijze wist te benutten.
Naast de vereering van krachten die zich in de natuur openbaren is, in betrekking
tot sommige gebieden der Chineesche kunst, de vereering der voorouders van groot
belang. Voor het brengen van offers aan de voorouders dienden de belangrijksten
der bronzen die de roem zijn der Chou dynastie en misschien de schoonste bronzen
die ooit werden gemaakt. De traditie speelt een zeer groote rol in de Chineesche
kunst en het verwondert dan ook niet dat in later eeuwen zoowel vormen als versiering
dezer bronzen nagevolgd werden, maar welk een verschil valt te constateeren! De
Choubronzen zijn monumentaal, grootsch; de versieringen zijn kloek en geven o.a.
sterk gestyleerde diermaskers te zien en het hiëroglief voor het ‘terugroepen van de
ziel’. De schoonheid dezer machtige vaatwerken wordt nog zeer verhoogd doordat
in den loop van de duizende jaren die ze vaak in den grond doorbrachten, zich een
patina gevormd heeft welke betooveren kan door kleur en substantie. Welk een
ontzaglijke beteekenis aan deze offerbronzen gehecht werd kan blijken uit het feit
dat een roof van heilige vaatwerken die aan den keizer de mogelijkheid ontnam om
aan zijn voorgangers te offeren, hem daarmede tevens zijn vorstelijke waardigheid
deed verliezen. Ook in het familieleven spelen de offervaten een rol van de grootste
beteekenis, de macht der familie was in die heilige voorwerpen, waarvan de
voorouders zich bediend hadden, belichaamd. De vaten waren dan gemeenlijk van
weinig kostbaar materiaal, van aardewerk of van hout, de bronzen offervaten waren
bezit van de heerschende kaste. Ook onder deze bronzen zijn er waaraan diervor-
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men niet tot ornament verwerkt zijn, maar die zelve den diervorm hebben. Twee
beroemde voorbeelden zijn een vat dat de gedaante heeft van een uil, en een ander
dat gedragen wordt door een dubbele ramsfiguur, beiden uit de
Eumorfopouloscollectie.
De Choubronzen doen ons reeds kennis maken met Chineesche plastiek, ja zij
behooren tot het mooiste dat deze heeft voortgebracht. Kenmerkend Chineesch zijn
ze bovendien en dit laatste geldt ook voor een zeer uitgebreide groep van werken
der plastiek van geheel andere aard, namelijk de zeer talrijke figuren van aardewerk
die in het graf werden medegegeven, en die het hoogste peil bereikten tijdens de
T'ang dynastie (618-906). Deze grafbijgaven zijn van zeer uiteenloopende kwaliteit,
maar er zijn verrukkelijke kleine plastieken bij, o.a. van paarden. Beschouwen wij
de Chineesche plastiek meer in het algemeen dan moet worden vastgesteld dat de
beeldhouwkunst toch niet behoort tot de belangrijkste uitingswijzen van den
Chineeschen geest; het is een kunst die in China niet zeer hoog in aanzien stond en
die eerst tot ontwikkeling kwam nadat het Boeddhisme China had veroverd. Dit had
namelijk tot gevolg dat tallooze beelden vervaardigd moesten worden, die den
Boeddha of Bodhisattva's voorstelden en daardoor kreeg de beeldhouwkunst dus tot
opgave het afbeelden van de menschelijke figuur, een taak welke haar in
vóór-Boeddhistischen tijd slechts zeer zelden werd gesteld. Deze beelden vertoonen,
uit den aard der zaak, den invloed van de Indische Boeddhistische kunst en de wijze
van behandeling der gestalten is eenigszins formeel, maar ze zijn in het algemeen
van grootere schoonheid dan de werken die hen tot voorbeeld dienden, een schoonheid
die vooral is te vinden in de uitdrukking van het gelaat. Een groep werken op het
gebied der plastiek die ook interessant zijn wegens de oplossing van een uiterst lastig
technisch probleem, vormen de, haast levensgroote, gebakken en geglazuurde beelden
van arhats, die uit den T'angtijd dateeren en waarvan het Britsch museum een beroemd
en voortreffelijk specimen bezit.
De beeldhouwkunst roer ik hier slechts vluchtig aan omdat deze nooit een medium
was waardoor de diepzinnige en verfijnde Chineesche gevoelswereld volledig tot
uiting kón komen. Het zich één voelen met de natuur, het aanvoelen van het eeuwige
in de steeds wisselende vormen van het vlietend leven was in concrete plastische
vormen niet uit te drukken. In de schilderkunst echter komt die gevoels- en
gedachtenwereld op volmaakte wijze tot uiting, zoodat het noodzakelijk is om deze
meer uitvoerig te bespreken. Beperken kunnen wij ons daarbij evenwel tot de
monochrome schilderkunst der Sung dynastie (960-1279), die het schoonste omvat
dat ons aan schilderwerken gebleven is. De sereene sfeer waaruit deze voortkwamen,
de diepe gevoelswaarden welke zij bevatten, en het wonderbaarlijk technisch kunnen
waarvan zij getuigen plaatsen deze schilderwerken op een hoogte waar het wel zeer
eenzaam is. Ik laat hier terzijde de meer objectieve schil-
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derkunst welke religieuze Boeddhistische voorstellingen te zien geeft; die hoogste
uitingen der Chineesche kunst welke ik in de vóórgaande regels bedoelde zijn de
landschapschilderingen. Ook in deze kunst kan men de invloed van het Boeddhisme
aanwezig achten daar ze niet goed denkbaar is zonder den invloed welke uitging van
de contemplatieve Zen-sekte, maar gaan wij verder terug, dan blijkt het dat het diepe
inzicht in de relativiteit van alle verschijningsvormen, de wijsgeerige kern van de
mystiek der Zensekte, reeds te vinden is in de uitspraken van Lao-tze, in de leer van
het ‘tao’. De begrippenwereld der Zen-sekte welke door Bodhidarma in China werd
ingevoerd, correspondeerde daarmede zóó wel dat beide phibosophieën tot een
éénheid versmolten, welke de oorspronkelijke Chineesche gedachtenwereld niet
wijzigde, maar tot nieuwe uitdrukking bracht.
Daar het onderwerp dezer schilderkunst in hoofdzaak het landschap is, zou men
allicht kunnen meenen dat eenige overeenkomst zou bestaan met de Westersche
landschapschildering. Ten onrechte echter; in allen deele is er fundamenteel verschil.
Volgens Westersche opvatting is de mensch steeds het belangrijk middelpunt der
schepping, de figuurschildering was steeds hoofdzaak en eerst laat werd het landschap
tot onderwerp gekozen. Ook dan echter blijft het bij de uitbeelding van een bepaald
geval, van een stukje natuur dat den kunstenaar als ‘schilderachtig’ trof. In China
was dat geheel anders, de schilderkunst ontwikkelde zich daar niet uit het handwerk,
maar de schilder moet gezien worden als dichter en philosoof. De leer van het tao
doet hem zich voelen als een deel van den kosmos, hij beschouwt de natuur niet als
iets dat buiten den mensch staat, maar voelt er zich één mee, hij tracht het werkelijke
te geven dat leeft achter de verschijningswereld en ons met het eeuwige in contact
te brengen door afbeelding van het tijdelijke. Niet het toevallige geeft hij maar het
grootere, het algemeene dat zich in de vormen der natuur openbaart. Wat men onder
‘tao’ moet verstaan is niet onder woorden te brengen, wie wil trachten dit te doen
begrijpt er de beteekenis niet van naar een uitspraak van Lao-tze zelf. Nader dan
door woorden wordt deze levenshouding ons gebracht door beschouwing van de
schoonste Chineesche schilderwerken: ‘het ware geheim van deze kunst ligt in een
diepte waarin geen geleerdheid kan reiken, namelijk in het mystieke leven van den
kunstenaar en van den beschouwer’ (Grosse). Dit algemeene, de diepere zin der
verschijningen wordt ook gegeven in de afbeelding van planten, bloemen, en vogels;
steeds hebben wij te doen met een synthese, de natuurlijke vorm, hoe zuiver ook
weergegeven, wordt tot een symbool van het eeuwige. Op de meest grootsche en
volledige wijze is dit echter slechts te bereiken in de schildering van het landschap.
Deze is dan ook nooit de afbeelding van een gezien natuurtafereel maar steeds een
ideale compositie die symbolische beteekenis heeft, zonder dat dit schade doet aan
de weergave der realiteit. De macht der uitbeelding door middel van het penseel
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is indrukwekkend, maar hetgeen aan penseelstreken wordt neergezet beperkte de
kunstenaar tot het uiterste. In het taoïsme is het begrip van het ledige, van het zich
openstellen van de grootste beteekenis, en dit komt ten sterkste tot uiting in deze
schilderkunst, de schilder weet een illusie te scheppen door zich te concentreeren op
het belangrijkste en veel weg te laten: ‘de ware schoonheid wordt slechts door hem
gezien die het niet voleindigde in den geest afmaakt’. Men moet dan ook nooit de
vergissing begaan een schildering die met een minimum aan middelen is tot stand
gebracht aan te zien voor een ‘schets’. Integendeel, hoe verder de synthese is
doorgevoerd, des te meer is het kunstwerk tot het volmaakte genaderd. Observatie
van de natuur ligt er aan ten grondslag, eindelooze, toegewijde oefening, en
bestudeering van de werkwijze van vroegere meesters, maar wat ten slotte tot
uitdrukking wordt gebracht is het innerlijk doorleefde. Het symbolisch karakter dat
deze landschapschilderkunst kenmerkt brengt vanzelf een beperking van het aantal
motieven mede. Bergen en water ontbreken haast nooit. De bergen zijn symbolisch
voor het krachtige en voeren onze gedachten naar het oneindige door hun machtig
oprijzen, top na top, in wazige verten; in het stroomende water, in den waterval, zien
wij de eenheid van vorm die bewaard wordt bij de wisseling der samenstellende
deelen. Bepaalde boomen en planten treffen wij ook telkens weer aan, o.a. machtige,
soms dramatisch getourmenteerde dennen, en de willig buigende bamboe. De mensch
ontbreekt op deze schilderingen haast nooit geheel, maar komt er, verhoudingsgewijs
slechts klein op voor, harmonisch deel uitmakende van de natuur.
Uiterst zelden zijn origineele schilderingen van de groote meesters uit den Sungtijd
naar Europa gekomen, en ook thans wordt door de Londensche tentoonstelling wel
gelegenheid geboden deze sublieme kunst te leeren kennen, maar bleek het weder
hoe ondoenlijk het is de belangrijkste werken bijeen te brengen. Slechts zeer noode
zijn bezitters bereid deze schatten af te staan.
In den aanvang van dit opstel herinnerde ik er aan dat wij met het Chineesche
kunstvoorwerp in aanraking kwamen door de handelsgoederen die sedert den aan
vang van de 17de eeuw in ruime mate uit China werden geëxporteerd. Van deze nam
het porcelein de belangrijkste plaats in, en ik wil dit artikel dan ook niet beëindigen
zonder ook aan de ceramiek een korte beschouwing gewijd te hebben. Belangwekkend
is deze in hooge mate en ook belangrijk als uiting van de Chineesche kunst. Niet
alleen voor ons is dat zoo, maar ook de Chineezen zelf hebben de ceramiek altijd
een bijzonder groote liefde toegedragen. Zonder toegewijde liefde zou een dergelijke
volmaking van deze voorwerpkunst ook niet denkbaar zijn. Nergens ter wereld is
ooit op dit gebied het technisch kunnen der Chineezen benaderd, maar bij de
voorwerpen uit de beste tijdperken is het niet alleen de techniek die bewondering
afdwingt. Uit de ceramiek van den Sungtijd spreekt dezelfde verfijnde en edele geest
die op zoo diepzinnige en grootsche wijze tot uiting kwam in de schilderkunst.
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Van heel het uitgebreide gebied der Chineesche ceramiek geeft de Londensche
tentoonstelling voorbeelden te bewonderen van uitzonderlijke schoonheid, en
ongetwijfeld zal dit onderdeel der tentoonstelling de aandacht van velen het meest
trekken. Talrijk zijn zij, die er hun hart aan hebben verpand. Voor de Hollanders
dateert deze liefde reeds uit de 17e eeuw en nog is zij niet verzwakt. Geheel misplaatst
is die liefde nooit geweest. Al toonden onze zeevaarders en handelslieden nooit eenig
begrip voor het wezen der Chineesche kunst en al richtten de Chineezen zich voor
hun exporthandel naar de meer barbaarsche smaak van het Westen, toch zijn talrijke
porceleinen naar Europa gekomen die als goede voorbeelden kunnen gelden van
enkele soorten. In ons land ging de voorliefde naar het ‘blauw-wit’ dat tijdens de
regeering van Kang-hsi (1662-1722) tot de grootste volmaking kwam; in Frankrijk
toonde men meer waardeering voor de effen glazuren welke in dien tijd van zeldzame
schoonheid waren, en waarvan ik hier noemen wil: ‘sang de boeuf’, ‘turquoise’, en
‘apple green’.
Naarmate de handelsbetrekkingen met China grooter omvang aannamen is de
kwaliteit van hetgeen naar het Westen werd geëxporteerd, snel en in sterke mate
achteruit gegaan. Langzamerhand waren de schoonste stukken blijvend ingelijfd in
groote verzamelingen en musea, zoodat de belangstelling dreigde te gaan verzwakken,
toen men, ongeveer in den aanvang van deze eeuw, de ceramiek leerde kennen uit
de glorietijden der Chineesche kunst, uit T'ang en Sung dynastie. Grootendeels waren
het grafvondsten die ons voorbeelden verschaften van een ceramiek welke men reeds
lang verloren waande. Uit den T'angtijd kennen wij haast niets als voorwerpen die
gediend hebben als bijgave in het graf. De schoonste baksels uit dat tijdperk zijn ons
waarschijnlijk niet bekend maar van de hard gebakken Sung ceramiek is bovendien
nog velerlei in Chineesche verzamelingen bewaard gebleven zoodat wij ons daar een
goed beeld van kunnen vormen. Zeer verschillende soorten aardewerk (zoogenaamd
‘stoneware’) en porcelein werden in dien tijd vervaardigd. Deze zijn hier niet
afzonderlijk te bespreken, maar er zijn eigenschappen welke die verschillende soorten
gemeen hebben en de belangrijkste daarvan laat ik hier volgen. Het zijn eigenschappen
die men tevens de normen zou kunnen noemen voor een ideale ceramische kunst. In
de eerste plaats kunnen wij den vorm beschouwen en dan valt te constateeren dat
deze in de T'ang dynastie soms nog invloeden uit den vreemde vertoont, zoowel
Hellenistische als Sassanidische, maar de baksels uit den Sungtijd hebben grootsche
en eenvoudige vormen die zuiver voortkomen uit het handwerk zelf. Nooit wordt
het materiaal geweld aangedaan, maar dit wordt als tot leven gewekt door het zuiver
begrip waarmede het verwerkt is. Nóg zijn deze kommen, schotels en vazen:
‘gebruiksvoorwerp’; ze zijn gelukkig nog niet gedegradeerd tot ziellooze baksels die
slechts ‘voor het mooi’ gemaakt werden. Ook uit de versiering spreekt ditzelfde
begrip voor waarheid, Deze
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is volkomen één met het voorwerp, in harmonie met den bouw der voorwerpen, met
de eigenschappen der materialen, en met de wijze van vervaardiging. Gewoonlijk
bestaat de versiering uit een effen glazuur, maar wie eenmaal de groote en blijvende
bekoring van deze effen glazuren heeft ondergaan, zal er ongetwijfeld de voorkeur
aan geven boven alle andere versieringswijzen. Van die Sungglazuren was ons van
ouds her het meest bekend het ‘celadon’. Kloeke schotels, met dit zee- of olijfgroene
glazuur versierd, werden in den Sungtijd reeds geëxporteerd en zijn o.a. uit onze
koloniën tot ons gekomen. Zij behooren tot het zoogenaamde ‘Lung Ch'üan Yao’.
Verfijndere soorten die tot deze groep van glazuren behooren zijn het ‘Kuan’ en ‘Ko
Yao’. Op het eerste gezicht zal menigeen misschien het meest worden aangetrokken
door een groep van iets grovere ceramische producten, namelijk het ‘Chün Yao’ met
zijn rijk geschakeerde kleuren, ‘clair de lune’, blauw, en purper; wie evenwel deze
vroege ceramiek beter kent en juister weet te beoordeelen zal dikwijls de voorkeur
geven aan de donkere, zwarte en bruine glazuren van het ‘Chien Yao’, die van
langzamer werkende bekoring zijn, maar als van een dieper mysterie vervuld.
Waar men voor de versiering gebruik maakt van andere methoden blijft men
‘ambachtelijk zuiver’ wanneer men die versiering grift in de klei, en deze daarna
bakt en met glazuur bedekt. De mooiste voorbeelden van deze techniek vindt men
onder het ‘Ting Yao’, dat verrukt door zijn smetteloos blanke glazuren en verfijnde
makelij.
Enkele regels wilde ik wijden aan de ceramiek van de Sungdynastie om hen die
de tentoonstelling bezoeken en die met de Chineesche kunst nog weinig contact
hebben gehad, daar in het bijzonder attent op te maken, maar de ceramiek is op deze
expositie zoo zeldzaam rijkelijk vertegenwoordigd dat het ondoenlijk is ook maar
bij benadering een overzicht te geven van het vele schoons dat er, op dit gebied, is
bijeengebracht. Het is trouwens juist op het gebied der ceramiek dat de Chineesche
kunst zich het langst op een peil heeft weten te handhaven dat tot bewondering
dwingt. De ‘familie rose’ porceleinen der Chien Lung periode (1736-1795) zijn van
een decadente verfijning, maar ook deze laatste nabloei van de groote Chineesche
kunst is nog volop te genieten wanneer men haar leert kennen door zoo voortreffelijke
stukken als thans uit China werden gezonden.
Nog andere gebieden zijn er der Chineesche kunst welke den bezoeker door de
Londensche tentoonstelling ontsloten worden, zooals die der lakwerken, cloisonnés
en textielen; dagen eischt het om zich in heel die wonderwereld te oriënteeren.
Een groote voldoening zou het voor mij zijn als dit artikel vele lezers er toe zou
kunnen doen besluiten de reis naar Londen te ondernemen, een gelegenheid als deze
om ingewijd te worden in de kunst van China zal zich waarschijnlijk in geen
afzienbare tijden meer voordoen.
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Uitvaart1)
door J. Slauerhoff
Zon randt niet meer aan kimverloren nachten
't Schip vliedt de donkre zee in ruischend schuim
Een ster alleen bewoond door mijn gedachten
Doolt eeuwen ver met mij door 't zelfde ruim.
Zijn wentlen is ook zonder warmte, doel - Wel vaar ik traag en flikkert hij van vaart.
Maar weldra sluit mijn leven dat ik voel
Verijlen - voor geluk reeds onverschillig
Zich bij hem aan, opeens gewillig
In een fel duizlingwekkend
Moment tot hem uitstrekkend
Zijn kern, eindlijk ontaard.

1) Uit een bundel ‘Een eerlijk Zeemansgraf’ in 't voorjaar van '36 verschijnend bij Nijgh & van
Ditmar N.V., Rotterdam.
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De oudste zoon
door Elisabeth Zernike
I.
KORENVELDEN aan weerskanten van den weg; links leek de ondergaande zon te
balanceeren op twee hooge, rechte aren. Achter de kromming was het dorp; - ho,
vaart minderen hier. - Hij reed nog niet volkomen veilig - misschien vond hij het
nog te leuk, een beetje opwindend, - en hij keek naar alles, - die roode zon, dansend
op het koren. - Nu voelde hij Sander's hoofd in zijn nek.
- Ik stuur door het dorp, wacht, ik klim wel over de bank, schuif dan naar rechts,
jô.
Neen, dit hadden ze nooit eerder gedaan, onder het rijden van stuur verwisselen,
- dàt moesten de oudjes niet zien.
- Gek gaat dat, zei Sander grinnikend; - probeer nog even dat stuur te houden.
Zoo. - Hij gleed van de leuning af op de bank, - de wagen schokte. Een seconde leek
het waanzin - ze lachten met open mond.
- Nu gaan we onze voorgangers inhalen, maar zonder dik te doen, zoo heel gewoon,
weet je, zelfs met een voorzichtige slier. - Hij meerderde hun vaart. Een honderd
meter voor hen reed een auto van oud model, die zwaar onder het stof zat. - Miel,
zei Sander, dat lijkt wel het hobbel-de-bobbel-Fordje van je vader.
- Waarachtig, zei Miel, - maar denk aan de bocht.
Sander gaf een lang signaal, - het Fordje week niet. - Ik ruik een verflucht, hij is
het; - uithalen, oompje, toe dan!
De grijze wagen voor hen nam de bocht zonder veel vaart te minderen, maar hield
nu rechts. De jongens schoten vooruit. Een oogenblik zag Miel het scherpe gezicht
van zijn vader, - hij stak zijn hand tot groet omhoog, die nauwelijks boven zijn
schouder heffend, - zag in een flits dat Sander op dezelfde manier groette, zoo
mogelijk nog achteloozer, - en dacht: vader is oud geworden. - Zijn neef grinnikte.
- Even ongeschoren als de Ford.
Ze voelden beide iets heldhaftigs, door hun wildleeren handschoenen, en de vaart
van hun wagen, - maar toch kwam er over Miel ook een lichte beklemming - hij
besefte plotseling dat de vacantie haast voorbij was - en hij wist niet wat zijn vaders
terugkomst zou uitwerken.
- De oude Fiat is er een dandy bij, zei Sander.
Miel trok even met zijn schouders. - Ik zie vader al een auto schoonmaken - hij
heeft natuurlijk geschilderd zoolang het licht was.
Meteen voelde hij zich benieuwd naar zijn vaders werk, - en hij wist dat het hem
hinderen zou als moeder iets zei over dilettantisme, of tante Jet
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een opmerking maakte, waarop vader niet inging. - Hij wilde nu graag thuis zijn, en tegelijkertijd huiverde hij een beetje voor de groote menschen - oom Sander, tante
Jet, grootvader, - zijn moeder.
Na deze berken kwam de boerderij van Floris, en dan ‘De Veldbloem’, het huis
van grootvader, een laag, wit huis, achter een verwilderd weiland. Hij had het vreemde
gevoel, dat deze zomer al herinnering was geworden. - Maar och, dacht hij haastig,
dat had ik immers een week geleden ook, toen het zoo najaarsachtig regende, en
moeder uit haar humeur was - dat gaat weer voorbij.
Het oude hek van den oprit was half dicht gevallen.
- Ha, zei Sander, - met een heel zacht stootje het openduwen. - Nou, hoe doe ik
dat?
Vlak achter hen hoorden ze het signaal van de Ford.
Den volgenden morgen liep Miel om het huis heen voor hij ging ontbijten. Hij merkte
wel dat hij een beetje onrustig was, - zelfs voelde hij iets spiedends in zijn blik. De
kleintjes, Wim en Doortje, had hij al in de wei gezien. - Nu hij stil stond onder het
raam van hun slaapkamer, hoorde hij de stemmen van zijn vader en moeder. - Een
moeder had hij eigenlijk niet, moest hij denken, - die was gestorven toen hij één jaar
was, maar vader trouwde opnieuw. Eigenlijk wist hij natuurlijk niet anders, of de
moeder van de kinderen was ook de zijne, - maar een enkelen keer wilde hij zich
graag vreemd voelen aan haar, zooals gisteravond, toen vader thuis kwam. - Ach,
ben je daar? dus je komt werkelijk nog terug - en haar gezicht stond strak en
onverzettelijk. Toen legde ze haar handen op vaders schouders en keek hem
glimlachend aan. - Als een groot schilder?
- Dag vrouw; - ja, ik heb veel gewerkt. Maar vanavond laten we de boel rusten,
ik heb de garage op slot gedaan. - Hij keek naar den sleutel in zijn hand. - Morgen
is het weer licht. Zoo, - waar zijn de kinderen?
De jongen wist niet of hij zich zijn vaders thuiskomst anders had voorgesteld. Hij liep nu langs de studeerkamer - de deuren naar den tuin stonden open, maar er
was niemand. Grootvader had iets gezegd over zaken doen in de stad, maar hij kon
n u toch nog niet weg zijn? of wilde hij vader ontloopen? - Och nee, hij sliep natuurlijk
nog. Vader was even goed zijn schoonzoon als oom Sander, - waarom zou hij hier
dan niet logeeren met zijn vrouw en kinderen? - bovendien was hij vier weken weg
geweest.
Weer stond Miel een oogenblik stil. Hij tilde den deksel op van de regenton, en
keek naar het heldere, donkere water. - Ik alleen, dacht hij, ik hoor er niet bij. - En
ik weet niet wat ik worden wil - vader zal ernaar vragen, en ik heb eigenlijk vergeten
erover te denken. Nou ja, het was vacantie. - Maar hij voelde het ontoereikende van
dat excuus. - Hij liep langs de keuken en ging de eetkamer binnen.
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Aan de tafel zaten Eva en Jetty, tusschen hen in lag een boek dat ze aandachtig
bekeken; - blijkbaar hadden ze hem niet hooren aankomen.
- Morgen, zei hij, en zag een schok door Eva gaan. Maar Jetty hief haar gezicht
op. - Zoo, Michiel Jacobszoon - kom je ontbijten? - Ze sloeg het boek onhoorbaar
dicht en verborg het op haar schoot.
Hij dacht dat hij wel zoo ongeveer wist wat ze in 't geheim lazen; - in grootvaders
boekenkast stonden wel vier van zulke boeken, over sexueelen omgang en zoo. Hij
las ze ook, maar bovenop het bibliotheektrapje, met zijn handen vlak bij de open
plek, waar het boek in paste - op de hoogste plank, - en hij begreep de
onbeschaamdheid van de meisjes niet, die het zoo ver dorsten mee te nemen. - Hij
liep naar het buffet, en schonk zich thee in. - Zijn er al menschen geweest? vroeg
hij, en voelde zelf dat hij geprikkeld was. - Daar zaten die kinderen, ze hadden
waarachtig alle twee een moeder, maar niemand lette op hen.
- Nee, zei Jetty, en lachte met dichten mond, - gelukkig niet. Kom, Eef.
Hij stond nog met zijn rug naar hen toe. - Zetten jullie dat boek op zijn plaats,
bovenste plank, en blijf er in 't vervolg met je vingers af, zei hij.
Jetty liep langs hem, en sloeg hem met haar kleine hand op zijn schouder. - Dag
joggie, je bent braaf, hoor! en toen met half gesmoorde stem, alsof ze wild stoeiend
tegen een hond sprak: zoete knul, zoete knul.
Miel ging in de open deur staan en dronk langzaam zijn thee; de meisjes liepen
grinnikend weg, - het boek hielden ze bij zich. Een oogenblik was hij bang, dat ze
naar de kinderen in de wei zouden gaan, maar blijkbaar kwam dat niet in hun hoofd
op. Ze wendden zich meer naar links, en verdwenen tusschen het donkere dennenhout.
Kon je in dat veel te dichte boschje loopen? - of moest je er als een dier doorheen
gaan? ‘Het heksenbosch’, zeiden de kleintjes, omdat het er geheimzinnig donker was
- hij vond het er vooral vaal en doodsch. Dus daar kropen die twee in, verborgen zich
met het boek, en hun ouders kwamen nog niet tevoorschijn. Het was al uren-lang
licht, maar misschien deden zij, waarover de meisjes lazen. - Hij herinnerde zich dat
zoo straks bij oom Sander en tante Jet de overgordijnen nog gesloten waren geweest;
bij zijn vader en moeder stond tenminste een raam open. Daardoor had hij hun
stemmen gehoord. - Het was misschien erger dan kibbelen, wat ze deden, - zoo
volmaakt beheerscht en koel kon moeder zijn. - Hij schrok van de drift die in hem
opwelde, beet zich op zijn lippen. - Verdomd - dacht hij - je zoudt haar op haar bloote
billen slaan. - Toen was er een prop in zijn keel, en hij moest harder bijten, om zijn
mond in bedwang te houden. - Hij zette haastig zijn theekopje op den grond en liep
weg. - Waarheen? dacht hij - niet naar Floris en niet naar het heksenbosch; - de wei
over, en het open pad langs de velden. - Zaten Wim en Doortje daar nog? - speelden
ze met het witte konijn? Hij zag Doortje's lichtblauwe jurkje, en wist plotseling weer
hoe dat was: vijf jaar zijn - en
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dan een zomerdag als deze. Je rekende nog niet met maaltijden, met morgen, middag
en avond, je stond maar zoo los van alles in een soort eeuwigheid. Was dat het
beroemde geluk van je kinderjaren, dat je onbewust leefde, als de dieren? - Hij wist
het niet. Kon je ooit van een dier zeggen, dat het gelukkig was?
- Miel, riep Doortje - Miel, hoor eens! het konijn heeft jonkies, zoo klein - ik durf
ze niet - - Ze zijn echt levend. - Ze knikte eenige malen met haar hoofd, en keek Miel
ernstig aan.
- Wat durf je niet? vroeg hij.
- Beetpakken - want als ik dan hard knijp, gaan ze dood.
- Ja, zei hij, pas maar op. - Hij stak zijn vinger in een krulletje boven haar oor. Hebben jullie al ontbeten?
- Bij Marianne, zei Wim, - we krijgen chocola-melk en krentebrood - maar niet
verklappen, hoor!
Miel glimlachte. - Weten jullie wel dat vader thuis is?
- Ja, zei Doortje. - Kom Wim, we gaan naar het konijn. Ze stonden op en liepen
langzaam, pratend, weg. Hij dacht: Kan het hun niets schelen dat vader er weer is,
zoolang ze het konijn hebben? Maar misschien vallen ze hem straks om zijn hals, als hij maar eerst tevoorschijn komt. Of zijn ze vanmorgen de slaapkamer al binnen
geloopen in hun nachtkleertjes? - gek, hij wist niet met zekerheid, of de
slaapkamerdeur onafgesloten bleef. - Met gebogen hoofd liep hij voort, en
schamp-lachte. Er waren meer dingen die hij niet wist - bijvoorbeeld of moeder blij
was met de kinderen. Natuurlijk hield ze van Eef en Herman, die waren al zoo groot,
en ze zou zich stellig haar leven niet kunnen voorstellen zonder die twee. Maar de
kleintjes? waren die niet als door louter toeval geboren? - Wim was heel schrander,
en Doortje had wel de echte levenslust in zich; het waren - hoe noemde je dat? waardevolle kinderen. - Miel stond stil en keek om, maar hij zag hen niet meer. Wim
met zijn groote achterhoofd - een teer ventje, en dan dat eigenwijze praten. Een poos
geleden kwam hij met een rijmpje aan: ‘Moeder heeft een corset, anders is ze te vet’.
- Heb je dat zelf bedacht, Wim?
- Ja, zei hij, ik heb het gezien. Dus bleef de slaapkamerdeur toch zeker open. Miel trok even met zijn schouders. Al die dames droegen een corset, ze waren te lui
om veel te loopen, of te zwemmen. Je zag door hun japon heen de lijn waar zoo'n
ding ophield - erg leelijk. Eigenlijk was moeder een heel gewone vrouw, - en het
heel gewone was onvoldoende, dat bleek uit alles - uit den toestand van de wereld.
Het ergste was haar zelfverzekerdheid. Ze wist - o, een heeleboel, maar in de eerste
plaats wist ze dat ze volmaakt was. - Wat kon ze lachen met tante Jet! die twee leken
heel veel op elkaar. Hun man hadden ze natuurlijk noodig voor - voor het materieele
leven, - en voor dat andere, dat ook niet bepaald vergeestelijkte - maar eigelijk
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lachten ze hem uit. - ‘Ben je terug gekomen als een groot schilder?’ had moeder
gevraagd, - alsof hij alleen dan m o c h t terugkomen.
Plotseling voelde hij zich weer benieuwd naar zijn vaders werk; - zou hij terug
gaan en kijken? Als oom Sander de Fiat wilde hebben, moest de garage toch open.
- Maar moeder zat gewoonlijk eindeloos lang aan tafel met tante Jet, en oom Sander
drentelde heen en weer, of las een detective-verhaal. - Hij kon nog wel even omloopen,
tot aan dat hoekje, waar de Geldersche roos stond. Als hij kweeker werd, hoe zou
dat zijn? Maar hij had eindexamen gymnasium; - iets studeeren dan, een A-vak. Hm,
thuis wonen al dien tijd - en was daar geld voor? - je hoorde niets anders dan dat de
zaak slecht ging. Wel had vaders compagnon dit voorjaar een nieuwe auto gekocht.
Moeder zei: het heele leven is een kwestie van durf. - Nou ja, die vrouwenpraatjes....
Toch was het vrij dun van hem, dat hij niet over zijn toekomst gedacht had; - had hij
wel veel anders geleefd dan de kinderen, dezen tijd? - was de Fiat van oom Sander
niet z i j n konijn geweest? en het kreeg niet eens jonkies, die je zoudt kunnen
dooddrukken, als je niet oppaste. En de meisjes stelden zich tenminste op de hoogte
van hun toekomstige taak - hij alleen.... Goed, het was toch ook maar een losgeslagen
zoodje bij hen; - dat hij het nooit eerder zoo gevoeld had, bewees niets - je kon iets
plotseling weten, en dan heel scherp. Moeder deugde niet; - misschien was ze goed
voor de kleintjes, en voor vader, als v r o u w , - maar als mensch schoot ze tekort. Ze
was te zelfingenomen, en lachte teveel met tante Jet. Nooit zouden ze hun mond
houden, omdat de kinderen erbij waren. - Jouw Sander is een bescheiden bedelaar,
zei moeder laatst - toch ben ik maar blij met mijn paar weken huwelijksvacantie. O,
ze zei het zoogenaamd voor anderen, maar ze kon niet fluisteren - en hij had het
gezicht van Eef gezien, een en al spanning om te begrijpen. Eef had een goed gezicht,
open en flink, met een rechte, breede neus. ‘Kus de kinderen’, schreef vader, en toen
nog, door het blauw van de lucht heen: ‘een zoen voor Eef op haar evenwichtige
snoetje’. - Hij had die briefkaart stilletjes gelezen; - moeder las nooit iets voor, ze
zei: groeten van vader - ze kuste niet.
Hier was de Geldersche roos met zijn schijnbloemen - mooi, dat wit, en de echte
bloempjes klein, groenachtig; - hij geurde niet. De hemel was vandaag ongelooflijk
blauw. - Hoe had hij het ook weer gezegd? een losgeslagen zoodje. - Nou ja, nu was
vader tenminste weer terug. - Zou hij dan maar zeggen dat hij naar Boskoop wilde?
- later buiten wonen - een gezond leven - San stil laten kletsen - en opa - wat had hij
met opa te maken? Mr. Hugo de Klerk - lijkt meer op een Fransch dichter, dan op
een Hollandsch advocaat, zei moeder, en lachte met tante Jet om zijn ‘veroveringen’.
- Een muizengezicht, en fijne, vrouwelijke handen. - Nare, onoprechte handen, dacht
de jongen - en voelde weer die plotselinge drift in zich stijgen. - Ze moesten nu ook
maar weggaan, naar de stad terug - Maandag
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begon Wim's school. Opa hartelijk bedanken voor alle gastvrijheid, - het gewone
liedje. - Hartelijk bedankt - misschien ben ik hier voor het laatst geweest. - ‘De
Veldbloem’ - als kind dacht hij: later ga ik daar wonen, voor altijd, dat vindt opa wel
goed - maar hij had niet de minste rechten. Van het weiland zou anders een prachtig
gazon te maken zijn op den duur, en er konden conifeeren en heesters omheen geplant
worden. Achter het huis konden kassen komen, en het heksenbosch liet hij verbranden.
- Nu lachte hij even, en liep snel in de richting van het huis.
In de eetkamer zaten vader, moeder en tante Jet.
- Morgen, zei hij. Achter hem aan stapte oom Sander. - Wat is dat voor nonsens,
ik kan de sleutel van de garage niet vinden.
- Goeden morgen - die heb ik in mijn zak, zei vader.
- Jij? waar dient dat voor?
- Mijn werk ligt nog in de auto.
- Nou kerel - dat zal toch niemand stelen.
Moeder lachte schallend.
- Misschien niet, zei vader rustig, maar het krioelt hier van de onmondigen. - Een
oogenblik, - ik ga met je mee.
- Gewichtigheid is maar alles, - zei tante Jet, en knipoogde naar moeder. Vader
deed of hij het niet hoorde, en begon een ei te pellen.
Oom Sander liep naar hem toe, iets dreigends in zijn volle, weinig intelligente
gezicht, en hield zijn hand op voor den sleutel. - Alsjeblieft, - nou geen praatjes.
- Nu gaan ze vechten, zei moeder, - Miel, roep de kinderen eens.
Miel bewoog zich niet; - in zijn hart gaf hij zijn vader ongelijk: de garage was
voor algemeen gebruik, de sleutel hoorde op een spijker in de keuken te hangen.
De oude heer de Klerk kwam binnen, zorgvuldig gekleed en geschoren, zijn parfum
had een natuurlijken bloemengeur. - Goêmorgen, zei hij achteloos en lichtelijk
geaffecteerd. - Het verheugt me dat ik niet alleen hoef te ontbijten. Hij keek Sander
aan. - Kom je er ook nog bij zitten?
- Miel, zei vader, hier is de sleutel - laat geen kinderen toe, en doe de deur weer
dicht als de Fiat eruit is.
Sander liet een verachtelijk geknor hooren. - Nou, toe dan maar, - de jongen voelde
dat de grootste bescheidenheid gevraagd werd van zijn houding. Toch gaf hij den
sleutel niet af, maar liet hem haastig in zijn broekzak glijden.
De beide auto's stonden naast elkaar. Zwijgend stapte oom Sander in, sloeg hard
met het portier. Miel was op de treeplank van de Ford gaan staan, rook de verflucht,
dorst nauwelijks te kijken. De Fiat schokte, reed langzaam achteruit.
Wim kwam aanrennen, Miel joeg hem met wijde armen en beenen terug naar den
ingang. Maar het kindergezichtje stond strak van ernst.
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- Of je de Ford achterom wil rijden - tot de studeerkamer.
- Wie vraagt dat?
- Vader.
- Ga terug, en vraag het nog eens.
Het kind bleef staan. - Heusch, Miel, vader wil de schilderijen uitpakken. - De
jongen kon nog maar nauwelijks rijden - achteruit sturen vond hij moeilijk - en nu met al vaders werk in den wagen.... Waarom kwam hij zelf niet? - de onzin, om nou
juist een ei te moeten eten - Hij schudde driftig met zijn hoofd. - Vraag of vader hier
komt.
- Waarom? zei Wim - jij kunt toch wel sturen?
Hij liep naar de auto toe. - Vooruit, zei hij tegen zichzelf, - Wim denkt dat ik het
kan. - Langzaam dacht hij na: de handrem stond los - de motor sloeg bijna
onmiddellijk aan - débrailleeren - eerste versnelling - het ging. Zweet brak hem uit,
- de verflucht hinderde hem plotseling hevig. Omkijkend zag hij Wim kaarsrecht
staan met één hand opgeheven naar een denkbeeldig verkeer uit andere richting. Hij
beet op zijn lip - het moeilijkste was voorbij. Kruipend bleef hij voortgaan. Nu
verscheen vader in de open deur van de studeerkamer en knikte hem toe. - Malle
vader, dacht de jongen - en voelde meteen zijn liefde voor dien vader in alle volheid.
In de dagen die volgden voelde Miel meer dan te voren de heerlijkheid van den laten
zomer. Hij werkte buiten. Allereerst had hij met zijn vader hout gekocht bij den
timmerman, - blank hout, zonder knoesten, daar maakten ze lijsten van. Van boer
Floris leenden ze een tafel op schragen - die kwam opzij van de garage te staan,
tusschen de berkjes. De vader deed het echte snij- en beitelwerk, de jongen schuurde,
beitste, schilderde. Ze spraken en dachten voornamelijk over de tentoonstelling, die
half September moest worden geopend. De kleintjes, Wim en Doortje, stonden vaak
bij hen en babbelden wat. Sander ging zijn eigen weg, en Herman had zich bij hem
aangesloten, Bij het naar binnen rijden van de Fiat riep Sander wel: Zoo, krullejongen!
- maar als hij de garage uitliep, de handen in de zakken van zijn grijs flanellen broek,
dan keek hij niet meer achterom. - Eva en Jetty hadden dien eersten morgen bij het
uitladen groote belangstelling getoond voor de schilderijen, - ze slaakten kreten van
verbazing over de felle kleuren, en het groote aantal doeken, - maar toen alles zoo
goed mogelijk was neergezet, op stoelen en lage kastjes, toen wendden ze hun oogen
al weer af. - Kom Eef, zei Jetty. - Miel had iets schuws gezien in Eva's houding, hij begreep dat ze wel kijken wilde, maar niet wist hoe. Stootten de kleuren haar af?
dat was niet onmogelijk.
- De paarse-verf-leverancier heeft veel aan je verdiend, zei moeder, en tante Jet
zei met haar donkere lachstem: - Hij heeft een eigen coloriet. Mooi? - hm, wat is
mooi? - Oom Sander had verscheidene malen met
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zijn hoofd geknikt. - Ja, ja, zei hij, en Miel haatte hem op dat oogenblik - paars, rood
en blauw zijn Jaap's zielekleuren. En het muizengezicht van opa was nog iets spitser
geworden. - Frisch en vroolijk, zooiets als de oorlog was voor den ex-kroonprins ik mag dat wel. Miel was toen weggeloopen, hoewrel hij het laf vond van zichzelf,
- maar vaders werk verdedigen tegenover al die groote menschen, dat kon hij niet.
En vader zelf stond er glimlachend bij en zei niets, maar telkens verschikte hij nog
wat aan de doeken, alsof hij het niet na kon laten, ze met zijn handen te liefkoozen.
- De jongen had de auto teruggebracht in de garage; hij deed daar lang over, en bleef
rondslenteren bij de varkenshokken van boer Floris. Na een poosje had hij zijn vaders
stem gehoord: Miel, waar is de Ford? - we gaan naar den timmerman.
En toen was alles beter geworden - hij werkte, voelde de zonnewarmte op zijn
hoofd, ademde den dierlijken geur van zijn lichaam, zag het fijne, blonde
houtschraapsel op zijn behaarden handrug, en hield van de kleintjes, voor wie het
leven nog spel was. Vaders werk zou, ingelijst, veel beter tot zijn recht komen. - Je
zult eens zien, zei hij, als het daar hangt, tegen een effen muur en onder goede
belichting. Het is niet kwaad, ik zou er zelf critiek op kunnen schrijven: Van Reewijk
heeft een sprong vooruit gedaan; - nog mist hij zelfvertrouwen, en die
overgegevenheid aan het werk, die geboren wordt uit het besef van eigen kunnen,
Zijn kleurgevoeligheid zal zich moeten blijven ontwikkelen - enzoovoort - ik weet
het allemaal wel.
Liever hoorde de jongen hem vertellen over kleine belevenissen, ontmoetingen,
tegenslagen op zijn tochten, en het allerprettigste werkte hij, als vader floot. Hij
dacht, die eerste dagen, dat handenarbeid in de open lucht hem volkomen bevredigde
- en hij dacht over de cursus in Boskoop, wanneer die beginnen zou, en of hij er niet
te oud voor zou zijn. Hij wilde er met zijn vader over praten, maar stelde het telkens
uit - en de vader vroeg niets. Dat ging Miel toen wel hinderen - langzamerhand gaf
het een knagend gevoel van te worden vergeten, van los te staan, als een boom zonder
wortels. Maar het onmiddellijke en nabije troostte hem. Vader kwam vroeg beneden
en ze begonnen te werken, ze legden hun boterhammen naast zich op de ruwhouten
tafel. Vaak waren de kinderen om hen heen, ze hoorden de stem van Marianne uit
de keuken. - Vader mat den tijd aan de hoogte van de zon - om elf uur riep hij om
een kop koffie. - Miel voelde den dag langzaam vorderen - hij hoopte op meer zulke
dagen - en wilde tegelijkertijd dat het leven veranderen zou. Op een morgen reden ze naar de stad om verf en kwasten. Het was nevelig en
windstil, gras en lage struiken waren sterk bedauwd. Miel stuurde - ze praatten wat
over kleine dingen. Plotseling minderde de jongen hun vaart. - Ik geloof, zei hij, dat
de Bruiling's vanmorgen zouden weggaan.
- Ja, zei zijn vader onbewogen - rijd maar door - ze zullen niet zoo vroeg zijn.
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- Maar ze hebben een heele tocht.
- Hm - we zien hen nog wel - tenzij we ons erg ophouden met die kwasten.
We zullen hen niet meer zien, dacht de jongen, en het speet hem, want hij wilde
goed blijven met Sander en Jetty, al wist hij nauwelijks waarom.
De boodschappen liepen vlot van stapel; - toen stelde van Reewijk voor, de auto
te laten nazien: hij vertrouwde de veeren niet. - Miel stemde toe. Ze gingen buiten
de stad wandelen, langs de rivier. - Nu zal vader naar mijn plannen vragen, dacht de
jongen.
Het water ging met kleine golfjes, die sterk glansden, de nevel werd ijler, hier en
daar kwam het hemelblauw tevoorschijn, tintelend licht. - Een schip met donkere
zeilen voer naar de stad - om een oud veerhuis vlogen duiven.
- Hier is het goed, zei van Reewijk - ik zou een schip kunnen koopen, en
weken-lang vastgemeerd liggen op een plek als deze. - Een klein roefje, en een groot
voor-onder - maar er mocht geen rat aan mijn linnen knagen. - Miel gaf zijn vader
een vluchtigen blik, en keek toen aarzelend, langer. Hij zag een gelijkenis met het
kindergezichtje van Wim, als die op het punt stond te gaan huilen; - de oogen waren
klein getrokken, de lippen weken vaneen. Beklemd zei hij: - Dat doet u dan een
volgend jaar.
De vader antwoordde niet, meer keerde zijn gezicht af en liep voort. Na een paar
minuten van zwijgen zei hij traag: - Ik denk dat Sander nu de motor aanslaat.
Die woorden kwamen den jongen onverwacht. Hij vroeg: - Houdt u niet van de
Bruiling's?
- Och - ze zijn niet erger dan de meeste menschen. Behalve in eigen oogen, zijn
we allemaal wel een beetje belachelijk. Sander is geen held - maar moreele moed is
zeldzaam.
- En tante Jet? zei de jongen aarzelend; want hij wist dat hij een oordeel vroeg
over zijn moeder. En nu verwonderde hij zich over zijn vaders lach. - Dit keer mag
j i j het zeggen, - de vrouwen begrijp ik niet zoo goed.
Miel bloosde, en sprak niet. Ze liepen voort - het water kabbelde dichtbij en had
zijn eigen geur; de zon begon te steken in hun nek. - Nu moet ik over mezelf beginnen,
dacht Miel - misschien loopen we daarom wel hier, dat ik praten zal - het moet vroeg
of laat toch gezegd worden. Maar vader is zoo vervuld van zijn tentoonstelling - of
misschien nog van veel andere dingen - ik weet het niet. - Nu vroeg hij naar de
samenstelling van de catalogus, en ze praatten daar wat over - dat het niet te duur
mocht worden, maar dat het drukwerk heel correct en goed moest zijn. - Ze gingen
bij een elzenboschje zitten.
- Hebben we iets te kauwen? nee? - ook goed - we zullen in de stad wat eten.
- Duurt het lang met de Ford?
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Ja - dat duurt vrij lang.
De jongen dacht: was ik maar weer thuis - hij verlangde naar zijn werktafel. Achter hen, in wat oude bladeren, ritselden spreeuwen en meesjes - dicht boven het
watervlak vlogen zwaluwen.
- Moeder zal haar zuster missen, zei van Reewijk - de vriendschap tusschen
vrouwen is wonderlijk - innig, maar onloyaal - ze kunnen elkaar liefhebben en
tegelijkertijd wantrouwen. - Hij keek naar de zwaluwen. - Het wordt herfst - maar
wat een dag vandaag. Zullen we gaan zwemmen? vroeg hij plotseling.
Goed, zei Miel. Ze kleedden zich in het boschje uit - het was maar heel weinig,
wat ze aan kleeren droegen. De jongen aarzelde, toen hij naakt stond - het was vreemd,
zoo in de openheid en het volle licht te komen. - Toen zag hij zijn vader enkele
stappen doen naar de rivier - de linker voet in het water steken. - Kom Miel - voor
we verjaagd worden! en bukte zich om zijn borst nat te maken. Zijn lichaam was
goud-bruin verbrand, het was slank, maar gevuld. De jongen stond nu naast hem,
voelde een zachten, koelen wind over zich gaan, die hem deed huiveren, en hem blij
maakte. Vader pakte zijn hand. - Je durft toch? we gaan niet ver. Ze liepen voort en
glimlachten naar elkaar - het water steeg tot hun kuiten; - toen werd het plotseling
dieper, zoodat ze zich neerlegden en zwommen.
- Voel die stroom; pas op, we willen niet verdrinken.
Even later lagen ze op hun buik aan den veiligen oever, en hielden zich vast aan
wat wilgenrijs. - Een mensch moest als een wier zijn, vast zitten en toch mee vlotten.
- Maar het is moeilijk, - voegde hij er peinzend aan toe. Toen keek hij naar zijn zoon.
- Heb jij dezen zomer veel gezwommen?
- Nee, - lang niet genoeg.
- Dat dacht ik al, - je bent zoo wit. Zullen we naar den overkant zwemmen? tol
betalen aan den stroom, maar vooruit afspreken hoeveel.
De jongen keek naar het boschje, waar hun kleeren lagen.
- Ben je bang voor roovers? ik heb haast geen geld bij me - maar het horloge, dat
jouw moeder me gegeven heeft. - We blijven hier. - Ze zwegen een paar minuten.
- Is het dat gouden horloge? vroeg de jongen toen.
- Ja, dat weet je toch wel. Ze gaf het me eens, en twee dagen later vroeg ze me
geld teleen voor haar kamerhuur. Ik legde het horloge in haar hand, en zei: Breng
dat naar den lommerd. Toen heeft ze erg gehuild. - En later - - Hij rukte een bloempje
uit dat onder zijn bereik stond. - Miel wist niet waaraan hij dacht. - Later heb ik een
vrouw getrouwd, die om zulke dingen zou lachen. - Kom, we wagen ons nog ééns
in den stroom.
Toen ze het oude hek van ‘De Veldbloem’ doorreden, zagen ze niemand om het huis,
geen kind in de wei. - Het is stil geworden, zei Miel. Ze vonden
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de kleintjes bij Marianne in de keuken, Eva en Herman in groote leunstoelen voor
den kouden haard in de studeerkamer. - Is jullie zomer voorbij? vroeg van Reewijk.
- Waar is moeder?
Eva keek niet op uit haar boek. - Met tante Jet mee - er ligt een briefje voor u
binnen.
- En opa?
- Die is ook weg - ik weet niet waarheen.
Miel volgde zijn vader, aarzelend, en zonder te spreken.
Het briefje was blijkbaar maar kort, - hij zag hoe het ineengefrommeld werd, en
in de prullemand gegooid. - Na - ik loop even naar de post - die kerel in Zwolle moet
een chèque hebben.
Miel bleef alleen achter; hij haalde het papiertje uit de prullemand en streek het
glad. ‘Jaap,’ had moeder geschreven, ‘doe jij maar, dan doe ik ook maar. Overmorgen
kom ik terug, tenzij jij in dien tijd met de kinderen naar huis gaat - maar dat zal je
wel niet doen, want dan moet je alleen pakken. Dus tot zoo lang. Dolly.’ Het was
den jongen of hij haar stem hoorde - haar lach. - Doe jij maar, dan doe ik ook maar
- hij begreep dat dit de voornaamste woorden waren, en dat er een luchthartige
vijandschap in school. - Hij wist niet wat te doen - duidelijk voelde hij de spanning
tusschen zijn ouders. - Vader had alleen willen zijn; - zou hij moeder misschien
opbellen? maar ze was waarschijnlijk nog onderweg.
Hij liep naar de werktafel, schuurde een oogenblik aan een stukje hout, liet het
weer rusten. Zou hij Eef vragen, hem den weg te wijzen door het heksenbosch? zou hij de kleintjes buiten roepen? - Hij slenterde naar de keuken; - door het open
raam kwam de geur van heete olie, hij zag Wim op een stoof staan bij het fornuis. Miel! riep Doortje, we bakken poffertjes. - Marianne was in haar rol.
- Komt u binnen, mijnheer, wat wenscht u? één dozijn - een half dozijn? - vlugge
bediening.
- Maar er moet ook wat voor vader overblijven, zei Wim.
Miel stapte door het open raam naar binnen.
Ze aten dien dag buiten, aan de lange, ongedekte tafel van boer Floris; - Marianne
maakte geen schalen vuil en kwam bij hen zitten. Voor de kinderen werd het een
feest. - Morgen weer, zeiden ze, toen ze verzadigd opstonden - ja, hè vader, morgen
weer?
- Als morgen de zon weer opkomt.
- Dus als de aarde blijft draaien, zei Eef.
Herman bukte zich en sloeg met beide handen op den bodem. - Dat doet hij wel,
hè, goeie aarde?
- Het gebed van een kind, zei van Reewijk, en Miel hoorde de ontroering in zijn
stem. - Als een fladderend troepje musschen waren de kinderen om hen heen.
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Den volgenden dag straalde de zon aan een puur blauwen hemel. Miel hoorde al
vroeg de kinderstemmen, helder en dartel, en zag, toen hij naar buiten liep, de drie
kleinste bovenop zijn werktafel marcheeren in korte, tricot zwempakjes. Ze liepen
met uitgespreide armen zoo dicht mogelijk langs den rand, Herman voorop, dan
Wim, dan Doortje. Hij dacht aan het gebruinde lichaam van zijn vader. - Uit de
keuken klonk schallend Marianne's stem: - Hé, wat wordt het hier voor een apenhuis?
- vallen jullie maar niet!
Om den hoek van het huis kwam Eva, een bos witte margrieten in haar arm. Ze
keek Miel met een glimlach aan, en het trof hem hoe anders ze nu was, dan dien
morgen met Jetty, het schuldige boek tusschen hen in - hoeveel jonger. - Ze haalde
een melkkan uit de keuken voor haar bloemen, en kwam toen naast hem staan. Doortje is leuk om te zien, zei ze - zou vader haar niet willen schilderen? - als hij
dat kan, - menschenvleesch is erg moeilijk.
- Hij vindt ons te wit, zei Miel.
Ze knikte ernstig. - Dat komt door de lange winters, en in één dag - of twee dagen
hoogstens - zullen we niet meer verbranden.
- We zijn er een beetje laat mee begonnen.
De kinderen waren op de tafel gaan zitten en hadden een spelletje bedacht met
hun bungelende beenen.
- Nu hoort Mans ineens tot de kleintjes, zei Miel.
Hij voelde een krachtige hand op zijn schouder. - Zoo, ja, de natuur verjongt. Eef, zoo zou ik je willen schilderen, met die bloemen - ook jij bent nog maar een
klein meisje.
Miel zag haar blozen. - Maar ik heb een jurk over mijn badpak heen, omdat, e....
- O, zeker, de jurk mag aanblijven. - Kom, een boterham eten en dan werken.
Dit werd voor Miel de mooiste dag van zijn vacantie: hij zag zijn vader schilderen,
uren achtereen. Hijzelf schuurde aan de lijsten, en Eef je liep af en aan. De omtrek
van haar voeten was in de aarde gekrast, zoodat ze aldoor op dezelfde plek terug kon
komen. Wim en Doortje zochten de wei op, Herman stond veel in stille aandacht
achter zijn vaders elleboog.
- Word je niet moe, Eef? vroeg van Reewijk herhaaldelijk. Dan schudde ze haar
hoofd, maar eenmaal voegde ze er met een verlegen lachje bij: - Het is wel vreemd,
nu heb ik voor altijd een lichaam.
Miel zag het werk vorderen, hij dacht: nu ziet vader de dingen net als ik: Eef in
haar lichte jurk tegen den vuil-witten muur met de wingerd, en de bruin-aarden kan,
en de bloemen. En toch is het ook weer niet de werkelijkheid, het is minder scherp,
mooier - het lijkt een herinnering. - Moeder zal niet kunnen spotten met: al dat paars
- alleen de aarde heeft een bruin-paarse tint, die ik daar niet zie - en Eef's voeten zijn
zoo grauw. - Maar een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

47
poosje later zei hij zichzelf, dat hij het doek mooier vond dan de natuur - en vader
zei plotseling dat Eef weg mocht blijven, hij kon het nu verder wel alleen. Nog werkte
hij geruimen tijd, ingespannen en zwijgend - toen borg hij zijn penseelen op. - Miel,
zei hij, de dag is om. Zoo moeten de dagen zijn - en hij stond op en rekte zich. De
jongen dorst niets te vragen, maar voelde zich gelukkig - en beklemd als hij dacht
aan den tijd, die komen zou.
Den volgenden morgen kwam de heer de Klerk terug, en had een kunstkooper bij
zich. Hij vroeg zijn schoonzoon verlof, de studeerkamer binnen te gaan.
Van Reewijk trok met zijn schouders. - Het is u w huis - maar ik zal u laten zien,
wat ik gisteren gemaakt heb. Zijn stem was plotseling veranderd. - Als laatste trad
Miel binnen. - Mag ik erbij zijn? vroeg hij, stroef van verlegenheid.
- Natuurlijk, zei zijn vader.
Mijnheer de Kouter, een zware man van een jaar of zestig, knikte voortdurend met
zijn hoofd. Hij zag het portret van Eva, vele landschappen en enkele stillevens. Miel,
die naast hem stond, hoorde hem ademen, kort en stootend. Hij had een afkeer van
dezen man met zijn slappe, vale gezicht; het moest vader hinderen, dacht hij, dat zijn
werk door zoo'n olifant werd bekeken. Nu zag hij plotseling een paar waterig-blauwe
oogen op zich gevestigd. - Schildert u ook?
- Neen! De jongen voelde dat hij bloosde - hij dorst niemand aan te kijken, vreesde
een opmerking van zijn grootvader - maar die bleef uit.
- Wat raadt u mij te koopen, mijnheer de Kouter?
De ander vroeg ontwijkend om nadere gegevens.
Ik wil een schilderijtje hebben voor mijn privé-kantoor, dat kaal en netjes is, en
waar ik geen critiek heb te duchten - noch op mijn familie, noch op mijn
wandversiering.
Zijn schoonzoon lachte schamper. Prettig, zoo'n vrijstaat.
- Niet waar? onontbeerlijk.
De kunstkenner had een doekje in zijn handen genomen. - Dit vind ik in ieder
geval een verdienstelijk stuk, zei hij murmelend, - vooral de kleur is voornaam.
Mijnheer de Klerk bewoog zijn fijne neusvleugels. - Dat paars, hè? vroeg hij strak.
- Zeker, zei de ander ernstig, - hoewel er bijna geen paars in is. Niet waar? - hij
wendde zich tot den schilder - dat lijkt maar zoo - door die fijne, precies afgewogen
kleurstellingen. Dit partijtje hier - en dit - Hij praatte voort, zweefde met zijn
vingertoppen dicht boven de verf.
- Hij zwetst, dacht Miel.
- Ik heb liever dat kind op bloote voetjes, zei de oude heer.
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- Tja - dat is toch veel minder oorspronkelijk - wat zegt u zelf, mijnheer van Reewijk?
Miel week naar de open deuren terug - nu stapte hij over den drempel, liep haastig,
dicht langs het huis - zijn stappen waren onhoorbaar. Dat kind op bloote voetjes minder oorspronkelijk - hij haatte de groote menschen.
's Middags kwam Dolly terug.
Den volgenden dag voelde Miel zijn onrust - er moest een beslissing vallen, hij
wist niet precies waaromtrent. Vader en moeder speelden comedie, waar was dat
goed voor? - praatten niet over terug gaan, lagen naast elkaar in de wei, zelfs lag
moeder met haar hoofd op vaders heup. - Wat is zoo'n man bonkig, zei ze, en schuurde
haar hoofd wat heen en weer - dichte oogen, een lachje om haar mond. - De jongen
had zich afgedraaid, kon toch niet dadelijk wegloopen, voelde zich geboeid. Toen
steeg het bloed naar zijn hoofd.
Vaders belangstelling in het lijstenmaken was weg. Grootvader kwam afscheid
nemen, weer een dag later.
- Blijven jullie nog? vroeg hij.
Zijn dochter antwoordde: - Het is zulk mooi weer, - ik weet niet wat Jaap wil.
- En moeten de kinderen niet naar school?
- O, de kleintjes wel, maar dat kan wachten.
Niemand vraagt naar mij, dacht Miel - zouden ze me werkelijk vergeten - hoe
spelen ze hem dat klaar?
- Nou, we zien elkaar wel weer in de stad, - zal je aan mijn verjaardag denken?
- Twintig September, zei Dolly, - natuurlijk; - geeft u een diner?
- Ja, en een gang meer dan gewoonlijk: ik word 65.
Ze omhelsden elkaar lachend, praatten nog wat over het feest. Miel kreeg een
handdruk - geen blik. Hij dacht: ik kom niet op dat diner - dit jaar niet meer. Toen
hielp hij grootvader met het inladen van zijn koffers in de auto - en het portret van
Eefje moest ook mee.
- Heeft u dat gekocht? vroeg Miel, maar niemand hoorde hem, want vader begon
te toeteren om de kleintjes te waarschuwen. Ze kwamen ook werkelijk aanloopen,
en kregen een kus - dit was het gewone afscheid, maar andere jaren had de jongen
zich dan beklemd gevoeld om hun eigen terugtocht, die gauw zou volgen. Nu
verlangde hij weg te komen, en zag geen uitkomst.
Hij zwierf naar alle bekende plekjes, een boek onder zijn arm, waarin hij zoo goed
als niets las; hij speelde wat met de kinderen, werkte soms nog aan de lijsten, zonder
plezier. Vier dagen later hoorde hij zijn moeder tegen Marianne zeggen: Morgen
gaan we naar huis - hij schrok ervan.
Den volgenden ochtend kwam hij pas om half tien beneden - de ontbijt-
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tafel was al ontruimd. - Miel, help eens, zei zijn vader. De Ford stond voor het huis,
alle schilderijen werden er zorgvuldig ingepakt. - En jij zult straks zoo moeten gaan
zitten, dat je alles in bedwang houdt - je rijdt vandaag niet voor je plezier.
- Wie gaan er nog meer mee? vroeg hij.
- Met ons? - niemand - ik kan onmogelijk meer stouwen. Een paar koffers kunnen
achterop. Dolly! waar b l i j v e n die koffers?
Miel merkte dat moeder uit haar humeur was.
Om half elf reden ze weg, nagewuifd door de kleintjes.
(Wordt vervolgd)

Ondergang
door Esther Hadassa Weyl
Neen neen, ik wil niet buigen niet;
niet krúipen in het wild verdriet.
Ik zweer het U, ik schipper niet;
m'n ziel verstáát geen laf failliet.
M'n felle pijn ontwijdt me niet;
maar dat ik bréék!.... och, schreit Ge niet?
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Simple aveu
door Karel Jonckheere
Ach, elke dag brengt ons gelaat
een ander licht, een andren lach,
geen blik, geen één, die blijven mag,
't zij van geluk of leed, hij gaat.
De nacht, die komt, wischt alles uit,
zoo tranen, als jolijt,
en morgen ziet de dageraad
ons treuren, scherp van spijt.
Edoch, nu de avond weer mijn oogen sluit
en uw gelaat verpuurt,
wou ik, dat om mijn moeden mond,
als bij het huis de trouwe hond,
dees nacht, mijn glimlach duurt.
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Breuk
door Albert Bas
HIJ had haar reeds dikwijls opgemerkt in de crêmerie waar hij dagelijks kwam,
zonder haar aan te spreken. Toch vond hij het prettig haar te zien, Nog vreemd
onwennig in de groote stad, waar het leven koortsig was van verholen beloften maar
zonder adem, had hij steeds wanneer zij in de lage pijpela tusschen de twee rijen
tafeltjes naar een plaats zocht, de gewaarwording als kon er een uitzicht open gaan
op de heuvelende heide tot aan zee en stond hij aan het begin van een zijner vroegere
wandeldagen, in prilste ochtenduren aangevangen. Meestal was zij samen met een
donkere vriendin - te frisch-blonder leek zij hem dan. Zij sprak Duitsch en was dus
vreemd daar als hij. Dat zij niet deed, alsof zij hem niet opmerkte en toch, zoo min
als hij, poogde het toeval voor te komen, was wat hij stil-in verwachtte. Een minder
zelf-zekere, in rustige eigenwaarde afwachtende houding zou hem hebben
teleurgesteld. Maar toen eens nog slechts een enkele stoel leeg was, aan zijn tafeltje,
aarzelde hij niet te wenken en zij niet plaats te nemen. Een moeiteloos gesprek begon
als tusschen vrienden. Samen gingen zij weg en zoo ver als de tijd tusschen de
kantooruren toeliet, liep hij met haar mee. Voor dien zelfden avond al spraken zij af
- een wandeling door het park even buiten de stad, het middagmaal waar zij zich
zouden bevinden en, was het niet te laat, naar een concert.
Zoo was hun week van verliefde vriendschap begonnen, een inzet zoo vol, dat
André in de stille engheid van zijn kamertje, een oogenblik angst had voor de dagen
die nog volgen moesten.
Het was een ongeschonden wonder geworden van elkander begeerig doordringen.
De voor-beslistheid van hun beider ander lot had elk samenzijn verhevigd tot
gespannenst leven. Nòg altijd was hem, in de zelfvergeten mijmeringen aan het
venster op den avond-tuin haast ondragelijk van werkelijkheids-scherpte de
herinnering aan hun wandelingen in de al rossige bosschen en de geladen avond-stilten
op haar kamer bij het houtvuur als Ellis de lange tressen van haar blonde haren los
liet. Wanneer hij dacht aan haar dán gesluierden oogenschijn, proefde hij het vochtige
rood van haar mond dat een rinsheid zijn lippen samenkneep.
Eén dag vooral bleef hem heerlijk boven de andere dagen. Zij hadden gezworven
over heuvelen langs de Seine, door bosschen oud en zonder eind, en tegen het eerste
begin van schemering in een al trager scherend licht gekomen op een marmer terras,
was het zilver-goud doorstroomde landschap voor hen open gegaan en langzaam
opgelost in dauwige dampen tot niet dan een vaag spel van deinzende vormen
overbleef. Toen had van ver een
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jachthoorn geklonken, zacht en melancholisch.... dat was het signaal tot hun afscheid
geweest.
Een brief van zijn vader kwam het herinneringsspel verstoren. Met weerzin zag hij
tegen de ontmoeting op. Alreeds de beslistheid waarmee werd vastgesteld en geen
andere mogelijkheid gelaten, dat hij maar naar het hotel moest komen.... ‘dan zien
we wel verder’.... prikkelde tot een uitputtend-redeloos verzet. Nu moest dus ook dìt
worden verstoord, terwijl het nog kwetsbaar was en hij het nog niet had kunnen
zuiveren tot spijtloos voorstellingsleven van egale helderheid. Want vooral in de
leege uren op het gehate kantoor kwelde hem het onbevredigd gebleven verlangen
van zijn zinnelijkheid. Zoo voelde hij zich tegen de komende ontmoeting minder
bestand dan ooit.
Bevangen door een troebele drift, stond hij op en bekeek zich in den spiegel. Leek
hij eigenlijk op zijn vader?.... Kon hij maar wegblijven!.... Maar dat hij niet durfde
was hem een lamme zekerheid. Uit het gepolijst-koele kamerbeeld in de spiegellijst
was alle levendheid reeds weg en voor het eerst vroeg hij zich af, of het geen
dwaasheid was geweest, hier te gaan wonen om een vrouw die weg was en die hij
niet weer zou zien.
Alléén met den liftboy tusschen de snel vallende kokerwanden, bleef André zijn
onrust haast niet meester. Met kloppen aan kamerdeur 337 talmde hij. Toen riep de
stem van zijn vader hem vragend-bevelend binnen.
Een toch plots zwellende vreugde zakte weg onder de begroeting, want hun handen
waren onzeker en hij zag zijn vader opzij kijken bij de aanraking. - Ga even zitten,
ik ben dadelijk klaar.
In het toonlooze licht van de kamer aan een achterkant, op den eenig leegen stoel
naast een tafeltje tegenover het bed met koperen knoppen wachtte hij als bij den
kapper. De wee-zoete lucht van brillantine maakte hem licht onpasselijk onder het
kijken naar den man, bezig voor een spiegel, met de frats-beweginkjes der weinig
doorstroomde handen, lang met kleine borstel en kam aan de snorren, dan zorgzaam
frunnekend de vingers aan boord en das. Zijn denken verzandde. Doelloos zwierven
vragen en antwoorden in een ijle tijdsruimte, nu het leven dor verschrompeld was.
Zoo onherstelbaar had hij den afstand niet vermoed, noch was hem de bleeke leugen
van hun omgang ooit zoo pijnlijk bewust geweest. Hoe was het zoo geworden, hun
verhouding vergiftigd, dat hij zich voos-verloren voelde bij elk weerzien?
Onder den druk van dit onkiesch-smakelooze samenzijn in het kleurloos
levensflauwe hotelgekamerte groeide zijn af keer en het was hem als een
schaamteloosheid het gedoente aan het vader-toilet tweemaal te moeten volgen, van
terzijde buiten en van voren in den spiegel als was hij daar zelf
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bezig met een ander gezicht en toch ook het zijne. Hij dacht te stikken en schrok als
bij een val in een droom waarop onmiddellijk ontwaken volgt:
- Zô, bevestigde de vader dat hij gereed was en stak een diamant-aanspeldje in
zijn das. Je bent dus verhuisd, hoe bevalt je je nieuwe kamer?
Toen de vader voorsloeg te gaan kijken, wist André niets te vinden om dat te
beletten.
Op straat ging het licht stampende loopen wel vreemd naast hem, maar hier had
het ook na een toevallige ontmoeting kunnen zijn met een ouderen kennis. Hij zag
hem thans meer buiten zich: Naast hem een kleine man, verzorgd gekleed, gangbaar
kleurloos in het zwart, met donker-grijze slobkousen en mat-glanzenden bolhoed.
De welgestelde heer hanteerde den zilver-geknopten wandelstok met zelf-ingenomen
bewustheid van zijn uiterlijk en draaide nu en dan eens, den stok schuin gestoken
tusschen bovenarm en lichaam, aan de nog blond-bruine knevelpunten. - U ziet er
goed uit, voelde André zich zwak tot een nadering gedreven. - Dank je, gaat wel,
alleen veel last van hoofdpijn. Spoedig verveeld ging André op de klachten van den
ouder in, maar veinsde. Want hij merkte zich thans den vader opnemen met een
plotseling scherp en onmeedoogend kijken. De zakkige kringen onder de oogen, de
even kwabbige wangen bollend uit het donker glanzende puntbaardje, het nerveuse
bijten van de ondertanden op de snorhaartjes over den bovenlip.
Eindelijk op zijn kamer. Daar betuigde de vader met nadruk zijn ontevredenheid.
De vorige was veel netter. Waarom ben je eigenlijk verhuisd, veel verder van je
kantoor? Toch niet om een meisje?
De vraag had André woedend ontsteld. Met een vage ontkenning vermeed hij een
uiteenzetting, - rustiger hier zoo buiten de stad.... Hem beklemde toen het verwijt
dat hij uit lafheid loog en zich daarmee verloochende.
Het tooneel nog niet open, vierde André het wachten in helder werkzame
ontvankelijkheid. In het rijke licht vanboven uit over de zaal was het warmroezig
van stemmen. Schouders en halzen gaven huid-glanzen bloot aan de mannen, die als
steiler levenskrachten strak in zwart-witte omsluiting den aanvang staande wachtten.
Het afnemen der cylinders bij het gaan-zitten beroerde André plechtig-feestelijk en
de ritselend doorsluierde galm van een gongslag dreef zijn hartklop omhoog terwijl
een lichte dronkenschap nog aanhield toen het gordijn uiteengevallen was op een
marmer hotelterras dat weelderig baadde in het gele zonlicht der voetlampen. Maar
na een wijle van leeg-onbelangrijke dialoog, de spanning van het verwachten
gebroken, wierp een ontnuchtering hem in zich zelf terug. - Hoe had hij zich hiertoe
laten lijmen, god-beter 't na die onbeschaamde vraag tot weigeren nog te laf!
In het schemerduistere zaal-achter, gesloten voor het lichte schijnleven
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der comedie vóór hem open, werd hij ellendig-eenzaam in een vanzelf weer begonnen
wroetend zelf-onderzoek. Elke lach van den vader naast hem kwetste zijn zenuwen
als onder een tergend pijnlijke aanraking. Zijn hoofd raakte bekneld in een helm van
kou, zijn lichaam werd klam van een kil zweet.... Een lampje knipoogde in het
donker.... Vreemde stemmen kwamen van ver. - Wie, wát zei daar iets over
kalverliefde?.... Lachen als een hoon. .... Denken, denken!.... Wat bond hem nog aan
dien man, wiens lach zelfs hij haatte?.... Een flits van helderheid.... Voor het wijkend
zelfbedrog van paaiende frazes nam hij bezit van de erkenning dat het zijn angst was
om te breken, maar dat ook die wetenschap hem niet kon helpen tegen zijn
machteloosheid. In dat besef gevangen zonder dat zijn denken een uitweg openbrak,
werd hij zich vaag bewust van een bevreemding, hoe hij vanzelf thans ook van het
leven uitgesloten was.
Terwijl het schijnleven van het tooneelspel steeds verder van hem deinsde zonk
hij in een lichtlooze en doove leegte van vertwijfeling. Tevergeefs riep hij de
herinnering aan Ellis te hulp en, weer op de hotelkamer, zag hij ieder doen der
frunnekende vingers vlijmscherp verdubbeld in een spiegel wak dat hem het
star-bleeke vadermasker voorhield als zijn eigen later beeld. Een loodzware stilte
vulde de ijzige ruimte waarin hij verstijfd stond tusschen het blinken van twee koperen
knoppen.
Toen, van ver en zacht, maar onmiskenbaar werkelijk, het signaal van een jachthoorn
klonk en tot onverwachtste helderheid zijn herinnering wakker riep in een betooverend
dubbelspel. Want achter het hotelterras, waarop zijn zicht thans weer lévend was,
ging een Seinelandschap open en in het al tragere licht van een stervenden dag stonden
twee gelieven roerloos in de van gedempte klanken vervulde stilte. Zij talmden dan
een dauwige verte tegemoet en lieten het terras blank-goud leeg om een witte
vrouwebuste die het late licht nog ving. Van verder, verder klonk de avondhoorn en
André die toezag door het floers eener zilte ontroering wachtte dat een wonder ging
gebeuren.
Daar kwam een jonge vrouw van terzijde het terras op en steunend beide handen
op de ballustrade tuurde naar waar het paar verdwenen was, zuchtend keerde zich
half om en tot het borstbeeld met een licht wiegen van de heupen tjuikte hoog:
- Ja-a-a-a.... als ik geschapen was als jij, tot hier toe maar niet lager...
Er brak een kiggerend en balkend lachen los bij het obsceen gebaar der actrice dat
haar lichaam bij het middel aflijnde, brutaal de luide lach van den vader. Het tooneel
begon te slingeren. André omklemde met beide handen de zitting van zijn stoel toen
hij zich voor den vader zag staan en zijn vingers diens hals zochten. Maar
verbijsterend plotseling waren alle zaallichten aangefloept en potsierlijk waaierig
slierte het tooneel-gordijn toe en weer open
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voorbij de hotel-gasten die hand in hand dwaas te buigen stonden naar een zwatelend
geluid rondom. André's handen lieten van de stoelzitting los, hij zag het vurig teeken
van een roode groef in zijn palmen en zonder iets te denken stond hij op en liep langs
een rij knieën naar den uitgang. De bezorgde verwondering van een vestiaire-juffrouw
suste hij stil.
.... Thuis wierp hij het raam open op den koelen nacht en bleef er zitten rooken.
Toen hij den volgenden middag een briefje ontving, verscheurde hij het ongeopend
en wierp de snippers in de prullenmand.
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Idolen
door Sjoerd Broersma
De jaren vloden heen met den vloed
des levens; mijmering rijpte in hem tot
berusting. En hij dacht: zoo is het goed....
Leven is een stil verteederd lot.
Nog eenmaal trad hij in den droom der jeugd
en schouwde, bijna vroom, het oude huis,
waar hij 's nachts verzen schreef in een wilde vreugd;
als wist hij zich weer bij tijdgenooten thuis.
De tuin lag uitgebloeid in de dreiging
van herfst. De tuin alleen? Verward
ontwaakte hij. Een luik viel toe. En hij ging,
eenzamer, met den last der jaren in het hart.
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Kroniek
Frans Erens †
Frans Erens, die in de afgeloopen maand gestorven is, in Limburg, het land van zijn
geboorte, 78 jaar oud, behoorde tot de steeds zeldzamer wordende menschensoort
der zuivere en smaakvolle lettrés, der lieden die zich altijd weer de innerlijke rust
weten te veroveren goede boeken te kiezen en daar werkelijk en ten volle van te
genieten. Buitendien schrééf hij dan vaak en gaarne iets, als 't ware in margine van
die lectuur, een mijmering of een overweging, en bood dit zijn geestverwanten aan,
gracelijk en zonder eenige opdringerigheid.
Zóó was het sinds vele jaren. Men moet tot in de vorige eeuw teruggaan om ook
den scheppenden kunstenaar Frans Erens te vinden, den schrijver van vele fijne, zeer
korte, stukjes beeldend en poëtisch proza, wat men noemde: rhythmisch proza - élk
litterair proza heeft zijn rhythme; dat van Erens was wat kortademig; vandaar dat
het bizonder opviel - en een paar langere verhalen, B e r b k e en het ‘fragment’ D e
C o n f e r e n t i e , kleine meesterwerken, nog altijd bij uitstek genietbaar door hun
fijnen, delicaat-indringenden geest.
Erens behoorde tot de groep van den Nieuwen Gids, in de laatste decenniën ook
tot de redactie van het tijdschrift dat zoo heet. Hij behoorde in die groep niet tot de
sterksten, maar wel tot de meest gerespecteerden. Een voorname verschijning in onze
letteren.
H.R.

Weerglas
Tusschen de dagelijksche berichten over politieke en militaire spanningen in de
wereld zullen in de afgeloopen maand de korte, zakelijke mededeelingen over de
steunregeling voor beeldende kunstenaars nauwelijks die aandacht hebben getrokken,
welke zij niettemin verdienen. Met de liberalistische denkbeelden van de vorige
eeuw, die den kunstenaar met zijn persoonlijke vrijheid, en de voor- en nadeelen
daarvan, zag als een bohémien des romantischen levens, is deze nieuwe, door de
overheid bezegelde aanvaarding van den kunstenaar, als een steun ver dien end lid
van de maatschappelijke orde, volstrekt in strijd. De nood der tijden heeft
langzamerhand gedwongen tot maatregelen, die passen bij de denkbeelden, welke
omstreeks 1890 door de kunstenaarsjeugd van toen met het vuur der strijdvaardigheid
werden gelanceerd. De kunstenaar werd uit zijn aesthetisch isolement gehaald en
met steun van de kennis omtrent de middeleeuwsche plaats der kunstenaars in het
levensverband, werden in de belangrijkste Europeesche landen pogingen
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gedaan tot een hernieuwd sociaal verband, Marxistisch dan wel mystisch-katholiek
gekleurd.
Weinigen zullen toen intusschen vermoed hebben tot welke verwarringen,
noodtoestanden en duisternissen het leven is moeten komen om iets van deze
denkbeelden te verwerkelijken en dan nog op een wijze, die aan den buitenkant blijft
en niet is ingegeven door die idee, maar door het fatum der nuchtere feiten en het
koele verstand. Immers, de kunstenaar wordt met deze steunregeling niet uitgenoodigd
deel te nemen aan de werken der gemeenschap of der openbaarheid, die ondanks de
beperkingen in de bouwende activiteit toch nog door gemeente, provincie en rijk
telkens worden ondernomen. Neen, hij mag blijven die hij is: de aan zichzelf
overgelaten schilder van schilderijtjes, lid van de een of andere vereeniging, die van
tijd tot tijd het werk der leden exposeert, net zooals dat 50 jaar geleden gebeurde,
alleen veranderd van qualiteit, hopeloozer, armoediger, zieliger. Hij wordt, onder
bepaalde voorwaarden, toegelaten tot het verkrijgen van steun. Hij is in dit opzicht
een erkend burger geworden van een maatschappij, die zijn burgers voor een deel
ziet zinken. Vroeger was hij in ieder geval die burger n o o i t . Hij kon sterven van
ellende, de burger zag hem, romantisch, toch als de fiere souverein van zijn armoede,
de avontuurlijke gezel van den aristo, voor wien evenmin de burgerlijke
levensopvattingen golden. Deze laatste illusie is hem thans ontnomen. De
steunregeling moge anders geregeld zijn dan het stempelen en de eigenaardigheden
van de productie van den kunstenaar mogen tot andere vormen hebben gevoerd, in
haar algemeenheid is de kunstenaarsarbeid nu ingelijfd in de burger-maatschappij,
waartoe een zeker percentage overigens naar den geest reeds behoorde.
Nu is bij den gegeven staat van denken omtrent de overheidszorgen niet anders te
verwachten, dan dat halt gehouden wordt bij de arbeidsmogelijkheden voor den
kunstenaar. En toch is hier het cardo van het probleem. Wie in het geheele veld van
de scheppende en geestelijke activiteit der menschen den kunstenaar met zijn
beeldende gaven als een gelijkwaardig (zij het niet gelijksoortig) deel beschouwt
van het geheel, zal ook de erkenning van zijn werkmogelijkheden in breeder verband
dan dat der geïsoleerde productie ten slotte moeten aanvaarden en onderzoeken,
zooals dat voor andere beroepen het geval is en overal waar het mogelijk is, niet als
een overdaad maar als een noodzaak, moeten opnemen in het werkverband.
Dat dit niet gebeurt en nog niet gebeuren kàn, in die mate als in vervlogen eeuwen
mogelijk is geweest, dient niet alleen aan de maatschappij en het machinisme, maar
ook aan de kunstenaars zelf te worden geweten. Het is nauwelijks de vraag, bij een
critisch scherp gesteld onderzoek, waartoe een breeder opengezette openbare
werkgelegenheid voor schilders en beeldhouwers thans zou voeren, indien niet de
kunde en de innerlijke geschiktheid, zooals die thans gemeenlijk uit de schilderijen
der tentoonstellingen spreekt,
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radicaal veranderde en vernieuwde. Onwillekeurig is men geneigd bij het overdenken
van deze zaken, die ons immers nooit loslaten omdat zij raken aan de beste vermogens
der menschen, ietwat pathetisch te worden. Met de gelden, die thans zullen worden
opgebracht om de ergste nooden te verzachten, als er van zachtheid in deze dingen
nog sprake kan zijn, werden vroeger kathedralen gebouwd, die nu, eeuwen later, nog
stralen tot in de schemeringen van ons tegenwoordig leven. Thans gaan duizenden
en duizenden te loor in armoedige versnippering, in steriele verdeeldheid, in vale,
vreugdelooze bestaanszorgen en de volgende generaties zullen tevergeefs zoeken
naar de werken, die door deze gezamenlijk opgebrachte gelden mogelijk werden.
Want niemand zal met overtuiging en zonder ijdele overschatting van zijn eigen tijd
kunnen volhouden, dat eenig vruchtgebruik te verwachten is van de nalatenschap
der tallooze schilderijen, die reeds jaren vóór de steunregeling, tot op den huidigen
dag en voortaan onder regiem der steunregeling, nog onveranderd worden
voortgebracht, buiten de sfeer der volle klanken van het leven.
Is het wonder, dat bij dezen stand van zaken de sterkst vibreerende naturen onder de
kunstenaars zich niet kunnen bedwingen om hun stem te laten hooren en hun houding
te bepalen ten opzichte van de wereldwoelingen, waarin zij niet minder dan anderen
betrokken zijn? Het is waar, dat zij in den regel niet economisch, staatkundig of
wijsgeerig geschoold hebben leeren denken. Het is waar, dat zij zich vaak op
congressen, weinig rekening houdende met de ingewikkelde maatschappelijke
machinerie en de eischen, die de bediening van dit toestel stelt, te buiten gaan aan
opgewonden critiek en aan machtelooze leuzen. Het is waar, dat zij zich gemakkelijk
laten drijven door hun driften op terreinen, waar zij de materie niet van beheerschen.
Dit gebrek aan grensbesef veroorzaakt een verwarring van waarden, die bij de
geruchtmakende opvoering van ‘De Beul’ in Amsterdam weer eens aan alle partijen
(voor en tegen) kans heeft gegeven tot viering der instincten, ten koste van de rede.
Maar door dit alles heen en alle weerzin overwonnen, blijft er iets aandoenlijks en
moedgevends in den niet aflatenden drang der kunstenaars om te getuigen, op hunne,
dat is altijd een weerlooze, altijd een voor verstandelijke critiek aanvechtbare wijze,
tegen datgene in deze onbeheerschte wereld, dat in strijd is met den eenvoudigen
wensch van het hart naar een leven, waarin de mensch in vrede, te midden van en
met de andere menschen, zijn werk kan geven.
In zijn hart wenscht een kunstenaar niet anders dan met rust te worden gelaten en
zijn werk te mogen doen. Hoeveel kunstenaarslevens zijn bij het uitbreken en tijdens
den wereldoorlog niet ten onder gegaan of voor langen tijd uit hun evenwicht gebracht
ten nadeele vaak van hun werkzaamheid. Maar de wereld laat hem in toenemende
mate niet meer met rust. Er zijn er
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zelfs tegenwoordig, die de rust niet meer kunnen vinden als zij toevallig eens met
rust worden gelaten! De stilte wordt hem afgenomen. Hij wordt opgejaagd, geprikkeld,
in zijn beste bedoelingen dikwijls getroffen, innerlijk gekneusd. Daarom verdient
zijn verweer erkenning en eerbied.
Van deze zijde bekeken is er wel degelijk nog iets meer en iets anders aan de orde
dan een fel te keer gaan tegen fascisme in de pamfletten van de verleden jaar
opgerichte ‘bond van kunstenaars ter verdediging van de kultureele rechten - b.k.v.k.’
Mits men de overbelasting met het modewoord ‘cultuur’, dat een leelijke smaak
begint te krijgen en de onverteerde begrippen niet te zwaar neme en denke aan den
levensnood.
A.M. HAMMACHER

De roodhuiddansers Oskomon en Spotted Elk
De folklore en de kunst van dat bijna uitgestorven ras, op de ‘reservations’ van
Noord-Amerika en in enkele ellendige pueblo's van het Zuiden teruggedrongen,
hebben eerst de laatste jaren, nu mettertijd de laatste overblijfselen ervan dreigen te
verdwijnen, weer belangstelling gevonden, in de eerste plaats bij de geleerden. Doch
bij nadere bestudeering bleek het - welk een verrassing! - ook den artiesten, dat
schatten van onvermoede schoonheid verborgen lagen in de overgeleverde en tot op
heden bijna onveranderde zangen, dansen en - decoratieve - schilderkunst van de
Roodhuiden.
Enkele Europeesche componisten, waarvan vooral Nathalie Curtiss en Madame
Herschen Clément moeten worden gememoreerd, bleven jaren lang onder de
Amerikaansche Roodhuidstammen vertoeven om er de oude melodieën en zangen
op te teekenen en deze om te werken voor onze instrumenten. Enkele zonen en
dochters van het Roode ras, begaafde dansers van nature, legden zich op een adaptatie
van de volksdansen toe, die altijd groepdansen zijn waaraan een heel dorp deelneemt,
en geholpen door de vereuropeeschte begeleidingscompositieswas het hun mogelijk
in de wereld der bleekgezichten op te treden en daar een volkskunst te brengen, die,
hoewel in wezen zuiver gebleven, toch in zoover concessies aan de onkunde van het
groote publiek deed, dat elk nummer op zichzelf verkort en afgerond werd, min of
meer het wezen van een geheele dans die uren duren kan samenvattend; onder
weglating van alle symbolische gebaren, die bij den toeschouwer een bepaalde kennis
van tradities en godsdienst veronderstellen, welke begrijpelijkerwijs aan de
‘beschaafde’ rassen ontbreekt.
De Indiaansche chef Os-Ko-Mon en de danseres Spotted Big Elk, beiden kort
geleden te Parijs opgetreden in de ‘Cercle International des Arts’, die er zich vooral
op toelegt buitenlandsche artiesten een debuut in de Fransche hoofdstad mogelijk te
maken, brachten een opzienbarend en karak-
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teristiek programma, waarvan de meeste nummers evenzooveel openbaringen waren
voor de toeschouwers. In de eerste plaats waren er de zangen waarvan enkele
wiegeliederen en krijgsliederen van ontroerende schoonheid zijn, zóó zelfs dat groote
zangeressen als Vera Janacopoulos en Joy Mac Arden er op hun repertoire genomen
hebben. En de dansen van de vrouw gaven de verrassing van een groot komisch
talent en een even ongewone als harmonieuse plastiek, terwijl Oskomon vooral
indrukwekkend was in de frenetieke en werkelijk ‘wilde’ krijgsdansen, of de magische
bezweringsdansen van den medicijnman, den toovenaar van den stam.
De dans is een van de meest natuurlijke en meest primitieve aller uitingen, waarin
vrees en ootmoed en liefdesverlangen en krijgszucht, alle groote drijfveeren van het
leven, ter uitdrukking kunnen worden gebracht. Vandaar ook dat de dans aan de bron
zoo dicht bij de godsdienst staat, er meest een belangrijk deel van vormt, zooals men
dat bij de meer geciviliseerde Oosterlingen, als de Hindoe's bijvoorbeeld, kan zien.
Bij de primitievere stammen als de Roodhuiden wordt deze harmonie met het groote
onbekende vooral uitgedrukt in den magischen dans, een soms urenlang rondgaan
op een eentonige wijs waarmee de medicijnman een zekere hypnose bereikt. Vandaar
dan ook dat de bezweringsdans zooals deze Indiaansche kunstenaars ons die brengen,
hoezeer geadapteerd ook aan het tooneel en verkort tot een nummer van luttele
minuten, toch zoo een hallucineerenden indruk laten kan. En de obsedeerende
krijgsdansen, waarbij de doffe slagen van de tamtam het gecompliceerde rythme der
muziek onderstreept, zijn van even groote werking.
Hier verschijnt ons de chef in vol ornaat, bekroond met de kleurige veerentooi die
van het hoofd tot op den rug neerhangt, het diepgeokerde lijf met witte oorlogsteekens
besmeerd, het blauwzwarte haar tot in den nek afhangend en de soepele witleeren
mokassins aan de voeten. Het gelaat met de felle zwarte oogen is als een grijnzend
masker van wreedheid, waarin de tanden wit blinken, knarsend op het lemmet van
het korte mes. Met een enkelen gillenden kreet, een hoog keel-geluid, wordt de
aanvalsdans ingeluid en er is iets van het ongebreideld woeste van een grandiose
natuur in de plastiek van het prachtige athletenlichaam. Het is direct en duidelijk van
de aarde, doch ook voelt men er de oude en diep gerespecteerde traditie achter;
uitbeeldingen niet alleen van het leven en den dood, maar ook van het één zich voelen
met het Al en de uiteindelijke onderwerping aan den ‘Grooten Geest der Zalige
Jachtvelden’.
Dit komt in de dansen en balletten van religieusen grondslag natuurlijk nog eens
zoo sterk uit. Daar is het Ballet van de Adelaarsveer, waarbij de sterveling, plat
uitgestrekt onder de kleurige deken, de geesten van de onderwereld aanbidt. Dan
zend hij boden naar Moeder Maan, naar de Winden en naar de Aarde. En de boden
brengen hem de heilige veer terug, de veer waarmee hij het koren kan doen groeien,
de magische veer waarmee hij den oogst zegent.
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En de dans eindigt met een wervelende dankbetuiging als de overvloedige oogst
wordt binnengehaald.
De oogst, de krijg, het leven en de dood, het zijn de belangrijkste momenten uit het
leven van een primitief volk, waarvan men den weerklank terugvindt in de kunst van
alle volken, rood of zwart of bruin. En de vrouwen, die in het openbaar slechts een
zeer secundaire rol spelen en niet tot den krijg worden toegelaten, hebben ook in de
danskunst slechts dat te uiten wat hun leven vult. Zoo is het dat Spotted Elk, eng
gewonden in de handgeweven deken, de heilige dansen die de vrouwen
voorgeschreven zijn, uitvoert: die van de maïs of van de bevruchting. Doch daarnaast
komt haar persoonlijk temperament tot uiting in geestige en fijn geobserveerde
balletten en danslegenden met al den fijnen humor van den clown van haar ras, die
bij alle dansen, ook de ernstigste, zoo een groote rol speelt en er voor zorgt dat de
soms uren durende spanning van de groepdansen even wordt onderbroken. Zoo danst
zij, beurtelings alle personen imiteerend, op een wat puerielen tekst: ‘De zwaarlijvige
man die met de jongens wil meedansen doch buiten adem achterblijft’ of ook ‘De
jaloersche vrouw en haar mededingster’ en nog andere kleine drama's uit het
dagelijksch leven die overal hetzelfde zijn.
De begeleidende muziek, oorspronkelijk bestaande uit gezongen melodieën, uit
schrille fluiten en het gecompliceerde rythme van tamtam en houten ratel, is hier
teruggebracht tot pianomuziek, die de melodie zoo dicht mogelijk benadert, en de
tamtam, terwijl een enkelen keer de danser, in navolging van de rinkelende
enkelbanden der Hindoe's of de castagnetten der Spaansche dansers, zijn eigen rythme
scandeert met den ratel. Hierdoor ontstaat dan een merkwaardige tegenstelling
tusschen de begeleiding in vierkwartsmaat, waarvan de eerste sterk wordt
geaccentueerd, en de maat der dansers, die nu eens op de tweede dan weer op de
vierde noot de nadruk legt. Dat geeft die adem-beklemmende spanning van sommige
der magische dansen, waarbij de strakke, nietsziende blik des dansers, als het ware
naar binnen gekeerd, alle geesten van de onderwereld schijnt op te roepen en het
automatisch bewegend lichaam een trance of een hallucinatie des dansers doet
vermoeden.
Deze kunst, in aard en wezen zoo ver van onze beschaving afstaand, is niet alleen
belangrijk om het ongewone en weinig geziene. Het legt een sprekende proef af van
een eens bloeiende folklore, van een ras waarvan de laatste leden aan het uitsterven
zijn. Doch bovenal, het brengt ons iets nader tot een onbekende psyche, het weet ons
even de zieleroerselen te doen ondergaan van wat buiten ons gevoel en verstand ligt.
En daarmee kenmerkt het zich tot werkelijke Kunst, die alle grenzen van nationalisme
en chauvinisme weet te verbreken om in te gaan tot het universeele en
algemeen-menschelijke.
CORNELIUS CONYN
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Charlotte Köhler: gedeelten uit het oude testament
Schroom bevangt me, over haar te schrijven, die zoo kortelings mij weer heeft
doordrongen van het besef, dat niet wìj kunst kunnen weergeven met onze woorden,
maar dat slechts zij, de begenadigden, haar kunnen scheppen. Slechts zìj. Wij kunnen
verwerpen, feilloos zeker, wat wij herkennen als niet goed. Maar met woorden
aanduiden, hoe dan het ware moet zijn, is ons niet gegeven.
Ik zie haar voor mij, zittend op een eenvoudige kruk, in simpel gewaad, over
schouders en armen gedrapeerd een kleed, dat in fraaie plooien neervalt, haar gebaar
staatsie verleent, als zij verhalend den arm strekt.
Zij heeft het Woord van den Prediker verstaan. Zij schept het Woord tot leven,
dat voor velen onzer slechts Woord is, dat wij kennen uit den Bijbel. Zij gaf het
gestalte. En achter haar beeldend Woord zien wij den figuur van hem, die het schiep.
Maar niet heeft zij, zooals een tooneelspeler zijn rol herschept, dien mensch
‘gespeeld’, dien mensch in zijn uiterst scepticisme, uitbeeldend zijn karakter, maar
zij verhief tot menschelijk beeld het Woord zelf.
Zooals het Woord van den Prediker tot ons kwam, bijna bovenaardsch, los van
den mensch, alleen als Woord uitgebeeld door de middelen die den mensch gegeven
zijn: stem, gebaar, gelaat, zoo was daar het Hooglied wereldsch en zinnelijk.
Vuurrood haar omlijstte haar gezichtje, met even aangezette blosjes. Een
sneeuwblank kleed omhulde haar. Een wijde, blauwe horizont als achtergrond
symboliseerde het rijke en weelderige van dit Hooglied.
En even rijk en verrukkend was haar lied. Een lied van liefde, zij zingt het. Een
lied van de stralende overwinning der liefde, van het vleien en minnen, van de
uitzinnige vreugde bemind te worden. Zij doet de beelden, waarvan dit lied als
verzadigd is, zich als het ware verwezenlijken in haar persoon, zooals de beeldhouwer
zich uitdrukt door middel van een door hem geschapen menschelijke gestalte.
En na dit Hooglied Psalmen, als gebeden opwellend uit haar hart. Hier plaatst zich
géén gestalte tusschen háár en haar lied. Hier zingt zij, van hart tot hart, als zuivere
lyriek.
De armen wijd ten hemel gestrekt roept ze in den eersten psalm haar felle klacht
tot God, die wordt verguisd door Israel's vijanden. Een klacht, die hen, in wie ze
weerklank vindt, opjaagt tot opstandigheid. Maar deze psalmen eindigt zij met één
van diepen ootmoed, die een aureool van vroomheid om haar schept, als langzaam
het licht verflauwt en de kring, die haar omstraalt, vager wordt, steeds vager, tot zij
opgenomen is in het duister.
Haar stem, haar gebaar, haar gelaat, zij zijn het instrument, dat haar gegeven is te
bespelen. Zij speelt en beeldt uit, wat het Woord voor haar heeft beteekend.
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En niet om haar juiste weergave, niet omdat zij ons dit deel van het Oude Testament
beter heeft doen begrijpen dan ooit iemand anders, zitten wij hier ademloos ontroerd,
maar omdat ons hart zich in opperst genieten warmt aan de schepping van een
begenadigd mensch.
Zooais Kreisler oproept door zijn instrument Beethoven's vioolconcert en ons
meevoert naar regionen, waar hij deze muziek heeft kunnen vernemen, en slechts is
het medium, dat haar ons doet hooren, zóó herschept Charlotte Köhler ons het woord
van den Bijbel tot een realiteit, die slechts háár was gegeven om te herkennen.
Wij worden opgenomen in de vervoering, die háár tot deze schepping bezielt. Het
is de vervoering, die ons hart sneller doet kloppen, als wij denken aan Hubermann's
hemelsch spel. Aan hen, aan de herscheppers van het Woord, van muziek, is het
gegeven om ons het wezen te doen genieten van wat wij slechts naar de beteekenis
kunnen gissen.
Dit besef vervult ons met diepe dankbaarheid: Niet alleen omdat wij door den zin
van het Bijbelwoord tot nadenken zijn gestemd, niet omdat wij in bewondering zijn
voor haar kunnen, maar omdat wij in deemoed erkennen: Dit is het ware.
M.G. DOZY

Fantin Latour, 14 januari 1836 te Grenoble geboren
Vaak reeds is in dit tijdschrift getuigt van de beteekenis van Fantin Latour voor de
schilderkunst. Moge de herdenking van den geboortedag, honderd jaar geleden,
aanleiding zijn zeer in het kort zijn beeld voor oogen te roepen en te eeren. Wie
eenmaal den weg vond naar zijn schilderkunst is er voor goed mee verbonden en
dankt hem menig stil uur van de zuiverste beschouwing van een zedige schilderkunst
der vorige eeuw.
Fantin behoorde niet tot de groote modernen der vorige eeuw, die de ‘beweging’
brachten in de schilderkunst. Hij ontbrak derhalve terecht het vorig seizoen bij de
kernachtige groepeering in Brussel van Degas, Toulouse Lautrec, Gauguin, Cézanne,
enz. Hij stond apart. Hij was het type van den kluizenaar van het burgerlijke leven
der vorige eeuw en hij leefde dat en schilderde het in de nobelste vormen, die Europa
de vorige eeuw gekend heeft, die van het late, fijne, Fransche burgerlijke leven, vol
stijl en verholen gratie, nog tot in de laatste uren. Hij was de museum-man en zijn
kunst heeft de echte oude kamertoon, die niet storend maar zich voegend is, de
zwijgzaamheid mint boven alles en de levensvreugden intoomt tot een kleinen kring
van beminden. Schuchter en teeder met vrouwen; een verliefde der kleine Fransche
bouquetjes, maar vurig en onverdacht als het de ware geestdrift gold voor een schilder
als Delacroix of een romantisch musicus als Berlioz.
Apart stond hij, terzijde der modernen. Maar wie eens in Doornik het kleine
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museum opzocht om er twee beroemde Manet's te gaan zien, zal zich voor altijd
herinneren, dat bij het binnentreden van de groote zaal niet de luidere kleurigheid
en de vibreerende factuur, maar de stille effenheid van twee groote vrouwe-portretten
van Fantin geheel onverwacht domineeren, reeds op een afstand, door de groote
verzonkenheid en de gaafheid van dit schilderen. Veel verbleekt nu al van hetgeen
in de vorige eeuw vol gerucht was. Fantin heeft niet de groote aandacht der modernen
gehad. Maar hij is een aanhouder, een blijvende, stille en winnende kracht. Moge
Parijs, dat Delacroix, Manet, Renoir, met schoone en overzichtelijke groepeeringen
eerde, dezen stilleren, zedigen geest, die tot het beste behoorde van hetgeen de
Fransche traditie der vorige eeuw bezat aan waarden, niet vergeten.
A.M. HAMMACHER

Boekbespreking
Top Naeff, Een Huis in de Rij, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf,
1935.
Onze nederlandsche prozalitteratuur zit al sinds eenige jaren min of meer onder de
plak der lyrische dichters. In vroeger tijd - in mijn jeugd nog - placht een lyrisch
dichter een eenigszins buitenwereldsch persoon te zijn, onhandig en onpractisch in
het bedrijvige leven, waarmee hij zich dan ook liefst zoo weinig mogelijk bemoeide.
Maar dat is uit. Tegenwoordig bezetten lyrische dichters verscheiden van de
voornaamste posten in de letterkundige critiek, de drukke dagblad- zoowel als de
rustiger tijdschriftcritiek, en van daaruit schiften en betuttelen zij ook het proza, als
een aan het hunne minderwaardig genre. Doordat zij nu evenwel tevens lyrische
dichters blijven, gewoon hun meest subjectieve en innigste gevoelens op de directste
wijze uit te spreken, hebben zij ook in hun critiek alle objectiviteit opzij geworpen,
vieren zij ook op dit gebied hun wenschdroomen lustig uit, en gelijken hun recensies
meestal meer op verlanglijstjes dan op zuivere, rechtvaardige critiek. En zij erkennen
en verdedigen die houding, ziende in hun dichterlijke droomen halve waarheden
voor heele aan. Objectiviteit - illusie, een onmogelijkheid bij den kunstenaarsaard!
Alsof men, bij alle menschelijke en artistieke gepassioneerdheid, d.i. eenzijdigheid,
niet zou kunnen trachten zich zoo objectief, zoo ontvankelijk mogelijk tegenover de
voorwerpen zijner beschouwing te stellen, en daarin zou kunnen slagen ook, zij het
dan met wat opoffering van eigen bloedwarm of driftig affect!
Ik voor mij heb in mijn jonge jaren van mijn voorgangers en meerderen geleerd,
dat men moet trachten ieder te beoordeelen object te meten met den maatstaf, te
beoordeelen naar het ideaal van zijn soort. En ik ben rustig overtuigd in deze houding
mijn waarheid te zullen blijven vinden tot mijn dood toe. Ik betreur dan ook ten
zeerste, dat steeds meer jongere recen-
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senten - de lyrici, waarvan ik sprak, en hun napraters - ook in de critiek hun
gevleugelde stokpaardjes zijn gaan berijden, en dat een lyrisch dichter van groote
beteekenis, maar die nu eenmaal in proza het meest geniet van avonturen- en
zeeverhalen, een schrijfster van rang als Top Naeff kon toeroepen: Er is thans ander
werk te doen! Alsof eenig kunstenaar ter wereld ooit ander werk te doen zou hebben
dan zich in zijn kunst zoo zuiver en zoo krachtdadig mogelijk te geven en uit te
spreken!
De achteruitgang der litteraire critiek heeft mij trouwens in de recensies op dit
nieuwe boek van Top Naeff wel bizonder getroffen, óók waar zij bij uitzondering
niet door dichters maar door min of meer journalistieke prozaïsten geschreven werden.
(Natuurlijk las ik niet alle! Excuus voor de generaliseering!) Is de jachtigheid van
het moderne leven hier enkel schuld? Of ook zekere nonchalante houding tegenover
oudere auteurs? Hoe weinigen hebben zich b.v. moeite gegeven eens wat dieper dan
aan de oppervlakte na te gaan, welk gedachteleven achter dezen roman schuilt, wat
de eigenlijke oorzaken van zijn ontstaan zijn. Eenvoudig als een herhaalde behandeling
van vroegere thema's der schrijfster, van het z.g. driehoeksprobleem vooral (man,
vrouw, minnares), is het boek beschouwd. Men stelde het voor alsof de artiest Rippe
aan zijn buitenechtelijke liefde te gronde gaat, of deze fijne kunstenaar niet veel meer
was dan een zwak, stakkerig mannetje, zijn vrouw daarentegen één en al flinkheid,
zijn redster, zijn behoud! Welk een oppervlakkigheid! De geheele, op zuiver
artistieken grond rustende, bijna begeertelooze verhouding tusschen den violist Rippe
en zijn vriendin Hilde behoort bij diepere beschouwing van dezen roman op het
tweede plan gesteld te worden. Het geldt hier essentieeler dingen! Top Naeff's
onderwerp in ‘Een Huis in de Rij’ (deze titel gaf helaas geen waarschuwing) is de
noodlottige ondergang van veel (zoo niet alles) wat, zuiver, edel en diep van geest
is onder invloed van de domme, banale, plat practische mentaliteit onzer burgerlijke
samenleving. Deze banaliteit (geenszins beperkt tot provinciestadjes!) wordt hier
voornamelijk gepersonifieerd in Rippe's z.g. flinke, verstandige vrouw: Toos. Er zijn
er, die gewenscht hadden, dat Top Naeff in dezen roman, als in haar ‘Letje’, de
conventioneele banaliteit wederom schamper bespot, fel gecaricaturiseerd zou hebben.
Maar Top Naeff's persoonlijkheid is gegroeid sinds ‘Letje’, ook haar haat is te groot
geworden voor een tweede boek in dat genre. Haar haat aan de Toos-menschen, haar
hartstochtelijke haat - toch nooit fel uitlaaiend, altijd onderdrukt en zich uitend in
z.g. realistische beelding, hoonend, ironisch vaak, maar ook wel schijnbaar kalm
constateerend, leukweg vertellend en beschrijvend, zelfs met een soort opgewektheid,
een kwinkslag, een soms nog jonge, bijna studentikooze geestigheid. Te wranger
voor wie doorziet welk een innerlijke gekneusdheid, doorwondheid, zich hier
uitspreekt over haar ‘Bestien’, over folteraars en gefolterden.
Een vrouw als Toos, die uit onverstand, egoïsme en bekrompenheid haar
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man miskent en voortdrijft, haar kinderen averechts opvoedt, haar eigen kleine
eerzucht en ijdelheid altijd weer doet zegevieren, aan het einde in blinde
zelfverzekerdheid de lof- en eerbewijzen in ontvangst nemend, die haar
doodgeplaagden man toekwamen, deze echt hollandsche, huishoudelijke,
overleggende, o zoo dappere eega kan men in onze letteren verscheiden malen
terugvinden, het kompleetst misschien wel in Emants' D o m h e i d s m a c h t , waar
zij mogelijk nog gevaarlijker is, daar haar man een positie bekleedt, verantwoordelijk
er en belangrijker dan die van Rippe. Toch weet ik nog niet waar méér verloren ging.
Gustaaf Rippe, de zoogenaamde sukkel of stakker, is eenvoudig een kunstenaar,
niet van den allereersten rang, maar dan toch van een beteekenis die geen kans krijgt
zich naar buiten te toonen - althans niet voor het te laat is! - en verder: een
rechtschapen en smaakvol man, niet in staat tot het onfijne, tot de knoeierigheid van
zijn omgeving. Hilde, de pianiste, de jonge vriendin die hem een poosje boeit en
opfleurt, beduidt innerlijk veel minder, een lief vlindertje of vogeltje, dat dan ook
binnen niet langen tijd in een vergulde kooi terecht komt....
Vraagt men mij nu tenslotte, of ik dit ‘Huis in de Rij’ acht te behooren tot Top Naeff's
schoonste werk, haar allerbeste productie, dan moet ik ontkennend antwoorden. Het
is er hier en daar wat te mat en te langzaam voor, het heeft niet genoeg van het briljant
élan, den sterken glans van vroegere werken dezer voortreffelijke schrijfster. Hebben
levensomstandigheden haar misschien wat vaak genoopt het opzij te leggen? In de
laatste bladzijden bovendien werd haar zoo begrijpelijke haat wel een ietsje té hatelijk,
kon zij die niet meer zoo volkomen beheerschen als vroeger meestal.
Niettemin, beschouwd naar den maatstaf van zijn genre en getoetst aan de
geestelijke bedoelingen, het ideaal van dat genre, vind ik dit boek een hoogst
respectabel stuk werk, dat ik aanbeveel in de attentie van al mijn landgenooten, die
nog werkelijk met verdieping kunnen lezen, lezen dat wat er staat én dat wat er achter
staat.
H.R.

C. van Lienden-de Greve, Elsbeth 1935, Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf.
Den laatsten tijd verschijnen er hoe langer hoe meer romans, voornamelijk geschreven
door vrouwen, waarin de crisis wordt beschouwd uit het beperkte gebied dat het
gezin is. Op zich zelf is dit een wel verklaarbaar verschijnsel. Want de ontreddering
der economische verhoudingen brengt vermindering der inkomsten, ja, dikwijls
werkeloosheid met zich mede en vanzelfsprekend wordt nu de rol der vrouw in het
gezin een andere. Er wordt veel meer van haar gevergd: van haar inzicht, haar kracht,
haar werklust, haar opofferingsgezindheid. Vooral haar moed is in deze belangrijk.
Haar verhouding ten
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opzichte van haar man is moeilijker, eischt meer tact, meer begrip. Ook van den kant
des mans wordt méér gevraagd. Begrijpelijk is het dat misverstanden, verwijderingen
enz. het gevolg van dezen toestand zijn kunnen. Zij wordt dan ook veelvuldig in
romans beschreven. Ik herinner er mij eenige: b.v. ‘Moeras’ van Jet Luber, ‘Ik zoek
Werk’, enz.
Het romannetje Elsbeth voegt er zich bij. Elsbeth, verwend, heeft geenerlei inzicht
in huishoudelijke aangelegenheden, ze wreet niet te rekenen, bij haar loopt, ondanks
haar goeden wil, alles in 't honderd en ze wordt zenuwziek en eenzelvig.
Ik vraag me evenwel af of het inzicht in deze moeilijkheden en een vlotte pen
reeds genoeg zijn om een roman op te zetten. - ‘Elsbeth’ toont voldoende dat zulks
niet het geval is. Hoewel er een aardige strekking achter haar verhaal zit (de
echtelieden vinden elkaar weder) is het de schrijfster toch niet gelukt iets te scheppen
dat in de verte ook maar op litteratuur gelijkt. Het boek is bovendien erg wild en
ongecultiveerd van stijl. Ik houd niet van zinnen als de volgende: ‘O goeie grutjes’
- Beth sloeg haar taschje tegen haar mond van schrik. ‘Daar kom ik weer veel te laat
thuis, Miep. Theo zal woest zijn. Hij zal sissen en blazen’ (dialoog in een tram).
JO DE WIT

Clara Asscher-Pinkhof, De Weg alleen, 's Gravenhage, H.P. Leopold,
Uitg. Mij., 1935.
‘De weg alleen’ is een boek dat zeker op meer belangstelling dan het hier boven
besprokene aanspraak mag maken. Het is veel ernstiger van opzet, dieper van klank.
Een jonge vrouw, vroeg weduwe geworden, vindt in haar zelf de kracht om den
Weg-alleen moedig te gaan. Haar moeilijkheden, haar problemen zijn op gevoelige
wijze behandeld. Deze werkende, strevende, begrijpende vrouw is wel een voorbeeld
van wat de moeder van een gezin, van wat een vrouw wezen kan.
In de moreele waarde van deze gestalte ligt de charme van het boek, dat overigens
niet tot de gebeurtenissen van het seizoen gerekend kan worden.
JO DE WIT

Lode Zielens, Nu begint het leven, Amsterdam, U.M. Elsevier, 1935.
Lode Zielens behoort tot die kleine groep van schrijvers, wien de blinddoek van de
oogen genomen werd, toen het leven hen leidde langs de afgronden van het
menschelijk bestaan. Wat zij toen te aanschouwen kregen, hebben zij met hun wezen
als het ware ingedronken en het heeft hen tot andere menschen gemaakt. Zij zien de
werkelijkheid in andere proporties dan de velen, wien den blinddoek niet afgenomen
werd en die voortgaan te wandelen door deze wereld, alsof zij geen einde en geen
grenzen heeft.
Is het toevallig, dat in dezen roman een dwaas voorkomt, die Dosto-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

69
jewsky gelezen heeft; een zonderling menschelijk wrak, zooals de groote Rus zelf
ze met zulk een onbetwistbaar meesterschap vermocht te schilderen? Of heeft het
een diepere beteekenis, dat juist deze naam in een boek van Lode Zielens verschijnen
moest?
Wie Dostojewsky's werk kent, beseft dat het hier geen toevallige ontmoeting
betreft, doch dat zich in deze dingen een wezensgemeenschap openbaart, die niet
langer verzwegen blijven kon. Ook Dostojewsky was een schrijver, die zonder
blinddoek langs de afgronden van het menschelijk bestaan werd gevoerd en die
hetzelfde ondergaan heeft, wat deze Vlaamsche schrijver op zìjne wijze en in zìjn
tijd ondergaan moest: de werkelijkheid splijt en zichtbaar wordt, zwijgend en duister,
het raadselteeken van dit bestaan. Bij dit aanschouwen stokken alle menschelijke
woorden in de keel. En als het leven na deze duizelingwekkende seconde herbegint,
zijn alle dingen anders geworden. Ook het banaalste en het meest verworpen en
verachte leven heeft nu een achtergrond gekregen, die het tot een ‘heldenleven’ of
tot een ‘heiligenleven’ maken kan.
In zijn nieuw boek ‘Nu begint het leven’ - een titel, waarin bittere ironie en diepe
teederheid elkander op een wonderlijke wijze in evenwicht houden - verhaalt Zielens
ons de aangrijpende geschiedenis van een in de burgermaatschappij teruggekeerden
frontsoldaat, maar al lezende wordt zij voor ons tot een levenspanorama van dat
smalle, schuwe en steeds slinkende tusschengeslacht, dat in de vier oorlogsjaren
geestelijk en lichamelijk geteekend werd met ervaringen, waarvan die vóór en na
hen kwamen geen weet hebben. Hun uitbarstingen van machtelooze drift, hun buien
van broeiende melancholie, waaruit niemand hen wekken kan, zij worden niet verstaan
door hen, die enkel in zich dragen het luid rumoer der snel voorbij jagende dagen.
Bedolven onder dit koortsachtig leven, woekert hun bestaan en hun glimlach is
verschrikkelijker dan hun tranen.
Zielens zou deze onopvallende levenswerkelijkheid niet zoo scherp en uitvoerig
hebben kunnen uitbeelden, indien hij niet zelf behoorde tot dit geslacht; ja hij zou
haar waarschijnlijk niet eens begrepen hebben, wanneer hij niet óók een der hunnen
was. Hij is hun stem. Zij die zwijgen, spreken door hem. En omdat Zielens een groot
schrijver is met een pen, die bestuurd wordt door een breede en barmhartige liefde
voor de ellendigen en verdrukten in zijn volk, vermag hij het zijn woorden te laten
doordringen tot hen, die van deze in de schaduw verborgen levens niets weten, opdat
ook in hen iets gewekt wordt van deze liefde en barmhartigheid, die den schrijver
drijft tot zijn werk.
Er wordt zooveel geschreven in dezen tijd, dat n i e t gedragen wordt door liefde
en barmhartigheid, maar door hoogmoed en haat, dat men dankbaar is, wanneer men
weer eens een boek ontmoet, waarin de schrijver schuil gaat achter zijn onderwerp
en waarin hij niet meer is dan een gestrekte
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vinger, die heenwijst naar menschen als wij, geboren in smarten, doch aan wier leven
wij onbekommerd en onwetend zouden zijn voorbij gegaan, indien er niet deze vinger
was geweest, die ons op hen opmerkzaam maakte.
Zij die tegenwoordig weer zoo verbijsterend gemakkelijk spreken over het heroïsme
van den soldaat te velde - men zie b.v. Prof. Huizinga in zijn onlangs verschenen
werk ‘In de Schaduwen van Morgen’ -, zullen goed doen zich eens te verdiepen in
een boek als dit van Lode Zielens; zij zullen daaruit leeren kunnen, dat de
werkelijkheid er geheel anders uitziet dan zij zich op de studeerkamer droomen laat.
Want als de levens van Julien, van Simon en van Andreas, die voor de levens van
duizend anderen staan, de vruchten van dit zoo geheeten heroïsme zijn - en wie zou
het recht hebben hieraan te twijfelen! -, dan is het voor den mensch honderdmaal
beter niet geboren te zijn dan onder het schallen van fanfares uit de oorlogshel als
overwinnaars (of: overwonnenen; wat maakt dat voor verschil?) terug te keeren. Dan
blijft er waarlijk niet veel reden meer over om ‘het veld van eer’ te vergelijken met
ephebenkamp of Olympiade, gelijk het zoo schoon in een Leidsche
hoogleeraarswoning werd uitgedacht.
Van factuur is ‘Nu begint het leven’ minder beheerscht en geconcentreerd
geschreven dan ‘De Gele Roos’. Er is af en toe een onrust in dit boek, die voor ons
gevoel niet steeds bedwangen werd; een begrijpelijke onrust overigens, maar die nu
eenmaal aan den bouw van het verhaal niet ten goede komt. Misschien zou Zielens
dezen roman in een gematigder tempo hebben moeten schrijven om dezelfde
geserreerdheid bij een zooveel breeder onderwerp te bereiken als met ‘De Gele Roos’
het geval was. Hij hoede zich daarom in de toekomst vooral voor overhaasting. Wie
diep leeft, kan niet snel leven en de vruchten der smart rijpen nu eenmaal trager dan
die der vreugde. Dat geldt ook voor den schrijver, wiens talent aan de bron van het
leed eerste lafenis ontving.
ROEL HOUWINK

Huib Luns, Tien Wandelingen in Parijs, met teekeningen van den schrijver
en 51 fotografische reproducties. Rotterdam, W.L. en J. Brusse's Uitgevers
Mij., 1934.
Huib Luns wandelt nog steeds. Na Florence, Gent, Brugge, Antwerpen, Venetië,
Ravenna, Padua, Rome, is nu Parijs aan de beurt.
Het begin, dat voor den auteur een einde wras, is veelbelovend en karakteristiek
voor den schrijver: ‘Na een dejeuner, zooals het alleen in Frankrijk kan werden
opgediend, in een restaurant van de lage bebouwing van de place Stanislas, bij prachtig
weer in een gemakkelijken stoel aan een tafeltje buiten, de laatste hand leggen aan
dit boekje....’
De schrijver, te P a r i j s geboren, spreekt openhartig de vrees uit, dat zijn Parijsche
boekje niet luchtig, niet ijl genoeg gebleven is. De vrees is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

71
niet ongegrond gebleken. Het karakteristieke begin wordt niet voortgezet. Er is
onnoemelijk veel historie te vertellen van Parijs. Maar hoe moeilijk is het om dit
licht en aardig te doen, zoodat de lezer geboeid wordt, maar niet verveeld. Wie dit
werk op zich neemt moet boven de stof staan, niet compileeren en voor alle dingen:
goed kunnen schrijven. Huib Luns nu vertelt dikwijls te veel voor den gewonen en
te weinig voor den meer geschoolden lezer en verveelt dan, wat ten opzichte van
Parijs onvergeeflijk is. In andere en gelukkiger momenten is hij het best, als hij zich
wat laat gaan op eigen ervaringen en overdenkingen, zijn eigen bewonderingen
onverholen doet gelden en niet alles opvult met wetenswaardigheden, die geen dieper
perspectief in den schrijver hebben of waar hij althans niets persoonlijks van doet
blijken. Maar de auteur mishaagt bepaaldelijk, als zijn schrijftalent te kort schiet en
dat is b.v. het geval als hij op een luchtige manier over de Parijsche vrouwen wil
schrijven: ‘Ziet die blonde daar, met de haren ‘en coup de vent’ oversteken van
vluchtheuvel naar vluchtheuvel, met sportieve stappen. Komt zij niet van den een of
andere tennis? Haar witte tailleur is de duidelijke uitdrukking van de opvallende
frischheid der verschijning. De hakken van haar schoeisel zijn noch te laag noch te
hoog. Haar leest mist noch stevigte, noch vaart. Het onderbeen rijst recht en hard uit
den enkel. Is het niet meer dan genoeg om de ronde musculatuur van de knie te raden?
Maar nu schuiven andere silhouetten zich tusschen U en haar. Juist op tijd om niet
de kans te loopen te bemerken dat haar tanden misschien iets te lang zijn en de
elleboog iets te scherp is. ....Het been werpt met beslistheid een kleinen voet vooruit,
die als overwinnend het asphalt hamert, tok, tok. Is het niet forsch en gezond?....
Waartoe U meer te beschrijven van dit ‘article de Paris’ bij uitnemendheid? Kijkt
te Parijs naar meisjes en vrouwen ook anders, en op andere plaatsen, en 't valt ons
in dat Rodin in zijn boek over de kathedralen ergens schrijft: ‘les femmes parfument
les églises de leur beauté.’
Laten we hopen, dat wij ons nooit meer zullen herinneren wat Huib Luns ergens
over de Parijsche vrouw schrijft. Vooral tegen het slot (blz. 135, 136) bederft dit den
smaak der vorige gerechten wat al te zeer. Kan men dit aan een zoo zuidelijk
temperament gemakkelijk vergeven? Of was het de schuld wellicht van het Fransche
dejeuner, dat aan de voltooing van het boekje vooraf ging? Als het werkelijk ‘fransch’
was kunnen we moeilijk in die richting kwaaddenkend zijn....
A.M. HAMMACHER

Dr. C.J. Wijnaendts Francken, Rembrandt en zijn kunst, H.D. Tjeenk
Willink & Zoon, N.V. Haarlem, 1935, 134 pag.
Dit is geen voortreffelijk boekje geworden, maar een cocktail van meeningen van,
als ik goed geteld heb, 72 auteurs. De drank werd daardoor niet bij-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

72
zonder smakelijk en de hand van den mixter is nauwelijks meer te herkennen. Er zijn
bladzijden met aanhalingen van zes schrijvers, gelicht uit allerlei divergeerende
betoogen. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken: Rembrandt's levensgang, Kort
overzicht van zijn werk, Rembrandt als kunstenaar. Bewondering en dankbaarheid
spoorden den schrijver aan. Een enkele aanhaling van den auteur zelf moge hier
volgen: ‘Niemand vóór hem (Rembrandt) had zoozeer de schoonheid van den
ouderdom ons onthuld, en heerlijk is die weergave van aangezichten waarop de
beproefde levenservaring van een langdurig voorafgaand bestaan staat afgeteekend.’
V. G.

Een wat late rectificatie
Den Heer Herman Robbers
Kaapstad, Woensdag 30. X. '35
Waarde Heer,
Per ongeluk het ek 'n kopie van die maandblad ‘Elsevier's Maandschrift’ in die hande
gekry. Daarin was 'n beskrywing van die lewe van Wyle W.J. Steenhoof deur Mnr.
H.P.L. Wiessing. Ook was daar verskeie afdrukke van selfportrette van die oorledene.
Die eksemplaar was No. 6 gedateer 6 ‘Juni’ 1933 en teenoor bladzy 368 was 'n
‘pencil’ tekening wat volgens onderskrif deur Steenhoof seif geteken was.
Toe wyle mnr Steenhoof 'n paar jaar gelede hier in Kaapstad was, het hy 'n jong
vriend van my, Mnr. Rene Graetz (ook 'n skilder en beeldhouer) ontmoet, en een
aand was hulle in gesprek in 'n teekamer waar ek ook teenwoordig was. Toe het Mnr.
Graetz (wat omtrent 5 jaar gelede hierheen uit Switserland (Genief) aangekom het)
'n tekening van Mnr. Steenhoof op 'n stukkie papier gemaak, en Mnr. Steenhoof het
daar so baie van gehou, dat hy Mnr. Graetz gevra het om dit met hom saam te neem.
Toevallig het Mnr. Graetz na my tafel oorgestap en my vertel wie die bejaarde Heer
was en gevra hoe ek van die tekening hou. Ek mag byvoeg dat die tekening slegs
omtrent 5-10 minute in beslag geneem het, maar dis nie een van wyle die Heer
Steenhoof se werke nie. Nou kom die vraag: aan wie is 'n apologie verskuldig - aan
Mnr. Graetz of aan Wyle Mnr. Steenhoof?
Ingeval u 'n ovige kopie van eksemplaar No. 6 in u bezit het, sal ek bly wees om
dit te ontvang en ek sal u geld daarvoor per terugkerende pos besorg.
Getrow die uwe
CHARL J. VAN BLERK
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AFB. 1, A.TH. KEY (?) - VROUWEPORTRET, 1564 BRUSSEL, KONINKLIJK MUSEUM VAN SCHOONE KUNSTEN
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Van blompot en blomglas
door J.G. van Gelder
I
IN tijden, waarin de groote vreugden en angsten gebonden zijn aan en doordrongen
zijn van de geestelijke beteekenis van het leven, verschijnen de steeds terugkeerende
realiteiten in het menschelijk bestaan: de bloemen, de planten, de vogels en het vee,
de bosschen en het weder, als symbolen van een machtig overkoepelend bestel. In
tijden waarin aanvankelijk gelijkgerichte krachten zich van elkaar vervreemden en
langzaam tegenstellingen gaan vormen, worden deze symbolen het eerst van hun
magischen glans beroofd. Het symbool wordt dan in de beeldende kunst een motief
zonder meer, het teeken verliest aan beteekenis, het is een ding geworden dat geen
deel meer heeft aan een handeling, het leven strijkt er langs, maar de gedachten raken
het niet aan.
Een onderzoek naar de geschiedenis van zoo'n enkel motief ontmoet terecht vele
bedenkingen. Het heeft een zeer eenzijdig gericht doel, dat verschijnselen
verwaarloost, inhaerent aan stroomingen waaraan het motief zijn ontstaan te danken
heeft. Maar deze eenzijdigheid heeft ook haar bekoring door de autonomie die zoo'n
motief tijdens het onderzoek verkrijgt. Wanneer men zich tot het bloemstuk in de
schilderkunst beperkt, krijgt men den indruk dat een zekere innerlijke wetmatigheid
den vorm bepaalt. Het is of een zelfstandig leven dezen verschijningsvorm een
ontwikkeling doet doorloopen naar eigen wetten en met een inzicht getoetst aan de
eischen van een telkens veranderden tijd.
Is men gedwongen, wanneer men zich tot taak stelt het ontstaan op te sporen van het
g e s c h i l d e r d e b l o e m s t u k , terug te gaan tot den uitbloei der gothiek? Het is
niet anders mogelijk. Men moet van het zich dan langzaam veranderend natuurgevoel
doordrongen zijn om een verklaring te vinden voor den lust en het streelend genoegen
wat afgeplukte bloemen, tot een compositie geschikt, te vereeuwigen op een koperen
plaat of een haaksch paneel. Op zoek naar den oorsprong van dit genre, dat
overwoekerend en te overvloedig de wanden van de hedendaagsche
tentoonstellingsruimten vult, moet men minstens vier eeuwen teruggaan, om te
belanden bij de realiteiten die in het middeleeuwsche dagelijksche leven het
onveranderlijke symbolise eren en het geloof aan het eeuwige ondersteunen. In de
gloriënde verheerlijking van het zegevierend geloof ontbreken de os en de ezel niet;
op de schoot van de heilige moeder speelt de kleine Jezus nu eens met een peer of
een appel, dan weer tast hij onhandig in de vleugels van een lijster,
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mees of sijs. Terzijde staan in een boersch gevlochten korf kersen opgetast en een
doffe en genopte vaas voedt wat akelei, iris en veldgewas.
Het evenwicht wordt echter op den duur verbroken en er is geen duidelijke
overgang meer vast te stellen tusschen wat eens heilig was en is. Er raken waarden
onbegrepen. De gevoelservaringen worden langzamerhand zoo geabstraheerd of in
legenden verweven dat de verbeelding van een steeds grooter en zich vrijer voelende
massa het contact ermede begint te verliezen en naar nieuwer en tastbaarder waarden
gaat verlangen. Temidden van die verlangens en onrust verandert voor den laten
middeleeuwer de realiteit der bloemen.
Men kan niet zeggen dat men in de late Middeleeuwen de schatten der natuur niet
nauwkeurig heeft bestudeerd en daarna weergegeven. Doch deze nauwkeurigheid
bleef het hoogste genoegen. Eeuwen heeft men met de natuur kunnen leven zonder
haar anders te zien dan als een rijken en nuttigen inboedel, welks onderdeden geen
diepere sensatie wekken dan het verwelken en bloeien, het verdorren en ontspruiten
in het algemeen. Dit geldt in hooge mate voor de bloemen.
De middeleeuwsche hofschilder en de vergulder, de miniaturist en de dichter
hebben de bloemenweelde alom aanvankelijk niet veel anders gezien en begrepen.
De kennis van het gewas, maar niet vergaard onder de drijfveer van eenige
schoonheidsontroering, berustte bij anderen dan verluchters, tenzij men hieronder
begrepen wil zien de toegewijde, maar onhandige teekenaars, die verhandelingen
over planten met hun krabbels verduidelijkten. Het kruidboek heeft een lange historie.
De Alexandrijnsche en later de Byzantijnsche medici beoogden hiermede de
geneeskunst te bevorderen. De Dioskurides (Afb. 2), een codex te Weenen bewaard,
bevat een reeks teekeningen naar planten, zooals zij in de eerste eeuw na Christus
in Alexandrië vervaardigd werden; het is een receptenboek omstreeks 520 in vroeg
Byzantijnschen trant versierd voor de in 527 gestorven Juliana Anicia te
Constantinopel. Dit type blijft eeuwen lang gehandhaafd.
Was een kruidboek, dat omstreeks 1100 in Engeland werd samengesteld en dat
thans tot de schatten van de Bodleian Library te Oxford behoort heel veel anders
(Afb. 3). Op eenzelfde eeuwenoude traditie gaat Jacob van Maerlant's ‘Der naturen
bloeme’ terug; het is, wat het tiende boek betreft (over de planten) niet anders dan
een kruidboek in verzen en overigens een omstreeks 1270 gereed gekomen
verdietsching van Thomas de Cantimpré's ‘De naturis rerum’, een rijmbijbel op dieren plantkundig gebied, die een eeuw later weer haar voortzetting zal vinden in Conrad
von Megenberg's ‘Buch der Natur’.
De natuurgetrouwheid van de weergegeven of beschreven bloem of plant is dan
nog geen vereischte, de suggestieve en abstraheerende aanduiding is
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voldoende, de functie en de uitwerking van het gebruik zijn belangrijker dan de vorm,
de kleur of de reuk. Dit overheerschen van de functie blijft tot laat in de Middeleeuwen
kenmerkend voor de verhouding van mensch tot natuur, ook al bleef de schilder niet
ongevoelig voor de groote gevarieerdheid van den bloemenschat welks rijkdom hij
met een encyclopedische nauwkeurigheid stuk voor stuk gaat vastleggen. Het
grafschrift van Jan van Eyck waardeert den schilder immers terecht als: Spirantes
formas et humum florentibus herbis pinxit et ad vivum quodlibet egit opus’. Wemelt
het niet van planten en bloemen op het Gentsche altaar? Mej. A.E.C. van der Looy
van der Leeuw heeft indertijd met hulp van Prof. Pulle den geheelen bloemen-voorraad
op dit altaar nagegaan en zij vond er paardenbloem, speenkruid, klaver, waterkers,
pinksterbloem, stinkende gouwe, lieve-vrouwenbedstroo, duizendblad, aardbei,
madeliefje, viooltje, lelietje van dalen, witte lelie, blauwe iris - en dan nog zijn alle
gewassen niet opgesomd1). De walstroo en de witte doovenetel komen het eerst bij
Dirck Bouts voor, bij Hugo van der Goes vooral steenbreek, brandnetel, akkerkool
en ganzevoet. Vuurlelie, alsem en kruizemunt ontbreken evenmin als papaver,
vijfvingerkruid, rubus, weegbree en schermbloem. Hondsdraf en wilde narcissen,
akelei en vergeet-mij-niet kan men er met de vlinderbloemigen, de varens en de
distels nog aan toe voegen. Genoeg. Al deze bloeiende weiden, begroeide rotsen en
paradijstuinen zijn stellig niet geschilderd om ons de nuttigheid der gewassen te
leeren onderscheiden, maar zij zijn evenmin terwille van de bloemen alleen in beeld
gebracht. De schilder was hier onderworpen aan een taak en deze taak was dienend,
sierend of symboliseerend.
S i e r e n d zijn de bloemen, door ranken bijeengebonden, om de miniaturen heen
gelegd, als hagen, als strooken tapijt, eerst zeer gestyleerd in smalle arabesken, zooals
in de Heures de Turin, in de Heures du Duc de Berry, later kleuriger, voller, minder
decoratief geschikt en afzonderlijker waargenomen. D i e n e n d zijn de bloemen op
de geschilderde landschappen, steunend de devotie, deelhebbend aan een toewijding,
die grooter gold, naarmate zij moeitevoller de aandacht tot een bedriegelijk
natuurgetrouwe verbeelding had gedwongen. Een gevaarlijke wending! Het bracht
een spanning teweeg tusschen schijn en wezen, die alleen de innerlijk sterken onder
de kunstenaars wisten op te heffen, die de zwakkeren langzaam maar zeker zou
aantasten en ontwrichten. Het is de ontwikkelingsgang die voert van het zinnebeeldige
naar het scherper waargenomene, een weg die onafwendbaar leidt tot een steeds
waakzamer en alles overheerschend realisme; de bemiddelende functie verliest snel
aan kracht, zoodra het object zich van middel tot doel laat dwingen. Maar het gevoelsen gedachtenleven van den middeleeuwschen kunstenaar is tenslotte niet te denken
zonder zijn gerichtheid op

1) A.E.C. van der Looy van der Leeuw, Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in
de M.E. Nederlanden, Utrecht, 1910.
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het symbool, in het hier ontwikkelde verband het dwingende teeken, dat zich hecht
aan en vereenzelvigt met deze en gene bloem en dat de zware dracht van het bloeien
en verwelken, van het zich openen en sluiten doet voegen in het beeldend
taalvermogen van de minnenden vooral. ‘Gelijk een lelie onder de doornen, alzoo is
mijne vriendin onder de dochteren’.
Wat was de Roman de la Rose anders dan, zooals Huizinga het uitdrukt ‘een
bijbelboek der erotische cultuur, een ars amandi, een verzameling recepten voor de
hoofsche omgangsvormen?’ Styleering van gevoel, styleering van de liefde, een ‘tot
het uiterste doorgevoerde personificatie van de gemoedsaandoeningen’, die aan alles
beteekenissen moest hechten, zij is typisch laat-middeleeuwsch en heeft steeds weer,
door de allegorische verbeeldingen die de omringende wereld voor hem bezat, de
verhouding van mensch tot natuur vertroebeld: ‘de hel voor hen die de geboden der
natuur en der liefde niet in acht nemen, voor de anderen de bebloemde weide, waar
de Zoon der maagd zijn blanke schaapjes hoedt, die daar in eeuwige geneugte de
bloemen en het kruid grazen, dat daar onverderfelijk bloeit’.1)
In de litteratuur zal men herhaaldelijk vermeldingen vinden van geliefden die
bloemen plukken in den trant van ‘In een prieel quam ic gegaen/aldaer ic bloemkine
scoon vant staen ‘daer pluctic minen lieve saen/van violetten desen hoet/steet hi mi
wale?/dragicken wale?/Dunct hi u goet?’, maar dan krijgt toch oogenblikkelijk daarna
de inhoud een gekunstelden vorm, want alleen in deze allegorische of symbolische
gestalte konden de eischen der middeleeuwsche verbeelding bevredigd worden. En
ook in letterlijken zin bleef het bij deze hoofsche gebaren. De leliegaert, de rosegaert,
het vergier, vrijthof en prieel, al deze bloementuintjes waren niet bestemd om een
bloemenculte binnenshuis te onderhouden. Men had de bloemen buiten en kon er
daar volop van genieten (Afb. 6). De planten zelf werden gekweekt terwille van de
geneeskundige middeltjes; huisapotheek en moestuin, ziedaar de functie van de
onordelijk uitziende perkjes. Er bestaan nog vele recepten van rozenhoning en één
van de meest geliefde puddingen ‘mon amy’ genaamd, was gemaakt van room en
viooltjes!2) Tuinkunst met picturale werking stamt van later datum. Eerst de Italianen
zouden in de Renaissance hier de noodige orde scheppen en de eenheid tusschen
huis en tuin - voortbouwend op de laat-Romeinsche tuinkunst - door plastische en
schilderachtige effecten herstellen.
Een behoefte om de geplukte bloemen in vazen te schikken en er de kamers mede
te versieren was dus in de Middeleeuwen niet aanwezig. Op de schilderijen en de
miniaturen, maar ook in de litteratuur, zijn geen voorbeelden van deze nu alledaagsche
gewoonte bekend. De identiteit met bloemen in drinkkannen, die als symbolen van
de lente en allengs van de reinheid op

1) J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, Haarlem 1928 (3e druk), pag. 156 vgl.
2) A.E.C. van der Looy van der Leeuw, ibid.
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AFB.

2, PAGINA UIT DE DIOSKURIDES, ± 520 TE BYZANTIUM VERVAARDIGD (WEENEN)

AFB. 3 (RECHTS), BILZENKRUID IN EEN ENGELSCH HERBARIUM ± 1100 (OXFORD, BODLEIAN LIBRARY)
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AFB. 4, GESTYLEERDE WIJNRANKEN OP EEN VAN DE ZUILEN NAAST DE SAN MARCO (± 500 TE ANTIOCHIË
VERVAARDIGD)

AFB.

5, DE VERKONDIGING OP EEN 13e EEUWSCH VENSTER IN DE KATHEDRAAL TE LAON
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AFB. 6, RENÉE D'ANJOU'S THESEIDE VAN BOCCACCIO; ARCITAS EN PALEMON ZIEN EMILIA IN HAAR
TUIN (MINIATUUR ± 1460, WEENEN)

AFB.

7, DE MEESTER VAN AIX, DE VERKONDIGING (DETAIL) ± 1440 (AIX)
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de voorstellingen met de Heilige maagd nimmer ontbreken, hield de menschen hiervan
stellig terug. Hadden de apostelen niet in het ledige graf na Maria's hemelvaart slechts
leliën en rozen aangetroffen? De beteekenissen wogen nog te zwaar en zouden
profaneerend werken, wanneer men zich ging verstouten de bloemen in eigen woning
op te stellen. De liefelijkheid der geur en de aantrekkelijkheid van eenig coloristisch
genoegen hebben het symbool der kuischheid eerst veel later verdrongen! Eerst na
het verstarren en levenloos worden van dit teeken zal langs den bontgesierden weg
der allegorie het zintuig van de ‘Reuk’ de intree in het leven doen: een jonge vrouw,
die de liefkoozingen van een galant heer aanvaardt bij het overhandigen van een
roos. Symbool van de liefde of allegorie van de reuk? De zestiende eeuw talmt nog
te kiezen en is doorzichtig in de opzettelijke verstrengeling van de gevoelens.
De afwezigheid van bloemen in huis wordt bevestigd door het feit dat de
Middeleeuwer de eigenlijke bloemvaas niet heeft gekend.1) De bloemen, voorkomend
op de tallooze Annunciaties - lelies en irissen vooral - rozen ziet men of los of in
rozenhagen of tot kransen gebonden (de festoen heeft zich wel altijd gehandhaafd)
- zijn gezet in kannen of kruiken, in drinkglas of flesch. Op de vroegst bekende
‘Verkondigingen’ in de byzantijnsch georiënteerde schilderkunst of op de vroege
mozaieken ontbreekt de vaas met lelietak ten eenenmale, maar omstreeks 1300 is dit
geen vaste regel meer. Het wordt dan gewoonte de mystieke gebeurtenis te laten
vergezellen door een vaas met bloemen. Aanvankelijk niet met een lelie, om de
eenvoudige reden dat de vergelijking van Maria met een lelie onder de doornen toen
nog niet een gangbare associatie was geworden. Het symbool van reinheid is dan
ook eerst later in de plaats gekomen van de aanvankelijke beteekenis dat de bloemen
in een vaas bij de Annunciatie de lente, dat is den tijd van handeling, aanduiden. En
men vond hier niet alleen een bevestiging in van den tijd, maar ook van de plaats
waar de verkondiging was geschied, aangezien de naam Nazareth ‘bloem’ beduidt,
zoodat men met den Hl. Bernard kon zeggen ‘dat een bloem uit een bloem wilde
geboren worden, in een bloem en ten tijde van de bloemen2)’. Voorbeelden van zulke
dan nog zeer gestyleerde bloemen in vazen in den trant nog van byzantijnsche en
zelfs syrische ornamentale reliefs zijn in enkele 13de eeuwsche miniaturen te vinden
en verder op de vroege vensters in Laon (Afb. 5), Le Mans, Lyon en Bourges3). Maar
even later, omstreeks 1320, hebben Simone Martini's Verkondigingen in de Uffizi
en in het Museum te Antwerpen reeds een sierlijk oosterschen kan, waarin de lelietak
- het geheele motief blijft oostersch van inslag - de

1) Zie hierover: W. Vogelsang: ‘Bloemen en vazen’, Het Huis oud en nieuw, Jaargang 1905,
pag. 363.
2) Legende aurea (Cap. LI): “Nazareth interpretatur flos, unde dicit Bernardus, quod flos nasci
voluit de flore, in flore et floris tempore”. Zie hierover Émile Mâle, L'art religieux du XIIIe
siècle en France, Paris, 1923, pag. 246 vgl.
3) Émile Mâle, ibid. pag. 224, fig. 120-122.
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maagdelijkheid van Maria toch wel tevens schijnt te symboliseeren. Eerst een e e u w
later is dit motief, en dan nog schaarsch, in de Nederlandsche schilderkunst gangbaar
geworden. Doch deze schaarschheid is dan nog maar van korten duur. Geen schilder
en geen miniaturist verzuimt na omstreeks 1420 het motief aan te brengen en men
is weldra zóó gewoon de kan met akelei of iris in de nabijheid van Maria te penseelen,
dat langzamerhand de voorstelling van de verkondiging geen dwingend vereischte
meer was om dit motief te bezigen. Daar waar Maria gloriënd of alléén met het kind,
daar waar zij tusschen Heiligen stond afgebeeld of neergeknield lag in aanbidding,
zooals op het Portinari-altaar van van der Goes, overal wordt een glas, een kan, een
pot of een kruik gevuld met een geplukte bloemenhulde.1)
De bloemen in deze vazen zijn ‘gotisch’, dat wil hier zeggen asymmetrisch,
geschikt; ook de drinkkan zelf verloochent iedere symmetrie door de
ongelijkvormigheid van tuit en handgreep en door het opengeslagen deksel. Er is
derhalve een logisch en reëel verband te constateeren tusschen kan en bloem. De
stengels schijnen willekeurig naar links of rechts te vallen, al naar de hals der vaas
het toelaat. Het rechtstandig omhoog rijzen uit regelmatige gebombeerde, buikvormige
(oorspronkelijk metalen?) potten stamt uit de Romeinsche traditie, zet zich voort op
de reliëfs der vroeg-byzantijnsche zuilen, zooals op de zuilen uit Acre naast de San
Marco te Venetië (Afb. 4) en vindt zijn vervolg in de sculpturale omlijstingen der
Della Robbia-plastiek en in de tropheeën op de prenten van een Zoan Andrea. Ook
dit is reëel en natuurlijk zoolang hiermede bedoeld worden v a s t e planten: de langs
een staak geleide wingerd, het stramme stammetje van een sierstruik, een stokroos
of een vruchtboom (Afb. 8). De oorspronkelijke functie die hier leidt tot een gestyleerd
siermotief is logisch, maar wordt terstond onlogisch, zoodra een gestyleerde schikking
van g e p l u k t e bloemen hieraan is ontleend, indien men althans dergelijke
sierbouquetten als voorstellingen zou willen beschouwen naar de natuur geobserveerd.
De vorm waaraan het latere sierbouquet zal gehoorzamen is hiermede al eenigszins
aangeduid, maar de aanduiding van een verwisseling van motieven en tradities is
niet voldoende om de zoo zelfstandige groepeering, die een ‘bloemstuk’ in laatste
instantie is, ten volle te verklaren. De loswikkeling uit de saamhoorigheid, de
verbreking van het verbond van heilige en attribuut, kon niet dan na een kentering
in het geloof, dan na een hernieuwde en als juist ondervonden ervaring van het
waargenomene geschieden. De drang naar een ruimer weten en een scherper
onderscheiden wordt in de late Middeleeuwen steeds heviger. Een gevaarlijke
wending, zoodra dit weten tot een ongebreideld onderzoeken leidt; de
gemeenzaamheid van een geloof raakt

1) Een uitzondering vormt de vleugel met de Hl. Barbara in het Prado van den nogal eens tegen
den ikonografischen regel in zondigenden Meester van Flémalle. Op een bankje bij het raam
is een drinkkan met een iris geplaatst.
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dan spoedig vermolmd van de persoonlijke doordringing tot een eigen interpretatie.
De geheele 15de eeuwsche kunst ontwikkelt zich in een richting van een meer
analyseerende en daardoor minder geijkte of geïdealiseerde afbeelding van het
zichtbare; de grondslagen voor de opvatting dat een reëeler en vragender beschouwing
(het waarom?) de waarheid en dus het geloof diende waren hiermede onwillekeurig
gelegd. Merkwaardige toevalligheid dat juist de vroegste voorbeelden van bloemvazen
in het bijzijn van niet-heilige personen gevonden worden in de studeervertrekken
van den geleerde, van den historicus, van den medicus, van den humanist. De eerste
Nederlandsche schilder van bloemstillevens was een ketter!
De gang van zaken wordt thans duidelijk. Er zijn de voorstellingen van Maria en
het attribuut de bloem, er zijn de Italiaansche voorbeelden van de vaste planten in
potten en er is vooral de noord-italiaansche levensgewoonte om potten met gewassen
en vaste planten in de huizen in de vensternissen of buiten op de balustrades te
plaatsen. Er is de import van Italiaansch aardewerk en venetiaansch glaswerk naar
het noorden. Er zijn de strakke, oorspronkelijk byzantijnsche voorbeelden op de
omlijstingen van de reliefs en het stucwerk. Er zijn de ornamentale randversieringen
rond de duizenden miniaturen, de reeksen bloemmotieven, met de vlinders, de rupsen,
de kevers en de vliegen, zonder eenige verdere regelmaat gestrooid om de voorstelling,
die nu eens profaan, dan weer historisch of religieus is, want de lischdodden en de
anjers, de paardenbloemen en de akelei hebben geen ander verband met den inhoud
van de voorstelling dan dat zij deze versieren en omlijsten (Afb. 9). Geen wonder
dat de latere stillevenschilders Jan Breughel en Jacques de Gheyn, de traditie van de
Hoefnagels en Benings volgend, zulke voortreffelijke miniaturisten waren. En dan
tenslotte zijn er nog de g e p o r t r e t t e e r d e n , de mannen met de anjelier in hun
hand - een nog altijd niet geheel verklaard symbool, want stellig zijn het niet allen
jong verloofden - de zelfportretten, zooals dat van Dürer met de distel en eindelijk
als een besluit van al deze hierboven opgesomde motieven, als een schokkende
gebeurtenis van ondubbelzinnige beteekenis, samenvattend en definitief den weg
wijzend, de alom verbreide en overal bewonderde gravure, uit hetzelfde jaar als
Dürer's akeleistudie, het portret van Erasmus. Snel en op een doorreis had Dürer
tijdens zijn verblijf in de Nederlanden de trekken van Erasmus vastgelegd, de kleine
schedel met de groote daarover huivende baret, de bultige neus, de stekende oogen,
de hooge en breede pels, den cynischen mond, geniepig bijna, kouwelijk, wrang en
toch ijdel. Zes jaar later werd dit alles uitgewerkt - het leek niet, het kon niet lijken,
‘zijn geschriften zeggen het beter’ - tot het gangbare type van den schrijvenden
humanist, gezeten voor een tafel waarop, als een wonderlijk anachronisme, een
grieksch gemodelleerde vaas met salomonszegel en sprietig veldgewas (Afb. 12).
Zooals reeds gezegd, er waren vroegere voorbeelden van
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een geleerde met een bloemenvaas; Le Tavernier beeldt zich zoo af in 14571), maar
de vaas met lelie duidt wel aan dat hij bezig is Maria te verheerlijken (Afb. 11);
Antonella da Messina's geleerde, gezeten in zijn studeervertrek (National Gallery,
Londen), moet Hieronymus verbeelden en heeft eigenlijk aarden potten met een
struik bloeiende planten er in naast zich staan (Afb. 10). Zoo kan men, hoe
opmerkelijk deze v o o r b e e l d e n reeds zijn, nog doorgaan, maar wat Dürer deed
is toch weer anders: het motief was door hem losgewikkeld en scheen thans zelfstandig
voort te kunnen leven, hij verbrak en schiep een nieuw te hanteeren schema. Weer
zes jaar later, in 1532, schilderde Holbein het portret van den koopman Georg Gisze.
Een glazen flesch met anjelieren staat als een dagelijksche vreugde op de tafel. Het
besloten leven van de bloemen in de onmiddellijke nabijheid van den mensch heeft
een aanvang genomen.
***
De ontwikkeling gaat nu snel en zonder horten. Een aantal portretten met
‘blomglazen’2) zijn na 1530, in de Zuidelijke Nederlanden vooral, aan te wijzen (Afb.
1). De schikking van de bloemen wordt, onder invloed van de Italiaansche voorloopers
van het maniërisme (Pontormo, Bronzino) compacter, geslotener; de plaatsing in den
pot isoleert zich of wordt een steunpunt in de compositie. Alle toevalligheid gaat
verdwijnen. De vazen zelf krijgen een meetbaarder vorm; zij hebben uiterst smalle
halzen, de voeten zijn rond en klein onder een eivormig middenstuk. Glanzig en
metalig op zijn ‘antycks’ is deze welgeordende regelmatigheid. Reeksen prenten met
louter vazen van graveurs als Jamnitzer, Flyndt en Eneo Vico verschaffen een bron
van gegevens voor den ambachtsman, den koperslager, tapijtontwerper, decorateur
en den schilder voor het geval het aan eigen inventie mocht schorten. Naast de
Madonna met het kind wordt nu ook Venus tot in haar slaapvertrek met een
bloemenvaas begiftigd3). Maar het eerste bloemstuk is hiermede nog niet
a f z o n d e r l i j k geschilderd, ook al schijnt op een 1553 gedateerd paneel van Pieter
Aertsz. de voorstelling van Christus bij Martha en Maria in het niet te zinken en weg
te vallen naast en achter een bijna een halve meter hooge majolica vaas met slank
oprijzende lelies en stekelige prikneuzen (Museum Boymans, coll. D.G. van
Beuningen). De rollen zijn hier volkomen verwisseld; het begeleidende en
traditioneele motief, het attribuut, heeft de overhand verkregen door de religieuze
handeling te verdringen naar een tweede en nauwelijks meer belangrijk plan.

1) Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 9092, Traité ascétique.
2) De term ‘blomglas’ en ‘blompot’ (een pot met bloemen) is de gebruikelijke in de 16e en 17e
eeuw. Het woord ‘stilleven’ komt, zooals men weet, vóór 1650 niet voor. Zoo spreekt men
ook van een ‘fruytagie’, een ‘fruytbort’, een ‘banketje’ etc.
3) Jan Gossaert, Venus met spiegel, Rovigo - Accademia de' Concordi; Titiaan, Venus met
amor ± 1545, Florence - Uffizi, etc.
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Maar er is meer. De zorgvuldige typeering van de vele kruiden en feitelijk van de
geheele flora is terzelfder tijd vastgelegd in thans beter gefundeerde kruidboeken.
Het Herbarium van Leonard Fuchs ‘De Historia Stirpium’, te Bazel in 1542
uitgegeven, wordt het groote voorbeeld voor de hierop volgende uitgaven van Plantijn
te Antwerpen. De hierin verschenen houtsneden door Speckle gesneden naar
ontwerpen van Heinrich Füllmaurer en Albrecht Meyer (Afb. 13) worden in 1552
door Arnold Nicolaï gecopieerd en verschijnen dan in Dodoens ‘Frugum historia’.
In 1554 verschijnen de oorspronkelijke naast deze copieën in Dodoens' Kruydtboeck,
nadat de houtblokken in het bezit waren geraakt van Plantijn.1) Van verstrekkende
beteekenis was echter het feit dat voor dezen zelfden Plantijn in 1564 de jonge
P i e t e r v a n d e r B o r c h t (omstreeks 1540 te Mechelen geboren) gaat werken.
A l l e houtsneden van de graveurs Arnold Nicolaï, Anthoine van Leest en bovenal
van Gerard Janssen van Kampen in de uitgaven van de werken van Rembert Dodoens,
Carolus Clusius en Mathias de Lobel2) gaan in hoofdzaak terug op teekeningen van
dezen kunstenaar, wiens aesthetische verdiensten Jan Veth voor het eerst weer heeft
weten te waardeeren.3) Plantijn en na diens dood Moretus bezaten hierdoor een machtig
en eerst in de 17de eeuw te loor gegaan monopolie. De afbeeldingen in de telkens
weer herdrukte werken, werden een soort ‘Fundgrabe’, een ikonographische
beeldenreeks voor ieder, die ook uit meer artistieke overwegingen de plantenwereld
bestudeeren wilde. Het centrum van alle werkzaamheid op dit gebied was hierdoor
naar Antwerpen verlegd, waar dan ook nog vóór de eeuwwisseling het eerste
‘Florilegium’ als nuttige hulpbron voor schilders en ciseleurs werd afgedrukt:
‘pictoribus, sculptoribus.... mire utilis et necessarius’. Adriaen Collaert, Antwerpenaar,
had hiervoor den burijn gehanteerd. Het was dan ook geen wonder dat in 1593, het
jaar waarin Carolus Clusius professor in de botanie te Leiden was geworden, de
wereldvermaarde hoogleeraar uit de jonge universiteitsstad aan zijn uitgever Moretus
schrijven moest: ‘J'ay encore quelques pourtraicts d'herbes que je feroye voluntiers
tirer sur planches de bois comme les autres par Monsieur Pierre van der Borcht....
c a r i c y n i è s v i l l e s v o i s i n e s il n'y a personne qui le sache faire’.4)
Het was noodzakelijk in den loop van dit betoog te wijzen op de intensieve
belangstelling, die door al deze werken ná 1550 gewekt en levend geworden

1) Zie hiervoor: A.J.J. Delen, Histoire de l'art de la gravure dans les Pays Bas (II), Paris, 1934,
pag. 78 vgl.
2) Eenige van de voornaamste werken: R e m b e r t D o d o e n s , Frumentorum historia; Florum
et coronarium odoratorumque nonnullarum herbarum historia, 1568; Purgantium historia,
1574; C a r o l u s C l u s i u s , Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatorum historia,
1576; Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam Austriam.... historia, 1583; Rariorum
plantarum historia, 1601; M a t t h . d e L o b e l , Plantarum seu stirpium historia, 1576;
Kruidtboeck...., 1581. Alle uitgaven zijn bij Plantijn verschenen.
3) Jan Veth, Beelden en groepen, Amsterdam, pag. 34 (1917).
4) A.J.J. Delen, ibid. pag. 83 (Arch. plant. LXXX, 219, 15 Juli 1593).
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is. Een groot publiek was rijp geworden het afzonderlijke te genieten en te
bewonderen. Men verlangde er naar. Differentiatie werd gezocht, werd een behoefte
en een spel voor den geest, dien het rhetoriek vernuft al jaren lang verstandelijk had
toegespitst. Men onderzocht het onderdeel als een afzonderlijk detail en specialiseerde
zich erin. Men vergrootte het kleine en verkleinde het vergezicht en het totale beeld
om het letterlijk op de hand te kunnen bekijken. Pieter Bruegel, op wiens werken
men overigens geen enkel bloemstuk aan zal treffen, kon, na zijn dood, niet beter
nagevolgd worden dan in dit peuterig formaat ter grootte van een speelkaart of een
tafelbord. De Grimmer's, Bol en Balten, de van Valkenborgh's om van de jonge
Brueghels niet te spreken, vervaardigden ijverig dit grut van zomertjes en wintertjes,
van jaargetijden en van maanden in een zoo overvloedige hoeveelheid dat het tenslotte
nog medehielp een landschapskunst, op de realiteit gebaseerd en ontdaan van
symboliek en schoolsche inventie, in het leven te roepen. Een analoog verloop heeft
het bloemstuk, de Blompot en het Blomglas, moeten volgen, nadat het ongemerkt
in de zestiger jaren van de zestiende eeuw ten doop gehouden werd. Door wien en
wanneer precies? Het is niet met zekerheid te zeggen, twee schilders eischen rechten
voor zich op.

AFB. 13, DE SCHILDERS HEINRICH FÜLLMAURER (LINKS) EN ALBRECHT MEYER BEZIG MET HUN WERK
VOOR HET KRUIDBOEK ‘DE HISTORIA STIRPIUM’ VAN LEONARD FUCHS

(Wordt vervolgd)
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Max Slevogt
door Marius Daalman
MAX SLEVOGT ging in het begin van onze eeuw naar Berlijn; hij kwam uit
München, dat na het tijdperk der Düsseldorfse romantiek tot duitse ‘kunststad’
verheven was, waar men echter langzamerhand, onder de heerschappij van een
technisch volmaakte genre- en historie-schildering, op een dood punt gekomen was.
Nu begon Berlijn de kunsthoofdstad van het Rijk te worden, zoals het ook het centrum
werd van het economische en maatschappelijke leven en de hegemonie op
toneelgebied van Weenen, die der muziek van Leipzig overgenomen had. Zo was
dus Berlijn een soort geestelijke hoofdstad van Midden-Europa geworden, die naast
Parijs een eigen plaats innam en, onbevooroordeeld als Berlijn stond tegenover
impulsen uit allerlei hemelstreken, was het reeds in staat rechten op europese roem
te verlenen. In de beeldhouwkunst behield Parijs de eerste plaats door het
meesterschap ener grote generatie van impressionisten. Maar Parijs, in het gevoel
van zijn oude autoriteit, was kieskeurig, exclusief, vijandig tegenover al wat uit den
vreemde kwam, zoals immers ook de franse bourgeoisie angstvallig haar deuren sluit
voor vreemde immigratie. In Berlijn schenen alle deuren open te staan; dat gaf veel
tocht, zodat ook ééndagsvliegen en andere insecten kwamen binnenwaaien, maar
deze toestand, die, bij de grote belangstelling voor alles wat nieuw was, soms in het
commerciële ontaardde, paste bij het expansieve karakter van het nieuwe Berlijn.
S t r i n d b e r g 's en S h a w 's roem ontstond in Berlijn en ook die van den Noor
M u n c h , die na een armoedig verblijf in Parijs zonder succes in zijn vaderland was
teruggekeerd. Daar kwam nog bij, dat de burgerij, op politiek gebied vrijwel
machteloos, cultureel in de oppositie kon zijn tegen het ‘Wilhelminische’ rijk, speciaal
tegen de Academie der Beeldende Kunsten, die vasthield aan allerlei verouderde
tradities. Als protest tegen haar officiële kunstpolitiek, die bij opdrachten van
staatswege veel in te brengen had, werd de ‘Secession’ opgericht, vergaderbak van
ondernemende talenten in Duitsland en tevens een soort clearinghouse voor alle
internationale voortbrengselen, die men als voorbeeld beschouwen en waarmee men
wedijveren wilde.
In deze strijdlustige gemeenschap werd Max Slevogt gehaald. Haar leider was
Max Liebermann, een door en door agressief man, zowel in zijn manier van schilderen,
die door het keizerlijk regime als revolutionnair beschouwd werd, als in zijn
redevoeringen en geschriften, die door hun klassieke formulering grote invloed
kregen. Naast hem stond Lovis Corinth, een athleet der schilderkunst, van wien
verteld werd, dat hij behalve zijn penseel ook zijn blote armen in een emmer met
verf doopte en geniaal daarmee in 't rond
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spatte. Deze twee kunstenaars beschouwden zonder twijfel den zuidduitsen Slevogt
als een aanvulling van hun eigen noordduitse persoonlijkheid. De oude Adolf Menzel
stierf korte tijd daarna; hij was doorgegaan voor een echte Pruis, maar niet geheel
met recht; bij nader inzien bleken allerlei elementen uit het zuidduitse barok in hem
aanwezig te zijn. Menzel's open plaats kon nu Slevogt vervullen; in München was
geen plaats meer voor hem na zijn ‘D a n a e ’, die onder de goddelijke gouden regen
geenszins een conventioneel-mythologische, maar wel een kwetsend realistische en
moderne indruk gemaakt had. Na het daardoor veroorzaakte oproer had men Slevogt
de bijnaam van ‘De verschrikkelijke’ gegeven. Die scheld- en erenaam heeft hij als
Berlijner niet voor de tweede maal willen verwerven; hij nam geen deel meer aan
de strijd en in zoverre zal hij voor de generale staf der ‘Secession’ wel een
teleurstelling geweest zijn. Het was dezen kunstenaar niet mogelijk theoretisch over
zijn kunst te spreken, zoals Liebermann dat zo meesterlijk verstond en zoals zelfs
Corinth het op zijn cyclopisch-onbeholpen manier trachtte te leren.
Toen Slevogt door tentoonstellingen in Berlijn de franse impressionisten leerde
kennen, die hij tijdens een verblijf in Parijs nog bijna over 't hoofd gezien had, vatte
hij zijn indrukken samen in dit eenvoudige zinnetje: ‘Ik heb Manet bewonderd, omdat
ik in hem vond, wat de wereld zo mooi maakt.’ Maar, ofschoon Slevogt het werk
van Manet als een openbaring of een bevrijding gevoeld had, volgde hij hem niet
na, integendeel, hij werd illustrator en graficus en wel de grootste, die Duitsland na
Menzel, of, van de ouden, sedert Dürer en Holbein gehad heeft. Er bestaat haast geen
kunstenaar, wiens weg na een dramatisch begin zo persoonlijk, zo afzijdig verlopen
is, en die altijd weer op een ander punt uitkwam dan men van hem verwachtte. Daarbij
bleef hij onder louter agressieve Berlijners verdraagzaam, vreedzaam, een man, die
genoeg met zichzelf te doen had, met een uit ruwheid en flegma, uit lust tot avontuur
en soliede burgerlijkheid merkwaardig samengesteld temperament, dat improvisatories
of in sprongen scheen te handelen, om voortdurend in kwaliteit vooruit te gaan en
achteraf in zijn eigenaardigheid toch konsekwent te blijken. Laat ons trachten deze
ontwikkelingsgang na te gaan.
Max Slevogt werd de 8ste October 1868 in Landshut in Neder-Beieren, een oude
hertogelijke residentie, geboren. Zijn voorvaders waren officieren en houtvesters,
hij zelf was een hartstochtelijk jager, wat voor een schilder niet kwaad is, want zowel
de schilder als de jager moet een scherp oog hebben en liefde voor de natuur. Zijn
moeder, afkomstig uit de lieflijke Rijnpalts, was gesloten, tobberig, overgevoelig,
met een fragiel zenuwgestel; in de muziek vond zij troost, die was voor haar een
onontbeerlijk geneesmiddel. Slevogt erfde van zijn beide ouders de mannelijke
ondernemingslust en de verfijnde sensibiliteit. Als vierjarig kind begon hij al te
tekenen, met
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oostindische inkt te kleuren en figuurtjes te boetseren. Zijn eerste artistieke indrukken
kreeg hij uit het nabije Würzburg, dit zuiver bewaarde juweel van zuidduits katholiek
rococo, en een vriend van hem vertelt zonder te overdrijven, dat in zijn later werk,
toen hij zijn onderwerpen zo graag aan het Oosten en de sprookjessfeer uit verre
landen ontleende, nog een vroegere herinnering geleefd moet hebben aan de
kerstmiskribben, die in de adventstijd in de kerken van Würzburg tentoongesteld
werden, aan de kleurig versierde costuums der koningen uit het Oosten, aan de
vreemde dieren uit de omgeving van het Christuskind, aan al de primitieve
toneelpracht, die dit tafereel als uit een kinderlijk gemoed te voorschijn riep. Deze
herinnering kan de kiem gelegd hebben voor den lateren illustrator van de 1001 Nacht
en doorgewerkt hebben tot op zijn zestigste jaar, toen hij begon een ‘Kruisiging’ in
reusachtige afmetingen voor een zuidduitse kerk te schilderen. Slevogt behoorde van
den aanvang af tot de tekenaars, van wie men zegt, dat ze hun handen niet stil kunnen
houden; die, altijd door ideën geplaagd, geen onderscheid kennen tussen werken en
rusten. Toen hij op het gymnasium de Ilias begon te lezen, maakte hij al overal
tekeningetjes bij de tekst, eveneens bij die van het Nibelungenlied en bij bijna alles,
wat hij aan lectuur tegenkwam. Men beweert wel, dat in iederen echten man zijn
leven lang een kind speelt; als dat zo is, dan was Slevogt het voorbeeld van een man;
de kringloop van zijn leven werd gesloten, toen uit die kinderspelen na veel leren en
weer opnieuw leren zijn meesterwerken groeiden. Als er één gevaar heeft bestaan
voor dezen taai in zichzelf gesloten mens, dan kwam dat van de kant der muziek;
ieder genre muziek, vooral de opera, had een geweldige invloed op zijn
schildersfantasie: het verleidelijke van de melos, de opwekking van het rhytme, de
bekoring van het hele toneel, dat elk gedroomd landschap kan produceren met een
volmaakte beheersing van costuums en requisieten, met de sublieme transformatie,
waartoe de spelers in staat waren en dan vooral met de wonderen der belichting, die
als een tweede, stomme muziek nog een ambiante schiep. Slevogt had ook muzikale
talenten en voelde een tijdlang roeping operazanger te worden. Later kon hij tenminste
toneeldécors schilderen en zoals Manet den Hamlet van Faure tot een van zijn grootste
onderwerpen koos, zoals Degas het ballet en de balleteuses telkens weer met de
innigheid van zijn palet omkoesterde, zo heeft Slevogt de schitterende verschijning
van den tenor D'Andrade, die Europa in verrukking bracht, stellig voor eeuwen weten
vast te houden.
Slevogt had een voorliefde voor het avontuur in al zijn gedaanten. Hij tekende het
verhaal van Simson, de veroveringen van Ferdinand Cortez, de fictieve overwinningen
van den edelen ridder de la Mancha, oerwoud, Indianen, gevaarlijke roofdieren. Maar
het toneel is toch het bereikbaarste en ondanks alle publiciteit geheimzinnigste
avontuur gebleven, het heeft
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den volwassen Slevogt het eerst geïnspireerd, toen hij zich nog niet opgewassen
voelde tegen andere expedities op kunstgebied.
De carrière van operazanger gaf hij op en ging in de leer bij Wilhelm Diez in
München, die als schilder van genrestukjes en taferelen uit de geschiedenis in hoog
aanzien stond; bekend werd hij vooral door zijn illustraties bij Schiller's ‘Geschiedenis
van de dertigjarige oorlog’. Diez had met talent en een rijke verbeeldingskracht de
soldateska en de roversbenden uit de verschillende eeuwen in beeld gebracht; in dit
opzicht zou de leerling van Diez, die reeds als kind door visioenen bezocht werd,
zich vrij hebben kunnen uitleven. Maar het tegendeel geschiedde, zoals wel meer bij
Slevogt: zijn fantasie scheen plotseling verlamd, hij liet de grote composities in de
steek en begon zich te wijden aan een systematische studie van de natuur, wat al
dadelijk zijn portretten ten goede kwam. Een soortgelijke ervaring deed hij spoedig
daarna op met Arnold Böcklin. Aanvankelijk was de kunst van den schilder der
Tritons, Nereïden en Silenen, van het ‘Dodeneiland’ en dat der ‘Gelukzaligen’ hem
een openbaring. Want Böcklin schilderde wat in de gewone wereld, althans de ons
omringende wereld, niet bestond; wat slechts ontstaan kon uit dromen,
wensvoorstellingen, en met behulp van mythologische overlevering. Böcklin was
gelijktijdig met Richard Wagner beroemd geworden. Er bestond tussen deze twee
kunstenaars enige gelijkenis. Zij schiepen een eigen wereld met behulp van mythen,
maar alleen die van den componist, gevoed door een oneindige stroom van melodieën,
heeft zich onaangetast gehandhaafd. Onder al deze indrukken begon Slevogt ook
grote composities, hij schilderde een dans van Salome, een engel, die aan Jozef
verschijnt, een geharnasten ridder, die met de metaalglans van zijn wapenrusting
tegen naakte vrouwenlichamen gezet is. Vergelijkt men echter deze schilderijen met
het voorbeeld, dan ziet men toch een onderscheid in de manier van schilderen, die
al spoedig leidde tot een scheiding en tot iets geheel anders. Bij Böcklin is er geen
sprake van een overwonnen realisme, zijn fantasie schiep onbekommerd, alsof hij
een tweede schepper in de schepping was en een tijdlang heeft men hem ook als
zodanig beschouwd. Böcklin ging door voor een stoutmoedig colorist, omdat hij,
zonder op licht en schaduw te letten, kleur tegen kleur zette; hij gaf aan de dromenen visioenenwereld zijn eigen optische wetten. Slevogt echter had in zijn eerste werk
een ‘edele naturalist’ willen zijn, hij voelde, na zijn ernstige studie,
verantwoordelijkheid tegenover de verschijnselen der werkelijkheid en zocht daarom
in de raadselen van het alom scheppende licht wetten op te sporen. Men zou misschien
van hem kunnen zeggen, dat zijn muzikaliteit in opstand kwam tegen Böcklin's
willekeurig naast elkaar gezette kleuren. Wie in staat is, zegt zijn biograaf Emil
Waldmann, de bouw van een fuga van Bach of een orkestwerk van Mozart of
Beethoven volkomen bewust te begrijpen, die zal ook voor het gebruik der artistieke
middelen, welke de schilderkunst
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ten dienste staan, voor de verhouding tussen eerste en tweede stem, voor de
instrumentering der kleurentonen, een verfijnd gevoel ontwikkelen. ‘Tönend wird
das Licht geboren’, deze woorden uit Goethe's Faust raken de oorsprong van alle
kunsten. In Slevogt's liefde voor de muziek, al had hij dan ook de zangersloopbaan
er aan gegeven, lag nog altijd enig gevaar: het toneel kan voor een kunstenaar een
gevaarlijke stimulans, een zinneprikkelend narcoticum worden. Als hij in de opera
zat, placht hij het programma of het papier dat hij toevallig in de hand had, met
geïmproviseerde tekeningetjes te bedekken; het waren geen afbeeldingen van wat
hij op het toneel zag; eerder fantasiën, waarmee hij de optisch-muzikale indrukken,
die hij ontving, weergeven en nog overtreffen wilde. Van deze improvisaties is niets
bewaard gebleven. Slevogt zelf, in de regel niet spraakzaam waar het zijn persoon
betrof, vertelde later, dat zijn fantasie door het toneel gewoon vergiftigd was, dat het
zijn dromen beheerste en daarin een tweede, nog fantastischer toneel te voorschijn
riep met spookachtige en groteske visioenen. Na deze uitspattingen moest hij aan de
verleiding weerstand bieden en zoals een heilige zou zijn gaan bidden of zich
kastijden, trachtte hij door nauwkeurige bestudering der natuur zijn evenwicht te
hervinden, zich te gedragen als een strenge naturalist, wat hij van aanleg toch eigenlijk
ook niet was. Toen hij nu met zijn ‘Danae’ probeerde weer een zuiver realistische
houding aan te nemen, ook bij de behandeling van een onderwerp uit de mythologische
sprookjessfeer der klassieke oudheid, waarbij hij uitsluitend streefde naar een juiste
belichting van zijn voorstelling (aan het schilderij kleeft door die geforceerde techniek
nog iets van het atelier), toen moest hij ondervinden, hoe de afbrekende kritiek hem
in München berucht maakte. In die kunststad, die niets meer deed dan het goede
handwerk in eere houden, was geen plaats meer voor mensen, die hun eigen, moeilijke
weg trachtten te vinden.
In deze tijd van zoeken en experimenteren was Slevogt al eens naar Parijs gegaan,
waar hij echter nog niet had weten te profiteren van het impressionisme, dat toen op
het toppunt van zijn roem stond. Gewichtig voor hem echter was de kennismaking
met Jan van Eijck, maar die had hij ook in duitse musea kunnen bestuderen. Daarna
bezocht hij Nederland met den kunsthistoricus Karl Voll, een der eersten, die door
de beroemde bruine museumtoon heen de ware natuur en de heldere kleur van de
oude meesters ontdekte. Overweldigend was de indruk van Rembrandt, dien hij pas
laat leerde kennen, hij vond daar, in harmonie en elkaar versterkend, de elementen
die in hem nog tegenover elkaar stonden en elkaar afbreuk deden; n.l. een zeer aards
realisme, dat echter toch in iets bovenaards, iets metaphysisch overging en daarnaast
een oneindig scheppende fantasie, maar die zonder willekeur te werk ging en met
inachtneming der wetten. ‘Tönend wird das Licht geboren’. Ondanks zijn grenzeloze
bewondering voor Rembrandt,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

88
liet Slevogt zich toch niet meeslepen en het was maar zelden, dat hij onderwerpen
aan het gebied van den meester aller meesters ontleende. Van de taferelen uit de
Bijbel had hij toen alleen nog een ‘Verloren Zoon’ geschilderd; het was het laatste,
grote schilderij dat in München ontstond en hij zond het in 1899 op de eerste
tentoonstelling van de Berlijnse ‘Secession’. Dit schilderij is een triptiek, de enige
die Slevogt gemaakt heeft. Bij de keuze van het onderwerp zullen de
tijdsomstandigheden aan het eind van de vorige eeuw wel van invloed geweest zijn.
Het naturalisme had de zogenaamde ‘Elendsmalerei’ in de mode gebracht; het
naturalisme in zijn ethische tendens, zowel op het gebied der schilderkunst als van
de litteratuur, was een broertje van het socialisme. Maar men kreeg al gauw genoeg
van de afbeelding van het moderne proletariaat; al te veel had men de misères der
binnenhuisjes geschilderd, soms in groot formaat (waardoor men misschien wedijveren
wilde met Zola's episch brede beschrijvingen) en in koude, grijze kleuren, die
waarschijnlijk de ‘grauwe ellende’ van dit leven meedogenloos blootleggen moesten.
In Duitsland zowel als in Frankrijk werd dit naturalisme spoedig verdrongen door
een religieuse renaissance, en het sociale vraagstuk werd als een vraagstuk der
mensheid van alle tijden terug verplaatst in de sfeer van het oeroude Christendom.
Fritz von Uhde, die ook in München gestudeerd had, schilderde een stuk, dat zeer
in de smaak viel: ‘Komm, Herr Jesu, sei unser Gast’. Het is in dunne, zwakke,
voornamelijk uit groen en grijs bestaande kleuren geschilderd en stelt een modern
arbeidersgezin voor, waar Christus binnenkomt, ook hij een arme zwerver; menselijk
en mooi is het gebaar, waarmee de proletarische huisvader den Heer uitnodigt mee
aan te zitten aan de eenvoudige avondmaaltijd.
Slevogt, altijd oorspronkelijk, liet zich niet door Uhde's nieuw-christelijke opvatting
beïnvloeden. Ook sloeg hij niet de weg van Rembrandt in, hoewel hij, door dit grote
voorbeeld aangemoedigd, vrijer werd in de behandeling van zijn kleur en van zijn
figuren, die hij laat ontstaan uit een halfdonker, dat soms opflakkert tot een straling
van gloeiend oranje. Al zijn er in den Verloren Zoon nog onzekerheden, ook in de
techniek, toch behoort vooral het middelste doek, het huis van den vader, tot de
indrukken die wij niet vergeten, die ons wonderlijk ontroerend en overtuigend
bijblijven. Men ziet daar hoe de verloren zoon in lompen gehuld en half naakt, bijna
in een toestand van verdierlijking, de deur opendoet, zijn houding is deemoedig,
verontschuldigend; terwijl de vader, die een moderne jood zou kunnen zijn, zijn
armen opheft om hem te verwelkomen met een grandioos uitgevoerd gebaar, waarin
hij, als aarzelend tussen schrik en blijdschap, blijkbaar is blijven steken. In dit
schilderij ligt Slevogt's verleden en zijn toekomst; deze schilder behoorde nog tot de
historische school en toch was er ook al de nieuwe Slevogt, de illustrator en de
sprookjesverteller, die dat, wat hij gelezen had, nooit zonder meer weergaf, maar elk
motief tot een eigen
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visioen herschiep. Vandaar misschien dat hij uit een soort zelfbehoud nooit tot de
Bijbel terugkeerde, want de voorbeelden uit de Bijbel hebben een eigen stijl en zijn
in hun grootsheid volmaakt. Er was een Rembrandt voor nodig om die aan te durven.
Slevogt voelde zich aangetrokken tot de avonturen, die hij zelf graag beleefd zou
hebben, waaraan hij, in een ander gedroomd ik, had kunnen meedoen. In dit opzicht
ging het hem als den meesten componisten, die van een lied of een operastof geen
litteraire waarde verlangden, maar die getroffen werden door iets in de tekst, dat de
altijd in hen aanwezige muzikale capaciteiten in beweging bracht.
Toen Slevogt besloot naar Berlijn te verhuizen, een onvermijdelijk besluit, dat hij
niet zonder bezorgdheid nam, hield hij zich eerst een tijdlang in Frankfort op, zoals
de oude Hans Thoma en Slevogt's weinig oudere vriend Trübner uit München gedaan
hadden. Hij was verrukt over de dierentuin in Frankfort. De knaap, die met
Indianenverhalen en avonturen in de oerbossen gedweept had, vond daar terug, wat
er voor ons nog overgebleven is aan oorspronkelijke natuur en wildheid, ondanks de
kooien met ijzeren tralies. De leeuw, die met majesteit zijn manen schudt, de tijger
met zijn loerende, onhoorbare gang, de panter in zijn vel van donker fluweel, de
gevlekte jaguar, dat waren modellen, die hij liefst dag en nacht bekeken had. Zijn
tekenstift moest zo soepel worden als deze dieren, die hij met zijn jagersoog beloerde,
moest zo vlug, zo spontaan en schijnbaar onopzettelijk zijn. Zo ongeveer, heeft hij
waarschijnlijk gedroomd, zijn ook de mensen in hun oertoestand geweest, en als men
de juiste blik er voor had, moest men toch ook aan late exemplaren uit onze
beschaving nog iets van dat schone oerdier kunnen terugvinden. Hiervan doordrongen
schilderde Slevogt later zijn grote danseresses, Pavlovna, of Marietta. Maar bovenal,
van deze vrijheid, spontaan en niet geremd door de gedachte, was een herinnering
overgebleven in het droomleven der mensen of in het sprookje, dat met zijn
kinderfantasie nog het dichtst bij de droom staat.
Slevogt's illustreerwoede, zijn passie, niet anders te lezen dan met zijn schetsboek
bij de hand, werd voor 't eerst ten volle bevredigd door zijn prentjes bij het sprookje
van ‘Ali Baba en de veertig rovers’. Dit soort werk deed hij aanvankelijk alleen voor
zijn plezier zonder de bedoeling het uit te geven; wat er later van verschenen is bij
ondernemende Berlijnse uitgevers, als boek of map, is een keuze met het oog op de
boekhandel gedaan, uit een zich steeds vernieuwende voorraad; alleen al bij Ali Baba
maakte Slevogt 150 illustraties, die uitgevoerd werden, al naar het onderwerp, met
de tekenstift, de pen, of in waterverf. Rembrandt had zijn hand vrij en los gemaakt.
Hij had het gevoel nu eindelijk de suggestieve lijn te beheersen, waardoor hij reeds
met enkele trekken een beeld kon geven van het Oosten, het kleurige, zwierige,
arabeskachtige van de costuums, de wapenen, waaiers, parasols, het zoveel helderder
licht, de zoveel doorzichtiger lucht,
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dat alles kende hij uit intuïtie, zodat hij later op reis in Egypte, niets behoefde af te
leren.
Toen Slevogt nu Berlijn als woonplaats koos en men in overeenstemming met de
strekking van de ‘Secession’ een soort verduitst impressionisme van dezen nieuwen
bondgenoot verwachtte, bleek hij, wat hij ook aan olieverfschilderijen, landschappen
en portretten maakte, toch tot aller verrassing in hoofdzaak illustrator te zijn. Menzel
was dat ook in zijn jeugd, Liebermann op later leeftijd, maar geen van beiden had
Slevogt's uitgesproken aanleg en hartstocht daarvoor. Een van zijn zelfportretten is
karakteristiek: de korte, stevige man ligt in blijkbaar volkomen ontspanning op een
rustbank, zijn ene been op de canapé, het andere hangt er bij, alsof hij niet besluiten
kan het op te trekken, en hij doet niets anders dan een bizonder goed gelukt
rookkringetje van zijn sigaar nastaren. Maar dit rookwolkje heeft een suggestieve
macht over hem, alsof het zwaar van inhoud is en die plotseling als een feeëriek
beeld openbaren zal. Om volledig te zijn, zou men nog een ander zelfportret kunnen
citeren; hij zit daar ook echt nonchalant op een stoel en tekent in zijn schetsboek,
terwijl zijn linkerhand voor alle zekerheid ook een tekenpen klaar houdt. Wanneer
men echter niets van hem wist, zou men menen, dat deze man met de naar binnen
gerichte blik van iemand die luistert en opneemt, klanken hoort en een musicus is.
Er bestaat wel geen kunstenaar, wiens grafisch werk meer een indruk van rhytmische
beweging, van arabesken geeft. In dat opzicht staat hij bovenaan als de muzikaalste
onder de duitse schilders en onder de moderne schilders in het algemeen. Deze
muzikaliteit onderscheidt hem van Daumier en ook wel van Degas. Zijn huisgenoten
hebben geklaagd over zijn pianospel op uren, dat zij rustten, en zijn collega's in de
kunst hebben dat als verloren tijd beschouwd. Maar dat waren productieve uren, net
zo goed als wanneer hij in de opera zat. Toen zijn naam als illustrator gevestigd was
en de uitgevers vertrouwen stelden in zijn aantrekkingskracht voor het publiek, werd
de geïllustreerde uitgave van Mozart's ‘Zauberflöte’ tot zijn meest onbetwiste en
bekorende prestatie, een unieke harmonisering van text, notenschrift en een omlijsting
van grafische fantasieën en capriccio's. De etsjes, die het notenblad omlijsten houden
zelden verband met wat er op het toneel gebeurt. Het zijn gedroomde landschappen
zoals ze in de ziel van den toehoorder onder het luisteren naar de muziek opkomen
om dan weer weg te zinken. Hier heeft de etsnaald er iets van vastgehouden; slechts
enkele der voornaamste momenten uit een scheppingsproces, dat oneindig zou kunnen
zijn. Slevogt ging ook zo te werk bij de 1001 Nacht, bij de Ilias, de Indianenverhalen,
Benvenuto Cellini's levensgeschiedenis, en het Nibelungenlied. Hier maakte hij
houtsneden om het middeleeuwse dezer reuzen-helden weer te geven, totdat hij bij
een van zijn laatste scheppingen de litographie, die als techniek meer souplesse heeft,
te hulp riep. Wat deze meester als kind
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gedroomd had, ging in vervulling. Het is niet te overzien en haast ongelooflijk hoe
uit alles een persoonlijk visoen ontstaat, hoe scherp zijn pen, hoe zacht zijn penseel
kan zijn, hoe zijn lijn tot een crescendo aanzwelt, tot een decrescendo afvloeit, en
hoe toch bij alle muzikaliteit veel concrete zakelijkheid behouden blijft. Elk werk
van hem heeft een eigen rhytme, wij ademen een andere lucht, ons oog drinkt een
ander licht. Goethe heeft eens van een graphisch werk uit zijn tijd gezegd: Hier is
minder dan kleur en meer dan kleur.
Slevogt heeft veel geleerd van de grote franse impressionisten, maar zonder iets
van zijn oorspronkelijkheid op te offeren; deze kunst was voor hem speciaal Parijs
of grootsteeds, en veronderstelde de specifieke lucht van het Isle de France, een lichte
en glasheldere lucht, zodat dit impressionisme niet zonder meer in een ander klimaat
verplaatst kon worden. Slevogt was bij Rembrandt en ook bij Delacroix in de leer
gegaan; hij had het met alle mogelijke wijzen van schilderen geprobeerd en ten slotte
den souvereinen illustrator in zichzelf bevrijd. Een specialist is hij ook hier niet
geworden en natuurlijk is hij in de verleiding gekomen met zijn opgedane ervaring
terug te keren tot meer omvattende composities. In Berlijn ontwaakte ook weer zijn
ongevaarlijk geworden liefde voor het toneel, dat op een nog hoger plan stond dan
in München. Hij ontwierp hier zijn ‘Hörselberg’, een olieverfschilderij van groot
formaat, dat bij een transport beschadigd en nooit afgemaakt werd. Het is hier
merkbaar, dat de schilder het conflikt in zijn binnenste nog niet overwonnen heeft,
het stuk is nog ontstaan aan de kruisweg voor de laatste beslissing. Dit is niet Wagner's
Venusberg op het doek gebracht, of althans niet de décors, die de een of andere
toneelschilder opgebouwd heeft. Deze Tannhäuser, die met extatisch uitgebreide
armen een zeer bekoorlijke Venus tegemoet gaat, is geen middeleeuws minnezanger,
en ook geen man die veel geleden heeft en uit wien een berouwvol pelgrim zou
kunnen groeien. Dit is een jongeling van antieke naaktheid, die bepaald niet van
christelijke afkomst is en op bezoek bij een tot duivelin gedeclasseerde godin. Slevogt
heeft de zinnelijkste muziek ter wereld, het heidense bacchanaal, onmiddellijk willen
weergeven, hij heeft echter het verschil tussen de enscènering, zoals hij die op het
toneel zag, en het visioen, dat in zijn ziel leefde, niet in volkomen harmonie kunnen
brengen. Zo ontstond er met grandiose détails een nood-oplossing, als zodanig al te
herkennen aan de wat schematische groepering der minnende paren; en in zijn streven
naar de sterkste, zinnelijkste uitdrukking kwam hij tot een te preciese tekening, die
hard aandoet door de te scherpe omtrekken. De kleur zit op een prop inplaats van uit
te vloeien, het licht om de verschijning van Venus staat niet in organisch verband
met de wolkachtige duisternis van de achtergrond. Tot een volledige beheersing van
onderwerpen in verband met het toneel (Mozart liet hem stellig vrijer dan Wagner)
kwam Slevogt door de
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portretten die hij van den portugeeschen tenor d'Andrade als Don Juan schilderde.
Dat zijn meesterwerken van een uitdrukking en een élégance, waardoor de kwaliteiten,
de fiere houding en de gratie van een demonisch verleidelijken zanger bewaard
gebleven zijn.
In Berlijn hangt in het Kroonprinselijk paleis een Don Juan van 1912, met een
rood wambuis waarover een witte mantel, die onder de halfgetrokken degen in een
fantastische beweging opgelicht wordt; daaronder hoge grijze rijlaarzen, daarboven
een grijze vilten hoed, waarop weer als een fanfare een hel rode haneveer. Alles is
hier uitdrukking geworden, de onvergelijkelijke lichtheid en élégance van het staan,
de koude kracht in de rechterhand, die met inspanning van alle zenuwen de schrik
over de verschijning van den commandant schijnt te overwinnen. Dat is toneel in de
hoogste zin des woords en toch geen theaterdécor; dat speelt op een toneel in de ziel.
Meesterlijk is ook de zogenaamde Witte Don Juan, die het champagnelied zingt,
helemaal minnaar en viveur. Dan is er ook nog een andere Don Juan (die Slevogt
zelf als zijn beste beschouwde) in de grote dramatische scène, als hij zijn hand in die
van den commandant legt. Deze figuur is geheel in zwart en goud geschilderd, alsof
zij al door het vuur van de hel werd aangeblazen.
Ondanks alle stimulans van de grote stad, is Slevogt nooit een echte Berlijner
geworden; hij heeft geen enkel motief aan de grote stad ontleend, geen straten, geen
asfalt, geen electrische booglampen; niets van dat alles, wat zijn tijdgenoot Lesser
Ury zo prachtig heeft vastgehouden in zijn als email fonkelende pastels; ook het
landschap in de Mark Brandenburg, dat nu zo bewonderd wordt, de tere schoonheid
van de meren tussen oevers met riet en pluimen, heeft hem nooit aangetrokken.
Slevogt bleef een Zuidduitser met een zinnelijk temperament en nog een rest van het
oude jagersbloed, totaal verschillend van de altijd bezige Berlijners, van wie een
Zuidduitser eens gezegd heeft, dat ze op hem de indruk maakten alsof ze iedere
morgen met pak en zak de wacht betrokken. Maar Berlijn waardeerde den schilder
en gaf hem gelegenheid tot werken; het was een stad zonder vooroordelen met een
snel rijk geworden, maar ook snel gecultiveerde burgerij, waaronder al verscheidene
Maecenaten. Een groot geluk voor Slevogt was het, dat hij in de villa van een vriend,
die aan een der Havelmeren woonde, een zaal met fresco's beschilderen mocht, met
temperaverven op kalk, wat met het onvermijdelijke rood altijd een wat pompejaanse
indruk maakt. Maar ook daar bleef hij volkomen vrij en imiteerde geenszins
mythologische of andere uit vreemde culturen overgeërfde motieven. O zeker, er
zijn daar ook nymphen en silenen, voorstellingen, die juist voor een natuurliefhebber
telkens weer levend worden, maar daarnaast wandelt een zeer moderne dame met
een zeer elegante hond en een parasolletje langs het strand; en als hij papagaaien in
allerlei exotische kleuren laat schommelen in gouden
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en groene kooien, dan herkent men altijd nog de leerschool van de dierentuin in
Frankfort. In deze sprookjessfeer, in deze bloesemdroom van arabesken bestaat geen
disharmonie meer. Hier bleek Slevogt inderdaad erfgenaam en opvolger van Menzel
te zijn, van Menzel, die geen pruisischen grenadier tekende of hij moest precies weten
hoe alle knopen zaten en die toch altijd weer excursies maakte in een uiterst zinnelijke,
op het zuidduitse barok teruggaande, fantasiewereld.
Bijna was Slevogt, de veelzijdigste onder de Berlijnse kunstenaars, weer voor die
stad verloren gegaan. De prins-regent Luitpold van Beieren, ruimer van opvatting
dan zijn onderdanen, nodigde hem uit aan zijn hof te komen. Het leven was hier
eenvoudiger dan aan welk ander hof in Europa en bood Slevogt gelegenheid en
opwekking genoeg tot het schilderen van stukken van representatieve zowel als
idyllische aard. Hier in zijn enger vaderland scheen hij nieuwe kleuren te vinden,
een wekere en lichtere toets. Het is of hem het schilderen generlei inspanning meer
kost. Met stukken als het ‘Souper in Nymphenburg’ of ‘De prins-regent zijn eenden
voederend’, geschilderd met een verfrist en tegelijk diskreter palet, vatte hij zijn
intieme landschapschildering weer op, gedistingeerder, omdat hij nu zijn onderwerpen
zocht in een park, dat door een cultuur van eeuwen in overeenstemming met een
voorname architectuur en de eisen van een landelijk hofleven ontstaan was. Het
opmerkelijkste echter, en zijn beste werk, dat geen duitse schilder na Menzel had
kunnen voortbrengen, waren de representatieve schilderijen van inwijdingen,
ridderslagen of dodenmissen. Het was alsof de ontplooiïng van al die katholieke
pracht, van dit ceremonieel en die costuums uit de oude riddertijd, vooral ook het
interieur der kerken met het warme, gouden licht der waskaarsen, met de schaduwen
op de zuilen en de dichte schemering in de nissen, uitgezochte onderwerpen boden
aan een kunstenaar, die zo vertrouwd was met de profane illusiemiddelen van het
toneel. Slevogt was hier scheppend naar twee kanten zoals de oude meesters dat
waren: hij bewaarde volgens opdracht de realiteit van een plechtigheid voor de
toekomst en tegelijkertijd gaf hij dat, wat boven het tijdelijke uitgaat, een mystiek
fonkelend koloriet, de glans van een diep rood, van goud en zilver, van een bijna
onnoembare kleurenscala. Dat is inderdaad een ‘Feuerzauber’, deze kleuren, die als
vurige tongen opstijgen uit een tegelijk diepe en zachte gloed, en als wierookdamp
het kerkgebouw vullen. Er is iets zuidelijks in deze schilderijen; zoals men ook in
de oud-Beierse cultuur inderdaad de nabijheid van Italië bespeurt. Maar Slevogt
bleef, ondanks allerlei onderscheidingen en aanbiedingen, in Beieren toch niet meer
dan een logé. Het land van zijn moeder trok hem en als hij uitrusten wilde van het
hem onontbeerlijk geworden Berlijn, dan ging hij naar de Rijnpalts, die met haar
lieflijkheid en welvaart, haar tuin- en wijnbouw, een nog zuidelijker deel van
Duitsland vormt. De heroïsche landschappen van het hooggebergte en de
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zee zeiden hem niet veel, hij moest werken in het landschap dat hij goed kende, waar
hij bos en wild, veld en wei met de ogen van een ouden jager zag. Zijn beste seizoen
is de volle zomer. De bomen hebben dan een groen, dat wel donkerder, maar ook
rustiger geworden is, het geelgroen van de weiden is door de sterkere zonneschijn
waziger, en als dan achter het open land een dorp opduikt met bruinrode, door zon
en wind en stof wat verweerde daken, dan wordt de kring gesloten, waarvoor het
woord van den dichter geldt: ‘Schön ist was selig ruhet in sichselbst’. Hij kon nu
schilderen, wat, volgens zijn eenvoudige woorden, de wereld zo mooi maakt. In de
winter was hij Berlijner, in de zomer woonde hij op zijn landgoed in de Palts; de
sprookjesverteller, die door alle verre landen van ruimte en tijd getrokken was, had
behoefte aan een vaste woonstee. Zijn liefde voor het landelijke werd steeds meer
voelbaar, al heeft hij ook in de grote stad geleefd zonder protest tegen hetgeen er
omging. Protesten of programma's lagen trouwens niet op zijn weg. Men ging graag
om met dezen levensblijden man, wiens onbekommerde natuurlijkheid, wiens
diep-hartstochtelijk, bijna wild fantasieleven - in dit opzicht heeft men hem wel met
Goya vergeleken - getemperd werd door een niet alleen uiterlijk flegma en
laisser-aller. Het was gezellig met hem een fles wijn te drinken, maar men voelde
toch dat hij thuishoorde in het andere land, waar de wijnstok groeit. Max Liebermann
heeft Slevogt genoemd: een in het leven nonchalante, op zijn gemak gestelde man,
volkomen onafhankelijk, fier, bevelen van anderen niet afwachtend; maar tegenover
de kunst nederig en blindelings gehoorzamend aan zijn genie.
Zijn laatste onderneming - en hier scheen hij weer nieuwe banen in te slaan - was
het reusachtige fresco van een Kruisiging voor de kerk te Ludwigshafen bij
Mannheim; daarvoor had hij zich weer op een nieuwe techniek moeten toeleggen;
hij reed in een gondel om een geweldig groot stellage in 't rond, om zelf de kleinste
détails te kunnen uitvoeren; maar hij eiste te veel van zichzelf; hij was over de zestig
en wist, dat hij zich moest haasten, want dat een ernstige hartkwaal hem bedreigde.
Hij heeft het werk niet voltooid, de te grote inspanning werd oorzaak van zijn dood.
Max Slevogt stierf de 20ste September 1932; hij werd begraven in Neu-Kastel, op
het stuk grond, dat zijn eigendom was.
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Het grafisch werk van A. Hervier
door J. Knoef
IN den overrijken bloei van het Fransche kunstleven der 19e eeuw doet de
menigvuldigheid van meesters van den eersten rang zoozeer de aandacht samentrekken
op deze grooten en hun hooge kwaliteiten, dat voor de kleinere figuren en hun, in
wezen, toch niet geringe deugden nauwelijks meer dan een enkel prijzend woord
overblijft. Toch schuilen onder die kunstenaars van bescheidener statuur talenten,
wier werk het ten volle rechtvaardigt, dat men ook bij deze kleinere zonnen aan het
stralend firmament wat langer stilstaat.
Adolphe Hervier, het onderwerp van dit opstel, mag een diergenen heeten, op wien
ten volle van toepassing is, wat wij hiervoor hebben neergeschreven. In 1818 te Parijs
geboren, waar hij in '76 stierf, is hij tijdgenoot van Millet, Th. Rousseau, Courbet,
Daubigny, J. Dupré, Jacque, wier geboortejaren alle in hetzelfde decennium vallen,
Corot, Delacroix, Daumier, Decamps, E. Isabey, Diaz zijn ouder, Monticelli, Boudin
jonger. Aldus gezet in het kader van zijn tijd, doen de namen der contemporaine
kunstenaars tegelijk het beeld verrijzen van de artistieke stroomingen, waartegen
zijn werk gezet moet worden om in bedoeling en bereiken verstaan en gewaardeerd
te kunnen worden, de romantiek en haar overgang naar een kunst van objectiever
houding.
Leerling van zijn vader, daarna van L. Cogniet, A. Decamps en E. Isabey, was de
invloed der romantiek zeker niet spoorloos aan hem voorbijgegaan. En zijn tot
eenzaamheid geneigde aard, op het menschenschuwe af, kan tendensen in die richting
slechts versterkt hebben. Omstreeks zijn twintigste jaar ontsnapt hij de ateliers en
zwerft door Normandië, zoekt Zuid-Frankrijk op en doet niet dan teekenen en
aquarelleeren. Hij heeft geen succes. Zijn biografen verhalen, dat hij tot drie en
twintig malen toe voor den Salon geweigerd werd en eerst in 1849 zich den toegang
niet versperd zag door een dier ‘pelotons d'exécution’, zooals Burty ergens de jury's
noemt, die krachtiger naturen reeds strijdensmoede hadden kunnen maken. Maar
mocht hij zich hebben voorgesteld, nu den drempel eener betere toekomst te hebben
overschreden, hij zou opnieuw teleurgesteld worden. Zijn talent werd niet erkend,
zijn werk niet begrepen. Verwonderlijk mag dit geenszins heeten. Spreekt uit de late
waardeering van Corot, de posthume erkenning van Daumier als schilder en teekenaar,
de mogelijkheid de boeiendste kunstproeven uit dien tijd te kunnen tegenkomen en
omtrent de makers nauwelijks eenig gegeven te vinden, niet voor het feit dat het
oorspronkelijk talent wel schier
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steeds, zelfs in het den kunsten welgezinde Frankrijk, een harden strijd moet voeren
voor het in ruimer kring een juist besef van zijn beteekenis heeft gevonden? Toch
merken enkele fijne geesten den kunstenaar op. De Goncourts bespreken zijn
inzending ter Salon van 1852 met al de verve van hun proza, Th. Gautier schrijft met
groote waardeering over hem ter gelegenheid van een verkooptentoonstelling, in
1856, de eerste van een zevental pogingen om op deze wijze het debiet zijner werken
te stimuleeren. Zijn verdiensten ontgaan den vakgenooten evenmin; Corot en Boulard
worden genoemd onder hen, die hem den bestaansstrijd verlichtten. Niettemin bleef
het leven van Hervier vol moeiten en zorgen. Met het schilderen van
landschapsachtergronden in de doeken van zijn mede-kunstenaars voorziet hij in zijn
onderhoud, tot hij weer, op periodieke zwerftochten, het contact vernieuwt met de
streken, die hem de motieven leverden, welke hem heel zijn leven boeiden en hem
wellicht het geluk geschonken hebben, dat hij onder de menschen niet vond. Burty
geeft zijn portret op het laatst van zijn leven: ‘Grand, fort, avec une démarche timide,
la parole embarrassée, le visage triste, des yeux noirs, longs et jetant des éclairs
comme ceux d'un Oriental. On dirait un noyé qui revient à la vie. Ainsi que tous les
originalités contemporains, le public l'a en horreur. Il vit dans un taudis de la rue des
Martyrs....’
In 1876, den 18en Januari, sterft hij in hetzelfde Parijs, dat hem had zien geboren
worden, een mislukking voor de wereld, arm en vergeten.
Toch was dit leven niet vergeefs geleefd. Een rijken oogst had het opgeleverd,
van welks waarde echter pas latere geslachten een juist besef zouden krijgen. In
schilderijen en aquarellen, in teekeningen zonder tal, in ets en litho heeft de kunstenaar
ons een beeld van zijn wereld nagelaten, dat, in de zienswijze even karaktervol als
in de manier van uitbeelding, ons hem steeds zal doen gedenken als een
persoonlijkheid, die in de kunst zijns tijds een eigen woord te zeggen had. Het zijn
landschappen, dorpsgezichten, gevallen aan den waterkant met visschersschuiten,
de kaden van oude havensteden, markthoekjes, interieurs met vrouwen aan de wasch
e.d., die hij in oneindige variatie voor ons oog laat verschijnen. Hij ziet zijn gevallen
gaarne onder duistere luchten, zonsondergangen zijn hem lief en wanneer de
schemering daalt wijkt het late licht niet voor de diepe klaarte en de serene rust van
het vroege avonduur, maar schijnt de natuur eer voller nog van broeiend geheim. En
ook over de oude buurten aan den havenkant, hoezeer een plotseling licht een
voorgrond kan verhelderen, strijken diepe schaduwen, die straten en sloppen met
hun overhangende, wrakke gevels een schijn van beklemmende dreiging geven.
Hoewel men er nauwelijks menschen ziet, verwacht men toch uit deze donkerten de
havelooze vrouwen, de krijtende kinderen te zien opdoemen, die elders als
hoofdpersonen zijn gevallen bevolken, een gechargeerd menschenras, waarin de
leelijkheid zich schijnt uit te vieren.
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Niet alles is op dezen grondtoon afgestemd. Hij kan ons ook langs blanke
landschappen voeren met luchten vol vederwolkjes, tot rusten nooden op een
boerenerf, waar zon en schaduw op een witten muur, parmantig trippelende kippen
en een welgedane zeug de elementen van een rustieke idylle vormen en actiever
beleven wij de rurale vreugden, wanneer we op een open plek in het bosch toezien
bij de werkzaamheden, die aan het vellen van een eerwaardigen woudreus voorafgaan.
Zoo voert Hervier ons rond, ontdekt zijn speurend oog steeds nieuwe karakteristieke
gevallen, varieert hij ook vaak het reeds gegevene, zonder er daarom minder door te
boeien. Het onaanzienlijkste kan hem nog inspireeren en met een zeker werkend
instinct voor wat binnen het bereik van zijn vermogens ligt, vermijdt hij alles, wat
hem verder dan de intimiteit van zijn bescheiden onderwerpen zou kunnen leiden.
Hij is daarin, zoo goed als ook overigens in de opvatting van zijn gegeven, in den
besten zin kind van zijn tijd. Zijn generatie, nog opgevoed met de romantiek, bevrijdde
zich allengs daarvan om in het p a y s a g e i n t i m e de natuur te heroveren, op den
grondslag der realiteit gebracht nu na het kunstmatig gebouwde landschap van het
klassicisme, ontdaan nu ook van de theatereffecten, waarmede de romantiek de natuur
omhangen had. Maar het is vanzelfsprekend dat geen lijn bruusk de eene opvatting
van de andere scheidt. De zonsondergangen van een Dupré spreken evenzeer nog
van een ziel, vol van een romantisch zich overgeven aan de stervende schittering van
het avonduur als het de fantoomsteden van Hervier doen en kinderen der romantiek
zijn in zekeren zin het geoutreerde menschenslag, dat zijn werk bevolkt, evenzeer
als het die vele fel-getypeerde personnages zijn bij een Daumier. Want wordt hier
niet het leelijke aanvaard met die voorkeur, die juist de romantiek kende voor het
karakteristieke boven het onpersoonlijk-schoone, in den geest waarin Victor Hugo's
voorrede tot zijn Cromwell het stelt: ‘Le beau n'a qu'un type; le laid en a mille,’
waarna de schrijver verder gaat ‘si le poète doit c h o i s i r dans les choses (et il le
doit), ce n'est pas le b e a u , mais le c a r a c t é r i s t i q u e .’
Maar hetzelfde tijdvak geeft ook reeds de strakheid van Rousseau en de klare
onbevangenheid van Daubigny en van deze zich meer en meer ontwikkelende
objectiviteit vindt men eveneens een weerspiegeling in Hervier's werk. Het zou echter
onjuist zijn te verwachten dat werk te zien uiteenvallen in op zichzelfstaande deelen
van verschillende geaardheid. Want ten slotte staat achter heel het oeuvre de
persoonlijkheid van zijn schepper, die de stroomingen van zijn tijd, de invloeden van
grootere figuren heeft ondergaan maar ook verwerkt, die gedachten aan anderen kan
wekken maar niettemin toch immer als Hervier herkenbaar blijft.
Het is in zijn grafisch werk, gemakkelijker bereikbaar dan zijn uiteraard ook
zeldzamer schilderijen en aquarellen, dat we den kunstenaar wilden doen
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kennen. Het strekt zich uit over zijn geheele loopbaan en, meerendeels gedateerd,
biedt het ons velerlei mogelijkheid om den maker te volgen in het beloop van zijn
opvattingen, in den groei van zijn kwaliteiten, in het evolueeren van zijn technisch
kunnen. Hoewel zijn biografen als de eerste vrucht van zijn werkzaamheid als graficus
een suite Croquis de voyage van 1843 vermelden, moeten daaraan toch nog wel
vroegere proeven zijn voorafgegaan. Althans is ons een etsje uit 1841 bekend, dat,
klaarblijkelijk probeersel, niettemin reeds in veel op den kunstenaar in zijn gerijpten
vorm vooruitloopt. Het geeft al het typische onderwerp, een kade met schepen in een
havenstad, gestoffeerd met puntig gekarakteriseerde figuurtjes, alles beheerscht en
kundig geteekend. Maar het geval is hem nog teekenvoorbeeld - men denkt er bij
aan het voorzichtig verkennen van eigen kracht. Aanzienlijk zekerder daarvan is hij
reeds in de, op staal gegrifte, suite van '43. De harde materie doet de lijn wel zeer
mager verschijnen, maar hoeveel losser is alles reeds van teekening, hoeveel vrijer
staat de kunstenaar tegenover het onderwerp, hoe gewaagde effecten durft hij aan,
het ondernemend het waargenomene om te smeden tot deze prentjes eer de expressie
van droomgezichten dan van realiteiten lijken te geven. Hij heeft zijn keus nu definitief
vastgelegd op die onderwerpen, waaraan hij heel zijn leven trouw zou blijven: de
oude buurten aan den havenkant vindt men hier, water met schepen, een landschap,
weergegeven met de sterke effecten der romantiek, doch zonder haar ‘chique’ in de
behandeling, in het technische gekenmerkt door de neiging tot experimenteeren, die
evenzeer karakteristiek voor den kunstenaar zal worden. Men tast wel niet mis,
wanneer men achter veel den invloed van Isabey vermoedt. Maar naast verwantschap
in uiterlijkheden van onderwerp en opvatting openbaart zich ook het eigene van den
jongere reeds. Van de elegantie in de voordracht, het zelfbehagen in de technische
perfectie van den meester is hier niets - hier breken dieper roerselen door en een
enkel prentje zou men reeds in verband willen brengen met dien ‘graveur inextricable’,
wiens leven eveneens zoo curieuze analogieën biedt met dat van Hervier, met Bresdin.
Verrast hier aldus een oud buurtje, van een Turneriaansche koenheid in het
atmosferisch effect is het blad met de nabij een kade overstag liggende schuiten,
waartusschendoor de laag boven den horizont staande zon zichtbaar is als een felle
lichtplek, in welker straling de dingen hun substantie schier verliezen. Belangwekkend
om opvatting als om technische behandeling is een landschap met een
laag-uitgegroeiden, grillig zich vertakkenden boom tegen een onrustige wolkenlucht,
terwijl een waterkant met huizen, achter welke een verre kathedraal in een spookachtig
donker verzinkt als een gedenken van Isabey is, maar tegelijk een afscheid beteekent.
Een debuut, wat het overigens aan onvolkomens nog mocht aankleven, waarbij
de persoonlijkheid van een nieuwe verschijning zich reeds zoo duide-
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lijk afteekent, kon verwachtingen wekken van een bloei, waarvan het verdere werk
ook inderdaad de vervulling brengt. Dieper visie, stelliger kracht, virtuozer
behandeling worden met de jaren 's kunstenaars zeker bezit, verleenen den eenmaal
aangeslagen toon forscher en rijker klank, doen hem ook vatbaar zijn voor de
modulaties, die het rijpen der persoonlijkheid noodwendig met zich brengt. Zoo
herinnert een ets van '48, een oud huis, bij stouter gebruik der lijn, nog veelszins aan
soortgelijke gevallen uit de suite van '43, maar een landschap uit hetzelfde jaar, een
boschrand aan den overkant van een evenwijdig met den voorgrond loopend water,
tegen het vallen van de schemering gezien, kon, naar onderwerp en stemming, van
Daubigny zijn. Koloristisch rijker ook dan het vroegere leidt werk als dit de verdere
ontwikkeling in, die het oeuvre in zijn latere jaren zal doormaken. Krasse
abbreviaturen wat den vorm betreft, krachtige picturale werking in de kleursuggestie
en een rustiger, maar dieper beleven der natuur zijn er de voornaamste kenmerken
van, sterkst sprekend in hun totaliteit waar het meest naar een compleet geheel
gestreefd werd. Want lang niet alles bereikt dien staat. Vele prenten geven losse
krabbels, vaak naar fantasie op één blad tezamengebracht, studies van entourage en
voor die figuren, welke eveneens zijn schilderijen bevolken, die waschvrouwen,
boerinnen en haar onschoone kinderen, vechtend of hardhandig door hun gemelijke
moeders tot rede gebracht. Fel getypeerd, van een bijna rauwe directheid van visie
en weergave, zijn deze sujetten nochtans geenszins voortgekomen uit de preoccupatie,
die Baudelaire in Millet meende op te merken, wiens figuren den schrijver te
nadrukkelijk verzekerden, dat zij de onterfden dezer aarde waren. Bij Hervier blijven
de lust in een drastische karakteristiek, eer zooals deze sommigen der oude Hollanders
eigen was, en het gevoel voor het picturale de domineerende factoren, die hier in
minder, elders in meer uitgewerkten vorm tot uiting komen. Zoo zijn ook deze
studiefiguren met hun omgeving soms reeds tot een los geheel gecomponeerd, dat
als een inleiding is tot die volledige prentconcepties, die naast de schilderijen van
soortgelijk onderwerp bijna de geëtste reproducties daarvan lijken.
Dit streven naar kleurwerking, dit gevoel voor het pittoreske, voor het, in
ambachtelijken zin, ver-doorgevoerde, moest wel als een bij uitstek geschikt medium
het lithografisch procédé verwelkomen, dat reeds door vele anderen in het Frankrijk
van dien tijd zoo virtuoos benut werd. De zooveel soepeler werkwijze met haar
rijkdom aan effecten, de variatie van den gegrijnden krijttoon, de vlakke tuschtinten,
de onverwachte witten van den schraper en wat daartusschen aan mogelijkheid van
combinaties lag, de menigvuldige schakeeringen tusschen fluweelzwart en het zachtste
grijs, dit alles beantwoordde wel bij uitstek aan wat Hervier voor de expressie van
zijn zienswijze van noode had. De, voorzoover wij ze kennen, vroegste der
steenteekeningen, uit het einde der 40er jaren, toonen hem in het bezit van
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een onmiskenbare vlotheid van doen, die hem echter nog niet boven het niveau van
den gemiddelden illustratieven teekenaar doet uitkomen. Het kan lijken of hij de
mogelijkheden der techniek nog moest verkennen, gelijk een ander van de bladen
uit deze jaren ook in het geestelijke een beperking doet blijken. In een tijdbeeld, wel
ontleend aan de Julirevolutie van '48, de ontploffing van een bom boven een met
opstandelingen bezette barricade, vermag de romanticus niet dramaticus te worden,
kan hij ons boeien maar niet ontstellen. Pas in het volgende decennium ontplooit
Hervier zich, in de litho's, als de kunstenaar van het levendig, stemmingvol, kleurig
weergegeven klein-pittoreske, als de gevoelige landschapschilder ook, dien de etsen
ons mede reeds geopenbaard hadden.
Vollediger nog dan deze het diep en rijk genuanceerd koloriet evoceerend,
waarmede de contemporaine kunst de wereld van haar dagen een nieuw en rijker
aanschijn schonk, doen de litho's uit 's kunstenaars rijpen tijd denken aan de virtuoze
werkstukken dier reproducenten, waaraan het bloeitijdperk van Frankrijks
steenteekenkunst eveneens zoo rijk was. Waar verwantschap van onderwerp er toe
leidt, lijkt een deel van de beste Fransche schilderkunst te passeeren. Landschappen
met lichtende hemels boven een donker boschsilhouet, een spiegelend water op den
voorgrond en een enkel mensch of dier, wegduikend in de struiken, doen den naam
Dupré op de lippen komen, andere boschtafereelen roepen niet alleen sommige
sujetten, maar ook heel den koloristischen toover van een Monticelli in de gedachte.
Een schilderachtig-rommelig boerenerf kan aanstonds aan de voorkeur van Decamps
en Ph. Rousseau doen denken. Maar toch wordt, al raakt de kunstenaar meermalen
verwante meesters, het laatste woord door Hervier gesproken. Een persoonlijke noot
blijft in dit alles onmiskenbaar. Kleiner gezien, maar feller beleefd, blijkt het meeste
van wat hij maakte, vertolkt in een eigen techniek, die, wat de litho betreft, het luchtig
schetsen versmaadde, doch wroetend naar de compleetste expressie zocht, in de ets,
door dezelfde eigenschappen, zich zelden het voor den painter-etcher zoo typische
flaneeren op de koperplaat veroorloofde, maar ook hier, den purist verschrikkend,
met alle middelen der techniek de bedoelingen van den schilder nog in het grafisch
procédé wenschte door te zetten.
Een etsalbum uit de laatste jaren van zijn leven, Six eaux fortes uit 1875, geeft
nog eens, kort maar treffend, heel het typische van den kunstenaar naar onderwerp,
opvatting en technische behandeling. Weer zijn het de bekende onderwerpen: enkele
interieurs, rommelig, morsig, met grillig licht-en-donker (een kerkinterieur verschilt
door den aard der keuze nauwelijks van de gewone), een kusttafereel met een
visscherschuit, die half op het droge ligt, een dorpsgezicht, eenige landschappen,
waar een enkel mensch nauwelijks meer dan stoffage is. Maar de natuur verzinkt
niet meer in macabere duisternissen, geen romantische gevoelsuitstorting roept een
schimmenrijk
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tot leven. Hier is een krachtig en kleurig beeld der realiteit, warm doorleefd, intiem
en pittoresk van keuze. De zeggingswijze is er in volmaakte overeenstemming mee,
teruggebracht tot de meest bondige vormenspraak, een rudimentaire aanduiding door
tint en lijn, die tegelijk toch treffend een rijkgedetailleerde werkelijkheid suggereert.
Waarlijk verwonderlijk is het, bij een nauwkeuriger bekijken van dergelijke bladen
uit zijn rijpsten tijd, te zien hoe een boomkruin, een zeil van een boot, een hoek van
een schuur met niet anders dan een donkere veeg, een door de roulette te voorschijn
gebrachten vlakken toon, met een paar lijnen los en bijna willekeurig, zou men
zeggen, omhaald, zóó zijn gegeven, dat ze in vorm- en kleuraanduiding volkomen
bevredigend werken. Een blanke lucht krijgt zijn wolken door wat, schijnbaar hoogst
onverschillig en onvervaard getrokken grove etslijnen. Men voelt het, de kunstenaar
is volkomen meester van oog en hand, het oog scheidt feilloos hoofd- en bijzaken,
geen aarzeling kent de hand, de rem van technische moeilijkheden bestaat niet. Maar
tenslotte zou dit alles alleen verbluffend maar leeg virtuozenspel zijn, zoo niet een
diepe gevoeligheid ook voor de ongrijpbare waarden dezer onderwerpen dit werk
adelde en zijn schepper deed gedenken als een diergenen, wien het gegeven was den
nood en de ontgoochelingen van een menschenleven te doen verkeeren in
schoonheidswinst, die buiten plaats en tijd staat.
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Donkeyman
door J. Slauerhoff
Ik had ook eens een vrouw lief in mijn leven.
't Was toen ik nog op de Malaya voer.
Wij hadden lang voor Gods gena gedreven,
Maar haalden eindelijk toch Singapoer.
Het schip was bijna in de Straits gebleven
En luisterde al lang niet meer naar 't roer.
Bestemd voor Bombay, lang al opgegeven,
Niemand verwachtte het in Singapoer.
Daar lagen al die witte luxebooten.
Wij voelden ons zoo afgetakeld poor.
Het was alsof zij met hun funnels floten:
‘Wat kom jij doen in 't schatrijk Singapoer.’
Wij lagen er twee maanden in de dokken,
Menig huisvader hield het met een hoer.
Zij gingen wat gezellig samenhokken
In een slecht huis van 't chineesch Singapoer.
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Ik bleef alleen, liep 's avonds rond te darren,
Gewend te leven zonder liefdevoer.
Ik zag de rijken rijden in hun karren,
Ja, alles wat zich mest aan Singapoer.
Maar eindlijk liet ik mij toch ook belezen
Bij een japansai op de blanke vloer,
Veel bleeker, tengerder dan die chineeschen.
Zij hoorde ook niet in 't moordend Singapoer.
Aan haar heb ik mijn levenslot gewijd
Het werd mij klaar hoe 'k zoolang zonder voer:
Ik had nooit meer dan twee drie dagen tijd,
En nu drie maand in 't smoorheet Singapoer.
De kast was klaar wij moesten weer verlaten,
Maar er was een die trouw voor eeuwig zwoer
‘Ja, blank en bruin hoeft elkaar niet te haten
Dag lieve meid in 't mooie Singapoer.’
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De oudste zoon
door Elisabeth Zernike
II
DE maan stond achter een ijle wolk, door het open venster kwam het zoeven van
den nachtwind. - Miel draaide zich wat om in zijn slaap; een wollen deken reikte tot
aan zijn middel, hij sjorde die wat hooger op, onhandig, droomend. - De zoldertrap
kraakte - hij droomde van den tocht met vader, de schilderijen bedekten hem meer
en meer, - hij schuurde nog aan de lijsten, maar zijn houding was zoo ongemakkelijk
- dat hield hij niet uit - de wagen schokte - en hij hoorde dat er geroepen werd - zijn
naam. - - Nu was het geen droom meer - hij moest zijn oogen open doen, maar kon
nog niet.
- Miel, hoor eens.
In het maanlicht stond Herman, een kleine, bleeke jongen. - Miel, mag ik bij jou
slapen? - ze kibbelen zoo, en ik lig aldoor wakker.
Hij kon zich nog niet bewegen, voelde dat hij zwaar en vermoeid neer lag. - Wie
kibbelen er?
- Vader en moeder - hoor je het niet?
Hij zag het kind luisteren, met even geopenden mond en angstige oogen; - hij
luisterde nu zelf ook. Een oogenblik was het volmaakt stil, toen klonk moeders stem
tot hen door, vast en eentonig; - vader antwoorde, veel doffer, maar luid. Miel schikte
de dekens, sloeg ze op.
- Kom maar - ben je koud? - Het kind antwoordde niet, maar kroop zuchtend in
bed - Miel voelde een harden, steen-kouden voet.
- Praten ze al lang?
- O ja - aldoor.
- Is Wim er niet wakker van geworden?
- Ja - ook even, maar hij zei dat hij weer ging slapen. Ze luisterden opnieuw, hun
hoofden dicht bijeen. Miel lag op zijn rug, de kleinere jongen, die minder ruimte
had, op zijn smalle zijde, ongemakkelijk, een vuist tegen Miel's ribben, om hem niet
overal te raken. De stemmen klonken nu tegelijk, die van moeder scherp en bits. Het verwonderde Miel, dat juist Herman bij hem was gekomen - hij had veel eerder
Wim verwacht - maar misschien dorst Wim niet eens zijn bed uit.
- Heb je niet gevraagd of ze hun mond wilden houden?
- Nee, zei het kind schuchter.
- Zal ik het gaan doen?
Er kwam niet dadelijk antwoord.
- Zou het helpen? - blijf maar hier. - Ze luisterden weer, hoorden voetstappen, toen een smak, alsof er een stoel werd omgegooid. Miel
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richtte zich haastig op, stapte over Herman heen. - Ik ben dadelijk terug, zei hij, stop
je hoofd maar onder de dekens. - Op bloote voeten liep hij den zolder over, de trap
af - zijn hart bonsde. - In de bovengang was alles stil; een oogenblik stond hij
besluiteloos - als ze uit zichzelf ophielden? - Maar nu hoorde hij moeders stem van
meer nabij, hoonend, onbeheerscht, en hij voelde zich driftig worden. Hij bracht zijn
mond naar het sleutelgat. - Kunt u niet stil zijn? iedereen wordt wakker - het is me
een lawaai.
De deur ging open, - moeder stond voor hem, haar hals en armen waren bloot. Wie is er zoo straks naar boven gegaan? vroeg ze met haar gewone stem, alsof het
dag was.
- Herman.
- Zoo - hij moet in zijn eigen bed terug komen.
- Als u en vader niet meer kibbelen. - Toen huiverde hij door moeders blik, zoo
hard en minachtend keek ze. Hij voelde zich daar staan in zijn gekreukelde pyama,
waarvan de broek te kort was, - hij wilde haar een draai om haar ooren geven, haar
in haar dikke armen knijpen - of nog liever wegloopen, haar nooit meer zien. - Een
gevoel van misselijkheid was diep in zijn keel.
- Die wil ons de wet voorschrijven - maak dat je weg komt.
- Miel, riep vader plotseling, - ga maar rustig slapen.
Hij keek niet om, deed een paar wankele stappen, trok uit angst zijn rug in tusschen
zijn schouderbladen, en liep de trap weer op, trillend over zijn heele lichaam.
- Het zal nu wel stil blijven, zei hij tegen het broertje, dat hem met groote oogen
aankeek. - Is er niet nog een deken? hier, de sprei, ik heb het koud.
Het holletje van het bed was warm gebleven, maar dat troostte hem niet, evenmin
de verteedering om Herman's adem, dien hij op zijn voorhoofd voelde.
Na een half uur sliep Herman in; Miel bleef wakker, hij was zich bewust van een
innerlijke spanning, die hij niet kon opheffen. Hij beefde nu niet meer, maar zijn
gedachten waren ongeordend, zwaar en pijndoend. - Moeder hield niet van hem - hij
kon niet langer thuis blijven - als het dag werd, moest hij gaan - waarheen?
Overmorgen werd vaders tentoonstelling geopend, hij had gedacht daarna met vader
te overleggen. - Hij hoorde nog aldoor die stemmen, zacht murmelend nu - het kon
ook zijn dat hij het zich verbeeldde. - De familie van zijn eigen moeder kende hij
niet, - ze had twee zusters, die in Indië woonden - daar kon hij moeilijk heen gaan.
Een paar jaar geleden was hij op een Indische boot geweest, van Amsterdam tot
IJmuiden, met vader en oom Ru, die naar Batavia terug moest. En toen hadden de
kolonisten gezongen en geschreeuwd naar den wal, waar menschen stonden te wuiven.
In Indië zouden ze soldaat worden. Ze hadden niet veel ruimte aan boord, ze vormden
een samengedrongen troep, die meeging bij
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wijze van lading, - of zooals de ratten meegingen. - Hij had altijd een afkeer gehad
van een menschenmenigte, en van mannen in uniform. Naar een troep soldaten, die
buiten marcheerde, keek hij liever niet, en een kazerne vond hij iets verschrikkelijks.
Dit jaar nog moest hij zich aangeven voor den militairen dienst, maar hij deed het
niet, - hij had altijd gedacht, dat er wel iets gebeuren zou waardoor het niet zou
hoeven. Vader zei dat hij zou worden afgekeurd om zijn linker arm, die krom was;
hij had dien als kind gebroken, en waarschijnlijk had de dokter hem verkeerd gezet.
- Dat rauwe zingen van die mannen aan boord - hij zou zich stellig verdrinken, als
hij daarbij moest zijn. - Dat hoefde ook natuurlijk niet - maar wat moest hij wèl
beginnen? Pas op, Herman zou wakker worden, als hij zoo woelde. - Moeder haatte
hem - zou hij opstaan en zijn kleeren pakken? Plotseling dacht hij aan de mogelijkheid
dat vader weer weg zou gaan om te schilderen, en hij mee mocht - maar ook die
gedachte leidde niet tot een uitkomst. Hij moest immers werken - hij was achttien
jaar, en had einddiploma gymnasium. - Morgenochtend wilde hij weg zijn, voor
moeder op was. Weg zijn - en de kinderen in den steek laten? - de kleintjes, Wim en
Doortje. - Hij moest goed nadenken, niet kletsen als een kind. - Moeder deed
morgenochtend misschien weer heel gewoon, - of ze bleef in bed liggen met hoofdpijn
- en dan was hij met vader alleen. - Miel, zou vader zeggen - Miel, hoor eens....
Hij keek naar het maanlicht, zijn kin in zijn hand gesteund, zijn elleboog op het
kussen. Hij voelde een doffe pijn in zijn hoofd, en zijn oogleden waren zwaar. - Wat
moest vader zeggen? - Vanmorgen hadden ze nog samen door de stad geloopen en
waren mijnheer Brucker tegen gekomen, vaders compagnon. - Er is zeker niets te
doen?
- Och - mijnheer Brucker had aandachtig langs vader heen gekeken, - je kunt nog
wel een beetje wegblijven, - ik zou zeggen dat er een kleine opleving is, maar....
- Maar die noodzaakt je nog niet tot overwerken, zei vader lachend.
- Dat niet, nee.
Ze waren doorgeloopen. - Die opleving kan Brucker beter gebruiken dan ik, de
man heeft een te lage bloeddruk. - Wat had vader daarmee bedoeld? - wilde hij zijn
wegblijven van kantoor goed praten? - Morgen zouden ze misschien weer samen
door de stad loopen, en alles bleef bij het oude, niemand dacht aan zijn toekomst maar hij voelde zich uitgestooten -. Herman bewoog in zijn slaap, sloeg zijn oogen
op, blijkbaar zonder iets te zien, zuchtte en sliep voort. Hij is een kind, dacht Miel,
hij heeft vader en moeder hooren kibbelen, maar morgen denkt hij er niet meer aan.
I k ben de oudste zoon, en ik heb een stiefmoeder, die me kwijt wil. - Hij legde zijn
hoofd neer, wilde er nu grondig aan denken, wat hem te doen stond - maar zijn
gedachten verwarden zich, en een oogenblik later sliep hij in.
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- Kom, zei van Reewijk, en gooide de krant neer. Miel stond al bij de deur. - Ik ga
mee. - Dat klonk uitdagend en angstig tegelijk.
De ander fronste zijn wenkbrauwen. - Vanmorgen niet - ik heb allerlei kleine
beslommeringen, en moet naar kantoor.
Maar de jongen week niet van zijn plaats, en dwong zijn vader hem aan te zien.
Ze hadden dezelfde licht grijze oogen. Hun blik werd ernstig - van Reewijk zag dat
hij zijn zoon niet meer kon ontgaan, - en Miel voelde alle, zelfs dien nacht nog niet
vermoede zwaarte van het leven. Hij schrok ervan, maar wist zich te beheerschen.
- Vooruit dan maar, zei van Reewijk.
Het was een zonnige herfstdag, Miel ademde onwillekeurig lichter nu hij buiten
stond, en de zoele wind hem omvatte. Ze begonnen naast elkaar voort te loopen.
- Zoo, zei de vader, en nu geen uitstel meer; - ik ga op reis, wat denk jij te doen?
- Brucker kan me missen, de zaak heeft altijd beter gemarcheerd als ik me er niet
mee bemoeide. Maar ik kan niet thuis zitten, ik zou voortdurend ruzie hebben met
moeder; we hebben afgesproken dat ik weg zal gaan, voor onbepaalden tijd - ik hoop
met mijn schilderen nog iets te verdienen. Wat wil jij doen? - je bent geen kind meer.
- Ik wil ook weg, zei Miel, en hoorde hoe vaag dat klonk.
De ander zweeg. - Op dat oogenblik voelde de jongen, dat hij werd losgelaten en
alleen stond, meer nog dan dien nacht, want toen had vader hem iets toegeroepen.
Er kwam een waas voor zijn oogen, hij trachtte er doorheen te kijken, scherp en
helder. Je bent geen kind meer, had vader gezegd.
- Misschien kan mijnheer Brucker mij gebruiken - gisteren zei hij: Er is een kleine
opleving - en nu u weggaat - - voor langen tijd?
- Wellicht voor goed, zei van Reewijk.
- Juist - en het is uw eigen wil - ik bedoel - Hij brak af, wist plotseling niet meer
wat hij bedoelde, de wereld was zoo vreemd.
- Je verdringt mij niet, zei de ander - nee, dat zal ik je nooit kunnen verwijten. Ik wilde wel dat jij mij zoo weinig verweet als ik jou. - We zullen met Brucker praten.
Wilde je - e - buitenshuis gaan wonen?
De jongen voelde een ongekende slapte in zijn knieën. - Ja, zei hij - liefst wel.
- Hoe oud ben je - achttien? - dat is wel jong.
Nu zwegen ze een oogenblik, maar het was Miel, alsof hij hun beider gedachten
hardop hoorde uitspreken. Toen begon de vader: - Ik zal je één ding zeggen: probeer
je niet met vrouwen te bemoeien - ik doe dat ook. - Wat ons in een vrouw kan bekoren,
is altijd een zekere mate van onbeschaamdheid - en niets anders dan dat. Tenminste
- houd je daar voorloopig aan - geloof het zoolang je kunt. Ik heb ervaring, Miel,
geloof me.
Zijn dringende toon trof den jongen.
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- Andere vaders houden hun zoon misschien lange predikaties - dat kan ik niet - maar
blijf op jezelf staan, zooveel je kunt - zoek geen steun bij anderen, vooral niet bij
vrouwen. Een vrouw steunt nooit, - ze kan je alleen opvangen als je valt, en dan val
je samen met haar. Geloof me, jongen; - het lijkt misschien onbillijk, maar het is de
waarheid.
Miel dacht niet aan zijn eigen moeder, evenmin kwam hem de herinnering aan
een andere vrouw of meisje. - Hij wilde zijn vader iets zeggen tot antwoord, een
geruststelling. Hij overwoog de woorden: Ik ben nog nooit verliefd geweest - maar
dorst ze niet te spreken. - Zoo liepen ze zwijgend voort.
De heer Brucker toonde zich niet heel verwonderd. Hij keek Miel eens aan, - de
jongen zag dat hij licht bruine, bijna gele oogen had, en dat de lijnen van neus en kin
week en rond waren.
- Dus je stelt je oudste zoon tot plaatsvervanger - heeft hij niet jouw zwerversbloed?
Van Reewijk trok met zijn schouders. - Misschien houdt hij het ook twintig jaar
vol op den kantoorstoel.
- Ik heb geen kunstzinnige neigingen, zei Miel - en boog zijn hoofd; - hij wist niet
of hij dit als aanbeveling had bedoeld, of als de bekentenis van een tekort.
Er werd over zijn werk gepraat, typen en stenografie moest hij zichzelf zoo gauw
mogelijk leeren. Zijn salaris werd voorloopig vastgesteld op 40 gulden in de maand.
Toen ze weer buiten stonden, zei van Reewijk: - Nu zoeken we eerst een kamer
voor jou. - Het was Miel of hij den grond onder zijn voeten niet meer voelde. Ze
liepen naar een woning-bureau. - Wat dunk je? een zitslaapkamer natuurlijk - 15
gulden in de maand, meer zeker niet - in de oude stad? - ja, je moet naar kantoor
kunnen loopen, dat is het zuinigste. Het wordt tòch armoe troef, maar dat kan je niet
schelen, wel? Een enkele maal stuur ik je een doekje, dat zie je te verkoopen, en de
opbrengst is voor jou. Dan kan je je schoenen laten lappen, of misschien zelfs je pak
laten keeren. Ja Miel, zoo is het leven; - wie weet wat jij er nog van maakt.
Een oogenblik later bekeken ze de woning-briefjes. - Prinsengracht - Waterlooplein,
Kerkstraat bij de Amstel - Tweede Weteringdwarsstraat - dat kan aardig zijn. Kom
mee, we nemen voor het laatst een taxi.
Toen ze reden, zei Miel: Alles gaat zoo snel - heeft u wel eens op kamers gewoond?
De ander loosde een diepe zucht. - Ja, in Indië nog - ik alleen met mijn moeder die was toen dood-ziek, maar kon niet sterven. We hadden bitter weinig comfort, het land en het klimaat in aanmerking genomen - we waren arm, en we hadden geen
vrienden.
- Was uw vader dood?
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Van Reewijk schudde zijn hoofd. - Die had ons alleen gelaten, leefde in Schmaus
und Braus met een andere vrouw. Toen heb ik gezworen dat ik nooit zou trouwen,
om nooit zoo wreed te kunnen zijn.
- Hoe oud was u toen?
- Zestien jaar.
Ze zwegen een oogenblik, zagen het stadsverkeer in het heldere herfstlicht aan
zich voorbij gaan. - Mijn vader bedoelde het niet slecht, zei van Reewijk - het leven
zelf is wreed, veel meer dan de menschen - de menschen munten eerder uit door
domheid.
Ze zagen een kleine kamer met een ijzeren ledikant, een raam dicht met vuile
gordijnen behangen, een heel ouden, scheeven leunstoel.
- Dank u, juffrouw, hoorde Miel zijn vader zeggen - dit is wat klein en somber. Ze waren nog geen minuut binnen geweest.
- Zoo zijn er meer, zei van Reewijk, toen ze in de auto stapten, - en we zullen ze
moeten zien óók.
Vervolgens kwamen er toen nog vijf - maar de zevende was anders. - Een ruime
zolderkamer - drie steekraampjes gaven voldoende licht; er stond een divanbed, een
ronde tafel met een Oud-Hollandschen palmendoek, er waren rieten stoelen. De vloer
was kaal, maar zindelijk. Miel keek zijn vader aan, - ze knikten elkaar verheugd toe.
- D i t huren we, zei van Reewijk.
De huisjuffrouw begon te praten, - ze had nog een soort schrijftafeltje voor den
jongen mijnheer, en een oude, maar beste kachel - bovendien, de zolder was niet
koud. - Miel keek maar, en voelde een groote opluchting. In deze ruimte zou hij
kunnen leven - alleen - hier zou hij veilig zijn. Hij voelde dat nu zijn mannenleven
begon - en dat dit besef hem geheel zou gaan vervullen. - Wanneer kan ik komen?
vroeg hij aan de juffrouw, die nog met zijn vader sprak.
Ze keek hem aan. - Als u wilt, morgen al.
- Ja, uiterlijk morgen; kan het niet vanavond? Toen hief hij toevallig zijn hoofd
op naar zijn vader en zag diens blik, wonderlijk bewogen. - Morgen is vroeg genoeg,
Miel - de kleintjes zullen ervan ophooren.
De jongen wendde zich af, duwde een steekraampje open en dacht aan Herman,
zooals die in het maanlicht voor zijn bed had gestaan. - Miel - ze kibbelen zoo. Nu
ging hij weg, en vader ook. Hoe zou dat worden in huis, zonder man? - De kinderen
konden hem hier komen opzoeken - hij had meer recht om hen alleen te laten dan
vader. - En waar moesten ze eigenlijk van leven - was er geld? - Ja, moeder had wel
iets van zichzelf. - En terwijl hij daar dat raam omhoog duwde en weer zakken het,
bedacht hij dat hij haar voortaan ‘Dolly’ wilde noemen, als hij alleen was.
- Morgen is het de vijftiende, hoorde hij de juffrouw zeggen, dat treft goed. Morgen wordt vaders tentoonstelling geopend, dacht hij.
- Ja. Hier heeft u mijn naamkaartje, en een maand huur vooruit. Miel,
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dat krijg je van me cadeau. In 't vervolg moet hij het zelf verdienen. Nou, we gaan.
Op straat zei hij tegen Miel: - Het is een pracht van een mansarde, ik kan je erom
benijden.
De jongen wist niet hoe hij bedanken moest voor die maand huur.
- Ga jij nu naar huis, dan doe ik mijn boodschappen. Prinsengracht - onthoud het
nummer.
- Maar het is al laat, zei Miel. - Hij zag plotseling hevig tegen de thuiskomst op.
- Hm, zei van Reewijk, is het al laat. - Heb jij een goed horloge? mijnheer Brucker
zal erop gesteld zijn, dat je op tijd komt. - Hij betaalde den taxi-chauffeur. - Kom
mee, nu worden we weer zuinig.
- Ja, zei Miel - dank u voor het geld. - Ze liepen nog eens naast elkander voort.
Aan het ontbijt, den volgenden morgen, kuste van Reewijk de kinderen. - Als jullie
uit school komt, ben ik weg - en Miel gaat vanavond - ‘la journée des départs’. - Hij
sprak luchtig, zonder iemand aan te kijken. Hij wil de kleintjes niet bedroefd maken,
dacht Miel, daarom zegt hij maar de halve waarheid; - moet ik dat ook doen? - Hij
voelde zijn hart bonzen. Maar hij bleef in de stad, en morgen konden ze al komen
om zijn kamer te zien. Morgen was het Zondag.
- Vader, zei Eefje, als u terugkomt, moet u een beroemd schilder zijn, zooals
Rembrandt, of....
- Vincent van Gogh, vulde Herman aan.
Vader keek verrast. - Wat weet jij van Vincent?
Hij komt niet terug, dacht Miel, en stond haastig van tafel op - mij heeft hij het
gezegd, en ik heb het weer kunnen vergeten - een oogenblik. Dit is erger dan dood
gaan: niet terug komen - veel erger. Zou moeder het weten? - Ik ben nu volwassen
- ik ga straks uit huis - ook voorgoed, maar dat is toch anders - ik kan het niet helpen.
Hij voelde zijn keel gezwollen, en slikte een paar maal. De kinderen praatten nog
over Rembrandt, en over den man in het geel, voorop ‘De Nachtwacht’.
- Waarom neemt u niet zulk geel? vroeg Wim - het is de mooiste kleur, die ik van
mijn leven heb gezien.
Kortaf zei moeder: - Jullie moet naar school - en begon meteen tegen Miel te praten
- of hij wel wist waar die oude, ijzeren koffer stond - en dat hij geen boeken mocht
meenemen, die de anderen nog zouden kunnen gebruiken.
- Mijn eigen schoolboeken, zei hij - en probeerde vaders stem niet te hooren, en
het ernstig langzame praten van Wim.
- Dag vader, zei Eef, - komt u gauw terug?
- Niet zoo heel gauw - er moeten veel tubes versmeerd worden, voor ik...
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- En veel kwasten verharen - zei Herman lachend.
- Een vers voor mijn poëzie-album, riep Eef, die al in de gang stond. ‘Kwasten
verharen, kleuren vergaan’ - ze kwam weer binnen, een helder blauw mutsje op haar
hoofd.
- ‘Maar onze maagschap blijft eeuwig bestaan’, zei van Reewijk, en sloeg zijn
armen om haar heen, een oogenblik. - Miel trommelde hard op de ruit.
Goddank, de kinderen gingen - en moeder was blijkbaar weggeloopen. Wat had
ze ook gezegd van een koffer? - zoo'n oude, ijzeren hutkoffer - had vader die zelf
niet noodig? - Had hij hem meegebracht uit Indië, toen zijn moeder gestorven was?
Nu eindelijk wist hij al die dingen - en grootvader met een andere vrouw.... Ze sloegen
hard met de buitendeur, - zij wisten van niets. - Kwasten verharen, kleuren vergaan
- op den duur zouden ze het wel merken - het drong door als een langzaam vergif. Ze wuifden niet meer aan den overkant van de straat. - Waar had hij dat toch gelezen,
een vergif, dat iemand werd ingedruppeld? O, de geest van Hamlet's vader kwam
het vertellen.
Hij hoorde iemand binnenkomen. - Toe jongen, schiet op, zei moeder. Hij beet op
zijn lip. - In 't vervolg wilde hij denken: Dolly.
Vaders eerste tentoonstelling - hij en Eefje liepen er naar toe. Moeder had
schouderophalend gezegd: - Ik moet wel thuisblijven, en haastig, hakkelend, bood
Eefje aan, op de kinderen te passen - maar moeder w i l d e er natuurlijk niet heen.
Ze kantte zich tegen de zwerversnatuur van vader, ze minachtte zijn leven. Ze had
hem ‘vagebond’ genoemd, waar alle kinderen bij waren. Hij kon haar niet heelemaal
ongelijk geven, hijzelf geloofde niet dat vader een groot schilder was, die alles doen
mocht terwille van zijn kunst. - Hij dacht aan de tentoonstelling, die hij had helpen
inrichten, een zaaltje met een matglazen dak, en grijzig-witte muren, waarop nu
vaders werk hing - hij voelde zich onrustig temidden van al dat paars, hij wist niet
waarheen hij kijken moest. - Dit was misschien geen criterium - hij had geen verstand
van kunst. - Vanmiddag zouden er bekende critici komen, maar vader was weg - om
twaalf uur voer hij uit de haven van Scheveningen. - Wat hadden de kinderen een
plezier gehad om die zin als uit een geschiedenisboekje! Moeder had gevraagd of
op een trawler ook alles paars was; - ze sprak verbitterd, - ze werd alleen gelaten.
Waarom moest het juist een trawler zijn, waarop vader wegging? het leek zoo
willekeurig - bijna jongensachtig avontuurlijk. Het zou heel iets anders zijn geweest,
als vader den trein had genomen naar Parijs, - ook had hij dan morgen kunnen gaan.
- We zijn vroeg, zei Eefje, zullen we buiten wachten?
Miel keek op zijn horloge. - Kom mee, zei hij kortaf. Hij haalde zelfs zijn
uitnoodigingskaart niet tevoorschijn, knikte vluchtig een jongen man in de
deuropening toe, en trad in het zaaltje. Er waren een dertig menschen, die
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elkaar opnamen. Aan zijn rechterarm voelde hij Eefje's elleboog. - Je lijkt niets op
je portret, zei hij, - in deze kleeren.
Ze glimlachte vaag. Ze had haar dansschoenen aan, en een donkeren vilthoed op
haar kleine hoofd - zelf zag ze heel goed het verschil met dat meisje in de witte jurk,
en de kinderlijk rechte, bloote beenen. Ze wist niet hoe ze liever was: zoo modieus
als nu, of... Plotseling trok ze Miel aan zijn mouw. - Kijk, zei ze fluisterend, vader
heeft eronder geschreven: ‘Veldbloem’.
- Dat wist ik. - Ze keken beiden, en voelden weer het geluk van den dag waarop
dit portret was ontstaan - een geluk, te groot voor dat oogenblik, op die plaats. - Toen
ze hun blik afwendden, zagen ze grootvader met mijnheer de Kouter binnenkomen.
Miel deed hun enkele stappen tegemoet. Tot zijn verwondering voelde hij zich
eensklaps rustig, alsof hij jaren ouder was geworden. - Mijnheer de Kouter vroeg
hem: - Waar is je vader? en hijgde nog van het loopen.
Hij antwoordde: - Die is weer op reis, om te werken - en knikte den wand tegenover
zich toe. - Dit, wat af is, boeit hem niet meer.
De eigenaar van den kunsthandel trad tusschen de menschen en begon te spreken.
- Het is voor het eerst, zei hij, dat wij een uitgebreide en belangrijke verzameling
zien van van Reewijk's werk. Het moet den aandachtigen beschouwer opvallen, dat
het geheel de schijnbare toevalligheden van ieder doek opheft. Voor mij althans is
dit een verrassing geweest: wat ik gewoon was het grillige te noemen in van Reewijk's
kunst, het niet geheel verantwoorde, dat zie ik nu als een markante noodzakelijkheid.
- De beteekenis van dien laatsten zin drong onmiddellijk tot Miel door; - hij kon
verder niet meer luisteren, maar wist dat hij dit wilde onthouden: het grillige een
noodzakelijkheid. Hoe was het mogelijk dat een vreemde zulke dingen zei? - Toen
dacht hij: het werk openbaart den maker - en vroeg zich af, hoe hij zoo plotseling
aan deze woorden kwam - stonden ze in den Bijbel? - Ook zei hij zichzelf, dat moeder
was weggebleven, omdat ze niet in die noodzakelijkheid w i l d e gelooven - en voelde
opnieuw den twijfel opkomen in zijn eigen hart. Die man praatte goed, vlot en
overtuigend, - maar deed het er iets toe voor hemzelf, wat hij geloofde? - Ernst of
een gril - de ernst was waarschijnlijk beter voor den verkoop.
- Nu zou het gauw uit zijn - hij maakte het te mooi - ‘een eerlijk zoeker, - een
intègre mensch’. Eefje zou het woord intègre misschien niet begrijpen, - ze leerde
geen Latijn. Het was ook goed, dat moeder dit alles niet hoorde. - De menschen
bewogen zich weer. Miel ving een blik op van zijn grootvader, een glimlach en een
knipoogje, - hij voelde dat hij bloosde - en opzij wijkend, zag hij Eefje niet meer
naast zich. Voor hem stond mevrouw Brucker, een groote, forsche vrouw met een
regelmatig gezicht.
- Wel, Michiel, zei ze - ik hoor, jij hebt grootsche plannen.
Hij wist geen antwoord.
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- Je hebt jezelf meerderjarig verklaard, en je gaat uit huis, - het is een waagstuk - ik
mag dat wel. Je klimt om zoo te zeggen in den toren, zooals die andere Michiel was dat niet in Vlissingen?
- Ja mevrouw. - Haar nieuwsgierige kijken hinderde hem, en haar overvloedige
glimlach.
- Je moet eens bij me komen eten - heb je al een kamer?
Hij noemde het adres.
- Och, en wat zegt je moeder daarvan?
- Ze heeft de kamer nog niet gezien, mevrouw.
- Nee, dat begrijp ik. Is ze niet hier?
Miel, die zijn blik even had laten afdwalen, werd getroffen door de houding van
mijnheer Hendriks, de eigenaar van den kunsthandel, die met beide armen aan den
wand omhoog reikte. Nu las hij ‘Verkocht’, bij het doek dat mijnheer de Kouter zijn
grootvader had aanbevolen, die paarse struiken, en het roodachtige water. Zijn hart
gaf een bons.
- Verkocht, zei hij - dit is al het tweede - dag mevrouw. - Hij drong tusschen enkele
menschen door, voelde zich verlegen om dit abrupte afscheid, stootte tegen den heer
Hendriks, en vroeg: - Wie heeft dat ding gekocht?
De ander glimlachte nog uit zelfvoldaanheid over zijn speech - een vrouw had
hem er juist iets vleiends over gezegd - dus viel voor hem de botte vraag van den
jongen uit den toon. Hij fronste zijn wenkbrauwen. - Ik weet niet of ik het zeggen
mag - vraag mijnheer De Kouter.
Miel wist genoeg - hij zou het vader schrijven. - Waar was Eefje? En vanavond zijn koffers waren gepakt. Hij voelde een vreemde opwinding. - Eefje stond tegenover
de Kouter - zijn zware hand lag bij haar hals. Ze keek naar hem op, verlegen en toch
geboeid, en weer zag de jongen dat heel prille vrouwelijke in haar. - Haastig zei hij:
- Dus u hebt dat landschapje gekocht? - bedacht meteen, dat hij toch eerst een
oogenblik de woorden van den ander had moeten afluisteren.
De Kouter keek Miel aan - zijn kleine, fletse oogen blikten scherp.
- Jongmensch, je hebt een te inquisitieven toon. Zelfs - of liever juist - als
gevolmachtigde van je vader moest je beleefder zijn.
Miel voelde zijn neusvleugels trillen. - U weet dat ik dat niet ben - u kunt hier
alles koopen, zonder mij erin te kennen.
De Kouter had zijn hand teruggetrokken. Eefje ging naast haar broer staan. - Tja,
dat zou ik niet graag doen - alles koopen. Uw vader heeft zeer zeker talent, maar....
Hij stak zijn lippen vooruit, keek bedenkelijk. - Onevenwichtig, - niet heelemaal
serieus genoeg. - Nou jongelui, veel plezier verder. - Hij draaide zich af.
De olifant, dacht Miel, maar hij voelde dat de woorden over zijn vader diep in
hem waren gedrongen. Een oogenblik stonden hij en zijn zusje weifelend temidden
van de menschen.
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- Zeg, zei Eefje zacht - hij was tegen mij wel aardig - hij zei dat ik honderd kansen
zou hebben gehad om verkocht te worden - ik bedoel mijn portret.
De jongen schamplachte even. Hij vond Eefje lief op dat oogenblik, maar volmaakt
kinderlijk. - En er zijn niet meer dan veertig menschen, zei hij.
- Nou ja - nu ze haar hoofd afwendde, was haar stem bijna niet te hooren - het is
ook pas de eerste dag.
Het zaaltje werd Miel te klein, - hij zag telkens mevrouw Brucker staan, en mijnheer
Hendriks - en de Kouter - het was hem of hij zich alle menschen tot vijand moest
maken. Hij wilde wel eens bij de Brucker's eten, want hij zou niet altijd geld hebben,
om het zelf te betalen, en als vader hem een doekje stuurde, dan moest hij zien het
mijnheer de Kouter te verkoopen. - 's Zondags at hij thuis - morgen ook al? dat wist
hij niet. Het gekke was, dat hij en Eefje niet naar vaders werk keken. - Hij ging voor
een landschapje staan, dacht: niet heelemaal serieus genoeg - waaraan ziet die kerel
dat? - en de kleuren heeft hij eens voornaam genoemd. De jongen keek, maar zijn
gedachten dwaalden af. Hij zag een omgeploegd stuk land, vette aardkluiten,
violet-zwart, omhoog loopend naar den horizont; links vooraan stond een mand met
een blauwe boezeroen erover gegooid, en een koffiekannetje ernaast, van een heel
andere kleur blauw. - Hij dacht aan den trawler, waarop vader naar Noorwegen voer,
en aan de kleintjes, Wim en Doortje, die geen besef hadden van tijd en afstand. Als
vader wegbleef, wellicht voorgoed - hoe zouden ze dan gaan kijken? - Misschien
vergaten ze hem, en kon hij als een vader voor ze worden - hij was immers zooveel
ouder, en maakte zich al zelfstandig. - Hij staarde op de schilderij, zijn lippen weken
vaneen. De gedachte was zoo groot en diep, dat die hem geheel leek te vullen, van
zijn voeten tot zijn kruin - hij moest roerloos staan, om niets te verstoren. - Maar
toen ineens kwam het hem niet meer nieuw voor, dat hij een vader wilde zijn voor
de kinderen - hij was immers niet naar Boskoop gegaan, om bij hen te blijven, en
had deze kamer gehuurd, omdat - Nee, omdat het de eenige goede was. - Een pracht
van een mansarde, had vader gezegd. - Miel glimlachte.
Mevrouw Brucker sprak hem weer aan. - Ik vind het mooi werk, maar wel vreemd
- erg vreemd - of ben ik kleurenblind? - Dus je komt eens bij ons eten? dan zeg je
het maar aan mijn man.
- Graag, mevrouw - maar ik geloof dat u me liever moet uitnoodigen.
Ze keek hem aan, en hij vond haar gezicht mooi. - Je bent toch niet verlegen? - Ik
heb één dochter thuis, maar die is veel ouder dan jij - en ze wil je graag leeren kennen.
De heer Hendriks kwam voor hen staan met een dame. - Dit vind ik een heel mooi
ding, hoorde Miel hem zeggen; een landschap, gezien als stilleven - en het is niet
alleen begonnen om de kleur, ook om het machtige van het land, dat naar den horizont
klimt.
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Mevrouw Brucker liep voort - Eefje kwam naast hem. - Miel, zullen we naar huis
gaan? - Hij beduidde haar te luisteren. - Een sterk doek, zei Hendriks - volkomen
verantwoord. - De vrouw knikte, schoof langzaam twee passen naar rechts. - Ik
vertrouw die Hendriks niet, dacht Miel. Hij voelde zich plotseling moe. - Goed, we
gaan naar huis, zei hij, maar bleef nog staan voor de aardkluiten met de blauwe
boezeroen - en wist niet of zijn vader een waarachtig schilder was.
Buiten waren alle kleuren anders.
Miel lag in bed, en begon de dingen in de kamer weer langzaam te onderscheiden.
De wolkenhemel weerkaatste flauw den lichtschijn van de avondlijke stad. - Bij het
te zwakke en te zeer zich verspreidende lamplicht, was de kamer hem tegengevallen.
- Eef en Herman brachten hem, droegen ieder een koffer. Ze hadden rond gekeken
zonder veel te zeggen, en Miel voelde hun teleurstelling.
- Komen jullie morgen maar terug - een zolderkamer moet je bij dag zien. - Hij
had zich ook nog nooit van zijn leven zóó moe gevoeld.
- Het is leuk, zei Eef, we kunnen er een heeleboel aan opknappen, als moeder
helpen wil - en met Sinterklaas vraag je een lamp.
Ze bleven staan, de koffers aan hun voeten, moeder had gezegd: onmiddellijk
terug komen. - Hem had ze een zoen gegeven, zoo'n soort zoen waarvan je niets
voelde. - Misschien kwam ze morgen mee met de kleintjes - ze zou niet openlijk
vijandig doen, daarvoor was ze te slim. - Miel sloot zijn oogen; - hij voelde door de
matras heen het ijzeren geraamte van het ledikant. In huis was het stil; beneden
woonde de concierge met zijn vrouw - verder waren er kantoorlokalen en bergruimten
- hij zou het altijd rustig hebben 's avonds. Hij dacht zich zittend aan de tafel, onder
de lamp - uren lang - hij moest werken. Stenografie, boekhouden - heel
wetenschappelijk was dat alles niet, iedere boekhouding die precies en consequent
werd doorgevoerd, was goed, en ieder snelschrift, dat je zelf weer lezen kon, ook.
- Misschien houdt hij het twintig jaar vol op den kantoorstoel, net als ik, had vader
gezegd. Twintig jaar leek een heel leven. Maar hij zag nu tegen alles op, doordat hij
zoo moe was, - en hij wist niet hoe hij met zijn geld moest rondkomen. De kamer
was betaald - maar wanneer kreeg hij salaris? hij bezat ongeveer zeven gulden - en
vader was weg, hij moest zichzelf redden. - Dolly zou niet vijandig doen - wat k o n
zij nog doen? ze had hem het huis uitgejaagd door te kibbelen met vader. - La journeé
des départs - 15 September 1930 - zulke data moest hij onthouden. Het gekke was,
dat hij niet begreep wat er verder komen zou.
Op school hadden ze gedacht dat hij zou gaan studeeren. - Kom maar eens met
mij praten, had de rector gezegd - nu had dat geen zin meer. Hij zag de laatste klasse
weer voor zich - een werkelijke vriend had hij niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

116
gehad - maar er was een saamhoorigheidsgevoel geweest - ja, waarachtig - al zou
hij dat nooit eerder hebben gevoeld, dan toch n u . En toen Freek de Vries gestorven
was, en ze met elkaar naar het kerkhof gingen.... Hij gooide zich weer om, zoodat
het ledikant hevig kraakte. Die moeder had er zoo ellendig uitgezien - heelemaal in
't zwart, en ze knielde, toen de kist daalde, ze keek over den rand van het graf en
gooide een bloem naar beneden, - toen haar handschoenen - toen een ring - misschien
was het een oogenblik van waanzin geweest. Maar het was eigenlijk niet zoo gek hij had er met Tonny de Geus over gesproken. Die vrouw had natuurlijk het gevoel,
dat ze haar kind nog iets wilde meegeven. - Maar heeft ze aan haar houding gedacht?
vroeg Tonny - als er ook maar één procent pose bij was, dan heeft die voor mij geen
waarde meer. - Tonny ging letteren studeeren. En Jan Mastenbroek wilde organist
worden - zou hij door het toelatingsexamen conservatorium zijn gekomen? - Een
wonderlijke vent - hij had een meisje, van zijn twaalfde jaar af, en zei: mijn oudste
zoon noem ik Johan Sebastiaan. Hij componeerde ook. Ze zouden bij elkaar komen
op 30 November - dat was de sterfdag van Freek de Vries. Met z'n negenen waren
ze geweest - en vijf meisjes - maar die kenden de afspraak niet. Dus nu nog acht bij Otto Ramscheid - een villa op het Museumplein - 's avonds om acht uur. - Wie
niet komt, beschouwt zichzelf als verloren, had Theo Sikkesz gezegd. - Zou hij gaan?
dacht de jongen. - Ja, waarom niet? - hij was altijd populair geweest. En Piet Bril
moest ook zijn vader opvolgen, in een assurantie-zaak, en Henk de Vos werd
heereboer, en later burgemeester van het ondergeloopen dorp, zooals hij zelf zei maar die had valsche schaamte, dat kon je aan alles merken. - Natuurlijk zou hij gaan
- 30 November, en desnoods heelemaal niet over zichzelf praten, maar de anderen
terugzien - het kon leuk zijn.
Weer gooide hij zich om in bed. - Zou dit iets worden, waarnaar hij uitkeek? Maar
als de anderen het dan vergaten? - Hij moest voorzichtig zijn, liever zich nergens op
verheugen, aan de reëele dingen denken: het kantoor, en deze kamer - het leven
zonder de anderen. Een nieuw leven - toe dan maar - hij zou er zijn tanden inzetten.
(Wordt vervolgd)
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Hoe Maartje een kerel werd
door Juul Roggeveen
TOT waar de zeedijk als een verschansing rees, stoofden landouwen in de
namiddagzon, malschgroene oogenstreeling. De stille, heldere slooten spiegelden
langzaam trekkende wolkenkudden - witter nog dan de schapen die langs hun oevers
graasden. Verzadigd neeg de Meidag ten avond.
Langs het landhek der Mariahoeve loeiden de koeien die hun beurt afwachtten en
sloegen lijzig met hun zwabberstaarten de vliegen weg.
De jonge boerin en de werkman op hun krukjes molken zwijgend. Regelmatig
spoten de witte stralen in blinkend geschuurde emmers; het schuim klom hooger en
hooger.
De frissche schaterlach van een kind en driftig hondengeblaf op het aangrenzend
erf verbraken de stilte. Voetjes draafden naderbij en even later rolde, meer dan sprong,
een klein, tenger meisje over het hooge hek. Aan den anderen kant wierp de groote,
gele waakhond er zich opgewonden tegenaan.
‘Lekker, lekker,’ plaagde het kind, ‘jij magge hier niet.’
De hond blafte woedend en het hek kraakte onder zijn nieuwen aanval. ‘Koest,
Nero!’ riep de boerin en met een onvoldanen grom gaf hij den strijd op en liet zich
neerploffen.
‘Weerom pláag je 'm ok, Mientje?’
Verlegen schudde Mientje haar krullebol; een blos kroop over haar fijn gezichtje.
‘Zoomaar,’ bromde ze nauwlijks hoorbaar. De handen onder 't boezelaar hurkte ze
neer en wachtte geduldig tot ‘De Roodbont’ klaar zou zijn.
‘Krij 'k wat,’ vleide ze, zoodra haar moeder opstond. ‘Nou, toe den maar.’ Gul
schepte moeder Maartje een nap vol schuim en Mientje zoog gretig de warme,
snelsmeltende lekkernij naar binnen. ‘Kijk nou er 's?!’ Pret trilde in haar stem en
haar groote oogen tintelden. ‘Maidje! J' ew een snor,’ moeder Maartje sloeg verbaasd
de handen ineen. ‘Fort d'rmee!’ En schaterlachend, springend, liet Mientje zich de
snor weer afwrijven. Maartje en de werkman wisselden een blik.
‘.... Kind toch 'ee? 'n Merakel,’ zei de werkman.
‘Een klaine fleemert, dat is ze.’ En Maartje schoof haar krukje naar de volgende
koe. Haar oogen stonden vol tranen.
‘Wat is die Wit nag skrikkerig, vrouw Smit,’ praatte de langzame mannestem
weer. ‘Nei dat ze kalfd heb is 't zoo bleiven.’
‘'t Zal nag wel efkes dure, Neefkes....’
.... Gert was de ienige weest die met 't dier opskiete kon, dacht zij, en weer schrijnde
haar hart als een open wonde. Het was alsof Mientje haar gedachten ried. ‘Wanneer
komt Pake nou?’ vroeg ze.
‘Nag niet zus.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

118
Meewarig hoofdschuddend keek Neefkes van moeder naar kind. Maartje molk
werktuiglijk. ‘....O, vroeg ze het toch maar niet meer,’ kermde een stem in haar
binnenste. Was het verkeerd dat ze 't stilhouwen had voor 't dochterke dat zoo dol
op 'er Pake weest was? Ze had hem weg zien rijen in een auto. Dat hij barre ziek was
en dat het de auto van 't ziekenhuis was, had 't kind niet begrepen. - In een paar uur
was 't ofloopen weest. Blinde darm. En Mientje docht dat Pake weerom komme
zou....’
Uit het land vóór haar, klonk luid, uitgelaten gehinnik. ‘Bles’ galoppeerde er met
haar veulen en joeg de verschrikte schapen alle kanten heen.... Wat hadden ze vaak
lachen om die malle Bles, Gert en zij. Wat hadden ze hier vaak hand in hand staan.
‘'t Is mooi, best land, Maartje,’ zei Gert dan, ‘en best vee hew' ok. 't Is wel merakels
hard werreke, want die pacht valt niet mee, maar deer ben we jong voor hee, maidje?’
En den keek ie-er an met die lieve, goeie oogen. Hij was zoo vroôlijk, altijd, nooit
een hard woord voor heur of de jonges. Geen tweed as hij, op de heele wereld. Voor
heur zou er nooit een aâr weze....
‘Nou, geneivend, vrouw Smit!’ De werkman reed de rammelende kar met volle
bussen weg. Straks zou de melkschuit van ‘fabrie’ ze afhalen.
Langzaam volgde Maartje, aan iederen arm een emmer, Mientje huppelend naast
haar. Voor haar één en dertig jaren was de boerin een statige vrouw. Lang en heel
recht, flink van postuur zonder dik te zijn; haar zuivere gelaatstrekken een
samenvloeiing van klassieke fijnheid en primitieven eenvoud.
Op het erf kwam haar evenbeeld, de elfjarige Jan, juist uit de varkensboet. ‘Ze
ben voerd en de boet hew'k opknapt,’ zei zijn altijd wat heesche stem.
‘Beste kind,’ knikte zij naar zijn grijze oogen, die sinds Gert's dood zoo'n ernstigen
blik gekregen hadden. ‘Wat een zegen toch dâ'k zulke lieve kinders heb,’ dacht ze,
bewogen.
Terwijl ze de avondboterhammen sneed in de kamer-keuken waar zonvlekken
dartelden en lekten op wanden en lage zoldering, kreeg zij weer het beklemmend
gevoel van verwachting-die-nooit-vervuld-zou-worden: dat Gert ieder oogenblik kon
binnenkomen en zijn armstoel aan tafel schuiven zou. Telkens meende zij den
deurknop te zien bewegen, de plank der koegang te hooren kraken. Zij dwong zich
te luisteren naar het zenuwachtig kakelen der kippen, aanmatigend eendengekwaak
en de stemmen van Jan en Mientje, die al het gevogelte bijeen riepen. Maar pas toen
de kinderen binnen kwamen, verdween de spanning geheel uit haar gedachten.
‘Weit je weer 'k een kip-aike vonden heb, Moeke,’ snapte Mientje opgewonden,
terwijl ze haar klompjes uitschopte op de deel. ‘In me poppewagen! Die rare kip,
hoe kon-ie dat nou doen,’ schudde ze verbaasd haar hoofdje. Plagend bauwde Jan
haar na en zij probeerde hem voor straf een klap te geven, maar handig ontweek hij
haar, om stoelen en tafels heendan-
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send. Hun uitgelaten vroolijkheid deed Maartje wel even pijn, maar zij begreep zoo
goed dat hun jeugd zich uit moest vieren; Jan was toch ook nog een kind.... Even
later, aan tafel keek hij weer nadenkend, ‘Weit je wa 'k murgen doen zal, Moeke?’
- haar wenkbrauwen trokken vragend op, ‘die sla op 't akkertje uitzette. 'k Heb ommers
toch de halleve dag vrai.’
‘Zou je dat wel klaarspeule allienig, me jong?’ Hij knikte vol zelfvertrouwen. ‘'k
Heb genog zien hoe Pake 't dee.’
‘'t Is goed van je, 'oor.’ Haar vochtige blik ging van hem naar Mientje. ‘Lieve
God.... dat ik nog jare voor ze zorgen mag,’ bad ze. Hun vader was niet te vervangen,
maar een eigen thuis hadden ze nog. Als ze Jan maar op de plaats mocht zien en
Mientje gelukkig 'trouwd. Dèn mocht de Lieve Heer haar wel halen.
Een paar uur later, Mientje was al in droomenland, zaten Maartje en Jan op de bank
voor 't huis. De laatste zonnevlam versmolt in ijle, roode strepen en zilverwitte mist
kroop langs de velden.
De Mariahoeve stond wat afgezonderd; de naaste boerderij was eenige honderden
meters weg. Aan den overkant van het water dat het dorp in tweeën sneed, rees een
forsche korenmolen. Verder niets dan de schijnbare eentonigheid van weilanden,
wolken en wuivend riet, waarmee de trage bewegingen van het vee harmonisch
samengingen.
Af en toe keek Maartje op van haar breiwerk en haar blik gleed langs den rechten
weg, als verwachtte zij iets. Jan hield een boek tegen zijn opgetrokken knieën. Hij
las ingespannen, met halfopen mond en vuurroode wangen, ‘Newton, De Zwerver’,
van Kapitein Marryat. En de buitenwereld bestond niet meer voor hem. - ‘Krek
ieveliens as Gert weest was,’ peinsde Maartje, ‘maar 's zeumers had-ie nooit een
boek anraakt, want begon-ie ienmaal den wist-ie van gien ophouwen. En deer heb
mijn werk van te laie, zaide Gert den.’
‘G'neivend!’ riep een beverige vrouwestem.
‘G'neivend, buuf! Nag leit op de weg.’
‘'k Bin te waskip weest nei Anne-van-Knelis.’ Maartje liet haar breiwerk zakken
en keek het wijfje hoofdschuddend na.... vier en negentig was ze nou, altaid
kwakkelend 'weest maar onderdehand. Ze kroste deur. En Gert, zoo'n starke, jonge
kerel.... God had 'et zeker 'wild maar je zouwe aârs opstandig worre. Ze zuchtte,
nauwlijks hoorbaar, breide dan verwoed verder, alsof het rikketik der pennen de
groeiende somberheid harer gedachten verdrijven kon. Nero's blaf deed haar even
later opschrikken; een man was de poort door gekomen, naderde nu over het oprijpad,
zijn fiets aan de hand.
‘Heu!’ groette hij al van verre.
Verrast stond Maartje op. ‘Keesneef! Dat was goed van je om weer is an te komme.
-’ Ze drukte hem de hand, ‘Hoe 's 't thuis?’
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‘Goed. Goed,’ zei hij, een beetje afwerend, wendde zich tot Jan. ‘Jonkje, jonkje,
bedurf je augkes niet. Wat zit je weer te drukken. Is 't nag gien bedtaid voor je?’
‘Ja kind, zeg genacht. Daarlijk kom ik je toedekken,’ viel Maartje haastig bij.
Jan mompelde een paar plichtmatige woorden en ging, onwillig, ‘De Zwerver’
stijf tegen zich aan. ‘Weerom doet die vent of 'k een klain kind ben,’ dacht hij vol
wrok. ‘Leit 'm wegblaive. 'k Heb gien voogd van noôden. Wacht maar â'k van skool
ben, den zel 'k 'm er's leite zien wat ik allegaar ken. Egge en ploege en hooiraie - hai
hoeft main niks te vertellen. Moeder is net mal.’
Toen Maartje en Keesneef binnen kwamen, lag Jan al in de bedsteê. Zijn moeder
stopte hem warm toe en kuste hem goedennacht; de deurtjes deed ze op een kier.
‘Over een menuut sleipt-ie,’ zei ze tegen Keesneef met de beslistheid van een moeder
die alles van haar kinderen meent te weten. Jan hield zich even doodstil; hij wachtte
tot zij goed en wel hun stoelen aan tafel geschoven hadden en zijn moeder met
thee-gerei begon te rinkelen. Dan draaide hij zich snel zóó, dat hij door de reet der
bedsteêdeuren juist de kamer binnen kijken kon. Heimelijk voelde hij zich al heel
oud. Hìj was de man hier in huis, nou Vader er niet meer was en hij moest op moeder
passen. Hij gong vast niet sleipe zoolang Kees-oom Spaan deer zat.
Het gezicht van Kees-ooms breeden rug, behagelijk in vaders leunstoel gedrukt,
maakte hem dof verdrietig. Eigenlijk moest niemand in die stoel zitten - naast vaders
tafelkastje met z'n tabaksdoos en het pijpenrek. Hoe durfde Kees-oom dat zoomaar....
En vol wrok luisterde hij naar de zware mannenstem die verhalen deed over boeren
uit den omstrek en vertelde wat er zoo-al op de veemarkt was voorgevallen. Zijn
vijandige oogen zagen het groot, zwartharig hoofd levendig bewegen, de breede
handen gesticuleeren. En wanneer hij zijn moeder zoo aandachtig luisteren en knikken
zag, haar vriendelijk hoorde praten tegen Kees-oom, dan haatte hij háár ook....
‘Nag er 's opsteke, Kees?’
‘Nou maidje, deer ze 'k gien nei op. Be 'j geniensen bang voor je g'rdaine? Im ziet
m'n liever gaan den kommen met een segaar. O, ze ken zoo lastig weze, hee.’ Hij
sloeg op zijn knieën dat het kletste en lachte luidruchtig, schudde met zijn hoofd
zoodat de krullen van zijn altijd wat woesten haardos dansten en zijn baard trilde.
‘Mient-ie dat nou of is 't gekket?’ vroeg Maartje zich af. Soms begreep ze Kees
niet heelegaar. De menschen zaiden soms, dat Immetje lang niet makkelijk was, maar
och, d'r wier zoo veul klest. Ze keek naar haar neef terwijl hij het puntje van zijn
sigaar afbeet, een lucifer aanstak en de brand er in zoog. Een oogenblik verlichtte
het vlammetje zijn glimmend-rood
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gezicht met den groven neus en dikke lippen. Dan doofde het en vervaagden zijn
trekken weer in halfduister. Zij voelde zich vertrouwd met Keesneef; van jongsaf
kenden zij elkaar, daar zijn ouders haar als vijfjarig weeskind in huis hadden genomen.
Van alle kinderen uit het groot gezin was Kees altijd de hartelijkste geweest en voor
haar in de bres gesprongen. En zeker wist ze: geen beter voogd had ze voor Jan en
Mientje kunnen kiezen. En het troostte haar zoo met hem over Gert te praten. Maar
dat Immetje nooit meer kwam was vreemd.... ‘Heb Im nooit er 's zenee1) mei dut op
te kommen?’ vroeg ze.
Hij weifelde met zijn antwoord. ‘'t Is er te veer, denk. En z' is veulal mankeerende.
Ze klaagt altaid, temensten.’
Maartje zweeg.... Ze had Im al een keer of wat voorbij zien rijden, maar ze wou
't niet zeggen. Kees scheen liever niet over zijn vrouw te praten. Ook nu gooide hij
vlug het gesprek over een anderen boeg. ‘Je magge van geluk spreke da 'j gien monden klauwzeer 'had hewwe. 't Is een skadepost, me goeie menschke.’ En hij vertelde
wie van zijn buren en marktbekenden wel ziek vee hadden, dan sprong hij over op
den prijs van varkens, vroeg of haar schapen al geschoren waren. En vóór zij het
wisten was het half tien, tijd om op te stappen.
‘Nou, ik wup gauw weer 'is an, hoor,’ beloofde hij en Maartje zei warm: ‘Doen
dat, man.’
Bij de poort keek ze hem nog even na; hij vergat nooit éénmaal te wuiven, dan
slokte de duisternis hem op en zij keerde snel terug op haar pantoffelvoeten en
grendelde beide deuren, van voor- en achterhuis. Voor zij zich te rusten legde - zij
sliep in de ‘mooie kamer’, waar ook Mientje's bedsteê was - boog zij zich over Jan's
blonde hoofd en drukte een voorzichtigen kus op zijn wang.
Weinig vermoedde zij dat de diepe slaap van haar zoontje geveinsd was, maar nog
minder dat Keesneef in het veilig duister een landpad was ingeslagen dat niet naar
zijn eigen dorp voerde....
Op den langen, boomloozen grindweg brand de onbarmhartige Augustuszon. Het
gras aan beide kanten was tot hooi verschrompeld aleer de zeis het had aangeraakt.
Roerloos lag het water van de vaart; geen rietstengel trilde... Maar in de weiden
rij-den ontelbare hooibergjes; wagens wiebelden met volle vrachten huiswaarts en
zwaar boog de rijpe, goudgele rogge ter aarde.
Maartje liet het ijzeren hek der Mariahoeve dichtvallen en liep dorpwaarts,
huppelend Mientje naast haar. Samen gingen ze boodschappen doen, voor het eerst
na maanden. De dingen die niet dagelijks werden thuisbezorgd nam Jan meestal mee
op den terugweg uit school, maar vandaag had zij vergeten hem het briefje te geven.

1) Zin.
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Ze voelde zich bijna opgewekt. De zomer was goed geweest. Prachtig hooi; als er
alléén maar geen broei kwam. - Met alles had ze geluk gehad, de laatste maanden,
en in gedachten somde zij op, al die voordeelen: ‘Tien koeikes 'kalfd, hêel best 'gaan,
met de skeipkes ok, behalleven dat ien moeder doodgaan was, maar 't ooi had ze met
de flask grootbrocht, 't was al een hêel beeske. En iemersdagen had ze op de
stamboekveetentoonstelling de eerste prais 'haald met een os, die Keesneef voor d'r
meenomen had nei de markt. 'n Merakel, zooas die man hollepen 'had met alles en
alles....’
Mijmerend naderde zij de eerste dorpshuisjes. Mientje danste langs den berm of
de hitte háár even weinig deerde als de fladderende vlinders, die zij spelend najoeg.
Vrouwen zaten op hun banken voor 't huis te praten of te breien. Maartje knikte, een
beetje verlegen opeens, waarom wist ze niet, misschien omdat ze den laatsten tijd
zoo weinig mensche had gezien. ‘Lekker in 't zontje, hee?’ zei ze vriendelijk.
‘Ok g'ndag, vrouw Smit,’ groette men terug. .... ‘Wat ben 'k hier in lang niet weest,’
dacht Maartje, wat wier een mensch aigenlijk ienzelvig op zoo'n eenlijke boereplaas.’
Ze betrapte zich op een gevoel van schuwheid toen zij de volgende huizen naderde,
waar vrouwen buiten zaten, en die schuwheid ging over in lichten schrik en
ontdaanheid, zoodra zij hen gepasseerd was..... Die vrouw Appel had toch eerst nei
d'r keken, of had ze 't d'r aigen verbeeld - nee, ze hád keken. Maar weerom had ze
den amperan g'ndag zaid?...
Ze was nog geheel van streek toen ze de klink van het kruidenierswinkeltje
oplichtte.
‘Zou 'k een balletje kraige, Moe,’ fluisterde Mientje, met begeerige oogen naar de
flesschen vol kleurige zoetigheid kijkend.
‘Je vrage d'r niet om, hoor!’ waarschuwde Maartje snel.
De juffrouw, een oud menschje, dat de Westfriesche hul nog droeg met gouden
oorijzers en een dotje valsch haar aan iederen kant, kwam aanschuivelen. En in haar
toestand van angstige verwondering trof het Maartje onmiddellijk dat ook zij anders
was dan vroeger, wanneer zij, een al lachjes en knikjes, met suikerzoete stem vroeg
wat vrouw Smit wel bliefde. Nu ook deed zij die vraag, uiterlijk beleefd maar zonder
de minste vriendelijkheid. Maartje voe[l]de opeens haar knieën beven; zij vermande
zich echter en noemde op wat zij noodig had. Haar gezicht was wit getrokken; in
haar hoofd verdrongen zich de gedachten. ‘Wat heb ik 'deen? Weerom doen ze zoo
teugen me? Kom ik niet genog in 't durp? Ben ik niet toeskietelijk genog? Heere,
heere, wist ik het toch maar....’
Op den terugweg moest zij langs dezelfde menschen. Zij was nu zoo
trillend-zenuwachtig dat zij er redeloos tegen op zag, al sprak een zwakke stem in
haar ook: Kom kom, je hebbe je alles verbeeld, je denke te veul an jezellef, deer
komt 'et deur....
Zij groette vriendelijk, terwijl haar keel werd toegeknepen, liet ook Mientje
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groeten. Een paar stijve knikken, een stug gemiddag was alles wat zij terug kreeg.
Toen het laatste huis achter haar lag, loosde zij een zucht van verlichting, maar haar
tevreden stemming van een uur terug was geheel verdwenen. Moedeloosheid scheen
tot in haar voeten neer te zakken en haar het loopen zwaar te maken. Zij wist dat die
vrouwen haar nakeken en over haar spraken; nog vóór zij goed en wel voorbij was,
hadden zij hun hoofden al bij elkaar gestoken en nu vóelde zij hun blikken in haar
rug branden.
‘Main God, weerom keken ze zoo giftig,’ vroeg zij zich wanhopig af. Had ze gien
gnap goed an, was Mientje niet skoon genog, miskien....?
Ook het kind liet haar hoofdje hangen en haar voetjes sleepen. ‘Weerom hew'k
gien balletje 'had?’ klaagde haar stemmetje.
‘Skai uit,’ zei Maartje scherp, maar ze dacht: 't Was waar, aârs kreeg de klaine
ziel altaid een snoepke. D'r most wat 'beurd weze, maar wat, wat? De vraag bleef in
haar voortdreinen op haar verderen terugtocht naar huis.
Ze voelde zich diep ellendig. Ze had behoefte aan hartelijkheid en ze had altijd
gemeend dat de menschen haar nogal mochten lijden; toen Gert zoo plots gestorven
was, hadden de dorpelingen met haar meegeleefd en hoeveel steun had dat haar niet
gegeven....
Met een zucht duwde zij de poort van haar boerderij weer open. Goddank, ze sting
weer op 'r aigen urf - hier was je toch maar 't best.
In de woonkamer viel ze op een stoel neer en sloot haar oogen. Dat ik zoo loof
ben, dacht ze, van dat klaine endje.... Ze bleef even zoo; Mientje stommelde om haar
heen met de doelloosheid van een verveeld, pruilend kind; als van verre hoorde zij
haar stemmetje: ‘Moe, ma'k de meziekdoos hebbe.’
‘Nee, niet zeure. Je wete wel da'k deer gien zin in heb,’ zei ze werktuiglijk, mat
terug.
‘Wanneer komt Jan?’
Opeens schrok Maartje. Weer bleef de jongen, hai had al lang hier weze kend? Ze
liep naar het zijraam dat over den weg uitzag. Niemand te zien. En 't was al kwart
over vier, om half vier ging 't skool uit. Weer kon-ie weze? Onrust beving haar en
om het wachten te korten, begon ze maar vast de avondboterhammen te snijden,
maar telkens onderbrak zij haar bezigheid door uit het raam te turen en dan weer
angstig naar de klok. Eindelijk, om halfvijf, naderde zijn klompgeklepper. Opgelucht,
toch met een driftig woord op de lippen ging ze hem tegemoet.... schrok toen ze hem
van nabij zag. Een voorhoofd vol blauwe builen, een bloedende neus en een
gescheurde broek.
‘.... Maar kind,’ stamelde zij, ‘wat heb je dein, wat zie je d'r uit?’
‘Vochten,’ antwoordde hij kortaf, haar blik ontwijkend.
‘Vochten?! Weerom? Je wete hêel goed dat moeke deer niet van houdt. O-o, o-o,’
ze bekeek hem hoofdschuddend. Norsch haalde hij zijn schouders op. ‘'k Leit me
niet op me kop zitten.’ Er kwam iets smeekends in haar
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oogen, terwijl ze nog altijd naar hem keek, iets dat hem onrustig maakte; hij sloeg
zijn eigen oogen neer.
‘'k Wier al bang dat 'er wat met je 'beurd was, kind,’ zei ze een beetje heesch.
‘Gaan nou maar gauw nei binnen en trek een aâre broek an en wasch je d'r 's lekker,
deer gnap je van op. - Ik moet opskiete.’
Jan ging met hangend hoofd; zelf stapte ze in haar klompen en zette in de schuur
een oude zonnehoed op, repte zich dan naar het vee dat al vol ongeduld loeide.
De oven stond roodgloeiend en Maartje's wangen gloeiden ook, zooals zij, voorover
gebogen, keek of haar stoet al bruin werd. ‘Ja, hij moet er noodig uit,’ besloot ze.
Naast haar was Mientje voor háár fornuis bezig; zij bakte ook brood, voor haar
poppen. Zóó was hun beider aandacht op het werk gericht, dat zij niet-eens merkten
hoe de klink der buitendeur bewoog; pas toen een lichtbaan voor haar voeten viel
keek Maartje verbaasd op uit haar geknielde houding. Verrast kwam ze overeind.
‘Jai Im! En Froukje!’ Haar blos werd nog dieper van blijdschap en deed haar oogen
blauwer, de dikke vlecht die over haar schouder hing, blonder schijnen. Met
uitgestoken hand liep zij op de twee vrouwen toe. ‘Wat hew-we mekaar in lang niet
'zien, ik docht al....’ Onthutst zweeg ze. Im scheen haar hand niet op te merken. Ze
staarde star voor zich uit, klein en nietig naast haar forsche zuster Froukje. Op haar
hooge jukbeenderen brandden donkerroode vlekken, haar mond was verwrongen als
door een zenuwtrekking. Vragend blikte Maartje naar de zuster. Ze keek in twee
stekende oogen en een gezicht waar zooveel minachting uit sprak, dat het haar de
adem benam. ‘We komme d'r 's rekenschap vragen.’ Froukje's stem klonk kalm,
maar onder dien ijzigen toon smeulde dreiging.
‘Rekenschap,’ stamelde Maartje, hulpeloos van de een naar de ander ziend.
‘Weervan?’
Nu kwam er leven in het masker van Im's gezicht, zij lachte schel; haar oogen
vlamden vijandig. ‘Dat zou jai niet wete.’
Maartje begon over haar geheele lichaam te beven. ‘Nee,’ zei ze heesch, ‘wat mien
je?’
Opeens schoot Im op haar af en kwam hijgend voor haar staan, de handen tot
vuisten gebald. ‘Judas!’ siste ze, ‘huichelaar! Wou je main nag met je kunste
beetnemen, hei? Zoo'n wijf, dat je kirrel in de lure legt met 'r uitgestreken porem.
Maar 'k hew 't niet stilhouwen 'oor, om de dooie dood niet! Een ieder spreekt er
skande van. Je aigen vent amperan dood en den zoo mit een aâr hoere....’ Ze schepte
even adem en dat oogenblik benutte Frouk om vol verachting ‘foei!’ te zeggen.
Maartje was heel wit geworden. ‘Stil zus,’ fluisterde zij tegen Mientje, die van
schrik in huilen uitbarstte en haar hoofd in moeders schort verborg. Er
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zeeg een vreemde kalmte over haar hart. ‘Dus deerom,’ begreep ze nu, terugdenkend
aan de houding der dorpsvrouwen.
‘Je wete niet wat je zegge, Im,’ hoorde zij haar eigen toonlooze stem, de woorden
leken uit den mond van een ander te komen. Dat was olie op het vuur van Immetje's
woede. ‘Weet ik dat niet! Flort ie soms niet elleke week twee keere nei je toe? Heb-ie
soms zelf niet zaid dat jollie zoo barre veul te bepraten hew dat-ie pas nei twaleven
weerom komme ken? 'k Bin goed maar niet gek! Ik vreet niet alles voor zoete koek....’
Door de buitendeur die nog op een kier stond, kwam Jan binnen, een mand
andijviestruiken die hij van den bouw had gehaald aan zijn arm. Zijn moeder was de
eenige die hem zag, de anderen stonden met den rug naar hem toe. Maartje trachtte
hem met een smeekenden blik te beduiden weer weg te gaan, maar al zijn aandacht
was op Im en Frouk gericht. Bleek van emotie, de vuisten gebald zonder dat hij het
wist, staarde hij naar de tierende Im. ‘Je moste je auge uit je kop skame, sloerie! Wat
mot er van je jonges terechtkomme? Voor galg en rad groeie ze op met een môer die
't met erlui voogd anlait!’
Jan's lippen waren al eenige malen vaneengeweken zonder dat hij een klank
uitbrengen kon, nu brak hij, huilend van woede en verdriet los met een fel: ‘'t is niet,
't is niet wares!’
Koud-verbaasd keerden de vrouwen zich om.
‘Hou je d'r buiten, kind,’ smeekte Maartje.
‘Nei!’ zei hij koppig, ‘ik leit je niet uitskelde deur dat lilleke mensch.’ Immetje
wilde hem in de rede vallen, maar ze kreeg geen kans, want in één adem ging hij
door: ‘Je benne niet slecht. J' ew allienig met 'em praat, 'k hew 't zelf zien, want ik
docht tjo! hou die kirrel in de smieze en 'k gong niet loere1) voor-ie weg was.’
‘Leg niet te leuteren, snotaap,’ bitste Frouk, ‘je benne veuls te klain en te kladdig.
Je make main niet wais da'j om twalef ure nag wakker ware.’
‘Wat mien je mit twalef ure?’ wond Jan zich op. ‘Hai 's nooit leiter den half tien
op'stapt.’
Maartje, sprakeloos, knikte.... Was dat Jan, haar zoontje, dien ze eigenlijk altijd
nog als haar kleinen jongen beschouwde? ‘'t Kind heb gelaik,’ zei ze. De zusters
leken een oogenblik overbluft, dan kregen argwaan en haat weer de overhand. En
Im begon: ‘Ja, 'k zal me deur zoo'n pertaal, aigenwais potnat leite....’ Trillend van
drift stelde Jan zich voor haar. ‘En a'j nou nag ien mond open doene,’ hijgde hij....
‘'k gooi je d'r uit!’
Im en Frouk wisselden een blik. ‘Kom zuster,’ sprak Frouk, ‘da's gien taal voor
een fesoenlijk mensch.’ En statig gingen de zusters weg. Jan en Maartje luisterden
naar hun verdwijnende stappen. (Mientje speelde al weer met haar fornuisje). Dan
keken moeder en zoon elkaar aan. En met een snik was hij in haar armen. ‘Moeke,
moeke!’

1) Slapen.
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‘Nou stil maar....’ streelde zij hem. Ze kon geen woorden vinden om hem te troosten;
het overstelpte haar dat een elfjarige zooveel verdriet had om iets dat ‘groote
menschen’ betrof; het gaf haar een gevoel van beklemming en lichte verlegenheid;
een scheidsmuur was tusschen hen weggevallen; op dat oogenblik stonden zij niet
meer alleen als moeder en kind maar als gelijkwaardigen tegenover elkaar.
Jan was zich dat nog niet bewust; hij was alleen oneindig dankbaar dat hij eindelijk
uitvieren kon al het opgekropte verdriet der laatste weken, zonder dat moeder vroeg:
Waarom huil je? Nooit kon hij haar zeggen hoe ze hem gepest hadden op school.
Die jongen van Appel was ermee begonnen: ‘Jouw moêr is een slecht waif, ze hoert
met 'r neef.’ ‘Dat lieg je,’ had hij gezegd...
Hij doorleefde weer wat toen gevolgd wras. Ze hadden 'em allemaal uitlachen en
hai had met de heele zwik vochten. Hai was gien bangeskaiter. En hai was stark! Op
't lest hadde ze d'r bek wel houwen, maar hai was er zoo akelig van weest - hoe konne
ze dat zeggen van zijn moeke - hai had er niet van sleipe kend en aldoor legge
skreeuwe in bed en moeke mocht 't niet merke. Maar nou hinderde 't niet en nou
wist-ie hoe 't kommen was, dat lilleke waif had kiest in 't durp....
Hij lichtte zijn hoofd op en veegde zijn oogen af met zijn bonten zakdoek. Nu
merkte hij pas hoe wit zijn moeder zag; zij steunde zich tegen de tafel; haar hoofd
met de gesloten oogen zakte naar één schouder. ‘Be'j niet lekker,’ vroeg hij angstig,
haar hand vattend. Bijna onmerkbaar schudde zij nee, haar hoofd gleed nog meer
naar beneden. ‘Moeke! Gaan nei bed. Ik zal op 't huis passe. Toe!’ drong hij.
‘Ja. 'k Moest maar efkes gaan....’ Haar fluisterstem scheen van ver te komen.
Gewillig liet zij zich door Jan naar de voorkamer voeren en in bed helpen. Met
ineengeknepen handen bleef hij even naast haar staan, ontzet neerkijkend op haar
star gezicht. Zóó had hij moeke nooit gezien. O dat waif! - Zijn vuisten balden zich
weer. En bijna ruw trok hij Mientje mee, die zeurde dat ze bij moeder wou blijven.
Afgemat door wanhoop en bittere verontwaardiging, die haar eindelijk de verlossende
tranen hadden gebracht, was Maartje ingesluimerd. Hoe lang ze geslapen had wist
ze niet - toen ze ontwaakte was het reeds schemerig en tot haar verbazing zag ze in
de bedsteê tegenover zich Mientje, vast in slaap. Opeens kwam al het gebeurde van
dien middag weer met helderheid terug... Dus Jan had zus te bed brocht. Goeie
jongen! Ze bleef nog even met gesloten oogen liggen en was bijna weer weggedoezeld,
toen het geluid van een mannenstem voor haar raam, haar opeens klaar wakker maakte
en overeind deed zitten.
‘Weer is je moeder jonkje?’
.... Kees! Met ingehouden adem wachtte zij.
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‘'k Zeg 't je niet,’ zei Jan's schorre stem.
‘Hei? Wat mot dat beduije?!’
Maartje wachtte niet langer, schoot sloffen aan en vloog naar buiten. De man en
de jongen stonden met vlammende oogen tegenover elkaar.
‘Na bed jij,’ gebood ze Jan, kortaf. Hij schrok, pijnlijk verwonderd, maar toen hij
de smeekbede las in haar blik, keerde hij zich bruusk om en ging in één ren weg.
‘Kom jai efkes mee vóór,’ zei Maartje vlug, voor Keesneef iets in 't midden brengen
kon. Verbouwereerd volgde hij haar, zich afvragend waarom ze zoo strak keek en
waarom ze hem naar de voorkamer bracht, waar hij sinds Gerts dood niet geweest
was. Toen zij tegenover elkaar zaten groeide zijn beklemming en hij vroeg een beetje
ruw: ‘Wat mankeerde die jongen?’ Maartje antwoordde niet dadelijk. ‘Hij 's van
streek,’ zei ze dan. ‘En ik ok.’
Hij blikte snel naar haar gezicht, ‘Zoo? Da's niet mooi.’
Beiden zwegen nu en de stilte woog zwaar van onuitgesproken vragen.
Maartje klemde haar handen ineen en keek haar neef recht aan: ‘Je vrouw is hier
weest,’ zei ze.
‘Is 't toch waar? En wat had ze te vertelle?’
‘Niet veul moois, Kees.’
Hun blikken kruisten elkaar; zenuwachtig begon hij met zijn horlogeketting te
spelen.
‘Ik.... ik praat er liever niet over,’ vervolgde Maartje's stem zachttrillend. ‘Je zalle
je redens d'r wel voor hewwe, Kees, wanneer je zeg da'j' hier zoo leit van dein gane....’
Hij schrok, wou iets zeggen, maar zij sprak al verder: ‘Je benne voor main een
groote steun weest, hoe hâ'k et ooit zonder je redde 'kend. Maar nou is 't beter dat je
niet meer komme. Niet omdat ze klesse in 't durp maar ik moet an Jan en Mien
denken, zie j'nt....’
‘'t Spait m'n bar,’ barstte hij opeens uit. ‘'t Was lillek van m'n. Kè je 't me vergeve,
Maart?’ Er kwam een heesche klank in zijn stem. ‘Zie-je, maid-je, w'ewwe d'r nooit
over praat, maar.... een gelukkig leven hew 'k nooit had bai Im. Eerst docht ik: 't
Komt nag wel terecht. Miskien verandert ze. Maar nei. Ze is een saggerijn en deer
's alles mee zaid, z' heb m'n leven een hel maakt. En nou - nou ken 'k je de rest ok
wel zegge. Zoowat een jaar leden wier 'k groot met een aâr, 'n merakels goed waif.
Bai God, â'k 'r trouwe kon.... vandaag den dag. Maar je wete hoe Im is, ze foetert en
peeuwt â'k een poôt buiten de deur zet en dat wier slimmer en slimmer. Dut was m'n
ienige kans, Maartje - die eivende dâ'k nei jollie most. En 'k wist verdomd niet, dat
ze 'r wat achter zoeke zou, ze smoesde wel veul met Frouk, da's waar....’ Moedeloos
haalde hij de schouders op. ‘En deer hai je 't nou. Gekles achter je reg. En zoo'n waif
as Frouk die strooplikt in je gezicht.’ Plots woedend, bomde hij met de vuist op tafel:
‘Weerom zegge ze 't god-
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verdomme niet teugen main? Die valsche krenge. - Nou is alles of'loopen,’ hij zuchtte,
schudde het hoofd.
....Zien z'n oogen altijd zoo bloedbeloopen of huilt hij? dacht Maartje. Deze
Keesneef was zoo heel anders dan de vroolijke vent die zij kende, dat het haar hart
samenkneep. Gehoor gevend aan een opwelling stond zij op en legde een hand op
zijn schouder. ‘We moeten allegaar ons kruis dragen, Kees.’
Heftig greep hij haar hand en keek haar dankbaar aan. ‘Je ben een fideel waif,
Maart,’ zei hij schor.
‘Ah - belninnek jong,’ weerde zij die lof af. Zwijgend bleven zij even zoo staan,
tot zij haar hand zachtjes lostrok. Dat was voor hem het teeken om afscheid te nemen.
‘Kom, ik mot opstappe. - 't Ga je goed, Maartje, jou en je kinders.’
‘Bedankt nag, voor alles, Kees.’
Hun vochtige oogen hielden elkaar even vast, dan keerde Kees zich snel om en
liep de deur uit. Na dien bewogen dag was Maartje een ander mensch. Ze had bij zichzelf gezworen:
‘voortaan steun ik op gien aâr.’ Kort na 't laatste bezoek van Kees ontsloeg zij haar
werkman, die door zijn norsche, argwanende houding ook blijken liet, dat hij de
praatjes over haar geloofde, en nam een los arbeider uit een naburig dorp in dienst.
Zij sloot zich geheel van de andere dorpelingen af. Er was geen hunkering meer naar
een vriendelijk woord, een hartelijken groet, die had zij niet meer noodig. Haar toch
al statige figuur kreeg een fierheid die de menschen zeggen deed: ‘'t Is of ze 'r nog
tros op is tòe.’ Haar gezin, haar boerderij vormden haar wereld en daar zwoegde en
ploeterde zij voor. 's Ochtends om vier uur bij de koeien.... en dan werkte zij door,
den heelen dag, tot bedtijd. Hooirijden, mesten, pooten en rooien, alles deed ze als
de beste. Vermoeidheid scheen zij niet te kennen en omdat zij bij 't werk op 't land
altijd een oude pet en jasje van haar man droeg, noemde men haar al gauw ‘De Kerel’.
Onder de boeren met wie zij zaken deed, waren er wel die haar tersluiks beduidden
dat zij liefst minnehandel wilden drijven. Maar een paar kernachtige woorden, als 't
noodig was een flinke oorvijg, genazen hen spoedig. En wanneer hun boosheid over
de nederlaag gezakt was, bekenden zij eerlijk: ‘Je motte respect voor dat waif hew,
ze magge der van d'r klesse wat ze wille.’
Dan waren er de geldschrapers onder hen, veehandelaars die hun rijkdom maar al
te vaak verkregen door sluw bedreven oneerlijkheden, waar niemand hen later
aansprakelijk voor stellen kon. Zij meenden dat een onwetende vrouw een
gemakkelijke prooi zou zijn, maar kwamen eveneens bedrogen uit. Want al
kleineerden zij de koopwaar met een stortvloed van hoonende woorden, de jonge
boerin hield voet bij stuk en van afdingen was geen sprake. ‘Je koope of je koope
niet, maar gien cent gaat 'r of,’ was haar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

129
parool - al verging zij ook vaak van angst dat de koe eens niet verkocht zou worden,
want meestal had zij het geld maar al te noodig.
Vooral het eerste jaar zonder Keesneefs wijzen raad was een harde dobber. Zij
voelde zich omringd door argwaan en al ontmoette zij ook weinig dorpelingen, toch
wist ze dat de lastertongen nog niet zwegen, want zij las haar vermeende schande in
de oogen van iederen marskramer die bij haar aanklopte. Maar dát juist gaf haar de
kracht zich schrap te zetten, de tanden opeen te klemmen. Haat, die alles wat week
en kwetsbaar in haar was verhardde. ‘.... Wacht maar, ik zal me toch wel redden
zonder jollie - je krijge m'n er niet onder!’ En Jan hielp dapper mee de vuurproef te
doorstaan. Soms was het moeilijk den moed niet op te geven. Tegenslagen die haar
drempel jaren voorbij waren gegaan, schenen nu saamgezworenen die haar onverhoeds
overvielen. Hooibroei - ontijdige najaarskou die het vee al te gauw naar de stallen
dreef, schade aanrichtende slagregens - verraderlijk mond- en klauwzeer.... Nachten
lag zij wakker en dacht vol bange vrees aan de pachtgelden die weldra afgedragen
moesten worden. En wanneer zij het zachte zuchten van Mientje's adem hoorde
kromp haar hart ineen. O God, as alles toch er's verkocht wier, Mientje niet meer in
d'r aigen warme nessie sleipe kon. En vurig bad zij om bijstand - dat zij de veiligheid
van het eigen thuis, al het goede en welvertrouwde voor haar kinderen behouden
mocht. Zij vergde het uiterste van zichzelf, werkte als een bezetene, om zooveel
mogelijk voordeel te trekken van land en vee. Eindelijk kon zij de bloedig verdiende
guldens, die de pachtsom voltallig maakten, bij het stapeltje in de geldkist leggen.
Dieper voldoening had ze nooit gevoeld. ‘'k Hew 't wonnen!’ dacht ze. ‘As Gert dat
nou nag er 's weten had.... Goed zoo, je houwe de spultjes bai mekaar, maidje, zou
hij zegd hewwe.’
Nu zou in de toekomst ook alles wel goed gaan, vertrouwde Maartje. Wat ze
éénmaal had bereikt zou ze weer bereiken.
En in de trotsche blijdschap en tevredenheid om haar werk werd zij boven het
alledaagsche uitgeheven; wanneer zij nu dacht aan het dorpsgewauwel kon zij er om
glimlachen. ‘Leit ze maar leuteren!’ dacht ze.
Toen eenige jaren later in een naburig dorp een bejaard, vrekkig boer overleed en
Kees, die na hevige ruzie van Im gescheiden was, met het jonge weeuwtje trouwde,
kwam de waarheid aan het licht. En ieder beijverde zich Maartje ervan te overtuigen
dat hij nooit aan haar onschuld getwijfeld had.
‘Weet je nág wat?’ vroeg Maartje. Tenslotte liet men haar met rust, noemde haar
alleen nog spijtig ‘De Kerel’. Maar zij bleef dat haar leven lang als een eerenaam
beschouwen.
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Dagboek
door Jane G. Ubink
Het zijn vier oud-vergeelde kaften,
Gevonden boven in een kast.
Gejaagd kan ik niet langer wachten,
En pak het dagboek krampig vast.
Wat heeft mijn moeder toen geschreven?
(Ik ruik een zoete geur van thijm)
Mijn wangen gloeien, handen beven,
Wat bergt dit alles voor geheim?
Ik lees van veel uit andre tijden
Van liefde, liefde, en verdriet,
Van wat twee menschen plots kan scheiden,
Een oud, en toch weer steeds nieuw lied.
En als ik gretig heb doorbladerd,
En treurig ben om wat ik deed,
Weet ik me dichter toch genaderd.
Al' menschen hebben 't zelfde leed....
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Kroniek
De drie Marissen in het Haagsche museum
De tijd lijkt gunstig voor het zich herinneren en voor het toetsen van de herinnering
aan ons eigen voelen en denken over het leven van nu. Vrijwel alle kunst van oude
cultuurperioden is in de laatste jaren in Europa aan de orde geweest, vrijwel alle
groote schilders hebben een beurt gehad. Wie dit alles ging zien en in zich opgenomen
heeft en begrepen - het is nauwelijks denkbaar dat één van ons daartoe werkelijk in
staat zou zijn, anders dan in schijn - zal tot een menschelijk encyclopedisch
kunstmuseum zijn geworden. Ook de vorige eeuw heeft daarin haar deel en zoo is
het redelijk en juist geweest, dat het Haagsche museumbeheer zich bezon op de oude
Haagsche roem der vorige eeuw. Deze was in het gedrang geraakt en stoffig geworden.
Een nieuw geslacht is opnieuw gesteld voor het levenswerk van drie begaafden.
Er wordt een soort rekenschap gevraagd. De meer dan 300 werken tellende
tentoonstelling gaf daartoe in ruime mate gelegenheid. In te ruime mate. Er was
kennelijk een te veel. Te veel groote doeken van Jacob en een nog grooter te veel
van Willem, die in den tijd van hun roem voldeden aan de vereischte kenmerken,
maar die, als wij oprecht zijn, ons thans niet zoo sterk treffen, niet sterk genoeg
althans om veel van deze qualiteit, ondanks de verheugende uitzonderingen, zonder
bezwaar tegelijk te genieten. Er is alle reden deze schilderkunst, maar dan vooral
van Jacob, buiten de tijdelijke doch onafwendbare mode-zucht, te blijven waardeeren
als onvervalschte gezonde Hollandsche schildersdrift, maar er is evenveel reden niet
opnieuw te vervallen in de vroegere overschatting. Het vormen van kleine selecte
groepen zou oneindig meer schifting, critisch ter zijde schuiven en inzonderheid voor
Willem de grootste zorg hebben gevraagd. Het zou tenslotte een besliste en
nadrukkelijke k e u z e zijn geworden, die thans vermeden is. Maar het zou de qualiteit
der indrukken ten goede zijn gekomen.
Thans hielden de kabinetten de aandacht het meest gevangen. Deze bevatten
studies, werk uit vroege jaren, werken ook uit rijper jaren, maar terzijde van de tot
vormdwang geworden bekende motieven. Hier waren de verrassingen. Fransch
georiënteerde studies van Jacob, gelijk no. 7, de baadsters (te Wolfhezen?), Duitsch
en Matthijs-achtig gerichte werken, als no. 9, de bruidstoet, onvoltooide studies,
gelijk no. 10, die, vreemd genoeg, toch voluit gesigneerd werden, verrassend frissche
Fransche olieverfschetsen, no. 12, 13 en 14, sterk van licht en zuiver en gevoelig als
een Corot, het eveneens Corot-achtige breiende meisje uit de collectie Crone (32),
waar opnieuw Matthijs niet vreemd aan lijkt, het sober, breed en vast geschilderde
lezende meisje (no. 42).
Jacob komt overal boven Willem uit, doch - na herhaald toetsen - bleek,
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essentieeler en verder verwijderd van deze twee dan Dr. G. Knuttel in de warm
geschreven inleiding (op blz. 20) te kennen geeft, T h i j s M a r i s te staan. Jacob
en Willem leven rustig in hun tijd en hebben de schilderkunst gegeven, die, na het
breken van het aanvankelijk verzet, den voor impressies vatbaren beteren burger van
een liberalistische maatschappij zijn natuurstemming op fijne wijze vertolkte, doch
op steedsche wijze, d.w.z. met getemperde natuur-instincten en emotioneele driften.
Zij vertolken de beschaafde natuurgenieting van den vorigen-eeuwschen provincialen
stedeling, die meer buiten wandelde en minder geschonden natuurgenot kende dan
wij, maar toch in zijn verhouding tot de natuur een evenwichtig burger bleef en niet
een boer noch een barbaar of een snob, de drie mogelijkheden na 1900. Een zee van
Jacob Maris is toch altijd, ondanks het ruige en grootsche in de beste werken, minder
een zee voor piraten dan een zee van den expressief meer gespannen maar emotioneel
onbeheerschter Permeke.
T h i j s M a r i s is, zoowel in zijn leven als in zijn werk, een man van innerlijk
grooter besluiten en hartstochtelijker eenzaamheid. De laatsten boeien, Thijs fascineert
als een wonder. Hij stelt soms te leur, gaat over de grenzen, verliest zijn evenwicht,
is gecompliceerder, buitenissiger, waagt zich verder, beklimt steiler en hooger toppen.
Maar dit alles geeft zijn werk een adem en een onmerkbare vurigheid, de stille
vurigheid van hen die het ergste niet vreezen en het beste wagen en aanhouden,
aanhouden tot het uiterste. Daar kwamen zijn broers niet aan toe; zij waren gezonder,
gaver, waagden minder, maar de uitersten van leven, droom en dood, die alleen door
de zeldzamen in het leven aanvaard en doorleden worden, die spanningen zijn hun
toen zij in den middag van hun leven waren, bespaard gebleven. En dat brengt, voor
mij althans, het werk der Haagsche broeders op verren afstand van den Londenschen
eenzaam verdroomenden Thijs.
Er is voor mij geen twijfel of zijn werk is van den aanvang tot het einde van
éénzelfde vaste gerichtheid geweest. Hij is niet onzekerder, ijler, vager, vreemder,
ziekelijker geworden. Hij had van den aanvang af de ziekte van hen die te ver gaan.
Wie goed ziet zal dat ook in zijn vroege dingen vinden. De ramskop is vaster, stelliger,
vuriger en gebondener geschilderd dan welk vroeg werk van Willem of Jacob ook.
Het portret van de vrouw met grijzen doek van een nadrukkelijke vormvastheid en
een glans, die ongewoon zijn. Ongewoon ook het strakke kinderportretje in bed en
het zuivere en innige portretje van zijn zuster. Thijs heeft altijd dat vreemd-zijn aan
het gewone leven in zich gehad, waardoor zijn aanraking ook de gewone dingen
vreemd maakt. Dat vreemd-zijn, zien en leven op een afstand, liever op zijn rug
liggen in het gras en met de vlinders en de bloemen spelen, verbindt hem met de
jeugd en met de dichters. Hij heeft dat nooit verloren, het vermogen mee te gaan met
een wolk, met een koolwitje, een Lieveheersbeestje. Hij is altijd bezig gebleven met
de geheimen der kinderen en de geheimzinnigheden der
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liefdespelen. Hij heeft dit onschilderlijke willen schilderen. Een toovenaar, die over
de geestelijke macht van een Da Vinci had moeten beschikken en over de bezetenheid
van een William Blake, om te realiseeren wat hem nu als een altijd wijkend wonder
telkens van tusschen de handen sprong. Hij volgde de blauwe vogels en dwaalde
eindeloos, maar hij gaf niet op en hij wist toch wat hij zag en droomde. Zijn latere
en laatste doeken zijn nevelachtig, maar het indrukwekkende opdoemen der gestalten
en die gestalten zelve zijn als volumina niettemin nadrukkelijk, zeker en
onontkoombaar.
‘Matthijs zocht naar een abstracte kunst - voordat dit zoeken een algemeene dwaling
werd -’ zegt Dr. Knuttel (blz. 19 catalogus) en spreekt zelfs bij no 175 van een
cubistische behandeling. Het is slechts de vraag wat men onder een abstracte kunst
moet verstaan. Indien het elimineeren van het object daarmede wordt bedoeld, het
loslaten van het motief, dan is Matthijs nooit abstract geweest. Ook zijn schilderwijze,
het schakeeren der grijzen, zijn compositie noch zijn styleering zijn abstract. Hij is,
zoo gezien, allerminst een voorlooper der abstracten in het algemeen, noch der pure
of der styleerenden cubisten. Immers de geheele abstracte werking in de moderne
kunst is een zuiveringsproces geweest, een weer teruggrijpen naar de elementen der
kunst; een opnieuw organiseeren van het doek, een breken met de impressionistische
verfbehandeling en kleurgeving, een poging de grondslagen voor hechter constructie
te hervinden. Matthijs Maris heeft deze aan de werkelijke abstractie der mathematica
en aan de wijsgeerige kleuranalyse verwante bedoelingen niet nagestreefd. Het
moderne in Matthijs is slechts het vluchten uit de impressionistische wereld, zonder
echter in compositie of kleur te kunnen komen tot andere middelen dan die een
Whistler of Carrière hebben aangewend. Alleen zijn idee was verder, hooger en
mythischer. Er begint in Matthijs een mythische schilderkunst. En omdat die mytische
drang sterker in hem was dan alle andere driften, v e r n i e t i g d e hij onwillekeurig
telkens den schilderij-vorm als zoodanig. Wat hij wilde, paste niet meer in het
schilderij. Een schilderij werd ten slotte voor hem niet meer een te voltooien ding,
een eindvorm, waarmee hij telkens moest afrekenen om een ander schilderij te kunnen
beginnen. Zijn denken en voelen ging niet meer van schilderij tot schilderij. Het
doorgaande (dat in wezen tot het gebied van het woord en de muziek behoort) was
in hem gevaren. Hij zocht naar de zuivere verwezenlijking van zijn aldoor vloeiende
en zingende gevoelens, niet naar de sprongen der inspiratieve schokken voor bepaalde
doeken. Daar ligt het conflict, dat hem als schilder onvruchtbaarder heeft gemaakt
dan Jacob. Ieder die schrijft of schildert kan weten hoe ‘hetzelfde’ bij het doorwerken
telkens ‘het andere’ wordt en hoe een eenmaal begonnen vorm later kleine
verschuivingen noodig heeft, die op den duur weer grootere vervormingen verwekken,
enz. Matthijs heeft dit in toenemende en eindelijk in overheerschende mate gekend.
Het typische kenmerk van den impressionist,
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het direct reageeren op den impulsieven schok, ook al wordt later langdurig
doorgegaan op het werk, ontbreekt daardoor Matthijs.
Typeerend voor den niet-impressionist is ook het toenemen van de kracht der
herinnering en het geneigd zijn de dingen symbolisch te begrijpen. Bij het toenemen
van de kracht der herinnering verschijnen de dingen in een half-licht; de minnaar der
schemeringen leeft in de overgangen van de dag-impressies naar de expressieve
mogelijkheden der motieven. Als men Matthijs met alle geweld een voorlooper van
een richting wil noemen en niet - wat mij overigens juister lijkt - een aankondiger
van den nieuwen tijd in zijn vage algemeenheid, behept met al de bitter-zoete, late
en uitstervende verfijningen van zijn eeuw, dan behoort hij bij de expressionisten,
maar niet naast C é z a n n e . Deze was wel abstract in zijn bedoelingen en diens
moeilijk loslaten van het eenmaal begonnen werk, het voortdurend daarmee bezig
blijven, is duidelijk anders van zin geweest dan bij Matthijs. Cézanne analyseerde
zijn middelen en kwam daardoor tot een exacter vorm van het begrip schilderij.
M a t t h i j s deed het tegendeel. Hij verwijderde zich hoe langer zoo meer daarvan,
tot het ten slotte voor hem een onmogelijken vorm werd. Hem ontbraken echter de
krachten, die hem naar constructiever en monumentaler doeleinden hadden kunnen
voeren. Hij stond aan een oeverlooze wereld. Wie de tegenstelling Cézanne-Matthijs,
tegenstelling ondanks oogenschijnlijke overeenkomsten van tempo en werkwijze,
geheel uitwerkt, zal de afstand gewaarworden, die den schilder van statische waarden
scheidt van den schilder van aldoor bewegende en vloeiende verdichtselen.
Mogen deze korte notities intusschen voldoende aangeven hoe Matthijs thans
gezien kan worden. Zijn leven en zijn werk heeft veel van dat ondoorgrondelijke,
veel van die wonderlijke glanzen, die een stil verband scheppen, dat moeilijk te
verbreken is. Een reproductie van het liggende meisje met de vlinders, voor een
stoffige en maandenlang onveranderde étalage van een provincialen boekwinkel,
bracht in de schooljaren voor het eerst en voorgoed de magische aanraking. Híj wist
het, wat de onderwijzers niet wisten. - In het rumoer der tijden wordt zoo'n
onuitgesproken afspraak overstemd. Dank is daarom verschuldigd aan de inrichters
der tentoonstelling, die het mogelijk maakten, dat de herinnering herleefde aan veel,
dat verzonken maar niet begraven leek.
A.M. HAMMACHER

Toon Kelder bij Liernur, Den Haag
In de kunstzaal Martinus Liernur te Den Haag heeft Toon Kelder werken van recente
dagteekening laten zien: een tweetal portretten van mevr. Kelder, een zelfportret,
een portret van den beeldhouwer Kogan; dan eenige zijner groote geschilderde
composities, met de koele, bloemachtig koele naakten, parelmoerig oplichtend uit
een landschappelijk fond van stille, rijpe,
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verzadigde kleuraccenten; dan schetsmatiger olieverfstukken van kleiner formaat,
veelal aanloopen tot de grootere composities, soms echter heel compleet als het
doekje van ruiters in een parkachtig maanlandschap; voorts naaktstudies, afwisselend
precieus verfijnd en minder belangrijk; enkele sobere en vaste, Renaissancistisch
aandoende portretteekeningen in roodkrijt; en ten slotte, echt Keldersch, een centraal
gehangen verbeelding van den dwazen ridder uit Cervantes' roman, waarin de ironie
zich mengt met den ernst. Een tentoonstelling kortom, zooals men van dezen
productieven schilder kan verwachten, niettemin opnieuw het bewijs leverend, dat
hij zich aanhoudend verfijnt.
Men heeft hem vroeger vaak, te recht of ten onrechte, zijn cameleontisme verweten.
Men zal echter moeilijk wisselvalligheid kunnen aanvoeren als bezwaar tegen het
werk der laatste drie of vier jaren; haast zou ik omgekeerd schrijven, dat zijn gevaar
eer ligt in het exclusief karakter dezer kunst, die gericht blijkt op zingenot in zijn
subtielste vormen. Kelder toch is een aestheet, het leven niet zoozeer ondergaand als
wonder of beklemming, dan wel het genietend op dichterlijke, specialistische wijze;
een fijnproever, niet allereerst op expressie, maar op schoonheid gespitst. Dat brengt
bepaalde gevaren mee en verklaart het weleens te geparfumeerde, bedachtzame,
kieskeurig salonachtige van het werk. Maar heeft niet alle kunst haar negatieve zijden
en doet men niet beter, vooral op de positieve te letten?
Het laatste levert in het geval van dezen hoofschen en knappen colorist geen
moeilijkheden. Wij waardeeren in zijn doeken rijk aan smaak bovenal het onstoffelijk
lichtspel en den bloei van zachte, harmonische kleuren. De grootere composities,
gelijk op deze expositie de Bacchanale - allerminst een feest der uitgelatenheid ter
eere van Bakchos in den gebruikelijken zin, maar hoogstens de bedwelming en geur
daarvan - mogen het meest kenmerkend heeten. Zij blijken steeds geschilderd in de
hem eigen techniek van min of meer vervloeiende kleurvlakken, waardoor de totale
werking naar het-dimensionale neigt, hoewel het modelé der gestalten geenszins
wordt verwaarloosd. De figuren zijn als het ware gedrenkt in de psychische stemming
der totaalkleur; zij rusten in het vlak en zijn één met het vlak; zij schijnen omgeven
en opgenomen in een van kleurdampen verzadigde ruimte. Hun schikking, standen
of gebaren, zijn klassiek, maar het klassieke wordt verwerkt op een zelfstandige,
Noordelijke wijze: Kelder onttrekt dit klassiek element aan de sfeer van heldere,
vormelijke stelligheid door middel van zijn streelend impressionistischen toets en
zijn enveloppeerend romantische kleur. Zoo paren zich hier Zuidelijke harmonieën
aan een wazig, Germaansch of Celtisch aandoend droomleven, hetgeen af en toe
herinnert aan figuren als Whistler en Hans von Marées in het nabije verleden.
Behalve in de muzikale composities heeft de schilder veel bereikt in menig portret
en zijn laatste beeltenis van mevr. Kelder ‘en jaune’ spant op dit

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

136
terrein stellig de kroon. Het fragiel, ivoorbruin kopje, op den rank gestrekten,
ombuigenden hals, spreekt schilderkunstig en menschelijk evenzeer van innigheid
als van beschaafdheid. Het is een van die momenten van verteedering, die men vaker
aantreft bij Kelder, maar nog nooit bij mijn weten zoo zuiver als in dit niet groote,
zeer ingetogen schilderij. Hier wordt het schoone opgevoerd tot een roerend
eenvoudige expressiviteit: men vergeet zelfs allen luister van kleur, van toets en van
schikking, in zijn heugenis over deze fijngevoelige, innemende sterkte van
zielsuitdrukking.
Wij zouden den portrettist Kelder dan ook niet graag missen; hij blijkt een
aanvulling en verruiming van den schilder der languide naakten in landschappen,
der elegante ruiterstukken en musiceerenden bij maanlicht, enz. Juist in de ontplooiïng
van b e i d e kanten van zijn onbetwistbaar talent, bij benadering de objectieve en de
subjectieve te noemen, zal deze kunstenaar zich voor eenzijdigheden weten te
behoeden en tot steeds omvattender verbeeldingen komen van een gedroomd of
werkelijk leven.
JOS. DE GRUYTER

Twee Vondelopvoeringen: Lucifer en Gijsbrecht van Aemstel
De V.C.S.B. voelt het als zijn taak bij de hoogtepunten van zijn bestaan een spel te
brengen, dat vertolkt, wat leeft in de harten der leden; hij wil tot uiting brengen in
een gemeenschappelijk spel, wat allen beroert, zoodat dit spelers en toeschouwers
tezamen bindt in gelijke overgave aan de idee, die het weergeeft. Vijf jaar geleden
was het ‘Kinderen van dezen tijd’, dat Henriëtte Roland Holst voor hen schreef. Zij,
bezield door dezelfde idealen, die deze jonge menschen bijeenbracht, schiep den
vorm, waarin deze zich konden uiten. Zij bediende zich van het spreekkoor als
instrument. Het rhythme van haar taal was als de harstslag van het spreekkoor. Zoo
werd een wonderlijke harmonie bereikt tusschen gedachte en uitdrukkingswijze van
hen, die het koor uitspraken.
Thans was er geen kunstenaar, die het spel voor hen schreef. Thans vonden zij in
een bestaand kunstwerk gedachten, die ook de hunne waren. En zij meenden, dat dit
werk voor hen als leekenspel kon dienen, omdat zij het benaderden in dezelfde
religieuze overtuiging, die den maker moest hebben bezield. Zoo kwamen zij tot de
opvoering van Vondel's Lucifer als leekenspel.
Het spreekkoor, waarin zij geloofden hun collectieve, religieuze gevoelens tot
uitdrukking te brengen, sprak de Reien uit. Maar nu niet een kunstenaar hun als het
ware de woorden ingaf, hun gevoelens omzettend in een taal, die ieder voor zich als
de schoone uiting van zijn gevoelens onderging, maar nu zij zich richten moesten
naar een taal, die ver boven hun gedachten uitstijgt, die van een schoonheid is, welke
met oneindig veel grooter gaven benaderd
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dient te worden dan met juist gevoel, nu faalden zij volkomen in hun weergave van
wat hen bezielde.
En voor ons, die dit treurspel kennen als welhaast het schoonste, dat in onze taal
geschreven is, werd deze opvoering een bittere teleurstelling.
Ik kan niet gelooven, dat het goed is een kunstwerk als dit treurspel van Vondel
te gebruiken alléén als weergave van wat in eigen hart leeft. Daarvoor is Vondel's
Lucifer ons te heilig.
Henriëtte Roland Holst schreeft in haar bijdrage tot het programma:
‘Vondel bezat alle gaven van den grooten dichter.
Zijn uiterst gevoelige zintuigen, door talrijke prikkels aan het trillen gebracht,
zetten die prikkels om in een bloeiende wereld van klanken, licht en vormen. Even
rijk geschakeerd als zijn uiterlijke, was Vondel's innerlijke wereld. De schaal zijner
gevoelens omvatte alle nuanceeringen van kinderlijke innigheid, vrouwelijke
teederheid en mannelijke kracht. Zijn verbeelding werd bevleugeld door
schoonheidsliefde en eeuwigheidsverlangen.’
Schooner dan zij hier weergeeft wat Vondel's dichterlijke grootheid beteekent,
kan het haast niet gezegd worden. En sterk ben ik ervan overtuigd, dat zij, die niet
met deze gevoelens van eerbied den dichter benaderen, evenmin in staat zijn Vondel's
werk tot zijn recht te laten komen als zij, die niet met godsdienstige overtuiging tot
hem komen.
Eenige weken later bracht de Nieuwjaarstraditie ons een tweede stuk van Vondel.
In toenemende spanning hebben we Van Dalsum's opvoering van den Gijsbrecht
meegeleefd: Buiten de burcht van Gijsbrecht, in de stad, raast de felle krijg, waar de
burgers worden neergeslagen door de hen overvallende vijanden, waar moordzucht
zich uitleeft en wilde hebzucht tiert.
Maar wíj beleven dezen strijd van verre, in de burcht van Gijsbrecht, Amsterdam's
heer en in het klooster der Klaerissen. Daar, ver van het krijgsgewoel, lijden we mee
met Amsterdam's val en Gijsbrecht's nederlaag. In ons gloeit de verontwaardiging
over het snood verraad van Vosmeer, den spie, en het verzet tegen het wreed bedrijf
der overweldigers. En angstig luisteren wij, tezamen met de nonnen in de kloosterkerk
naar het woedende gevecht voor den ingang, met kloppend hart wachten wij met
Badeloch op den terugkeer van Gijsbrecht, haar heer. Zoo beleefden wij dit verhaal
mee, dat van Dalsum en de zijnen ons voor oogen tooverde, het verhaal, dat de stof
vormde van Vondel's drama. Zij toonden den Amsterdamschen burgers de
geschiedenis van den val van hun stad.
Op waarlijk verdienstelijke wijze hebben zij de beperkingen, die het tooneel hen
oplegde, overwonnen, zonder hulp van de film en belemmerd door Vondel's verhalen
over gebeurtenissen, die nog suggestiever had kunnen worden voorgesteld! - Maar - hoe zal ik hun dan uitleggen, wat wij, die onbevredigd naar huis
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zijn gegaan, in deze goed verzorgde, spannende vertooning hebben gemist? Hoe zal
ik hun ons heimwee duidelijk maken naar ander, hooger genot? Hoe kan ik hun hart
in verrukking brengen voor Vondel's poëzie, hun, die deze poëzie hebben gevoeld
eer als een belemmering bij hun opvoering dan als een onontbeerlijke factor van de
schoonheid van het drama, dat zij weergaven.
Voor hen is het tooneel de spiegel van het leven. Voor mij is het de plaats, waar
de tooneelschrijver het leven herschept, waar hij den vorm vindt voor de gedachte,
die hem beheerscht. Dáár beeldt hij, de kunstenaar, het leven uit, zooals het hém
verschijnt, dáár verwerkelijkt hij zijn droom, die naar den vorm, zoowel als naar den
inhoud de schepping is van zijn hart.
En zoo de tooneelspeler niet meer als zijn hoogste roeping voelt deze schepping
opnieuw te beleven en tot een werkelijkheid te brengen, waartoe ze hem inspireert,
dan beteekent dit voor mij, dat hij op den verkeerden weg is, dat hij een doel najaagt,
ver verwijderd van de waarachtige tooneelkunst.
Het leek zoo verblijdend: Twee Vondelopvoeringen in een korte spanne tijds. Zij
hadden kunnen beteekenen een vernieuwing. Maar zij zijn geworden voor mij de
bevestiging van mijn vrees, dat het tooneel van heden dérailleert.
M.G. DOZY

Boekbespreking
Ina Boudier-Bakker, Vrouw Jacob, A'dam, Van Kampen & Zoon, z.j.
Wat mij totnogtoe het meest verwonderd heeft in de critiek op mevrouw Boudier's
nieuwe boek, is dat men dit - ik geloof zelfs haast algemeen! - een historischen roman
heeft genoemd. Terwijl het toch duidelijk is, dat V r o u w J a c o b behoort tot de
geromantiseerde biographieën (‘vies romancées’) zooals er in de laatste decenniën
ettelijke geschreven zijn, vooral in Duitschland en Frankrijk (door Ludwig, Zweig,
Maurois en anderen). Geen historische romans, maar werkelijke historie,
levensgeschiedenis van bekende persoonlijkheden, verteld op de wijze van den roman.
Historische romans (zonderling, dat het gezegd moet worden!) zijn r o m a n s , dat
wil in de eerste plaats zeggen: vrije, artistieke uitingen van schrijvers over leven en
wereld. De auteur is er absoluut heer en meester in, mits hij zorgt geen anachronismen
te begaan bij het beschrijven van mensch en maatschappij in de periode die hij voor
zijn roman heeft gekozen. Hij v e r z i n t zijn eigen, zinvolle ‘intrige’, hij s c h e p t
zijn eigen menschen. Er wandelen soms ook wel echt historische personen door zoo'n
verhaal - dat geeft er dan vaak een pikant accent aan -, het is niet ongewoon dat op
den achtergrond van een historischen roman een stuk werkelijke geschiedenis, van
volk en vorst, aan ons voorbijtrekt. Dat is b.v. zoo in Tolstoï's O o r l o g e n V r e d e ,
voor het genre van den historischen roman een illustre model. Ook Walter Scott en
Victor Hugo schreven echte historische romans, en ten onzent o.a. Geertruida
Bosboom-Toussaint, Jacob
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van Lennep, H.J. Schimmel, Adriaan van Oordt. Ook ‘De Klop op de Deur’ van Ina
Boudier is een historische roman.
Maar ‘Vrouw Jacob’ is er géén! ‘Vrouw Jacob’ is een biographie van Jacoba van
Beieren, verteld op de wijze van den roman. De schrijfster was onverbrekelijk
gekluisterd aan de historische feiten, die uit de levensjaren van haar heldin bekend
gebleven zijn, zij moest grootendeels authentieke verhalen óververtellen; haar dialogen
bestaan allicht slechts voor een zéér klein deel uit overgeleverde woorden van Jacoba,
haar moeder Margaretha, Philips den Goede, Frank van Borsele enz., voor het
overgroot meerendeel uit woorden zooals zij meende dat ze door deze historische
personen gesproken kúnnen zijn; het karakter van Jacoba, haar gedachten, haar
sentimenten, zijn hier beschreven zooals mevrouw Boudier gemeend heeft die uit
de haar ten dienste staande gegevens te mogen opmaken, zooals zij zich die heeft
verbeeld, gedroomd....
Maar Ina Boudier-Bakker is geen geleerde, geen historieschrijfster, zij is een
romancière, met den volledigen, en zeer uitzonderlijken, aard van de echte romancière.
Voor wetenschappelijke studie heeft zij geen aanleg. Zij heeft dan ook eenvoudig
niet kunnen laten, zich in haar boek over Jacoba van Beieren uit te spreken, alsof zij
een roman schreef en niet een biographie. Haar lezende maken wij zeer intiem kennis
met een allercharmantste en allerinteressantste Vrouw Jacob, wij leven en lijden met
haar - dank zij Ina Boudier's innige warmte en kostelijk verteltalent! - maar of de
werkelijke Jacoba van Beieren eenmaal zóó geweest is - wij achten het minstgenomen
aan twijfel onderhevig. Zij komt ons erg 20e eeuwsch voor. Nu weet ik wel, dat b.v.
ook die voorbeeldige, die volbloed historische-romanschrijver Adriaan van Oordt
zijn romanpersonen karakters gaf zooals hij ze in het leven had leeren kennen (hij
heeft het mij meermalen verteld; zijn Warhold b.v. was geïnspireerd op den persoon
van een zeer bekend nederlandsch schrijver, weinig ouder dan hij zelf), maar mét
die karakters gedroegen zij zich en spraken zij dan toch heel anders, méér zooals hij
zich verbeeldde dat zij het in hun middeleeuwsche milieu's inderdaad zouden hebben
gedaan - en hij overtuigde ons, veel sterker dan mevrouw Boudier, of liever: zooals
ook mevrouw Boudier ons onmiddellijk overtuigt als zij een roman uit haar eigen
levensjaren schrijft.
Ina Boudier is geen historiografe, maar een romancière. Toen zij meende, dat zij
dezen haar aard, deze háár soort begaafdheid, wel tijdelijk naar haar hand kon zetten
en de levensgeschiedenis schrijven van een middeleeuwsche vorstin - vergiste zij
zich. Uit deze vergissing ontstond een zéér boeiend boek, meerendeels met groote
levendigheid, liefde en gloed geschreven - hier en daar prachtig beeldend, soms
visionnair - maar als genre iets hybridisch, iets onmogelijk geheel verdedigbaars,
van welk standpunt dan ook. Uit deze vergissing is ook ontstaan wat Menno ter Braak
- en dat zeker niet
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geheel ten onrechte, maar een beetje óverijverig - haar plagiaat genoemd heeft. (Hij
weet natuurlijk wel dat er héél wat essentieeler plagiaten zijn gepleegd!) Ik kan niet
genoeg herhalen, dat Ina Boudier een typische r o m a n schrijfster is. Het kán niet
anders: zij voelde zich bij het schrijven van dit boek over een geliefde, een bijna als
zielsverwant besefte vrouw, telkens opnieuw en hinderlijk gebonden aan de niet te
loochenen, de door echte historieschrijvers uit zuivere bronnen opgeteekende feiten.
Die eindelooze ‘ups and downs’ van Hoekschen en Kabeljauwschen - oef! Bijna niet
te gebruiken! Een belegering - wat weet Ina Boudier nu van een belegering!
Ongeduldig nam zij het onmisbaar episodetje over uit Franz von Löhers werk.
Goddank, dat stond er; nu kon zij weer verder gaan met de zielsgeschiedenis der aan
haar hart gegroeide Jacoba? Had zij eenig besef met deze wijze van werken dien
braven meneer Von Löher onrecht te doen, of, op de manier der ondeugende kinderen,
iets van hem te nemen zonder dank-je te zeggen? Niet het minste! Zij beschouwde
die belegering van Amersfoort, die optocht in Londen, en wie weet wat voor
historische feiten nog meer, als onpersoonlijke dingen, die zij gerust mocht inlasschen
in haar verhaal - gegeven de belemmerende omstandigheid dat dit verhaal nu eenmaal
zoo veel mogelijk historisch juist diende te zijn. Artistiek te verdedigen is deze
zienswijze natuurlijk geenszins, maar hoofdschuldige eraan is de noodlottige
vergissing, die ik al constateerde, en een halsmisdaad of oorzaak van groot alarm
kan ik er waarlijk niet in zien. Mevrouw Boudier heeft welbeschouwd nooit door
exquise en hoogst eigene vormen, door een zeer litteraire taal of tournure
uitgeblonken, zij is een vrouw en kunstenares van hoogen rang, dat staat vast, maar
het laatste niet in den zin van den ‘artiste littéraire’, zooals b.v. een Flaubert dien
zag.
Mevrouw Boudier behóeft geen biographieën, geen ‘vies romancées’ te schrijven;
waarom doet zij het dan? Heeft een mode haar gepakt? Zij behoeft aan geenerlei
modes meê te doen! Als zij schrijft, vrij en zonder belemmeringen, van welken aard
ook, uit haar eigen ruime en fiere persoonlijkheid, haar warme hart, haar vurigen en
scherpen geest, is zij altijd ruimschoots de moeite waard, altijd boeiend en interessant.
Die litteraire modes gaan wel voorbij. Stoor er u niet aan, mevrouw! Blijf u zelf, put
alléén uit uw eigen visie en ervaring! De grootheid van den echten historieschrijver
- van een Michelet of een Huizinga - is de uwe niet. Vermijd dan ook zijn terrein en
blijf groot op het uwe!
H.R.

T. Aagen-Moro, Onmondig Genie, A'dam, v. Holkema en Warendorf,
'34.
Een goed gegeven, maar op een manier bewerkt dat het interessante van het geval
verzinkt in de te losse vormen en het in wezen onbezielde der aandrift.
Er is in deze schrijfster iets zwoels en toch kils, iets vernuftigs, maar toch
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begrensds. Zij tracht cosmopolitisch te zijn en zij slaagt er wel in om niet bepaald
burgerlijk te wezen, maar het tegenovergestelde is zij toch ook weer niet. Er is een
verwarring, een dooreenmenging van waarden, een bohèmeachtigheid in de taal en
in den vorm, een volkomen wegwerpen van zedelijke normen die het boek
enerveerend maken. Tai Aagen-Moro is moedwillig ‘anders dan anderen’, zij schept
alleen behagen in het uitzonderlijke. Normale verhoudingen, normale gevoelens zijn
voor haar een nutteloos gebied. Alleen het grillige, het extreme, het geperverteerde
blijkt haar te interesseeren. Er zijn kleine passages in dit boek die boeien, omdat zij
zoo weinig traditioneel zijn, omdat zij zoo losjes weg allerlei omtrent het liefdeleven
onthullen. Maar dikwijls ook is er een diep gemis aan waarachtig zieleleven bij de
vrouwenfiguren; het flodderig ronddolen door de wereld, het experimenteeren zonder
diepere noodzaak, is een reden tot ergernis. De mannelijke hoofdpersoon, de geniale
maar kinderlijke Mario is het best geslaagd. Hier heeft de schrijfster iets aangedurfd
dat de moeite waard is.
Deze groote violist en dirigend leeft maar half hier op aarde, zijn eigenlijk gebied
is de droom; hij geeft niet om roem, noch om geld en eigenlijk ook niet om liefde.
Hij is een kinderlijk, vervluchtigend, vaag maar bekoorlijk wezen. De vrouwen uit
zijn omgeving zijn kortweg walgelijk. Zij hebben een vleug weg van de nieuwe
zakelijkheid die toch juist datgene mist wat het hypermoderne wezen interessant
maakt. Resumeerend zou men kunnen zeggen dat het boek van alles wàt brengt, maar
van niets genoég.
JO DE WIT

W.M. Ebbenk, Satanella, Velsen, Schuyt. Het jaartal ontbreekt.
Een primitief boek. Er is geen aangeboren schrijvers-aanleg aanwezig en weinig of
niets van datgene wat men een ‘persoonlijke kijk’ pleegt te noemen, of een
‘wereldbeschouwing’. Daardoor is het wel erg vlakjes. 't Is de geschiedenis van een
grondig mislukt huwelijk - een afgezaagd gegeven, feitelijk - omdat de ondeugden
der vrouw zoo elementair, zoo ongeschakeerd zijn voorgesteld dat het van meet-af-aan
begrijpelijk is, dat geen man het er bij uit houdt en dus de verdere ontwikkeling met
de vele oninteressante scènetjes ons niet vermag te boeien. Deze ongelukkige,
in-goede man krijgt een ander meisje lief. Maar de eerste vrouw weet zoo te
intrigeeren dat de toekomst dier twee volkomen verwoest wordt. Duivelsche krachten
werken in die vrouw, vandaar de naam Satanella!
Misschien zouden deze gegevens toch tot een goed boek kunnen leiden, maar hier
is weinig of niets van wat men ‘talent’ pleegt te noemen. En daarvan is altijd nog
een zeker kwantum noodig om een goed boek te schrijven!
JO DE WIT

Franz de Backer, Longinus, Arnhem, Van Loghum Slaterus' U.M., 1934.
In deze legende van den centurio, die zijn speer stak in de zijde van den
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gekruisigden Jezus, heeft Franz de Backer ons de lijdensgeschiedenis geteekend van
den onbekenden soldaat van alle tijden en van alle landen. Hij heeft zijn verhaal,
naar een mededeeling aan het slot van zijn boek, opgedragen aan zijn vrouw, wier
liefde zich ontfermde over zijn gemartelde menschelijkheid en die hem van zijn eigen
oorlogsobsessie heeft bevrijd, - en aan zijn jeugdigen zoon, de toekomst van zijn
vleesch en geest, opdat die toekomst beter zij - en h i j niet dooden zou. Doch daarmee
heeft hij tevens dit verhaal opgedragen aan a l l e vrouwen, die hun mannen uit de
oorlogshel terugontvingen en aan a l l e zonen, die geboren zijn uit de verwachting
van een betere toekomst. Ja, aan allen heeft hij het opgedragen, die geen menschen
hebben gedood en die geen moordenaars in hun armen hebben behoeven te sluiten,
opdat zij weten zullen wat het beteekent menschen te hebben gedood en wat het
beduidt, wanneer een massamoordenaar heul zoeken moet voor zijn daden in
vrouwe-armen.
In dit simpel verhaal is geenerlei pathos te bekennen. Het is een soms bijna nuchter
relaas van gebeurtenissen. In tal van oorlogsboeken zijn ze beschreven. En toch grijpt
ons dit boek zeer aan. Waarom? In de eerste plaats, omdat wij hier, gelijk in Schoup's
‘In Vlaanderen heb ik gedood’, alles onmiddellijk verhaald en getransponeerd vinden
in de eigen taal, en dan, omdat het ons zoo kinderlijk eenvoudig en spontaan verteld
wordt zonder eenige epische allure en zonder de minste behoefte aan dramatische
gespannenheid.
Zooals een kind, dat het niet helpen kan en zich toch onbewust verbonden voelt
met het noodlotsgebeuren om zich heen, de dingen verhaalt, even rechtuit en op den
man af wordt ons hier beschreven wat duizenden en duizenden, van welke nationaliteit
zij ook waren, geleden hebben in de vuurlinie en achter het front. Hoevelen zijn
tegenwoordig al weer vergeten wat zich in de jaren 1914-'18 heeft afgespeeld;
hoevelen hebben er in het geheel niet meer van gehoord of halen ongeloovig de
schouders op, wanneer zij er over hooren spreken! Men geve hun dit boekske in
handen met de suggestieve houtsneden van Aart van Dobbenburgh. Misschien, dat
het hun de oogen opent eer het wederom te laat is. Want deze weerlooze menschelijke
stem kan niet liegen en spreekt niet groot.
Jaren waren er noodig (en men huivert, als men bedenkt hoe deze jaren moeten
zijn geweest), eer deze stem het vermocht te spreken. Maar nu zij eenmaal gesproken
heeft, zal men naar haar moeten luisteren en wie eenmaal naar haar geluisterd heeft,
zal het nimmermeer kunnen vergeten. Hij zal Remarque en Renn en Glaeser misschien
uit het oog verliezen, maar dit kleine boekje met zijn simpel verhaal zal hem bijblijven
door de dagen heen en hem eraan herinneren wat menschen elkander aan kunnen
doen, wanneer de demonie van den oorlog macht over hen krijgt.
Een hoog spel wordt wederom met millioenen menschenlevens gespeeld in
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onze dagen. Leuzen verblinden den blik. Dit kleine boek houdt de oogen open. Lees
het, herlees het. Als wij het niet om ons zelfswil doen, laten wij het dan doen ter
wille van onze kinderen. Eenmaal zullen zij rekenschap vragen aan dit geslacht!
ROEL HOUWINK

David de Jong Jr., De Stenen Doolhof, A.A.M. Stols, Maastricht.
Ergens roept George Grosz zijn confraters toe: ‘Gaat naar de meetings der proletariërs
en ziet en hoort.... te lang waren jullie penseel en pen lege strohalmen. Begrijpt, dat
deze massa het is, die aan de organisatie der wereld arbeidt! Niet gij doet dat! Uw
getoet rond uw lieve Ik is volmaakt onbeduidend! Maar wel kunt gij meebouwen
aan die organisatie. Gij kunt helpen, indien gij slechts wilt! Doch dan zult gij aan
uw kunstarbeid die zin hebben te geven, die gedragen wordt door de revolutionaire
idealen der arbeidende mensen!’
En zo ongeveer verstaat David de Jong Jr. m.i. zijn culturele zending. Nergens
klinkt echter in dit boek het naïve optimisme der socialistische dichters, culminerend
in de dichtregel:
‘Klein krijgt de wereld ons nimmer meer....’;

noch ook de rauwe, zich-zelf-overschreeuwende haat der Links-Richters. Hij schijnt
een Liefde-vol medicus, ernstig en bewogen aan het bed eener succomberende
Maatschappelijke Orde - bewogener stellig aan de couveuze der Toekomende - en
tussen de zalen, op de corridor, staat hij even stil, omdat dit alles te veel dreigt te
worden.
Aan dit boek kan het verwijt gemaakt worden, dat het te weinig compositorisch
is; er kan verwezen worden naar enige zwakke hoofdstukken en passages; men kan
de vinger leggen op enkele onjuistheden - maar zó overtuigend van een waarachtig
kunstenaarschap zijn de meeste bladzijden en zó grootmenselijk is de liefde voor het
veelomvattende onderwerp, dat men onmiddellijk geneigd is van dit romandebuut
de (onvermijdelijk?) zwakke plekjes te vergeten, om zich alleen te bezinnen op dit
waarachtig en ernstig uitgezegde, dat een veel-belovende bijna dreigde te verstikken.
J. VAN HATTUM

Dr. A.C. Bouman, Kuns in Suid-Afrika. N.V. U.M. v.h. Jacques Dusseau
en Co., Kaapstad en Firma J.H. De Bussy, Pretoria, 1935.
Dr. Bouman schreef een reeks karakteristieken van kunstenaars die in Zuid-Afrika
werken of werkten, met goede afbeeldingen. De afgebeelde werken worden
geanalyseerd en opgevoelige wijze besproken. Dr. Bouman kijkt met veel overgave
en schrijft bondig en instructief. Men kan dit helaas niet zeggen van veel schrijvers
over kunst. Vaak is het kijken zoek. Geschreven
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wordt er meer dan gekeken. Wat in het schrijven van Dr. Bouman treft is de
eenvoudige, directe zeggingskracht en een warme overreding. Een geboren gids voor
den belangstellenden leek. Voor den meer geschoolden lezer zou de schrijver hier
en daar critischer kunnen zijn. Wellicht is hij dat ook, maar een doorgevoerde critische
visie zou voor het doel van zijn boek technisch te ver gaan. Het onderscheiden wordt
wel gewekt maar nog niet geheel uitgewerkt.
Boeiend is vooral zijn inleiding, waarin een algemeene uiteenzetting van
kunstopvattingen en van kunstzien op bevattelijke wijze wordt gegeven. Terecht
wijst Dr. Bouman op de Europeesche bewegingen en telkens geeft hij aan in hoeverre
de besproken schilders daarmee in aanraking zijn geweest. Een Suid-Afrikaansche
kuns is er dus niet - nog niet, al zit er blijkbaar genoeg van Suid-Afrika in om er de
saamvatting van te geven, die Dr, Bouman heeft beoogd.
Hij bespreekt met waardeering o.a. ook L u y t , die wij kennen door zijn
inzendingen in Pulchri Studio en de Haagsche Kunstkring. Typeerend is de
karakteristiek van F r a n s O e r d e r . Dr. Bouman is hier critisch genoeg en steekt
niet onder stoelen of banken, dat Oerder als schilder tegenvalt. Toch geeft hij hem
een plaats en motiveert dit als volgt: ‘Omdat Oerder as enigste van sy tijd soveel vir
die nageslag in 'n verdienstelike vorm bewaar het, gee ons hom ook in hierdie boek
die plek wat hom toekom.’ Zie, dat is rechtvaardig en menschelijk, nadat hij hem
aesthetisch is afgevallen. Zoo maakt men, behalve met kuns in Suid-Afrika kennis
met een menschelijk en zuiver schrijver over kunst.
A.M. HAMMACHER

Kalenders 1936
De Haagsche uitgeverij van B o u c h e r liet B u c k l a n d W r i g h t vier houtgravuren
maken van gefantaiseerde landschappen, levend van verdeeling der zwarten en witten
met boeiende details en aardige vondsten; goed gedrukt en schoon vooral in de diepe
zwarten. Een beheerschte, strakke kalender, met cachet.
Typisch hollandsch is de door de uitgeverij C o n t a c t te Amsterdam toegezonden
kalender van J o S p i e r . Lichte humor, kleine grapjes, lichte kleurtjes, beweeglijke
lijntjes; alles ingesteld op onzen zin voor het levensdetail. Ongemeen bekoorlijk is
de verzorging van het omslag, waarin de kalender wordt aangeboden. Hier en daar
zweemt Spier naar het cliché en nadert hij het goedkoop-grappige; de plaat van de
meeuwen is beneden zijn kunnen; de meeste bladen geven alle geneuchten van dit
populaire talent.
A.M. HAMMACHER
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LUDMILLA PITOËFF, GÉRARD EN JEAN HORT IN DE GERECHTSSCÈNE VAN SHAW'S ‘SAINTE JEANNE’
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De Pitoëffs
Een buitenlandsche tooneelgroep in dienst van het Fransche
avant-garde theater
door Cornelius Conijn
ENKELE jaren vóór den wereldoorlog werd een jonge man van het ouderlijk landgoed
in den Caucasus naar Leningrad, het toenmalige Sint-Petersburg, gestuurd, om de
colleges in de rechten te volgen. Het zal geen verwondering wekken, dat deze student
al gauw zijn studiën verwaarloosde om zich met hart en ziel aan het, door hem zelf
in het leven geroepen, amateurtheater te wijden, als men weet, dat de naam van dezen
jongen leider Georges Pitoëff was, een naam, die voorbestemd zou zijn eens te prijken
in de annalen van de internationale tooneelwereld. Dit studententooneel, dat dra het
middelpunt werd van het geheele cultureele leven der jongeren, in wier midden de
nieuwe opvattingen van aesthetiek evenzeer gistten en werkten als de politieke ideeën
onder het volk, werd simpeltjes ‘ons theater’ genoemd. Het was op coöperatieve
basis opgericht, in dien zin dat alle leden een even groot aandeel in de voorbereiding
van een opvoering hadden. Regie en belichting, decoratie en vertaling der stukken,
hoofdrollen en werk van souffleur en machinist, alles werd om beurten door de leden
van het gezelschap waargenomen. In de beste aller leerscholen, die de praktijk nog
steeds is, zou de jonge Pitoëff dus voor het eerst de gelegenheid krijgen, zijn krachten
als regisseur en speler te beproeven en de waarde te zien van een samenspel, waarbij
het zwaartepunt van de opvoering niet al te zeer verlegd werd naar de centrale figuur
van een talentvollen hoofdrolspeler of naar een te excentrieke mise en scène, die den
tekst van het stuk opoffert aan regievondsten, zooals dat maar al te vaak bij de
experimenteerende moderne tooneelgroepen het geval was. Het enthusiaste
amateurgroepje greep hoog, waar het de keus der op te voeren stukken betrof. Van
den jeugdigen Andrejeff werden de eerste tooneelproeven ingestudeerd en verder
speelde men klassieken als Shakespeare en Goldoni. Het succes was zeer groot bij
een kleine intellectueele elite; doch het was te begrijpen dat er voor den leider, die
zich met al zijn macht toelegde op het slagen van de zelfopgelegde taak, weinig tijd
voor de juridische studie overbleef.
Vandaar dan ook dat hij, op ouderlijk bevel, een jaar voor het uitbreken van den
oorlog naar Parijs vertrok, om aan de Sorbonne zijn studiën ongestoord te kunnen
voleindigen. Men veronderstelde, dat de theaterdemon den jongen Rus in het vreemde
land toch niet zou kunnen achterhalen, daar hij de taal maar juist voldoende
beheerschte om de lessen te kunnen volgen.
Doch nu kwam er een ander obstakel op zijn weg, dat hem opnieuw alle
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arbeidsplichten deed vergeten: een slank en klein Russisch meisje met groote, donkere
kinderoogen en iets etherisch, iets onwezenlijks in haar pure en maagdelijke
verschijning. Het was Ludmilla, een Georgiaansche, uit haar verre steppen in het
Quartier Latin overgeplant, waar zij zich veel sneller had weten aan te passen dan
de fantastische, hartstochtelijke en dan weer flegmatieke Georges, wiens echtgenoote
zij weldra werd. Het was zomer 1914 en de huwelijksreis brachten zij in Genève
door, toen plotseling de oorlog uitbrak. Vier lange jaren zou het jonge echtpaar
genoodzaakt zijn in de Zwitsersche stad te blijven, toenmaals een mengeling van
allerlei nationaliteiten, idealen, gelooven; een kleine witte stip in de bloedroode vlek,
die op de landkaart van Europa gevallen was en waar trots alles het intellect voortging
te experimenteeren en te rijpen, om de groote omwenteling in het leven en in de
mentaliteit van het menschdom voor te bereiden.
Sommige lieden schijnen voorbestemd te zijn tot een bepaalde carrière of levenstaak
en, als door een innerlijke noodzaak gedreven, triomfeeren zij over allerlei
moeilijkheden en uiterlijk bezwarende omstandigheden om, al is het dan ook langs
een kronkelpad, hun doel te bereiken. In de oorlogsjaren voelde Pitoëff hoe langer
hoe meer, dat het tooneel hem een behoefte was. Een behoefte, die hij voorloopig
slechts kon voldoen door het organiseeren van weldadigheidsvoorstellingen ten bate
van de hospitalen en de slachtoffers van den oorlog in den kleinen kring van Russische
uitgewekenen - het was nog vóór de revolutie, die de Wit-Russen in grooten getale
naar Genève zou doen komen.
Doch toen in 1917 de omwenteling in zijn vaderland plaats vond en de ouderlijke
subsidie voor goed werd stop gezet, moest de jonge man, die juist pater familias
geworden was, voor het eerst in zijn leven zijn eigen brood verdienen. Geen wonder,
dat hij zich definitief naar het tooneel keerde en in datzelfde jaar debuteerde hij in
de Fransche taal, als hoofdrolspeler en regisseur tevens, bij de ‘Comédie de Genève’
met Ibsen's drama ‘Hedda Gabler’. Het werd een gedenkwaardige opvoering, die
niet zonder incidenten verliep, want de nieuwe regieopvattingen van den jongen man
en de merkwaardige, fantastische speelwijze (waarbij het toen nog zeer sterke
buitenlandsche accent, dat hij nooit geheel heeft weten weg te werken, hem zeer
moet hebben gehinderd) verwekten een storm van verontwaardiging bij de
conservatieven; terwijl de jongeren deze radicaal revolutioneerende tooneeltechniek,
waarbij eenerzijds de innerlijke spanning van de figuren en de symboliek der
handeling werden onderstreept door de regie, anderzijds een persoonlijke opvatting
van de vertolking door elk acteur afzonderlijk werd toegelaten, stormachtig
toejuichten.
Als onmiddellijk gevolg van deze opvoering kwam het, om financieele redenen
zoo noodige, engagement en het persoonlijk succes van den Rus werd dra zoo groot,
dat hij een jaar later reeds met een kleine groep geestverwanten
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een eigen theater stichtte, voorloopig nog gebaseerd op de coöperatieve begrippen
van het studententheater in Petersburg. Dat, wat voor een jeugdgril van een verwenden
jongen aristocraat was aangezien, had reeds vruchten gedragen en de ervaring, die
de jeugdige directeur op deze wijze had verworven, zou hem zeer te stade komen.
Want het Théatre Pitoëff was tot groote daden voorbestemd!
Het begin was bescheiden. Bijna alle leden van den troep waren enthousiaste jongeren,
de intellectueele en artistieke elite van Genève, schilders, decorateurs, dichters,
studenten. Voorloopig waren het dus nog half-amateurs, die meewerkten aan de
opvoeringen, welke eerst eens, daarna, bij het groeien van het succes, vier maal per
week werden gegeven. Overdag werd er gewerkt om het levensonderhoud te
verdienen, 's avonds werd er gerepeteerd, gespeeld, décors gemaakt. De nijvere
handen van de kleine en bescheiden Ludmilla, die zich steeds op den achtergrond
hield, tooverden uit felkleurige lappen stof heel wat origineele of historische costuums.
Haar medewerking bleef voorloopig tot die onaanzienlijke rol beperkt.
Onwillekeurig dringt zich de vergelijking op met het ontstaan van zooveel andere
moderne gezelschappen die, in verschillende landen van Europa en Amerika, van
meer idealen dan geld voorzien, voor de kunst zonder commercieele bijbedoelingen
zijn opgekomen. Ook de Province-Town Players, of die van de Washington Square,
kwamen omstreeks dien tijd in een donkere schuur in een oude buurt van New York
samen, zonder ervan te droomen nog eens tot het beroemde Guild Theatre uit te
groeien.1)
Gaston Baty en zijn ‘Chimère’, Firmin Gémier of Copeau en hun leerlingen, het
zijn alle analoge gevallen van spontaan gevormde groepen van jonge talenten, waaruit
het beste van onze huidige tooneelspeelkunst is voortgekomen.
Nadat de eerste vreugderoes van wapenstilstand en vredesverdrag wat was geluwd,
kwam het terrein vrij voor ernstigen, experimenteelen en opbouwenden arbeid.
Hoofden en harten waren opengesteld voor alle nieuwe stroomingen, die ontstonden.
Vier jaren lang werkte het kleine troepje getrouwen, voor bepaalde voorstellingen,
die grootere bezetting vroegen, met talentvolle amateurs of studenten uitgebreid, in
Genève. Tijdens het speelseizoen werd bijna elke week een nieuwe opvoering
gegeven; niet minder dan honderd vier en veertig stukken van het wereldrepertoire
werden in dien tijd gespeeld. Wat een geweldige krachtsinspanning dat vereischt,
zal ieder aanvoelen, die zich eenigszins kan voorstellen, hoeveel er reeds aan de
voorbereiding van één enkele opvoering vastzit. Dat geen betere leerschool voor
jonge acteurs en regisseurs mogelijk is, zal men gemakkelijk kunnen begrijpen. Een
dergelijk tooneellaboratorium en de mogelijkheden die daardoor allen

1) Zie ‘Het Amerikaansch Tooneel’, Elsevier, Dec. 1934.
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jongen artiesten werden geboden, om hun denkbeelden te verwezenlijken, was in
deze periode, waarin op allerlei kunstgebied zooveel werd geëxperimenteerd en naar
nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden gezocht, niet alleen uiterst belangrijk, doch haast
een noodzaak; in ieder geval een logisch tijdverschijnsel. En het programma gaf
groote afwisseling in de keuze der stukken te zien. Natuurlijkerwijze sprong de leider
in de bres voor de auteurs van zijn land: Tchechov, Tolstoï, Gorki, Leonid Andrejeff,
wiens ‘De man, die de klappen krijgt’ tot een groot persoonlijk succes voor Pitoëff,
den tooneelspeler, werd. Deze comedie, evenals verscheiden andere onbekende
Russische werken, begonnen via de Fransche opvoering een triomftocht over het
wereldtooneel. Ook in dit opzicht was Pitoëff dus een pionier en zeker is het dat hij
in de latijnsche landen meegewerkt heeft aan een meer algemeene waardeering van
schrijvers als Maxim Gorki en Dostoïewski. Over het algemeen werd hij anders bij
het publiek, ook al wegens de handicap van de voor hem vreemde taal, voornamelijk
als regisseur, doch niet als vertolker, geapprecieerd. Verder werden de meesterwerken
van Shakespeare in hoogst origineele, gestyleerde decors (een ware revolutie in die
dagen op het gebied der tooneelaankleeding) uitgebracht. Het Noorden was met
Strindberg en Ibsen en Björnson vertegenwoordigd, Groot-Brittannië met Synge en
Shaw; zelfs Nederland werd niet vergeten met een magistrale vertolking van
‘Allerzielen’, dat het zoowaar tot een kassucces bracht, hetgeen toentertijd in Genève
beteekende dat er meer dan acht voorstellingen van konden worden gegeven.
In die jaren kweekte de jonge leider de kern van een troep, waarmee hij zich later
een wereldfaam zou veroveren. Van de getrouwen waren het vooral de majestueuze
Nora Sylvère, onvergetelijke Hérodiade van Wilde's ‘Salomé’, Alice Reichen, de
Ibsen-speelster, Léonard en Penay, de verdienstelijke acteurs van zooveel andere
opvoeringen, die jarenlang onder zijn leiding zouden blijven werken, na eerst volledig
door hem te zijn gevormd. Doch, op geheel onverwachte wijze, kwam uit den schoot
van het gezelschap een zeldzame bloem van genie ontluiken, later een ster van de
eerste grootte aan het tooneelfirmament. De kleine, wat schuchtere Ludmilla Pitoëff,
gedienstig als steeds, werd verzocht voor een eerste leesrepetitie in te vallen voor
een actrice, die genoodzaakt was dien avond afwezig te zijn, aangezien zij, als de
meesten van hen, elders voor haar onderhoud moest werken. Voor allen, in de eerste
plaats wel voor haar echtgenoot, werd die lezing een openbaring. Met haar pure en
ijle geluid en het aangeboren dramatisch instinct, dat zooveel Russen bezitten,
doorvoelde zij de rol instinctief en zonder mimiek, alleen met den gloed van haar
bezielde stem, gaf zij er een aangrijpende vertolking van. Zooals de heel enkele
werkelijk begenadigden, een Duse, een Réjane, bij wie haar aangeboren talent, een
natuurtalent dat niets cerebraals heeft, wel eens vergeleken wordt, wist zij spelender-
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wijs alle moeilijkheden van techniek te boven te komen. Van het eerste oogenblik,
dat zij op de planken stond, voelde zij, zonder een enkele vooropleiding of school
te hebben gehad, zuiver alles aan wat zij te doen had, om de persoon, welke den tekst
aangaf, te creëeren en feilloos en ontroerend wist zij elke figuur tot in de fijnste
details uit te beelden.
Vandaar dat Ludmilla Pitoëff, niet als zooveel andere actrices, langzaam aan is
gegroeid onder leiding van haar regisseur. Zij, die haar bij haar debuut in Genève
hebben gezien, beweren, dat zij toen reeds een even ontroerende en even groote
actrice was als nu nog, nu zij weldra een twintigtal jaren ‘métier’ achter zich zal
hebben. En dat kan men slechts van zeer weinigen zeggen op een gebied, waarop
zich velen geroepen wanen, waar men ongetwijfeld vele talenten vindt, doch waar
maar o zoo weinig uitverkorenen bij de gratie Gods zijn.
Het moet echter erkend worden, dat in die twee eerste jaren van het bestaan van
de Compagnie Pitoëff de zich snel over Europa uitbreidende roep van wat door het
kleine groepje buitenlanders daar in Genève voor het moderne Fransche tooneel werd
gedaan, voornamelijk gebaseerd was op het werk van Georges Pitoëff, als leider en
ook als speler. In het voorjaar van 1919 had hij zich in het Théatre des Arts, aan den
rand van Montmartre gelegen, aan Parijs geopenbaard met het drama van Henri
Lenormand ‘Le temps est un songe’, waarin, naast de heftige dramatiek met
filosofischen achtergrond van het werk zelf, ook de op geheel nieuwe basis
geconcipieerde regie en het magistrale spel van onze landgenoote Marie Kalff
(echtgenoote van den auteur) werden opgemerkt. Na Parijs was het een korte tournee
door België en Holland, waardoor de faam van het jonge gezelschap een volgend
jaar voorgoed werd bevestigd met een ander stuk van dienzelfden Lenormand ‘Les
Ratés’, waarin het leven achter de coulissen van de theaterwereld wordt belicht, in
de mismoedige sfeer van een tweederangstournee in de provincie, met half mislukte
sterren en hoopvolle jongeren, die voorbestemd zijn onder te gaan aan sleur, of
opgeofferd te worden aan intrige. In datzelfde jaar zag Parijs eerst, de provincie later,
de creatie van Strindberg's ‘Freule Julie’; Shaw's ‘Chocolate Soldier’; een ingenieuze
opvoering van Shakespeare's ‘Macbeth’ met de gestyleerde decoraties en vooral den
origineelen ‘Hamlet’. Deze laatste voorstelling, zonder een enkele coupure gespeeld,
duurde vijf uur en Pitoëff vond er misschien de mooiste rol van zijn carrière in.
Waarschijnlijk is het, dat deze langste van alle hoofdrollen, uiteindelijke ambitie van
elk acteur, nog nooit eerder op dergelijke persoonlijke wijze werd gespeeld, zoo
on-academisch mogelijk. Hier kreeg het publiek ook voor het eerst een klein begrip
van de geweldige mogelijkheden aan spanning en draagkracht, in het frêle figuurtje
van Ludmilla-Ophelia verscholen. Het werd dus een driedubbel succes, om drie zeer
verschillende redenen: het genie van de vrouw, de durf en de autoriteit van den man,
die in de vaart van de
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dramatiek over alle bezwaren van hinderlijk accent wegspeelde (en wat een prestatie
moet dat, in het uiterst chauvinistisch Frankrijk vooral, zijn geweest!) en ten laatste
het groote belang van de decoratie, waarbij het snelle wisselen der vele scènes door
een achtergrond van neutrale doeken werd mogelijk gemaakt.
Men schreef 1922. In het woelige na-oorlogsche Parijs, waar het intellect van de
geheele wereld zich samentrok, waren geweldige revoluties op velerlei gebied aan
den gang. Picasso, Gide, Cocteau, de Russische balletten, Milhaud en Poulenc, Dada
en Impressionisme - allerlei nieuwe initiatieven werden geestdriftig ontvangen en
vonden een gretig en leergierig publiek. Het was te voorzien, dat dit alles eveneens
op het tooneel een wisselwerking zou uitoefenen en dat ook de litteratoren der jonge
generatie zich naar het theater zouden keeren. Als logisch gevolg hiervan ontstonden
de troepen van de avant-garde theaters, met name Jacques Copeau en zijn Vieux
Colombier; Gaston Baty met zijn gezelschap, waarvan Marguerite Jamois, die andere
instinctieve speelster met een zuiver emotioneel temperament, de spil zou worden;
Dullin en zijn Atelier; Louis Jouvet, even groot speler als leider, met de subtiele
Valentine Tessier. Al deze spelers vormden een kartel, naast het commercieele-, het
‘boulevard’ theater, waar de lichtere kunst bloeide, die daarom zeker niet
minderwaardig was en waar ook veel modern werk van groote verdienste en allure
ten doop werd gehouden. Maar de leiders van het kartel durfden te experimenteeren,
zij kwamen op voor de jongeren, toen nog geheel onbekend, namen die later beroemd
zouden worden, als die van Marcel Achard, Fernand Crommelynck, Jean Jacques
Bernard, Giraudoux.... en daarnaast vergaten zij de klassieken van eigen en vreemden
bodem niet. Maar in den koortsigen ijver, de nieuwe talenten van eigen land een kans
te geven (een uiterst lofwaardig streven), of door opvoeringen volgens de nieuwe
opvatting een jongen glans te verleenen aan de werken van de grootmeesters van
vorige eeuwen, Molière, Calderon de la Barca, Shakespeare en Lope de Vega, vergat
men te kijken naar dat, wat de andere landen presteerden, naar de nieuwe loten, die
opgeschoten waren in Centraal Europa of in Amerika. Het is de groote verdienste
van Pitoëff's streven, en tevens misschien voor een deel de verklaring waarom zijn
opvoeringen zoo een gretig onthaal vonden, dat deze leemte door het troepje van
jonge buitenlanders uit Genève aangevuld werd; een leemte die door de zeer
belangrijke buitenlandsche kolonie van Parijs nog eens zoo sterk werd gevoeld.
Anderzijds verklaart dat uitgesproken on-Fransche karakter van zijn werk van die
eerste jaren ook, waarom de pers al die moderne pogingen schoorvoetend ontving,
zooals alles wat niet zuiver latijnsch was. Dat gebeurde niet uit een drang naar het
conservatieve - daarmede meende men in die jaren voorgoed te hebben afgedaan.
Hoe verwonderlijker hoe beter; een
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stelling die helaas soms naar de hypercerebrale goocheltoer of het zuiver abstracte
leidde, onder verwaarloozing van de eeuwige wetten van het tooneel, waarvan de
klassieken ons zulke onvergankelijke voorbeelden lieten. Neen, de durf van het
experiment was het niet wat afschrikte, maar wel soms de keuze van de buitenlandsche
werken, getuigend van een gansch andere mentaliteit, en verder de opvoerings- en
speelwijze, die zoowel bij het Duitsche impressionisme en expressionisme, als bij
de Russische theorieën van een Meyerhold te leer waren gegaan en in het geheel niet
met het Fransche temperament strookte. Maar de vreemdelingen van Parijs en het
publiek van de zomertournee's, die langzamerhand tot heel West-Europa werden
uitgebreid, bleken trouwe supporters.
In het jaar 1922 dus was de Compagnie Pitoëff, als een erkende en vaste
Zwitsersche tooneelgroep, voor het eerst met gastvoorstellingen naar Parijs gekomen.
Drie maanden lang had men in de Comédie des Champs Elysées de beste stukken
van het repertoire gespeeld, de Russen, den alles revolutioneerenden Hamlet, Shaw,
Ibsen en Strindberg. Van dat jaar af ging er geen Parijsch tooneelseizoen voorbij of
enkele der belangrijke premières waren het werk van de Pitoëffs, die zich definitief
in de hoofdstad hadden gevestigd. De eigen plaats, die zij er zich veroverden,
bevestigde zich met de jaren. Molnar's ‘Liliom’ werd een triomf voor de regie, met
de merkwaardige ensceneering van den hemel, waar de gelukzaligen in gevleugelde
taxi's opkomen en met tal van humoristisch-realistische details, zooals geen andere
regisseur zou hebben aangedurfd. Pirandello's ‘Zes personagiën op zoek naar een
auteur’, deed heel Parijs naar de Comédie stroomen door de waarde van dat zeer
curieuze stuk. De ‘Henry IV’ van denzelfden schrijver werd voornamelijk een succes
door het speeltalent van de twee mannelijke hoofdpersonen: Pitoëff die op subtiele
wijze dit uiterst gecompliceerd karakter uitbeeldde en Michel Simon, een van de
getrouwen uit Genève meegebracht en die enkele jaren later op den boulevard en in
de film sterk naar voren zou komen. Bijna alle opvoeringen waren om de een of
andere reden een succes in artistiek opzicht, al waren helaas de financieele resultaten
bijna nooit van gelijke verhouding. En het moet gezegd dat de medewerking van
Ludmilla en de soms hallucineerende kracht van haar vergeestelijkt spel heel wat
voorstellingen, die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven, tot iets van een
bijzondere belevenis maakten. Zoo was een van haar glansrollen ‘Mademoiselle
Bourah’, de komedie van Claude Anet, die wel iets buiten de steeds gevolgde lijn
lag, daar het een wat lichter stuk was van zuiver-Franschen geest en van een niet al
te groote intrensieke waarde, dat, gespeeld volgens den charmanten en vlotten trant
van het boulevard-theater, zeker nooit een zoo grooten indruk zou hebben gemaakt.
Maar Ludmilla bracht alles op een hooger plan met haar verinnigd spel en persoonlijk
magnetisme, dat niet alleen de toehoorders meesleepte, doch tevens de medespelers
aanvuurde.
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En ook het buitenland was getroffen door het geniale van haar uitbeelding, juist in
deze rol die geheel door eigen opvatting verbreed en verdiept was. De centrale figuur
groeide buiten het kader van het stuk uit en haar gesublimeerde emotie wist zij het
publiek deelachtig te maken; voor een ieder werd deze opvoering een van de zeldzame
belevenissen, die men als een kostbaar bezit in de herinnering sluit.
De opvoering van Shaw's ‘Saint Joan’ zou de faam van de Compagnie Pitoëff
voorgoed bevestigen. In Holland herinnere men zich Verkade's bewonderenswaardige
opvoering, met de prachtige decors van Wijdeveld. In Parijs had Ludmilla Pitoëff te
kampen met vergelijking van haar spel met dat van de twee heel groote actrices,
welke die rol hadden gecreëerd: Sybil Thorndike in Londen en Winnifred Lenihan
in het New Yorksche Guild Theatre. Dat zij, die alle drie creaties hebben gezien, aan
het vergeestelijkte spel van de Maagd Johanna, zooals die figuur door Ludmilla werd
uitgebeeld, de voorkeur gaven, maakt elke verdere commentaar overbodig. Doch
daarnaast moet onmiddellijk de zeer ingenieuse en zeer geslaagde regie van haar
echtgenoot worden genoemd, die met uiterst beperkte middelen, met enkele
gestyleerde kostuums, met enkele vierkante meters podiumvloer, wat doeken en licht
en kleurige projecties, wonderen tot stand wist te brengen om voor elk tafereel de
juiste sfeer te scheppen. Ook als acteur was Georges Pitoëff bewonderenswaardig
in de moeilijke compositierol van den Dauphin, een van die halfslachtige en
fantastische figuren, die hem bij uitstek liggen en waarin hij zijn zuiver Slavisch
gebleven temperament geheel kon uitleven. Want over het algemeen bleef Parijs zeer
gereserveerd waar het zijn tooneelspelerstalent gold (ondanks zulke gave vertolkingen
als Liliom of Henri IV), maar in de uitbeelding van zulke gecompliceerde figuren
moest men toch zijn meesterschap erkennen.
Gedeeltelijk verklaart dit dan ook zijn persoonlijk succes in Brückner's ‘Les
Criminels’, een realistisch werk dat bijna twee jaar lang werd gespeeld en waarin
men voortging de specifieke taak te vervullen, het Parijsche publiek iets anders te
brengen dan wat het gewoonlijk te zien kreeg: een ‘tranche de vie’ van het leven der
bourgeoisie in Duitschland, nu eens niet door politieke tendenzen vervormd. Ook de
mise en scène viel in den smaak. Al de korte tafereelen speelden zich achtereenvolgens
op de drie verschillende etages van een huis af, dat men in doorsnede zag. In deze
opvoering kwam voor het eerst een der jongere acteurs naar voren, die een der hechte
steunpilaren van het ensemble zou worden, Luis Salou en ook onze vroegere
landgenoote Marie Kalff had een belangrijk aandeel in het slagen dezer voorstelling.
Getrouw aan zijn principe, de belangrijkste moderne voortbrengselen der
internationale litteratuur bekend te maken, bracht Pitoëff vervolgens ‘The hairy Ape’
van den Amerikaan Eugen O'Neill, ‘Fait Divers’, voor het voetlicht, een door onzen
landgenoot Gobius in het Engelsch geschreven spel
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en twee hoogst eigenaardige voortbrengselen van de Zweedsche tooneel-productie
‘Joë et Cie’ en ‘Les Gants Blancs’, van den jong gestorven Hjalmar Bergman, dien
hij hiermee aan het Fransche publiek voorstelde.
Het gezelschap was intusschen aan het zwerven geraakt. Van het kleine en
ouderwetsche Théatre des Arts waren zij teruggekomen in de buurt van de Champs
Elysées, om na een seizoen in het Théatre de l'Avenue en de Vieux Colombier
eindelijk in de Mathurins te belanden, waar zij voorloopig vasten voet schijnen te
hebben gekregen. Vermoeiende tournee's, gebrek aan behoorlijk bespeelbare
schouwburgen, onvoldoende repetitielokalen, financieele belemmeringen, langdurige
ziekte van den leider.... tegenslagen van velerlei aard moesten zij ondergaan. Doch
al dergelijke materieele beslommeringen hadden geen invloed op de artistieke
kwaliteiten van het werk. Integendeel, sinds de laatste seizoenen schijnt de directie
ertoe te zijn overgegaan, de belangrijke rollen uitsluitend door bekende acteurs te
doen vervullen, die hun sporen elders reeds hebben verdiend en niet meer zooals
vroeger, uitsluitend den nadruk te leggen op het spel van de hoofdfiguren en van de
groepen en massaregie, onder verwaarloozing van de tweedeplansrollen, die toch
ook dikwijls van groot belang zijn. Dit komt natuurlijk de waarde van het geheel
zeer ten goede, zooals duidelijk blijkt uit de eerste opvoering met sterbezetting,
waarmee het seizoen 1935/'36 ingezet werd: ‘J'aurai vécu un grand amour’, een
historisch spel van den jongen Stève Passeur. Deze nam hiermee schitterend revanche
voor het échec van zijn beide laatste komedies en voor de Compagnie is de opvoering
van dit zeer litteraire en diepgaande werk, een haarfijne psychologische studie die
al het talent der spelenden vraagt om toch steeds boeiend tooneel te blijven, een
schitterende prestatie.
Nog moet de opvoering van het nieuwe Pirandello stuk vermeld worden, getiteld:
‘Ce soir on improvise’ en laatste deel van de trilogie ‘Het theater in het theater’.
Op een gegeven scenario improviseeren de acteurs. Het is heel ingenieus, heel
cerebraal en misschien ook.... heel naïf. Het is de naïveteit van den geboren acteur,
die steeds bereid is zich door den persoon van zijn rol te laten absorbeeren. Georges
Pitoëff omschrijft dit zelf als volgt:
‘De tous les auteurs d'aujourd'hui Pirandello est le plus a c t e u r . Son don essentiel,
c'est de s'identifier totalement avec chacun de ses personages. D'où les discordances,
les constantes ruptures de ton de ses pièces, parfois si brusque que le public en reste
décontenancé. Mais pour l'acteur, quelle sécurité! Il s'enferme dans son rôle qui lui
offre Pirandello et n'a plus à en sortir. Il finit par ne plus pouvoir en sortir, par
s'identifier lui même avec son personage, par oublier qui il est.’
En deze absorbeering van acteur en voor te stellen persoon, deze verdubbeling
die, volgens de basis van de Pirandello moraal, zoo merkwaardig
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veel lijkt op die van den mensch en het noodlot dat hij zichzelf als het ware schept,
vormt het thema van dit merkwaardig stuk, van een constructie en een mentaliteit
die zoo geheel in de lijn van dit gezelschap ligt.
Georges Pitoëff is voor de toekomst, die hij met goeden moed en optimisme
beschouwt, zooals altijd vol plannen. Van theatercrisis en slechte tijden wil hij niet
hooren. Hij heeft bewezen zonder ondersteuning, met zeer beperkte middelen, de
meest gedurfde en merkwaardige opvoeringen in elkaar te kunnen zetten en ook heeft
hij ons geleerd dat men elk publiek, zelfs een zoo conventioneel en weerbarstig als
het Fransche, in zekeren zin kan opvoeden en den smaak van uitheemsch werk
bijbrengen. Ongetwijfeld is er dan ook van het streven der Pitoëffs een invloed
uitgegaan op de rest van het Fransche tooneel, daar zij door hun buitenlandsche
afkomst, opvoeding en mentaliteit ook andere ideeën en idealen hadden.
Begrijpelijkerwijze werden zij op hun beurt weer door de ‘clarté latine’ beïnvloed.
Er ontstond zoodoende een wisselwerking, die aan beide partijen ten goede is
gekomen.
De tijd van de roerige jeugd, van al te gewaagde experimenten of te bizarre teksten,
is voorbij. De volgende jaren zullen een bezonkener ontwikkeling zien, want men
evolueert ongemerkt, zoetjes aan, met den tijd mee. Doch deze harmonie en rustiger
voortgang zal geen afglijden beteekenen in de gemakkelijker banen van het
commercieële tooneel, van de amusementskunst. Daarvoor staat het artistieke geweten
van de leiders en hun eigen speeltalent ons borg. Zij hebben ervaren, dat het tooneel
zich moet blijven ontwikkelen volgens de eeuwige en onveranderlijke lijnen van de
klassieken, aangepast aan onze huidige mentaliteit. En getrouw aan dien geest zullen
ook de Pitoëffs ons ongetwijfeld nog vele schoone avonden schenken.
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Van blompot en blomglas
door J.G. van Gelder
II
VAN de twee schilders die voor de inauguratie van het bloemstuk aansprakelijk
kunnen worden gesteld, heet de eerste L u d g e r To m R i n g (1522-1583/4), een
Westphaalsch kunstenaar, te Münster, Soest en Brunswijk werkzaam, die in 1562
twee - de tot heden vroegst bekende - bloemstukken portretteerde (Afb. 2 en 4). De
opbouw van deze composities is nogal plomp en draagt de nadrukkelijkheid van het
eenvoudige. De logge potten op het geelbruin gemarmerd hout torsen de leliën en
donker-bruine irissen voor een zwart fond. Bewegingloos en stijl gelijken het
kandelaars waarmede zich zoo juist een rite heeft voltrokken. Een verklonken zware
galm, een stemming vol nog van middeleeuwsch geloof en vrees. ‘In verbis, in herbis
et in la (bore?)’ - God is in het woord, in het kruid en het werk: als vermaningen
liggen de spreuken geslingerd om de waterdragende kannen. Wat zijn het? Decoraties
ter zijde van een deur, van een toegang wellicht tot de een of andere huiskapel, of
toch misschien pendanten, als vleugels van een altaar met een voorstelling uit het
leven van Maria? Fragmenten? Men zou het willen gelooven, indien niet een 1565
gedateerde vaas met bloemen van denzelfden schilder het tegendeel bewees (Afb.
3). Geen twijfel kan er zijn, deze provinciaal schiep in het eens zoo rumoerige Münster
wel degelijk stillevens. De holle nis, die de pot met veldgewas omsluit heeft strengen
regelmaat noodzakelijk gemaakt, ook in de schikking van de bloemen. De pot met
‘knorren’ verleent niet alleen statigheid, maar suggereert ook een zelfstandigheid
aan het veldbouquet dat door de afbakening van de halve cylindervormige nis in een
eigen ruimte toeft. Het is juist deze beslotenheid, die hier het eigen bestaansrecht
accentueert. Dat het geordend opgemaakt bouquet in de binnenkamers in zwang
begint te raken, bewijzen Tom Ring's Keukenstuk in het Kaiser Friedrich Museum
te Berlijn en een 1569 gedateerd portret van den Brunswijkschen patriciër Reiner.
Op het Keukenstuk (achter de half geopende keukendeur rechts is de bruiloft te Kana
in vollen gang!) staan de bouquetten in smal gehalsde vazen gepropt op het buffet
(Afb. 1); op het portret van Reiner (in het Museum te Brunswijk) staat het ‘blomglas’
vlak voor den geportretteerde op de tafel. Maar dit bewijs beperkt zich niet tot
Duitsche voorbeelden, ook Zuid-nederlandsche portretten uit denzelfden tijd wijzen
in die richting, het overtuigendst wel het prachtige Vrouweportret van 1564, (Afb.
1 vorige aflevering), dat met goed recht aan A.Th. Key wordt toegeschreven (Museum
te Brussel) en de in 1577 geschilderde portretgroep van de familie Anselmo van
Maerten de Vos (in hetzelfde museum),
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waarbij de ouders met hun kind gezeten zijn aan een tafel, die een glas met bloemen
siert1). Het analoog voorkomen van deze motieven, zoowel in Duitschland, als in de
Nederlanden, maakt het primaat van Ludger Tom Ring voor het schilderen van
afzonderlijke bloemstillevens weer eenigszins onzeker. Ook al zijn geen bloemstukken
zelf bekend, dan toch is het waarschijnlijk dat een Nederlandsch schilder het thema
van het geordend bloemstilleven heeft aangevat, reeds vóór Tom Ring er zich toe
zette. Maar wie? Dan toch wel niemand anders dan de eenige stillevenschilder, dien
van Mander in zijn Schilderboeck noemt (direct achter de levensbeschrijving van
Hieronymus Bosch), waar hij schrijft: ‘Daer is noch gheweest eenen L o d e w i j c k
J a n s v a n d e n B o s , geboren tot 's Hertoghen Bosch, die seer fraey was van
Fruyten en g h e b l o e m t , die hij 't somtijdt maeckte als staendein een glas met water,
en gebruycter grooten tijt, ghedult en suyverheyt in, (zoo)dat alles scheen natuerlijck
te wesen: maeckende oock op de Bloemkens en Cruydekens den Hemelschen dauw:
daer beneffens oock eenighe beestgens, Vijfwouters (vlinders), Vlieghkens en
derghelijcke, ghelyck men zijn dinghen hier en daer bij liefhebbers mach sien. Hij
was oock fraye van beelden, als te sien is bij Constliefdighen Melchior Wijntgis te
Middelborgh, daer van zijner handt is eenen seer schoonen Ieronimus, vier groote
ronden, soo branden, Fruyten als B l o e m -p o t t e n en andere stuckens, seer wel en
suyver ghedaen. Oock is bij Jaques Razet (te Amsterdam) van hem een g l a s m e t
b l o e m e n , seer aerdich gheschildert’.
Nu is van dezen Lodewijck Jansz. (Valkenborgh), die omstreeks 1520 geboren
moet zijn, weinig meer bekend dan dat hij in 1567 den Bosch om godsdienstige
redenen heeft moeten verlaten. In een oude inventaris (1662) wordt nog een ‘roemer
met bloemen, geschilderd met waterverf’ van hem vermeld; de stillevens uit de
collectie Wijntgis te Middelburg zijn later in het bezit geraakt van Albertus en Isabella
van Oostenrijk2). Verder trof Buchelius in de collectie van van Mander's vriend
Ferreris te Leiden een portret van hem aan, geschilderd door Jan van Scorel. Maar
dit zijn dan ook de eenige feiten, die echter toch belangrijk zijn, omdat er ten eerste
uit blijkt dat Lodewyck Jansz. een zekere vermaardheid bezat en omdat in de tweede
plaats de stillevens, die van Mander in Middelburg en in Amsterdam aantrof, de
d i r e c t e voorbeelden hebben kunnen zijn voor de e e r s t e schilders, die in Holland
van het schilderen van bloemstillevens een beroep hebben gemaakt. Dit waren de
kunstenaars J a q u e s d e G h e y n te Amsterdam en A m b r o s i u s B o s s c h a e r t
te Middelburg. Bosschaert leefde sinds

1) Holbein's verloren gegane portretgroep van Thomas More met diens familie (1527 geschilderd;
een teekening hiernaar van 1528 thans te Basel was door Holbein voor Erasmus (!)
vervaardigd; een copie uit 1593 in de Portrait Gallery te Londen) is misschien het vroegste
voorbeeld van een familiegroep met een bloemstilleven.
2) Misschien was ook een ‘Bloemcrans’, in de coll. J. Six (veiling 1702) als van Van den Bos
geveild, van dezen schilder.
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1590 in Middelburg, waar hij in 1597 als deken van het gilde wordt vermeld. Dat de
collectie Wijntgis hem daar onbekend zou zijn gebleven is wel onaanvaardbaar. Van
de Gheyn is zelfs met zekerheid bekend dat hij in 1591 (26 jaar oud) de collectie
Razet heeft bezichtigd. Hij had vóórdien nog niet geschilderd, maar moet niet langen
tijd daarna voor het eerst het penseel ter hand genomen hebben. Het eerste wat hij
heeft gewrocht, het is weer van Mander die het verhaalt, was een ‘blompotken’ en
‘hoewel zijnen hooghsten lust was tot Figueren’ nam hij daarna als volgend proefstuk
onder handen ‘noch eenen grooten Bloempot - met meeninghe te verbeteren t' gene
hem in den eersten mishaeghde - en hij maeckte een groot glas, daer in staende eenen
tuyl van bloemen, waer in hij groot ghedult en suyverheydt te wege bracht. Dit stuck
heeft de Keyserlijcke Majesteyt (Keizer Rudolph II te Praag) ghecocht, met oock
een cleen Boecxken daer de Geyn mettertijdt eenige bloemkens van Verlichterye
nae 't leven in hadde ghemaeckt, met oock veel cleene beestkens’.
Om twee redenen zijn deze mededeelingen voor de genesis van het bloemstuk
belangrijk. Het feit dat de Gheyn aanving met het vervaardigen van een bont stilleven,
maakt een verklaring plausibel, die Vorenkamp hiervoor het eerst gegeven heeft,1)
toen hij er de aandacht op vestigde dat ook Cornelis van Haarlem, nog als leerling
van Gillis Coignet, omstreeks 1580 (17 jaar oud), aanving (alweer is van Mander de
bron) met een ‘pot met alderley bloemen nae t' leven’. De bloemen waren ‘so wel
en schilderachtig gedaen, datse Coignet langhe tijdt bij hem hiel, sonder te willen
vercoopen, omdatse soo uytnemende waren ghehandeldt’. Kenmerkend is de erbij
gevoegde vermelding dat de bloemen waren geschilderd ‘met nouw geen groenicheit
er bij’ omdat Coignet dat zoo wilde. ‘Het verbod van den leermeester om groen bij
de bloemen te schilderen’, zegt Vorenkamp terecht, ‘is teekenend voor de toenmalige
opvatting. Het bloemstuk was in de eerste plaats een oordeelkundige bijeenvoeging
van kleurige bloemen. Het groen mocht hier geen schade doen’. - En deze opvatting
blijft. Nog in 1678 plaatst Samuel van Hoogstraten (Inleyding tot de Hooge Schoole
der Schilderkonst) het stilleven op de laagste, het historiestuk op de hoogste trede
van de trap der schilderkunstige vervolmaking. Als een oefening, een schikking van
het kleurrijk palet, als een ordonnantie van het coloriet, zie daar één van de
uitgangspunten voor het bloemstuk, van den oorsprong af beslissend voor de geheele
verdere ontwikkeling van dit genre. Het impliceert in de tweede plaats van den
aanvang af een werkwijze, die zich tevreden kon stellen met een natuur uit de tweede
hand. Een aanwijzing in die richting was reeds het ‘cleene boecksken’ van de Gheyn
met planten, dieren en insecten. Hierin bevonden zich de voorbeelden waarnaar later
gewerkt werd, niet één keer, maar jaar in jaar uit. De schilderijen van de Gheyn,
Bosschaert, Brueghel en Savery en

1) Vorenkamp, Bijdr. tot de gesch. van het Holl. stilleven in de 17e eeuw, Leiden, 1933, pg.
115.
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van de meeste van hun navolgers bevestigen dit. Hagedissen, schelpen en vlinders
van Savery, van Van der Ast en anderen komen zonder merkbaar verschil op werken
voor, die zeven en meer jaren uiteen liggen. De twee tot nu toe bekende bloemstukken
van de Gheyn (uit 1612 en 1613) vertoonen d e z e l f d e bloemen, op precies dezelfde
wijze geteekend, alleen in een andere schikking, alleen in een ander kleurengamma.
Een doode kikvorsch van den jongen Bosschaert (Coll. F. Lugt) komt even later op
een bloemstuk van Marellus voor (1634, Centraal Museum, Utrecht). Plagiaat plegen
is een gewoon verschijnsel in de zeventiende eeuw en het zich zelf herhalen niet
minder. Het houdt in dat de schilderijen zelden direct naar de natuur zijn vervaardigd.
- Als Jan Brueghel in 1625 te Antwerpen sterft neemt de jonge Jan Brueghel (II) zijn
atelier over en herhaalt tot treurens toe de motieven van zijn vader. Van heinde en
ver, van Spanje en Oostenrijk, komen de bestellingen bij hem binnen; aan
verschillende stukken wordt tegelijk gewerkt en aan een opdrachtgever laat hij weten
(1635) ‘dat hij in eenen dag over 2 groote tulpen niet en can maken’. Een groote
bloemenkrans om een Mariabeeld heeft 30 tulpen; hij verlangt voor 15 dagen à 5
gld. 75 gulden loon, zijn medewerker Staelbemt ‘om die te stoffeeren met een
Mariabeeld 15 gulden en voor de vijf sinnekens (in de hoeken) 12 gld. per stuk’. Dit
is dus voor 75 gld.! Voor 150 gld. in totaal kan men het geheel dus in 14 dagen
krijgen.1) En dat is dan nog maar een vierde van den prijs die de Staten-Generaal in
1606 aan de Gheyn voor een bloemstuk betaalden, dat aan Maria de Medici werd
geschonken. In 1621 stierf Ambrosius Bosschaert te den Haag, waar hij naar toe was
getrokken, zooals zijn dochter Maria schreef ‘om een blompot te leveren die hij
hadde gemaeckt voor de bottelier van Sijn Hoochheyt daervoor hy dusend gulden
hadde bedongen....’ In het kort demonstreeren deze prijzen de opkomst, het hoogtepunt
en het verval van kunstwerk tot maaksel. Op het ensemble wordt niet meer gelet,
schrijft de Lairesse in 1707; in al die bloemstukken van schilders en vooral van
schilderessen is doorgaans meer dan één oogpunt, ‘ja, dikwijls zoo meenigen als er
bloemen zijn,.... maar hoe kan het ook minder wezen, vermidts zij veeltijds naar hun
modellen schilderen’. Oogenschijnlijk slechts is men ver verwijderd, maar in wezen
nog zeer dicht bij het oorspronkelijke uitgangspunt, wanneer deze zelfde de Lairesse
aanraadt om ‘alderhande’ bloemen van papier of zijde te verzamelen met hun
natuurlijke kleuren en met steelen van ijzerdraad: ‘Schikt 't dan tot een bouquet
samen, z ó ó d a t d e k l e u r e n g o e d p a s s e n en bij gebrek van het leven kan
men zich alzoo bij winterdagen gemakkelijk oefenen, vermidts zij niet verleppen,
maar altijd goed blijven’. Onwillekeurig denkt men even aan Cézanne's kunstbloemen
en zijn jammerklachten over het snel verwelken van de bloemen, maar de oorsprong
van de Lairesse's gedachtengang is toch

1) J. Denucé, Jan Brueghel II, Antwerpen, 1935.
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ook hier nog de 16de eeuwsche opvatting, terug te vinden in van Mander's ‘Leerdicht’
(Cap. I), waarin wordt gerijmd over het nut van ‘het sorteeren en bij een schicken
der verwen’ en waarin met nadruk op het voorbeeld wordt gewezen van Pausias, den
griekschen schilder van bloemkransjes (‘hoeykens’), voor wien het
bloemverkoopstertje Glycera van Sykion zoo miraculeus de kleuren wist bijeen te
passen.1) Niemand minder dan Rubens heeft dit onderwerp in beeld gebracht in een
werk dat bovendien het eerste schilderij was dat Rubens in samenwerking met Jan
Brueghel, die er de bloemen in schilderde, heeft vervaardigd (Afb. 16).
Dat de oorspronkelijk als oefening bedoelde bloemstukken op den duur zoo'n aftrek
vonden ligt eenerzijds aan den aantrekkelijken vorm, dien de eerste stillevenschilders
- al of niet in directe navolging van werken van Lodewijck Jansz. of Tom Ring omstreeks 1600 aan dit thema wisten te verleenen, anderzijds werd deze productie
gevoed door een belangstelling van de zijde van het publiek voor een meer geordende
tuin met bij voorkeur uitheemsche bloemen. Alvorens den stijl en de wezenlijke
kenmerken van het vroeg 17de eeuwsche bloemstuk in zijn uiteindelijke structuur
nader te omschrijven, is het noodig in het kort de geschiedenis van den vorm van het
bloemstuk te vervolgen tot omstreeks 1610. De belangstelling voor de uitheemsche
bloem, in het bijzonder de tulp, komt dan van zelf ter sprake.
Het valt moeilijk uit te maken in welke stad de eerste opbloei van het schilderen
van bloemstillevens plaats vond. Antwerpen (Jan Brueghel), Amsterdam (van
Coninxloo, de Gheyn), Middelburg (Ambr. Bosschaert), Praag (R. Savery), en
Frankfurt (Georg Flegels) komen hiervoor in aanmerking. Er worden in al deze steden
gelijktijdig en vrijwel op gelijke wijze bloemstukken gecomponeerd. Verschillen in
den aard en het karakter van het werk zijn nauwelijks te bespeuren. Deze internationale
eenheid van vorm laat zich echter toch verklaren. Het is namelijk zeer waarschijnlijk
dat de eerste aanloop voor het zich snel verspreidende genre in Holland heeft plaats
gehad en niet in Antwerpen met Jan Brueghel, die 21 jaar oud in 1589 uit Antwerpen
naar Italië was vertrokken en van hier eerst in 1596 terugkeerde. In al dien tijd
schilderde hij landschapjes, in een trant die genoegzaam bekend is; vóór 1609 is geen
gedateerd bloemstuk van hem bekend. Dit zelfde geldt voor Ambrosius Bosschaert,
die in 1597, het jaar waarin Jan Brueghel meester van het Antwerpsche gilde wordt,
reeds als deken van het gilde te Middelburg wordt vermeld. Bosschaert die omstreeks
1565 te Antwerpen is geboren (zijn zoon Abraham wordt 1586 geboren) is in 1588
lid van 't Antwerpsche gilde en is waarschijnlijk in 't zelfde jaar waarin Jan Brueghel
naar het Zuiden trok, de Schelde afgevaren naar Middelburg. In inventarissen

1) Het voert te ver om op dezen passus dieper in te gaan. Men vindt hier echter de
kleurcombinaties van rood en geel, geel en blauw, paars en groen etc. nader uitgewerkt. Een
soort theoretische handleiding op het zoo typische kleurengamma van de schilders uit het
laatste kwart der 16e eeuw.
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komen vruchtenstillevens van hem voor, zijn landschappen op de achtergronden van
zijn latere stillevens doen vermoeden dat hij ook in dat genre aanvankelijk is
werkzaam geweest. Voor de prioriteit van het geschilderde bloemstuk heeft men dan
ook wel nog noordelijker te zoeken, omdat van Mander van de Gheyn al stillevens
vermeldt die vóór 1604 (het jaar van Van Mander's boekuitgave) geconcipieerd zijn
en omdat van Gillis van Coninxloo - één van de leermeesters van Jan Brueghel - een
gesigneerd bloemstuk bekend is (Afb. 9) dat vóór 4 Januari 1607 (zijn sterfdatum)
moet zijn geschilderd.1) De ordening van dit, helaas zoek geraakte, bloemstuk staat
veel dichter bij later gedateerde composities van de Gheyn dan bij het vroegere type
zooals dat op portretten voorkomt en zooals het ons door p r e n t e n is overgeleverd.
Op deze prenten overwoekert vooral het veldgewas het totale beeld der schikking,
bij van Coninxloo is 't een compositie van bloemen geworden en juist dit type van
compositie wordt langzamerhand toonaangevend. Waarschijnlijk hebben wij dus in
deze prenten een v r o e g e r type te zien en de opvatting wordt aanvaardbaar dat de
prenten de onmiddellijke bron voor inspiratie zijn geweest en oorzaak dat op zoovele
plaatsen tegelijk een nogal identieke wijze van groepeering is gevolgd. Behalve de
niet gedateerde prent van Adriaen Collaert (Afb. 7), is wel het merkwaardigste de
reeks van 6 prenten die J.Th. de Bry naar schilderijen van J. Kempener graveerde en
die door J. Bussemacher in Frankfort in 1604 werd uitgegeven (Afb. 5 en 6). De
volheid, de symmetrische opbouw en de renaissance-vazen gaan goed samen met de
laat-humanistische spreuken, verlatiniseerde rederijkerstaal, die aan deze prenten
nog didactische waarde verleenen met den grondtoon van het memento-mori. En hoe
handhaaft zich niet tot op heden deze relatie! Nog altijd vergezellen den doode
bloemen.
Het is best mogelijk dat van Coninxloo, die van 1585-1595 in de omgeving van
Frankfort heeft vertoefd, een schakel vormt tusschen een Frankfortsche en een latere
Hollandsche traditie. Frankfort was ook in later jaren beroemd door zijn jaarmarkten
waar bijzondere bloemen en planten te verkrijgen waren.2) Dergelijke feiten, die
vooral Florilegia het licht deden zien, hebben natuurlijk stimuleerend gewerkt maar
bleven evenmin als de handel in planten en bollen tot één enkele plaats beperkt. De
prenten van de Zuid-Nederlanders Collaert en vooral van J. Mer uit 1609 (Afb. 8)
vestigen ook weer den aandacht op Antwerpen. Het merkwaardige is dat deze prenten
een veel samengepropter bloemenschat weergeven, een compacte massa met kleinere
gewassen, die in hun saamhoorigheid toch gehoorzamen aan een meer be-

1) K a r e l v a n M a n d e r , eenige maanden eerder overleden, moet zelf ook ‘verscheyden
Bloempotten van wilde bloemen’ hebben geschilderd en wel voor Willem (van Wely?) te
Hamburg, schilderijen die vermoedelijk in 1602 aan den opdrachtgever zijn verzonden. In
van Mander's sterfhuis werd o.a. een niet voltooide ‘bloempot van alderhande wilde bloemen,
na der natuyren aert en ghewas ghedaen’ aangetroffen.
2) E. Sweerts, Florilegium, Francofurti ad Moe, 1612, met een adreslijst voor de
bloemverkoopers, gedrukt achter de titelpagina van deze uitgave.
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AFB. 10, AMBROSIUS BOSSCHAERT - 1609
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11, J. DE GHEYN, BLOMGLAS 1613 - PART. BEZIT, ROTTERDAM
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12, J. VOSMAER, BLOMGLAS 1616 - PART. BEZIT, ROTTERDAM
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13, R. SAVERY, STILLEVEN 1609(?) - BRUIKLEEN CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

AFB.

14, A. BOSSCHAERT, BLOMGLAS IN OPEN NIS
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15, CLARA PEETERS, STILLEVEN MET BLOEMPOT, 1611 - PRADO, MADRID

AFB. 16, P.P. RUBENS EN J. BRUEGHEL, PAUSIAS EN GLYCERA VAN SYKION,
WESTMINSTER

± 1612 - COLL. DUKE OF
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wogen schema, als wentelen de stelen zich om een spil. Minder sterk komt dit uit in
een 1611 gedateerde bloemvaas van Clara Peeters (Afb. 15), waarin echter nog wel
juist van eenzelfde keuze van bloemen sprake is, dan wel in de vroegste werken van
Brueghel en van Ambrosius Bosschaert die 1609, 1611 en 1612 te dateeren zijn. Men
kan hier wel spreken van een Antwerpsch schema, want in Holland overheerscht
toch een minder overladen compositie. Van den beginne af schijnt hier een strenge
rangschikking van bloemen te zijn nagestreefd. Ook Bosschaert, die aanvankelijk
(Weenen, 1609) nogal ‘Antwerpsch’ begon (Afb. 10), is wel stellig onder den invloed
van zijn noordelijke kunstbroeders tot een rustiger dispositie overgegaan. Wij
noemden reeds van Mander en van Coninxloo, die van 1595 af in Amsterdam zijn
laatste en zeker niet minst vruchtbare jaren sleet. Belangrijker nog is Jaques de Gheyn
voor de ontwikkeling geworden, over wiens wijze van werken al een en ander werd
medegedeeld, omdat een van zijn schilderijen naar Praag verhuisde en daar stellig
voor de bloemstukken het prototype is geworden van Roeland Savery, die in dien
tijd aan het hof van Rudolf II verbonden was. De liefde van dezen keizer voor de
bloemen en de wonderen der natuur is bekend, vooral door de wijze waarop de
Hoefnagel's dit alles voor hem vastlegden in miniaturen en prenten1). De Gheyn, die
zich in 1596 in Leiden had gevestigd en daar bevriend raakte met Clusius, wiens
portret hij teekende en graveerde en wiens in 1601 verschenen Historia rariorum
plantarum hij van een titelblad voorzag2), kan het aan deze vriendschap te danken
hebben gehad dat zijn schilderij naar Praag verkocht werd en het is zelfs niet
uitgesloten dat Jan Brueghel, die in 1604 naar Praag gereisd is, door het zien van de
Gheyn's schilderij eveneens werd aangespoord dit genre te beoefenen.
Tot zoover iets over de eerste geschiedenis die nog vol veronderstellingen zit
omdat nog geen half dozijn stillevens van bloemen van vóór 1610 is bewaard
gebleven. Waren de prenten en de beschrijvingen niet over en was de uiterlijke vorm
van de latere stillevens niet zoo zich zelf gelijk gebleven dan verkeerde men in een
nog grootere onzekerheid. Thans kan men althans vaststellen hoe kort na 1600 de
laatste resten van een nog laatgothische bewondering voor 't veldgewas heeft afgedaan
en verdrongen wordt door een hartstochtelijke liefde voor de gekweekte plant. Als
Spieghel in zijn tuinkoepel aan den Amstel op zijn buiten Meerhuyzen een
zonsondergang bezingt, dan dicht hij ook hoe zijn leergierig hart na de studie naar
rust verlangt en hoe dan ‘oog en neus ter bloem en lover lust’. Want:
Elx Vyoletten oogh-schoon verwe-scheel-geslachten

1) Merkwaardig is in dit verband nog een schilderij van 1589 van Joris Hoefnagel in het Museum
Boymans te Rotterdam, een Allegorie voorstellend op de vriendschap tusschen Joannes
Radermacher en den schilder, waarbij de Kunst wordt gesymboliseerd door een met bloemen
bekranste vrouw, die een fraai geschilderd bloemstuk op haar knie vóór zich houdt (cat.
1927, nr. 203).
2) De fraaie gravure met motieven van zonnebloemen, kievitsbloemen, tulp etc. bevat verder
vier figuren en wel Adam en Salomon en Theophrastus en Dioscurides.
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door lucht en schouw-sucht 't hert veel herte-vruegd toebrachten.
Lavenders, droef-blauw bloem, d' eel loof-smal Rosmarein
Reukzwaar Bazilikom, wild Balsem, Mariolein,
't Bleek roderoosken rueck-lief, staegh-groen Lauwerieren,
Me t' waarde ruyck-zoet Lof en Roos der Eglentieren,
Fyool ruex-zoeke lucht, Tyloos, Mey-bloemkens-eel,
Damastbloem (muurbl.), Anjers, pluymkens (anjelieren), Lely wit en gheel,
door ruek-loos onkruyd, h i e r niet waren wegh-geschoven:
Zo niew-ghier kostbaar pronkt in praal-kruid-lievers hoven.’

De begeerte dus van de plantenliefhebbers om met iets nieuws te pronken neemt
hand over hand toe. Wààrom, dicht Spieghel (omstreeks 1600) verder, heeft men in
eens afkeer van het gewone, het eenvoudige.... ‘maekt vreemdheid goed of schoon?’
En verder:
‘Wat haelt bij ruekrijk Lely hun stink-keizers-kroon?1)
dees koopt men graag om 't geen zijn Heer een jaar kan voeden’.

Maar aan al deze ijdele verdwazing wil Spieghel zelf niet mededoen, in zijn tuin zal
daar geen plaats voor worden ingeruimd of om het nog eens met zijn woorden te
zeggen: ‘geen inlandsch n u t b a a r spruyt, verzetten wij om turx onnutte bloem of
kruid’.
Zijn woorden vonden geen weerklank meer. De ‘turx onnutte bloem’, de t u l p ,
verovert alle harten. Het is alweer Clusius die de alras tot windhandel opgezweepte
tulpenkweek in Europa zoo bevorderd heeft.2) Kon men in 1580 nog de eigenaars
van tulpen met name noemen (Lobel), ná 1600 breidde de kweek zich onrustbarend
uit. In geen van de Florilegia van de Bry (1612), Sweerts (1612), van de Passe (1614)
zal de tulp ontbreken, ook niet in Roemer Visscher's Sinnepoppen (1614), ook niet
op het 1602 gedateerde schilderij ‘de vier philosophen’, van Rubens in de Pitti te
Florence. Het kan toch geen toeval zijn dat Rubens hier zich zelf met zijn broer, met
Woverius en Justus Lipsius uitbeeldt in een vertrek waarin hij in een nis naast het
borstbeeld van Seneca, wiens werken Lipsius dan zoo juist had uitgegeven, een
glazen vaas schildert met v i e r tulpen! Wanneer men dergelijke combinaties als
banaliteiten zou willen opvatten dan is men bezijden de waarheid. De belangstelling
voor bloemen en kruiden in de kringen dezer laat-humanisten, waartoe ook Rubens
dan gerekend kan worden, mag men

1) Fritillaria imperialis. De keizerskroon vormt meer dan eens, vooral in bloemstukken van
Roeland Savery, het middenstuk, de toorts waarom de andere bloemen gegroepeerd zijn.
2) De tulp hoort in het wild bloeiend oorspronkelijk in Perzië en de Iran thuis. De Turken
kweekten haar al, maar eerst de gezant van Ferdinand I, Busbecq, die een liefhebber van
kruiden was, bracht in 1555 wat zaad naar Europa mee terug. Conrad Gesner zag in 1559 de
tulp bloeien in een tuin van een Augsburgsch bankier en beschrijft haar voor het eerst in een
speciale verhandeling. Clusius (1526-1609), dan nog te Weenen, weet uit het zaad tulpen te
winnen, waarna de tulp zich over geheel West-Europa verspreidt. Zij is bijna altijd gevlekt,
tengevolge, zooals men thans weet, van ziekte overgebracht door een luis. (Zie verder den
catalogus van de tentoonstelling van Documenten etc. betreffende de geschiedenis van de
bloembollencultuur, Haarlem 1935).
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niet onderschatten. Het populair-worden van het geschilderde bloemstuk is door deze
belangstelling stellig gestimuleerd. Toen Joseph Scaliger - volgens de meening van
zijn tegenstanders - eer en geweten van artsen en apothekers had vertrapt door in
zijn ‘Castigationes propertianae’ te beweren dat onder ‘Spica cilissa’ bij de antieke
schrijvers niets anders dan ‘crocus’ werd verstaan en dat met ‘Epithymus’ de bloei
op t h y m werd aangeduid, heeft Faber, een arts in Rome en een groot vriend van
Rubens en Elsheimer, bewezen dat spica cilissa n a r d u s was en epithymus een soort
vlaszijde op thym! Niets bijzonders?.... Integendeel: Pierre Musnière in Vezelay,
Justus Rick in Gent, Onophrius Burgin in Luzern hebben deze overwinning van Faber
met Latijnsche verzen bezegeld die in de uitgave die over deze kwestie verscheen,
zijn opgenomen. Teekende niet, om een ander voorbeeld te noemen, 8 jaar lang Joris
Hoefnagel voor den aartshertog Ferdinand van Tirol miniaturen van beesten en
planten voor het missale Romanum?
Wij keeren terug tot het bloemstuk zelf dat na 1610 in alle landen, maar vooral in
Antwerpen en de steden van Holland en Utrecht zoo'n geliefd genre werd. De invloed
van de Gheyn (Afb. 11) is in die eerste jaren te bespeuren bij den Delftenaar Jacob
Vosmaer (Afb. 12), in 1608 uit Italië teruggekeerd en bij den Haagschen schilder
Jan Baptista van Fornenburg1). Via Praag zet deze invloed zich voort ook in het atelier
van Savery (Afb. 13), sedert 1619 te Utrecht gevestigd, vermengd met de congruente
opvattingen van Bosschaert (Afb. 14) wiens zonen Abraham, Johannes en Ambrosius
en wiens schoonzoon van der Ast in Utrecht de ambachtelijke tradities van den ouden
Ambrosius, die in 1621 stierf, voortzetten. In Haarlem is het bloemstuk eerst laat
beoefend waarschijnlijk het eerst door Hans Bollongier, die in 1625 in het gilde
kwam. Merkwaardigerwijze zijn Leidsche en Amsterdamsche bloemstillevenschilders
in die eerste jaren niet bekend. Vermoedelijk bestreek dan ook de Haagsche, Delftsche
en Utrechtsche productie het geheele afzetgebied in de Nederlanden en is voor een
deel ook daaraan de uiterlijke gelijkvormigheid van al deze werken te wijten. Voor
een deel - want tegenover deze uiterlijke verschillen die Brueghel overdadiger en
bonter, de Gheyn realistischer en geschakeerder van kleur, Savery toniger en zwaarder,
Bosschaert opener en decoratiever doet lijken, staat dat al deze schilders zich
kenmerken door een zelfde instelling tegenover het object. Er is een sterke
i n n e r l i j k e verwantschap.
Wanneer men de structuur van deze werken onderzoekt, dan kan men de schoonheid
die de vroeg-17de eeuwer hier in vond nimmer herkennen, indien

1) De monogrammist I B (V) F. Een bloemstuk in 't Gemeente Museum te den Haag, andere
o.a. in Kopenhagen (Rosenborg) en op de exposities in den kunsthandel de Boer, Amsterdam.
Werken van Vosmaer in New York, Rotterdam (part. bezit) en Londen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

164
men die schoonheid tracht te benaderen met een zeker eenheidsideaal voor oogen.
Wie de behoefte heeft met één blik het geheel te ondergaan en de drang gevoelt om
de objecten als het gezamelijk onderdeel van één oneindige ruimte te zien, zal bij
deze stillevens geen schoonheid ervaren. En waarom? om geen andere reden dan dat
de schilder de voorwerpen die hij te schilderen zocht hier als onderdeelen van dat
ruimtebegrip onderging. Er komt een tijd dat de voorwerpen voor den schilder tot
een dergelijk ruimtebegrip gaan behooren, maar dan heeft men met schilders te maken
van de Hollandsche barok, met schilders van de tonaliteit en de atmospheer, elementen
die een algeheele eenheid tot stand brengen, maar aan het voorwerp als d i n g afbreuk
doen. Zij laten aan het object den schijn, dwz. de fonkeling, den glans, de kleur - als
ge wilt de sensatie van de verschijning - maar deze toch altijd slechts voor zoover
deze verschijning in het emsemble der objecten p a s t . Voor den vroeg-17den eeuwer
had echter het ding op zichzelf nog te veel beteekenis om het in een dergelijke eenheid
opgelost te zien. De hoogere zin die de uitgebeelde voorwerpen tot een eenheid bond
was niet de ruimte, maar het e m b l e m a . Bloemen, en vooral de tulpen en de schelpen
waren niet alleen de kostbare zeldzaamheden, maar ook de symbolen van den
overvloed van het land en van de zee, van het leven en de vruchtbaarheid, zooals de
zomer- en de winterlandschappen niet als landschapsvisies aan den wand hingen
maar bovenal als uitbeelding van de verschillende seizoenen. En zoo waren de
bloemen niet alleen zoete reuken en schoone kleuren maar evenzeer symbolen van
de vergankelijkheid. Roemer Visscher's eerste sinnepop ‘daer is niets ledighs of ijdels
in de dingen’ heeft een verstrekkende beteekenis en het typeert de levenshouding
van den mensch tegenover de hem omringende wereld.
Het voert te ver hier in te gaan op de duizenderlei beteekenissen die de dingen te
dien tijde hadden en waar men een groot vermaak en behagen in schiep; het is genoeg
te constateeren dat een dergelijk reglementeeren van de zichtbare wereld qua
gedachtengang feitelijk nog typisch middeleeuwsch is. De zucht naar allegorie is
ook in de 17de eeuw niet tenondergegaan na de fraaie en vaak potsierlijke uitdossing,
die de renaissance-mensch er aan had gegeven.
De hevige, directe belangstelling voor de dingen zelf dwingt den beschouwer om
op de vroege stillevens de voorwerpen als afzonderlijke grootheden te waardeeren.
De Fransche criticus George Isarlov vond hiervoor den samenvattenden term, die
zoowel voor het vroege vischstilleven, fruitstuk als ‘blompot’ geldt, in de woorden
‘la nature morte disposée’, of zooals Vorenkamp deze ‘samenstelling van op zich
zelf bekeken onderdeelen’ noemt: het uitgestalde stilleven.
De athmospheer, die tusschen deze objecten ontbreekt, nu zij zoo in hun
afzonderlijkheid zijn gezien, bindt deze voorwerpen niet tezamen, alleen
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een decoratieve schikking, een systematische ordening kan een eenheid in de
compositie teweeg brengen. Geen wonder dat dan ook bij Savery en de Gheyn de
nis waarin de vaas met bloemen geplaatst wordt een noodzakelijk element is voor
hun schilderijen. Niet een van deze twee, maar Ambrosius Bosschaert heeft den moed
gehad die nis te doorbreken om achter deze blomglazen een uitzicht te verleenen op
een ver weg liggend landschap en een helderen hemel (Afb. 14). Maar het moet
worden erkend dat deze verschillende elementen geen eenheid vormen. Het voor
elkaar schuiven van het bloemenportret voor het landschap roept een zekere naïve
realiteit in het leven die door de strenge aandacht middeleeuwsch en dus ouderwetsch
en primitief aandoet. Het moderne element van het verbinding-zoeken met een ruimte
die alles omvat, hebben Bosschaert's zonen niet op de door hun vader aangeduide
wijze trachten op te lossen, integendeel zijn navolgers, ook zijn schoonzoon van der
Ast, zijn weer teruggekeerd tot de nis of den effen grijzen achtergrond.
Het mag bekend worden verondersteld hoe hardnekkig het hier gekarakteriseerde
Bosschaert- of Brueghel-stilleven zich in de Nederlandsche schilderkunst heeft
gehandhaaft. Het bijeenschikken van de ‘edelste natuerlijkheden die maagschappij
met elkander hebben’ (Fabritius in een gesprek met van Hoogstraten, zie diens
Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst, 1678) is toch stellig nog het
wezenlijke element in de stillevens van schilders die het ‘uitgestalde stilleven’ hebben
weten te vangen en aaneen te binden door een fel en vaak sensueel clair-obscuur. In
de 18e en in een goed deel van de 19e eeuw treft men in de bloemstillevens
reminiscenties van het oude schema aan en eerst Breitner en van Gogh, Verster en
Suze Robertson hebben definitief het decoratieve en tenslotte intellectueele element
overwonnen en de objecten weer gedramatiseerd met den hartstocht van den schilder.
Opmerkelijk is dat in de 17de eeuw de symboliek der kleuren nog een groote rol
gespeeld moet hebben; de kleuren zijn daarbij zoo identiek met de bloemen: de roode
rozen, de blauwe vergeet-mij-nietjes, de witte lelie, het groene gras, dat de begrippen
liefde, trouw, vreugde, jeugd zonder meer in elke beeldspraak voor een ieder duidelijk
zijn. Het blijft in dit verband merkwaardig dat men op de tallooze voorstellingen van
interieurs zoo goed als n o o i t bloemen in vazen in de kamers ziet. Ook op
afbeeldingen van hofbals en hoffeesten luisteren kleurige tapijten en buffetten met
zilver, nimmer bloemen en groen de feestelijkheden op. Er zijn enkele schilderijen
van Steen, een Terborgh, een de Witte, een van Musscher, waarin op de kozijnen of
op een tafel, naast de geportretteerden, vazen met bloemen staan, maar deze
bouquetten zijn steeds samengesteld uit combinaties van rozen en tulpen, kortom
van gewassen die hun bloeitijd in verschillende maanden hebben (Afb. 17). Deze
bloemstillevens zijn dus niet naar de natuur geschilderd, maar
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zijn kleurige toevoegingen van den schilder. Bij de cultuurhistorisch zoo belangrijke
prenten van Abraham Bosse van verschillende interieurs komt alleen bij den
pasteibakker een prachtig bloemstuk in de keuken voor. Een middeleeuwsche
overlevering? Ook in de 16e eeuw kwamen op houtsneden met uitbeeldingen van
de verschillende ambachten bij sommige ambachtslieden, zooals bij den barbier, wel
bloemen in vazen op de kozijnen voor, maar steeds wees dit erop dat het vak, het
ambacht deze bloemen voor een of ander doeleind noodig had.
De groote opleving en verbreiding van het bloemstuk heeft in de 17de eeuw de
bloemen niet in huis gebracht, tenzij de enkele roos, een bonte tulp, of de ruiker die
een verliefd jongeling aan zijn geliefde placht te brengen. En de juffrouwen zetten
de versche ruycker van schoone bloemen in het best van haar kamer, zegt Roemer
Visscher, ‘maar 't duurt geen acht dagen, of zij werpen die op de mishoop’. Eerst in
de 19de eeuw wordt het een gewoonte bloemen in huis als sieraad neer te zetten. Het
Makart bouquet heeft aan die nieuwe en geheel anders geaarde belangstelling een
eerste voldoening geschonken,1) het is echter vooral aan den invloed van de Japansche
kunst te danken, dat de lust tot schikken en de zin voor de kleurige werking van een
enkelen bloesemtak in de Europeesche cultuur tot een zoo verfijnd en sensitivistisch
genoegen kon uitgroeien. Op de gevoelsverrukkingen, den bloemencultus en nieuwe
symboliek, die Gorter's Mei verbindt met de zinsverbijsterende flora in Leopold's
Albumblad, is een reactie ingetreden van vetplanten en cactussen. Maar ook die
reactie is men weer te boven. De jaargetijden zijn voor den bloei der planten
nauwelijks een beletsel meer. Na den ommegang die het bloemstuk in den loop der
eeuwen heeft gemaakt, is het oogenschijnlijk tot zijn uitgangspunt teruggekeerd en
kan de aandacht weer gericht worden op den veelsoortigen bloei van een bouquet
dat ons een uit verschillende bloeitijden samengesteld bloemstuk van een de Gheyn
minder onwaarschijnlijk doet lijken dan het in werkelijkheid is. De bezetenheid om
het ‘ding’ weer uit te beelden in een volstrekte realiteit is bij een modern kunstenaar
zeker niet minder hevig dan vroeger. Maar de realiteit, in al haar hevigheid aanwezig,
is naar een ander plan opgeheven en ontdaan van alle tijdelijkheid. Het resultaat is
dan ook niet gelijk, de obsessie die de kunstenaars uit twee zulke anders gerichte
tijdperken aan eenzelfde flora bindt, wordt gevoed door verschillend idealisme, dat
vroeger aardscher was, intellectueeler, tegenwoordig instinctiever is, surreëeler en
daardoor ook abstracter.

1) Zie hierover: A. Lichtwark, Makartbouquet und Blumenstrausz.
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De dood voor de poort
Een weergevonden schilderij van David Vinckboons
door C.L. van Balen
GEDURENDE een reis door Zuid-Amerika bezocht ik eenige jaren geleden te Buenos
Aires, de hoofdstad van de republiek Argentinië, het Museo de Bellas Artes. Temidden
van de verzameling meer en minder belangrijke, grootendeels uit de 19de eeuw
dateerende schilderijen, trok één stuk sterk mijn aandacht. Het was, naar mij reeds
bij de eerste vluchtige beschouwing bleek, een niet zeer groot paneel van een bekwaam
Noord- of Zuid-Nederlandsch schilder uit het begin der 17de eeuw, en droeg den
titel ‘La Lucha contra la Muerta’ (De Worsteling tegen den Dood).
De voorstelling die het figurenrijke kleine stuk hiervan gaf, was warm van kleur,
voortreffelijk van teekening en meesleepend van dramatische actie. Vóór de poort
van een stad1) staat de Dood in de gebruikelijke gedaante van een skelet, en valt met
pijl en boog de inwoners aan, die door de poort naar buiten stroomen om zich tegen
hem te verdedigen (Afb. 1). De Tijd, maaiend met zijn zeis, en met den zandlooper
op zijn hoofd, treedt als zijn bondgenoot op. De Faam verspreidt de mare van het
vreeselijke gebeuren naar alle kanten. Een aantal slachtoffers ligt reeds dood of
zieltogend op den grond. De nog levenden, vereenigd onder een wapperende vaan,
maar waarop het symbool van alle ijdele inspanning, - een bellenblazende Vanitas,
- prijkt, trachten door een hartstochtelijk offensief den luguberen aanvaller de
nederlaag te bezorgen. Maar ieder van hen strijdt op zijn eigene wijze. Een man met
een groot tweehandszwaard is op het punt, naar hem uit te halen. Een vorst tracht
hem te treffen met het geweld van zijn scepter. Een bedelaar heft zijn kruk tegen
hem op. Veel zwaard- en speerpunten zijn op hem gericht. Vrouwen, van het
spinnewiel geloopen, dreigen hem met spoel en haspel. Een man in zwierige, modieuse
kleedij, met een luit in de hand, - een type, zooals Willem Buytenwech er schilderde
op zijn bekend stuk met reizende komedianten in Boymans te Rotterdam, - acht het
de wijste partij, de vlucht te nemen. Tegen dien vijand immers is toch niets of niemand
bestand. Dit illustreeren met schrikkelijke duidelijkheid zijn slacht-

1) Het fries van de poort draagt een Latijnsch opschrift, waarvan ik evenwel slechts een 10-tal
letters heb kunnen ontcijferen en verder naar boven een geschonden perkamenten cartouche,
met, als tenanten, een klassieke figuur, en een heraldieken ‘Wildeman’, beide geschonden
en wellicht bedoeld als allegorische tegenstelling tusschen den kultuurmensch en den
natuurmensch, terwijl toch beiden aan verval en dood onderworpen zijn. De mogelijkheid
dat de poort tot een bepaalde stad zou kunnen behooren, heb ik onderzocht, maar geen
stadswapen gevonden, dat hiervoor in aanmerking komt. Het voorgestelde is trouwens niet
iets, dat alleen een bepaalde stad is overkomen, maar dat alle steden, zonder onderscheid,
treft. Kenners van Friesche heraldiek, wier voorlichting ik vroeg, meenden, dat het wapen
elementen vertoont van Friesche familiewapens, en, naar bekend is, was Vinckboons te
Leeuwarden getrouwd met eene vrouw uit een Friesche familie, waardoor hij ook bekend
kan zijn geraakt niet wapens van andere Friesche families. Overigens dient men ook rekening
te houden met de waarschijnlijkheid, dat bij het samenstellen van de vele wapenborden die
als sieraad op zijn werken voorkomen (vooral als uithangborden van herbergen) ook wel
eens zijn schilders-phantasie een woordje zal hebben meegesproken.
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offers rondom op den grond; en onder een boom, links, is de bodem bedekt met wat
hen nog zoo kort geleden interesseerde en bezig hield: werktuigen, boeken,
instrumenten, papieren, die aan hun stervende handen ontvallen zijn; daaronder ook
verschillende attributen der Vrije Kunsten, een merkwaardige aanwijzing, dat deze
indeeling, afkomstig uit de Romeinsche samenleving, en tijdens de geheele
middeleeuwen gehandhaafd, nog in het begin der 17de eeuw bij ons werd in acht
genomen.
Op het tweede plan houdt een tweede ‘Dood’ gericht over de dieren (Afb. 2). Een
kameel, een olifant, een beer, een wolf, een vos, de legendarische éénhoorn zelfs,
stormen op den aanvaller af uit een bosch; ook de vogels in de lucht voeren strijd
tegen hem. Op den achtergrond teekenen zich, achter het bosch, de silhouetten af
van een oude kerk, een kasteel en een ruïne, symbolen der vergankelijkheid van hout
en steen.
Dit alles was voortreffelijk van teekening, kleur en compositie, en zonder twijfel
het werk van een zeer bekwaam meester. Naamteekening en dateering ontbraken1).
Op de lijst stond als auteur vermeld ‘Pieter Brueghel de l'Enfer’, maar deze
toeschrijving, voor zoover het er eene is, bleek in het vervolg al spoedig onhoudbaar,
al zou het alleen geweest zijn wegens de kleeding, die op verscheidene jaren later
wees.
In elk geval evenwel scheen het de moeite waard, zoo mogelijk den werkelijken
auteur van dit fraaie werk op te sporen, en, in Europa teruggekeerd, heb ik, zoo
spoedig mijne bezigheden het toelieten, mijne krachten daaraan gewijd.
Aan de gegevens, die de directie van het Museo de Bellas Artes de vriendelijkheid
had, mij verder te verschaffen, had ik daarbij weinig houvast. Zij waren, dat het stuk
uit Antwerpen afkomstig was, en zich, volgens overlevering reeds meer dan 150
jaren in Zuid-Amerika bevond. Tot het ontbreken van nadere bijzonderheden werkte
het feit mee, dat kort te voren een verandering van directie had plaats gehad. De
nasporingen, waarin ik mij ging begeven, schenen dus een vrij blind zoeken te zullen
zijn.
Aanvankelijk werd gezocht in de richting van de Zuid-Nederlandsche
schildersgeneratie der Franckens, en wel om een reden, die straks nader vermeld zal
worden. Onverwacht deed zich echter een geheel ander licht op. In het reeds in 1849
uitgegeven ‘Neues Künstler-Lexicon’ van Nagler noteert deze, n.l. in zijn artikel
over den in 1578 (of 1576) te Mechelen geboren en in 1629 te Amsterdam gestorven
schilder David Vinckbooms of Vinck-Boons, de bijzonderheid, dat deze veelzijdige
kunstenaar (hij leerde van zijn vader de waterverfkunst en het miniatuurschilderen,
maar schilderde ook dieren en planten, en was zelfs glasschilder!) niet alleen zelf
graveerde, maar dat ook door andere graveurs naar vele zijner schilderijen prenten
vervaardigd zijn. In zijne opgave van enkele dezer gravuren vindt men dan de
volgende

1) Frederik Muller dateert de straks te vermelden prent naar dit stuk op omstreeks 1609, zoodat
het schilderij dan in of vóór 1609 zou geschilderd moeten zijn.
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korte beschrijving van een prent, door Boëtius a Bolswert gestoken naar een
schilderwerk van Vinckboons: ‘Tod und Zeit überfallen eine Hauptstadt und werden
von den verschiedenen Ständen bekampft.’ Nagler noemt dit stuk ‘eine merkwürdige
Composition’ en vermeldt, dat de gravure daarnaar, die hij blijkbaar zelf had gezien,
was geteekend: 1620. D. Vinck-boons inven., B. a. Bolswert excud. Een hiermede
overeenkomende mededeeling vindt men bij verschillende andere gezaghebbende
schrijvers op dit gebied, o.a. bij von Würzbach, Le Blanc, Thieme-Becker, Fr. Muller,
en ook in de studie die H. Coninckx aan Vinckboons en zijne familie wijdde in de
Annales de l'Academie d'Archaeolo-gie de Belgique, 1908.
Na dit alles was het duidelijk in welke richting de verdere nasporingen moesten
gaan. Een eigenaardigheid in de beschrijvingen, der genoemde auteurs, van Nagler
(1849) tot Thieme-Becker (heden), was, dat deze bij allen waren vervat in van elkaar
verschillende bewoordingen, hetgeen er op wees, dat zij allen zelf een exemplaar
van de prent onder de oogen moesten hebben gehad; welke bijzonderheid dan op
hare beurt aantoonde, dat er waarschijnlijk nog steeds exemplaren van zouden berusten
in verzamelingen, of op andere wijze in omloop zijn.
Dit bleek inderdaad het geval te wezen (Afb. 3). Ik noteerde reeds exemplaren in
's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, in het Rijksbureau voor Kunsthistorische en
Ikonographische Documentatie in Den Haag, in het Prentenkabinet te Leiden, in het
Friesch Museum te Leeuwarden en in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen.
Vergelijkt men de photo naar het stuk te Buenos Aires en de gravure met elkander,
dan kan aan de identiteit geen redelijke twijfel bestaan. Centimeter na centimeter het
tafereel volgend, vindt men alles wat op het ééne staat, op de andere terug. Zelfs de
physionomiën der toch zoo talrijke personen en de uitdrukking der gezichten zijn
zóó volmaakt gelijk aan elkaar, als tusschen een product van het penseel en van de
graveernaald maar eenigszins mogelijk is, zoodat men reeds op d e z e n grond mag
aannemen, dat de prent gegraveerd is naar het schilderij, en dat dit laatste dus het
verloren geraakte werk van David Vinckboons is, waarvan de beschrijvingen van
Nagler en anderen melding maken.
Men zal bij het vergelijken ook afwijkingen van het origineel ontmoeten op de
gravure; maar dat is niet anders mogelijk; want men verlieze niet uit het oog, dat een
gravure naar een schilderij geen mechanische en automatische reproductie is, maar
een met de hand vervaardigde copy, in ons geval zelfs op kleiner schaal, want terwijl
het schilderstuk 525 × 675 mm is, meet de gravure 2641) × 378 mm, zoodat alles in
die verhouding dus tot ongeveer op de helft moest worden verkleind. Behalve evenwel
dat er verschillen zijn, die uit deze techniek van zelf voortvloeien, komt het óók voor,

1) Nagler geeft voor dit getal 358 mm, maar, zooals mij bij het eigenhandig nameten bleek, is
dit een fout van hem, die door anderen werd nageschreven.
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dat de graveur welbewust iets verandert om andere redenen. Op onze gravure b.v.
zijn 2 der gebouwen, die op den achtergrond van het schilderij, achter de boomen
staan, consequent weggelaten; de luitspeler heeft op de gravure geen luit meer in de
hand, enz. Zoo kunnen er nog wel meer verschillen zijn ontstaan, maar zij zijn niet
van dien aard, dat daardoor aan de identiteit van de twee kunstwerken afbreuk wordt
gedaan. Er zijn ook verschillen te constateeren, die het gevolg zijn van zekere, aan
kenners van de oude graveerkunst niet onbekende handgrepen van verschillende
toenmalige prentdrukkers. Zoo dragen n.l. wel alle afdrukken van de graveerplaat
de vermelding D. Vinckboons inven., maar niet alle vertoonen daarbij ook den naam
van Boëtius a Bolswert als graveur. Op onderscheidene exemplaren van lateren datum
(ook op het ex. dat wij afdrukken), blijkt deze uit het koper te zijn verwijderd, en is
in de plaats daarvan (en nog wel vrij onhandig!) de naam van den bekenden
Amsterdamschen prentdrukker-graveur Hugo Allardt gezet. Deze maakte n.l. (als
zoovelen zijner collega's) zijn werk er van, oude graveerplaten, die in den smaak van
het publiek vielen, op te koopen en daarvan nieuwe oplagen prenten te drukken, na
den naam van den oorspronkelijken graveur door den zijnen te hebben vervangen.
Ook vindt men op sommige afdrukken het jaartal 1610, op andere 1620. Er bestaan
afdrukken met een Latijnsche spreuk op de poort, maar ook zonder. De perkamenten
cartouche, hooger aan die poort is op sommige afdrukken blanco, op andere bezet
met zonderlinge monogrammen en kabalistische teekens. Eén ding evenwel vindt
men - zooals ik reeds opmerkte - op a l l e afdrukken terug, n.l. den naam van David
Vinckboons met het beslissende woordje ‘inven’, dat hem in de taal der schilders en
graveurs aanduidt, als den ‘inventor’, den oorspronkelijken auteur, den schepper van
het origineele werk, waaraan al deze gravuren hun ontstaan ontleenen.
Deze zijn als het ware altemaal slechts nuances van de gravure, verschillen die
het wezen daarvan niet raken en dus ook de identiteit met het stuk te Buenos Aires
niet aantasten.
Verder vallen ook de teekening, het coloriet, de afmetingen en zelfs het materiaal,
waarop de voorstelling is geschilderd, geheel binnen het kader van Vinckboons. Zijn
geestigheid en handigheid in het t e e k e n e n van dergelijke stukken met een woelige
massa van allerlei figuren, wordt reeds door zijn tijdgenoot Van Mander geroemd.
Boerenkermissen, bruiloften op het land, gewoel van gevechten of roovertafereelen,
daarnaast bijbelsche onderwerpen met veel personen hebben zijn voorliefde. Hij
volgt met dit soort onderwerpen den ouden Pieter Brueghel op den voet, maar zijn
boeren en buitenlui zijn beter gekleed, zij zijn van een andere generatie en dragen
de mode van zijn (lateren) levenstijd. Wat zijn c o l o r i e t aangaat, meestal
gekenmerkt door warme bruine tinten op den voorgrond, waaruit allerlei varianten
van rood, en fijne grijze kleuren naar voren springen, verder naar het midden in
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stemmiger tonen terugkeerend, dit vindt men op het stuk te Buenos Aires eveneens
terug. Zelfs op het meest voorkomende f o r m a a t van zijn stukken maakt het
teruggevonden schilderij geen uitzondering: zij overschrijden zelden de kleine
middelmaat. Ook schildert hij bij voorkeur op p a n e e l , hetgeen ook met het
Bonarensische kunstwerk het geval is.
Een eigenaardigheid van hem is nog, dat hij gaarne als repoussoir een grooten
boom gebruikt; zoo ook hier. Maar de door zijn levensbeschrijvers vermelde
liefhebberij van zijn jongensjaren om voorwerpen uit de levende natuur, kleine dieren,
bloemen, boomen - nauwkeurig na te schilderen, belet hem om van zijn
repoussoir-boomen ‘wat groen op een stokje’ te maken. Hij schildert b o t a n i s c h e
boomen, en die op ‘La Lucha contra la Muerta’ is een eik. In dit streven naar het
conscientieus weergeven van de natuur stond hij trouwens niet alléén onder zijn
tijdgenooten. Men vindt het ook bij Jacob Savery II, bij diens oom, Roeland Savery,
bij Abr. Govaerts, bij Gilles van Coninxloo en zijn school, bij Jan Brueghel I (den
‘Fluweelen’) en bij verscheidene anderen.
De naar dit werk van Vinckboons vervaardigde prenten moeten bij onze voorouders
wel zéér in trek zijn geweest, meer misschien nog dan de talrijke naar zijn andere
toch reeds zoo populaire werken. Dit bleek reeds - zooals wij aanstipten - uit de
aanwezigheid daarvan, na 3¼ eeuw, in onderscheidene verzamelingen, en uit het feit
dat alle belangrijke schrijvers op dit gebied de prent gekend hebben. Een veelzeggende
bijzonderheid, die Frederik Muller bij zijn beschrijving van de prent vermeldt, toont
dit echter nog overtuigender aan: hij noemt het een zeer fraaie gravure, doch klaagt,
dat de plaat zoo afgesleten1), m.a.w. te veel gebruikt is. Een ander bewijs voor de
populariteit van Vinckboons' voorstelling is, dat het Museum Plantin-Moretus een
penteekening op perkament bezit met hetzelfde tafereel, hetzij naar de prent geteekend,
hetzij naar het origineel, nu in Buenos Aires. Zij werd vervaardigd in 1718; bijna
100 jaar na dato van het origineel!
Interessanter evenwel nog was het ontdekken, in de collectie van het Rijksbureau
voor Kunsthist. en Ikonogr. Documentatie te 's-Gravenhage2) van een in Frankrijk
vervaardigde foto naar een geschilderden 17e eeuwschen variant, met in hoofdzaak
dezelfde compositie en ordonnantie, maar andere personen en groepen van personen
(Afb. 4). Naar de kostuums te oordeelen is dit stuk, 10 of 20 jaren na Vinckboons
stuk, daarnaar geschilderd, en wel door iemand, die, ofschoon in bekwaamheid ver
bij hem ten achter staande, toch een goed schilderstuk van zijn variant heeft gemaakt.
Daarbij schijnt de mogelijkheid volstrekt niet uitgesloten, dat achter de veranderingen,
die de auteur van deze zonderlinge wisselprent heeft aangebracht, politieke of an-

1) Fr. Muller, Beredeneerde Catalogus van Nederlandsche Historieplaten, 2e deel, no. 3163.
2) Aan deze instelling en haren Directeur is de auteur veel en hartelijken dank verschuldigd
voor de hem bij zijne nasporingen met de meeste welwillendheid verleende zaakkundige
voorlichting.
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dere toespelingen op gebeurtenissen van zijn tijd verscholen zitten. Een aanteekening
op de foto schreef den variant toe aan een onbekend schilder uit den kring der
Zuid-Nederlandsche Franckens. Vandaar dat het onderzoek naar het vaderschap van
Vinckboons' origineel zich aanvankelijk eveneens in deze richting bewoog. De
aanteekening op de foto vermeldt óók nog, dat de variant in 1929 deel uitmaakte van
de collectie van den heer P. Mersch te Parijs. Evenmin als het stuk te Buenos-Aires
draagt het handteekening of datum; gravuren naar dit werk vond ik nergens vermeld.
Door het terugvinden van het stuk van David Vinckboons, dat misschien zijn
meesterstuk is, en het daardoor wederom meer op den voorgrond treden van hetgeen
naar dit kunstwerk is geschilderd, geteekend en gegraveerd, wordt niet op deze groep
van 17de eeuwsche kunstwerken alléén opnieuw de aandacht gevestigd, maar vraagt
ook de daardoor teweeg gebrachte uitbreiding van een bepaald, bijna vergeten, g e n r e
onze belangstelling.
Onze musea en de verzamelingen der kunstliefhebbers bevatten tal van
kunstuitingen, ten doel hebbende, het dreigement van den dood aan de levenden voor
te houden. Sinds eeuwen en eeuwen bracht de kunst daartoe naturalistische of
zinnebeeldige herinneringen aan de onafwendbaarheid van den dood en de broosheid
en vergankelijkheid des levens in beeld. Men kende, ja! sedert lang de Doodendansen
en de Memento mori's. Men wist ook vrij algemeen van voorstellingen als op Joost
Sasbout's doodentafel te Arnhem en van Reinoud Brederode's drenkelinglijk te
Vianen, misschien zelfs kende men het lugubre, maar toch indrukwekkende beeld
van Reinier van Chalons te Bar-le-Duc (Fr.), staande, als in ontbinding verkeerend
lijk, dat niettemin zijn hart, in de hand opgeheven, als een offer naar den hemel reikt;
of Michel Angelo's dagelijksch Memento op de trap naar zijn slaapvertrek: een
geraamte met een doodkist op den schouder. Mogelijk was door prenten of copiën
het tragische tafereel van het Campo Santo te Pisa hier bekend. En zeker hadden
velen het stuk van den ouden Pieter Brueghel, gezien (nu in het Prado te Madrid),
met den Dood en zijn helpers, een oogst van geraamten en doodsbeenderen binnen
halend.
Maar op het te Buenos-Aires weergevonden kunstwerk van David Vinckboons
geldt het iets anders, iets meerders, iets hoogers: een nutteloos maar door de sterkste
instincten van al het geschapene ingegeven massa-verzet van de levenden, tegen het
lot, dat de wet der natuur over allen heeft beschikt; een verzet zonder kans op succes,
want vroeg of laat valt de slag toch! Maar daardoor des te belangrijker. Want doet
het ons niet denken aan den strijd van Prometheus tegen de raadslagen van den
Olympus, ditmaal gestreden voor de poort van een oude Hollandsche stad?
Den Haag, Augustus 1935.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

173

Vuurwerk
door D.Th. Jaarsma
BIJ Fichte lees ik ergens, dat niets hem zoozeer ter harte gaat als de zedelijke
vooruitgang van het menschelijk geslacht. Of hijzelf daartoe het werktuig is, dan wel
een ander; of zijn daad gelukkig slaagt dan wel terecht verhinderd wordt, is hem
daarbij volmaakt hetzelfde. Van belang is slechts, dat het doel bereikt wordt.
Ik vind dit een verbazend hoog standpunt, dat zeker verdient ook door anderen te
worden ingenomen, en toen dan ook onlangs de gelegenheid zich voordeed....
Maar nee, dit wordt voor mijn verhaal nu toch geen goed begin. Het is het beste,
een zaak rustig en ordelijk voor te dragen, en zeker moet men de dingen niet rukken
uit hun chronologisch verband. Het begin was zoo:
Het was warm en wij hadden zoojuist.... Weer mis. Ook dit is geen goed begin.
Zou ik beweren dat wij in de warmte zoo juist gegeten hadden, dan ware dit
overdreven uitgedrukt. Daarvoor was het werkelijk t e warm! Waarheid is, dat wij
ons op den voor het diner bestemden tijd, klokke zes uur, in een erg benauwd vertrek,
in het aangezicht van heetdampende spijzen, gezamenlijk hadden aan tafel gezet,
doch van eten was weinig gekomen. Niemand had trek. Noch ikzelf, noch mijn
vrouw, noch een van de kinderen.
Dat zelfs onze oudste - in het huisjargon aangeduid met Hap-Hap - in gebreke
bleef, wil wat zeggen, want dat is een leeftijd, hij is zeventien, die in culinaire
aangelegenheden zich maar zelden onbetuigd laat. Ja, hij pleegt zich, tegenover de
andere kinderen, op zijn eetprestaties soms te verheffen, en 't was dus wel een hard
gelag, voor de gewelddadigheden van 't seizoen de vlag te moeten strijken. Dit
openlijk toe te geven zou hij echter beseffen als een openbare schande en zoo
probeerde hij dan ook, tegenover de bedektelijk gniffelende jongere generatie, zijn
smadelijken aftocht eenigszins te dekken door een ingewikkelde voordracht over het
weer - ze hebben hem op 't lyceum een methode bijgebracht om zelf het weer te
voorspellen. Met het gezag van een meteorologisch instituut voorspelde hij op den
laten avond zwaar weer. En wonderlijk, de rest van het kinderdom viel hem
onmiddellijk bij. Slechts niet, wat den tijd betreft. Ze reikhalsden ernaar te mogen
opstaan, dus moest het onweer eerder komen. Cyanus, ons dochtertje, had den donder
reeds gehoord, en Nathan de Wijze, onze jongste, had den bliksem duidelijk gezien!
En zoo hief dan mijn vrouw, met een vagen blik over de nog gevulde schalen, nietwaar? ieder blijft in dit leven soms met de gebakken peren zitten - de zitting maar
ontijdig op, en wou nog zeggen.... Weg waren ze al! Hoera! Den tuin in!
Als het nu geen bijzondere avond was zouden ze net als op andere avonden, ergens
op een beschaduwd plekje met een of ander leerboek moeten gaan
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zitten, en blokken voor een of andere repetitie. Misschien wel met verscheidene
leerboeken voor verscheidene repetities. Maar de schepping is zoo ingericht, dat een
hond die bij den weg is, op zijn tijd ook een kluif vindt. De man van 't lyceum is een
paar dagen vrij door eindexamens, de anderen hebben vandaag geen huiswerk.
Niemand heeft wat te doen vanavond. Lekker.
En zoo is dan dus de zaak weer direct aan de orde. De zaak waar ze geen mensch
nog over spraken, en die toch ieder in huis al schijnt te weten. Zijn de tijden rijp
geworden? Brandt de vraag hun op de tong? Ach, en dan moet je zulke treurige
ervaringen hebben opgedaan! Want het wordt natuurlijk toch weer niet goed
gevonden! Ze maggen vast niet, dat is zeker. Ze maggen hier nooit wat.
Opeens zie ik dat ze alle drie verdwenen zijn. Krijgsraad? Achter de
rhododendrons? Aha, er is zeker kortkrachtig een besluit genomen! Meer omzichtig
dan heldhaftig wordt de jongste afgevaardigd, die een gezicht zet of hij 'n geheim
bericht moet overbrengen aan den hoogsten plaatselijken magistraat.
Maar deze, die - reken maar! - allang van alles op de hoogte is, houdt subiet zich
van den domme. Haastig duik ik in het avondblad, en zit gespannen en verdiept te
lezen als de afgezant verschijnt. Is hij toch 'n tikje bedeesd? Even lijkt het mij zoo
toe, maar nu ik belangstelling toon vat hij moed, en ik moet beleven dat het astrant
jongmensch mij zoowaar v r i j m o e d i g toelacht. Wacht eens even, ik zal hem
leeren! Respect, voor den drommel! Dat is maar steeds alleen vervuld van eigen
genoegens, en heeft geen oog voor andermans behoef? Ik zal de laatste zijn om het
te dulden! Het is toch al niet prettig bij de lectuur van een dagblad te worden gestoord,
maar bovendien, wat komt er op die manier van de zedelijke vorming van de jeugd
terecht? Ik zal dien knaap eens even neerzetten! Uit mijn linkeroog - het rechter,
achter de krant, onderhoudt de communicatie met het laatste nieuws - schiet ik een
puntkogel op hem af, die hem redelijk intimideert.... ik zie het! Of vergis ik me?
Want hoor nu:
‘Nou niet flauw, vader!’ zegt hij.
‘Wat zeg je?’
‘Je meent er niks van!’
‘Jongen, ben je wel wijs! Dat noemt zich Nathan de Wijze! De echte Nathan
was....’
Hij duwt cordaat de krant opzij, klimt op m'n knie, en legt de hand op m'n mond.
‘Stil nou!’ commandeert hij. ‘Mogen we even naar het weitje?’
‘Naar het wat?’
‘Naar het weitje. Even maar.’
‘Even? Wat is dat? Praat toch geen onzin. Er is geen even, er is geen tijd, er is
alleen verandering. Lees Bolland. Lees het Wereldraadsel. Eeuwen,
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zegt hij, was ik niet; een korten tijd ben ik, en wederom eeuwen zal ik niet zijn! Wat
is nu ‘even’?
‘Nou, 'n poosje,’ zegt hij; hij heeft geen moeite met wijsbegeerte.
Maar laat hij zich niet inbeelden, dat hij nu klaar is. Ja zeker, ik zal me daar zoo
aan zoo'n aap gewonnen geven!
‘Wat ik niet snap,’ zeg ik geringschattend, ‘is dat ze jou de Wijze noemen. Je lijkt
wel onwijs. Want ik bezweer je, d'r is geen even!’
Zegevierend kijk ik hem aan. Maar in mijn toon moet iets geweest zijn, dat hem
den rechten weg wijst. Hij pakt me bij de ooren en roept bazig:
‘Pas op, hoor, of ik trek!’
Wel allemachtig! Wat blijft er zoo over van mijn prestige?
‘Ga van m'n knie!’ zeg ik kort.
Hij staat. Toch half verbluft. Maar ik voel, dat hij me leest. Aandachtig leest hij
m'n trekken. Dan 'n verslapping, 'n teleurstelling - heb ik hem werkelijk in de war
gebracht? Maar dat was immers de bedoeling niet! Gauw! Bakzeil halen! Haastig!
‘Boy,’ zeg ik vrindelijk, ‘als je nu beloven wil....’
Weg is hij.
Maar da's óók de bedoeling niet. Géén domheden. Ik heb een zwak voor de vrede
in huis. Gestreng roep ik hem terug.
‘Hoor jij es. Hm. Eh.... wat zegt moeder er eigenlijk van?’
Helder lacht hij.
‘Moeder? Van moeder mogen we allang! Doeg!’
En weer is hij weg.
En ik kijk hem na, en heb opeens lust mezelf te schoppen. Want ik ben toch
werkelijk een ingebeelde ezel, die alleen mezelf maar weer te pakken had op 't moment
dat ik geloofde ter zedelijke verbetering van de jeugd 'n kleine leerzame moraliteit
op te voeren. 't Consent van de hoogste plaatselijke autoriteit was rijkelijk overbodig:
met mijn vrouw achter de schermen was de zaak allang beklonken. En 't mooiste is
wel, dat, - zeker om het geval te illustreeren - de e i g e n l i j k e autoriteit in de open
deur verschijnt, en monter vraagt:
‘Jij vindt het toch ook goed, dat ze even gaan?’
‘En jij?’ vraag ik 'n tikje ironisch. ‘Of wist je d'r al van?’
‘Och,’ zegt ze eenvoudig, ‘dat is nu eenmaal zoo. Bij moeder komen ze 't eerst.’
Ik zwijg, en neem maar weer mijn krant.
‘Mag ik ook een blad?’ zegt ze.
Zonder op te kijken reik ik er haar een toe, maar ze grijpt met de krant ook m'n
hand en ik voel 'n kneepje van verstandhouding - ze lacht. En natuurlijk lach ik ook,
doch al zie ik dat háár dit zoo wel tevreden stelt, ik voor mij zwijg enkel uit berusting.
Er is lach en lach, en ons lachen is volstrekt nog niet hetzelfde. Zij lacht, bij manier
van spreken, als een kind.
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In mijn wijzen mannenlach wentelen werelden. Maar geen vrouw, die dat begrijpen
zal! Daarom, man, wees wijs! Leer lijden zonder te klagen!
De krant! Zalig! Hoe zegt ook weer de dichter? ‘Muziek, stil lamplicht en
gepeinzen.’ Maar ik bemerk, zoover zijn we nog niet - achter bij de schuur hoor ik
nog de kinderen. Ik hoor hun levendig discours, dat zoo op een afstand iets heeft van
een krakeel, maar als ik goed luister is 't niets als wat opschepperij. Ik hoor het hooge
stemmetje van den vurigen Nathan, maar ook de groote mensch van zeventien schijnt
aan kinderlijke vermaken nog niet geheel ontgroeid: waar Nathan nadrukkelijk zijn
persoonlijk inzicht in het straks te volvoeren speelplan belijdt, verkondigt zijn
basgeluid den lof van het oord der ophanden zijnde genoegens, het is als trombone
en clarinet. Alleen Cyanus hoor ik niet, ze is al in den geest vooruitgesneld en neemt
vast bezit van 't weitje. Het ligt een eind buiten het dorp, ze komen er graag. Ze halen
er moeders lievelingsbloemen, de sterke margrieten, ook vind je er korenbloemen,
en klaprozen in menigte. Eigenlijk is het niet eens 'n weitje, maar 'n doodgewoon
stuk bouwgrond, een wildernis, sinds jaren verwaarloosd, maar juist daarom van 'n
romantisch weelderige vegetatie. 't Gras groeit er zoo hoog, dat je er roovertje in
kunt spelen.
Daar hoor ik 'n fietsbel! Een groet - ik hoor nog iets van ‘gauw terug’ en ‘even’ weg zijn ze! Rust, o wonderzoet genucht!
Ja, wel 'n uur lang is het nu werkelijk de meest volmaakte rust. Misschien wel
anderhalf, of zelfs twee uur. Althans, ik ben met de krant zoo ver gevorderd, dat ik
kom aan het gemengde nieuws. Dat, met de advertenties, bewaar 'k gewoonlijk voor
het laatste. Maar nauwelijks begin ik er aan, of weg is de rust! Mijn oog valt op een
bericht, dat me 'n prik van belang geeft, dwars door 't hart. Twee kinderen verdronken!
Zijn zonder toestemming gaan baden, en.... Ik schrik er geducht van op, en 't zal dus
wel op zeer geagiteerden toon geweest zijn, dat ik plotseling vraag hoe laat het is.
Mijn vrouw kijkt verwonderd op, bemerkt mijn opgewondenheid en lacht.
‘Je doet me schrikken,’ zegt ze. ‘Ik dacht al, dat er wat ergs gebeurd was.’
‘Dat is er ook! Twee kinderen verdronken! In een kanaal!’
‘Och ja?’ zegt ze verstrooid. ‘Waarzoo?’
‘Helenaveen!’
Ik roep het uit als in victorie, maar 't laat haar apathisch, ze glimlacht alleen maar.
‘O,’ zeg ik stekelig. ‘Vin jij dat iets om te lachen.’
‘Nou-nee,’ zegt ze. ‘Natuurlijk niet. Als ik lach, is 't om jou.’
‘Om mij?’
Bruusk sta 'k op. Met zware dreunende passen stap ik naar de klok, en zeg
nadrukkelijk:
‘Kwart voor negen.’
En als ze zwijgt, (want die apathie prikt me): ‘Zeg eris! Is daar water?’
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‘Maak je toch niet dadelijk zoo ongerust,’ bromt ze goedig. ‘Water op de hei!’
‘De hei, de hei!’
‘Zeker! Al noemen ze 't een weitje, 't is er klinkklare zand en hei!’
‘Maar waar blijven ze dan!’ roep ik. ‘Ze zouën toch maar even!’
‘Nu ja,’ zegt ze vergoelijkend. ‘Je weet hoe dat gaat.’
‘En dan met al die auto's op den weg! Of stel je voor, dat er wat met de fietsen
is!’
‘Haal je toch niet van alles in 't hoofd! Wacht nu 's even rustig af!’ zegt ze, maar
ik heb toch de voldoening, dat ze nu toch op de klok kijkt, en ik zie duidelijk dat ze
innerlijk niet zóó gerust is als ze zich wel wil voordoen.
Uiterlijk bedaard vouwt ze haar krant op, en.... Ja, daar ken ik haar zoo aan. Ze
voelt al 't opkomen van verontrusting, wil die toch ontgaan - want alle onrust is
vreemd aan haar wezen - en weet nu zoo dadelijk niet, wat te doen. Gewoonlijk, in
zoo'n geval, pantsert ze zich met haar karakteristieke bedrijvigheid, maar nu, ze kijkt
het raam uit, staat nadenkend te staren, en als ze eindelijk mij opeens aankijkt zie ik,
dat ze wel niets van haar gelijkmatige kalmte verloor, maar haar gezicht lijkt wat
gesloten. Heeft ze moeite een woord van verstoordheid te weren?
Ik stop mijn pijp, en zwijg. We wachten. Als het halftien slaat, gaan we beide,
door eenzelfde impuls gedreven, aan het raam, en kijken ongeduldig uit.
Voorbijgangers die een luchtje scheppen; nu en dan een auto; fietsen. Maar telkens
niet de rechte fietsen. We loopen maar eens den tuin in. Een oogenblik later staan
wij voor, aan 't hek, en kijken den weg uit waar het allengs stiller wordt, dan gaan
wij maar weer den tuin in, keeren weer gauw terug, en zoo door. Op en neer. En 't
wordt maar later.
Tien uur. In den tuin, terwijl we stilstaan en luisteren, hooren we de nadrukkelijke
slagen. We zeggen niets, kijken zelfs elkaar niet aan. We zetten weer onverdroten
onze wandeling van voor naar achter voort, en omgekeerd, en zachtaan (want dat is
inhaerent aan ongerustheid) begin ik te vinden dat het nu waarachtig toch te ver gaat,
ik voel me kregel worden, en tegelijk wonderlijk week en onbehaaglijk.
‘Hoe ver is 't?’ vraag ik plotseling. ‘Als er wat met de fietsen is, moeten ze loopen,
niet? Hoe laat kunnen ze dan thuis zijn?’
‘Maak je toch niet zoo ongerust,’ zegt ze weer. ‘Als er wat met ze gebeurd was,
ik zou 't gevoeld hebben. Daar ben ik eenmaal moeder voor.’
Even kijk ik haar aan, getroffen. Maar toch - nee, ik ben zoo niet. Moet ik dus
maar alles laten gaan, wat die kwajongens.... Wacht maar!
‘Dan houd jij 't dus voor reine moedwil?’ vraag ik hoog.
‘Och,’ zegt ze zacht. ‘Dat zullen we straks dan wel onderzoeken.’
‘Dat zullen we zeker,’ zeg ik boos. ‘'t Is nu werkelijk mooi genoeg. We gaan naar
binnen en de deur gaat dicht.’
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‘En dan?’
‘Zelf zal 'k ze binnenlaten,’ zeg 'k als de man die de lakens uitdeelt. ‘En direct
naar bed, en gesepareerd.’
Ik zie haar glimlach, en dat maakt me hard.
‘Je kunt lachen, zooveel je wilt. Maar ik, als vader, wil weten. Best mogelijk, dat
alles zoo voortreffelijk is, als jij schijnt te gelooven, maar ik zal ze toch maar es laten
opbiechten. Onafhankelijk van mekaar. 'k Moet weten, wat er gebeurd is.’
En weer is in haar oogen die zachte lach, die me prikt, en waarom ik haar toch
benijd. Wrevelig ga 'k naar binnen, en sluit met veel gerucht het huis.
Juist als ik nu mijn vrouw wil uiteenzetten, dat het onder de gegeven omstandigheden
g e b o d e n is subiet naar boven te gaan - 't is nagenoeg half elf, wij plegen tijdig ter
rust te gaan en het verdient allerminst aanbeveling door zich misdragende kinderen
van die goede gewoonte af te wijken - wordt er gebeld. Driemaal heftig gebeld.
Mijn eerste gewaarwording is verbazing over zooveel en zoo nadrukkelijk zich
manifesteerende onbetamelijkheid, mijn tweede heropgewekte wrevel, en van beide
zal op mijn misnoegd gezicht wel de onmiskenbare uitdrukking te lezen staan. Mijn
vrouw althans, door de ervaring allicht wijs geworden, grijpt, nu ze mij aankijkt,
naar het oude middel van haar verzoenenden glimlach, en zegt, of daarmee nu alle
quaesties van de baan zijn:
‘Zei ik het niet?’
En opeens heb ik 't ellendige gevoel van, als zoo vaak reeds in moeilijke
levenssituaties, weer alleen den knoop te moeten doorhakken. En toch, ditmaal wil
ik er mij tegen verzetten! Er voor vechten wil ik om haar, al heeft ze klaarblijkelijk
al weer de zijde van den luidruchtigen vijand gekozen, nu eindelijk ook eens aan
mijn kant te hebben. Als zij dan bevredigd is, nu 't grut weer blieft op de stoep te
staan, ik om den drommel niet! Wil ik haar eens zeggen, hoe ik over zulk bellen
denk? Dat is voor mij 't signaal van 'n vijand! En al schijnt het haar als muziek in de
ooren te klinken, en al is zij met pak en zak naar dien vijand overgeloopen en heeft
ze er geen been in gezien mij in mijn hemd te laten staan, ik geef geen krimp. Ze
moest zich trouwens schamen mij 't smadelijk besef te geven den strijd al half te
hebben verloren nog vóór hij goed begonnen is, en mij 't hoog noodzakelijk werk
waaraan ik bezig ben, onverwacht uit handen te slaan. Doch wacht maar, ik heb wel
andere hulp! Niet voor niets heb ik Fichte gelezen! Zegt niet de groote denker: ‘besef
onder a l l e omstandigheden wat je plicht is’? Daar houd ik me aan. ‘Want,’ zegt
hij, ‘steeds heb je te overwegen, juist als jezelf meent te hebben verloren, of het niet
juist de bedoeling was van de Voorzienigheid, je in 'n hopelooze situatie te brengen,
opdat je des te beter je doel bereiken zult.’ Laat ze maar opkomen, alle-
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maal! Fier, mannelijk, richt ik mij op en luister, en hoor aan de voordeur een gesprek,
zóó levendig, zóó onbevangen, dat het me nu werkelijk te bont wordt. Driftig stap
ik de gang in en wil ongezouten.... maar daar is waarachtig weer mijn vrouw, die me
haastig voorkomt, en op die moederlijkneerzettende manier, die me vaak zoo
schrikkelijk ergert, zegt:
‘Laat mij nu maar even.’
Maar dat kan ik zoo maar niet goedvinden, dat gaat mij te ver! Waar deemoedigheid
mij nu eenmaal absoluut niet ligt, daar moet ik wel fier en trotsch wezen om een
redelijk figuur te maken in het leven, ik wil er in elk geval zelf bij zijn! En ongebroken
dus, ofschoon verbolgen, stap ik achter haar aan. De deur gaat open, en....
‘Nee maar!’ zegt mijn vrouw gevleid.
En jaja, het is wat met dat wondere volkje! Argeloos blije gezichten, gelach, geroep,
en als 'n nieuw bewijs voor de stelling dat je geen doortrapter politici hebt dan
kinderen, houden ze elk, als 'n zegeteeken, 'n bos veldbloemen in de hoogte. 't Is
duidelijk, dat ze de kracht van hun middelen kennen, en er zeker van zijn, moeders
hart stormenderhand te hebben veroverd. En zóó donker is 't niet, of ik bemerk
snelspeurende blikken, die er zich van trachten te vergewissen, of niet ook in het
vaderlijk bolwerk bres geschoten is. Maar zoo glad zal 't ze ditmaal niet zitten!
Hemelsche zaligheid, zegt Fichte, is het te bemerken, dat er zijn die ons liefhebben,
maar vóórop ga: op anderen, in zedelijk opzicht, ten goede te werken. Vooruit dan,
plichtbewust vader! Per aspera ad astra!
Zonder van groet of bloemen notitie te nemen - zonder boe of ba ware hier 'n
onjuiste uitdrukking, want 't was van mijn kant wel degelijk met boe - gelast ik het
zichtbaar verblufte drietal zich onverwijld naar hun kamers en vervolgens te bed te
begeven, zorg zelf voor de daardoor onbeheerd gebleven fietsen, sluit schuur en huis,
en neem een licht sigaartje. U zult het hebben ondervonden: dat is, bij lastige
gesprekken, een voortreffelijk middel. Iets als 'n bliksemafleider. Zoodat ik dus
toch....? zult u vragen. Och, ik ben werkelijk de kwaadste niet. Maar nu eerst justitia!
Langzaam, in het ietwat plechtig-stemmend voornemen de gedérailleerde jeugd
wijs en vaderlijk op het pad der deugd weer in het goede spoor te zetten, beklim ik
de trap; betrek vooraf ostentatief mijn vrouw, die zich in haar makkelijke rol van
neutrale mogendheid reeds wat heeft teruggetrokken, in de voorgenomen actie; hoor
de delinquenten, naar volgorde van familiale rang en leeftijd, elk afzonderlijk uit
omtrent hunne gedragingen op het weitje, en trek mij vervolgens met de teleurstellend
passieve moeder terug voor 'n reconstructieve bespreking der aldus verkregen
gegevens. Dan zetten wij ons zwijgend nog wat op 't balcon, kijken uit in den vredigen
nacht - maar toch, ik moet het bekennen, niet met vrede in 't hart.
Want, na een poosje, ik praat wel opeens ongewoon druk tegen mijn vrouw
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die opvallend stil werd na de executie; ik praat zelfs drukker naarmate zij stiller wordt
en poog krampachtig een in onbewustheid gevoeld ledig te vullen met 'n vloed van
woorden - toch is het niet dat, wat mij in waarheid bezighoudt. Ik mag al beweren
dat 't warm is; dat het maar heelemaal niets frisscher wordt en dat een onweertje goed
zou doen, doch dat er nog maar steeds geen kans op schijnt, want de lucht is helder,
je ziet overal de sterren - het zijn woorden in den wind. Mijn vrouw blijft zwijgzaam,
en mijn werkelijke gedachten zijn bij de drie, die 'k zoo juist onder de wol
gecommandeerd en zonder den gewonen nachtgroet verlaten heb. Ik geloofde dat
dat noodzakelijk was, en toch, ik voel er geen voldoening over, ik voel eerder gemis,
en ben met mezelf in onvree. Ik ben er in den grond misschien toch de man niet voor.
Ik mag, geprikkeld en geërgerd, een oogenblik denken dat er, zooals dat onder
groote-menschen heet, dient te worden opgetreden, in mijn hart ben ik toch afkeerig
van dat bazig gedoe. Ik hou niet van die (zoogenaamde) straf, er zit iets
minderwaardigs, iets van de heerschzuchtige vergeldingsgedachte in. Heeft dat iets
uit te staan met zedelijke vorming? Of niet de grondslag van alle zedelijke vooruitgang
de liefde is! Zeker, ik weet dat. Maar al te goed weet ik het. En ik vraag mij af, hoe
ik er dan toch toe komen kon, en hoe ik er ook bij vroegere gelegenheden wel toe
gekomen ben, om te handelen tegen die - laat mij een groot woord gebruiken - die
eeuwige wet. Mis ik dan de gave der plooibaarheid? Het talent om met wie mij op
een zeker moment mishagen, op de rechte wijze om te gaan? Ben ik werkelijk te
open, ongeschikt voor de wijsheid van bezonnen diplomatie? Of is het weer als zoo
vaak reeds: dat ik bij gelegenheden als deze, zoo moet handelen en niet anders kan,
eenvoudig omdat ik alleen door het conflict kan verkrijgen wat mij ontbreekt? Ik
bedenk het, en 't brengt mij geen beschaming. Ik voel eer 'n tikje blijheid, want
beteekent het per slot geen eerherstel? Eerherstel voor 't getuchtigd drietal dat tusschen
de klamme lakens, zoo 't al geen wrokkige gedachten koestert, zich over mij ligt te
verbazen? En van wie ik immers zelf niet recht weet wat het méér heeft misdreven
dan een wat rekbaar begrip te toonen van wat zoo algemeen verstaan wordt onder
‘even’? Groote-mensch, je greep weer mis! Terug!
Tja, maar ‘terug’ is gauw gezegd, en toch heeft het zijn bezwaren. De vraag is:
hoe terug? Ik ben mensch, ik ben vader, ik ben niet zonder ijdelheid en moet denken
aan mijn figuur! Moet ik soms - de groote-mensch in mij trekt al 'n geringschattend
snuit - naar m'n kinderen gaan, en zooal niet ronduit ongelijk bekennen, dan toch....
jakkes nee, dat pakkie staat me niet, dat lijkt me te veel op 't armelui's pakkie van 't
berouw. Ja, als 't lachend kon, en fleurig, met een of anderen afleidenden kwinkslag!
Is er nu geen aardige inval die - ik heb dat toch zoo vaak al bij de hand gehad - alles
met één slag anders maakt, den smadelijken weg terug tot een zegetocht transformeert,
en 't lichtbeschadigd vaderlijk prestige achter
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de veilige beschutting van een of andere verrassende wending, de gelegenheid
verschaft uit de modder van vernedering en beschaming weer toonbaar omhoog te
krabbelen? Strak staar ik voor mij uit, en verzin allerlei listigs. List bleek al zoo vaak
'n schild, en och, wat doet het er eigenlijk toe! Alles op deze wereld is zoo
onbeschrijflijk klein en nietig, al onze middelen zijn zoo volstrekt ondeugdelijk, en
wel niemand - hij weet immers, dat hij 't niet vinden zal - is een v o l k o m e n
w a a r a c h t i g gelukzoeker. Als wij maar eerst weer in vrede samen zijn, de
verbroken harmonie hersteld, en, zij het langs een omweg, dit ellendig incident te
niet gedaan is, zal het ons dan niet lichter om het hart zijn? Zullen wij niet opnieuw
gelukkig zijn in den waan van het geluk die - want al het tijdelijke is een waan - de
diepste waarachtigheid vormt van ons zijn?
Even kijk ik naar mijn vrouw: zal ik 't háár vragen? Zij is de moeder, en wéét dus
den weg terug. Maar het is nu eenmaal zoo, dat ik, als vader, altijd weer van meening
wezen moet, dat wat zij voorslaat, nooit de werking kan hebben die zij zelf er van
verwacht. Ik moet het zelf doen. Een beetje geloof, een beetje vertrouwen, kom, ik
weet immers wel, hoe dat zoo vaak al gegaan is. Niet te scrupuleus, er zijn al zoovéél
wonderen gebeurd. Waarom zou het b.v. zoo onmogelijk wezen, dat de
Voorzienigheid mij in den kleinen doolhof van deze ervaringen heeft binnengeleid,
om mij straks, me daar weer uit bevrijdend, 'n dieper inzicht in 't wezen van mijn
kinderen te geven? Terug! Tot wat nu plicht geworden is!
En plotseling - houd het gerust voor lichtzinnigheid, mijnentwege voor waanzin
van een schipbreukeling - plotseling schiet ik omhoog, gooi met kracht het peukie
van m'n sigaar van 't balcon af den tuin in, en roep met goedgespeelde alteratie:
‘Och Heer! De bloemen! Waar heb je de bloemen gelaten?’
‘Die heb ik natuurlijk beneden in de vestibule laten liggen!’ zegt mijn vrouw.
‘Laten liggen? In de vestibule? Maar wat drommel, dat....’
Verder kom ik niet. Want zag ik goed? Zag ik haar glimlach?
‘Ik kan me begrijpen,’ zegt ze effen, en staat nu ook op, ‘dat je 't achteraf niet erg
prettig vindt, maar dat kon nu toch niet anders?’
‘Kon dat nu niet anders, zeg je?’
‘Nee, natuurlijk niet. Je wou toch zoo?’
‘Hoor eens,’ zeg ik nadrukkelijk, want ik voel den prik wel, en moet op mijn figuur
bedacht zijn. ‘Hadt jij soms gewild, dat ik 't er bij liet zitten?’
‘Daarom liet ik ze dan ook liggen,’ zegt ze prompt. ‘Als jij dadelijk zoo driftig....’
‘Hou maar op!’ roep ik. ‘'k Begrijp 't al lang weer!’
Want nog steekt mij eigenliefde. En toch, ik zie m'n kans, en neem m'n draai.
‘Ik ken jou gedachten wel,’ zeg ik. ‘Jij denkt, dat ik louter hardheid ben. Maar dat
zal nog de vraag zijn! Jij laat die bloemen liggen, en kijkt misschien
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niet meer naar ze om, maar voor mij is de zaak vanavond nog niet afgedaan. Ik ga
zoo den nacht niet in!’
Bom! Het is er uit! En wat is het dan toch! Want niets, op die grove woorden,
heeft ze dan een stillen glimlach. Heeft ze dit verwacht? Want ik voel er toch even
iets toegeeflijks in. Maar ook verzachting voel ik, nu ik haar aankijk, een wonderlijke
verzachting, die tegelijk beschaamd doet wezen en gelukkig.
‘Ik wist het,’ zegt ze zacht.
En weer voel ik beschaming, maar nu van minder zuiveren aard, want opeens is
't me of ik door die woorden in de openbaarheid sta van schande. Het is te plotseling,
ik moet afweren, zoek naar 'n uitvlucht, en hoor me zeggen:
‘Wat keken ze gek op, he?’
‘Ja,’ zegt ze licht. ‘'t Maakte zeker indruk.’
‘Lette je op Hap-Hap?’ vraag ik gretig. ‘Die arme kerel! Ik ben er zeker van: hij
in elk geval had het 't minst verdiend!’
‘Maar als je dat dan zelf toch van idee was....?’
Met iets als van victorie kijkt ze me aan, en zit daar nu toch weer 'n prikje in?
‘Natuurlijk,’ zeg 'k opeens weer hoog. ‘Natuurlijk was 'k dat van idee.’
‘Nou,’ zegt ze monter, en ze glimlacht, want ze voelt wel weer die onwil. ‘Als we
nu dan....’
‘Best,’ zeg ik, maar wat afgemeten. ‘Laat ze dan maar opstaan. Maar even in de
huiskamer.’
‘Ga je al mee?’
‘Ik kom zoo.’
Als ik even later naar beneden ga, voel 'k me zeker van mijn zaak. Zoo ongeveer als
een ruiter: goedgeluimd, vast in 't zadel, en bereid, de groeten der voorbijgangers die
mijn fraai rijdier zouden bewonderen, met 'n minzamen hoofdknik te beantwoorden.
Ja, ik voel me sterk, en houd het doel in 't oog. Boven aan de trap blijf ik even staan,
en luister. Het is stil beneden, dreigend stil - als het eens toch niet zou meevallen?
Och kom! Ik heb wel voor heeter vuren met ze gestaan. De kinderen voelen zich
verongelijkt, dat begrijp ik, maar met de kinderen zal ik 't wel klaren. Maar wat mijn
vrouw aangaat, van haar houding heb ik werkelijk nog geen al te klare voorstelling.
Haar b e d o e l i n g e n zijn mij duidelijk. Die zijn mij altijd duidelijk. Doch haar
m i d d e l e n - kunnen die misschien mijn figuur niet toch belangrijk schaden? Ze is
soms zoo akelig reëel en ad rem. En haar ongeluk is, dat ze daar altijd toe komt op
momenten dat ik, als welgezind vader, ter wille van de opvoeding van mijn kinderen,
graag wat ingewikkeld zou manoeuvreeren, om en passant mijn prestige onbeschadigd
onder dak te brengen. Want waartoe dienen ons, ouders, paedagogie en psychologische
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wetenschap, zoo wij bij de toepassing van haar stellingen zelf 't loodje moeten leggen?
Doch hoe dit zij, ik ben niet van plan mij door wat ook te laten weerhouden van wat
ik als mijn plicht beschouw, en zoowel voor zelfverheffing als voor anderer krenking
van mijn persoon houd ik streng mijn hart gesloten.
Met een lichten glimlach, toch met ernstig gefronst voorhoofd, kom ik de kamer
binnen. Ik heb mij voorgesteld, dat deze entree onder de gegeven omstandigheden
eenige deining zal veroorzaken, maar dat blijkt al dadelijk 'n misrekening: 't schuldig
drietal kijkt op noch om. Als de belichaamde verstoktheid schijnen ze onverschillig
de komende dingen af te wachten, en ik heb sterk den indruk - niet, dat ze niet durven,
maar dat ze 't eenvoudig vertikken op te kijken, en denken: als hij wat heeft, laat hij
dan maar beginnen, wij hebben niks gedaan. Ofschoon ik waardeering voel voor dit
vertoon van ruggegraat, hindert mij toch vooral 'n lichte teleurstelling - ik had me
de zaken anders gedacht, en 't komt me daarom nu gewenscht voor, dat de ruiter van
daarstraks maar subiet van zijn ros stijgt en wat naar den beganen grond komt. Ik
besluit direct uit den hoek te komen, en vraag dus minzaam aan Hap-Hap:
‘Hoe kwam het nu eigenlijk?’
Drie wat bleeke en ontredderde gezichten heffen zich even op, richten verbolgen
blikken op mijn in dit oogenblik vermoedelijk weinig indrukwekkende figuur, dan
klappen de luiken weer dicht, en ze staan onbewogen als te voren. Bliksekater, de
muur is hooger dan ik dacht! En toch moet ik erover!
‘Luister 's goed,’ zeg ik verzoeningsgezind. ‘Jullie kunt vrijuit spreken, en over
straf zullen we 't niet meer hebben, maar we moeten weten. Vader en moeder moeten
weten, wat er gebeurd is.’
Mijzelf bevalt dat uitmuntend, want is 't niet magistraal van neerbuigende
welwillendheid? Helaas! het blijkt de lont in 't kruit.
‘Gebeurd????’
Met vier vraagteekens. Natuurlijk ons meiske. Alleen Cyanus verweert zich zoo.
‘Niks is er gebeurd!’ roept ze, heftig hijgend.
Maar hoewel daar nu veel in is, dat ik waardeeren kan, ik verkeer eenmaal in 'n
positie, die me verbiedt mij 't heft uit handen te laten nemen, en zoo effen mogelijk
zeg ik dus:
‘Dat zal dan wel blijken. Maar wacht nu even je beurt af. Hap-Hap is de oudste.’
En als ervaren paedagoog aanknoopend aan 't bekende om tot begrip van het
onbekende te geraken, vraag ik: ‘Jullie herinnert je toch, wat je eigenlijk gevraagd
hadt?’
‘We zouën even naar 't weitje!’ zegt Hap-Hap wat stug.
‘Even,’ herhaal ik, terwijl mijn vrouw in den lach schiet.
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‘Jongen,’ zegt ze, ‘je bent meer dan drie uur weggeweest.’
Drie gezichten, mechanisch bewogen, richten zich naar moeder, en staren haar
aan met ongeloovige verbazing. Het schijnt een opmerking te zijn, die hout snijdt!
Er komt schot in de zaak! Er is althans iets dat me plezierig kriebelt, en ik zeg niet
zonder leedvermaak:
‘Nou jullie!’
‘Drie uur?’ roept de hooge stem van Nathan. ‘Dat kan niet! Onmogelijk!’
‘Jong, hou je toet!’ valt Hap-Hap uit.
‘Waarom zou hij z'n toet houden?’ vraag ik, want ik houd niet van grofheden bij
subtiele quaesties.
‘Ja,’ zegt Hap-Hap als man van zeventien wien het per slot te kras wordt, ‘jullie
denkt maar van alles. Misschien denk je wel dat we daar niet eens geweest zijn, maar
we zijn er degelijk geweest!’
Heftig instemmend geknik der anderen op die krachtdadige mannentaal! En
aangezien Nathan, als jongste, begaafd is met den overmoed dergenen, die door
gebrek aan ervaring 't gevaar nog niet kennen, komt hij plotseling op de gedachte
zich ten bate der verdrukten op te offeren, zich met heftigheid in 't heetst van 't
strijdgewoel te werpen, en, terwijl zijn hooge jongensstem overslaat, uit te roepen:
‘Drie uur is onmogelijk, dat zeg ik!’ En ik zie hem de anderen aankijken met den
vurigen blik van den mensch, die niet alleen zelfvoldoening voelt over zijn
heldhaftigheid, maar zich ook van de algemeene instemming met zijn optreden
verzekerd houdt. Arme vogel! Hij heeft er geen idee van, hoe hij al in het net van
den leepen vogelaar gevangen zit. Want ik snap opeens, dat ik houvast heb, en wie
wel eens ooit, zooals ik nu, zich aan zijn kinderen vergrepen heeft.... maar het is
beter dit onaangenaam chapiter te vermijden. In de leerboeken staat, dat men zijn
prestige te bewaren heeft, en men is als ouder dus verantwoord met te zorgen de
officieel erkende leerboeken op zijn hand te hebben. Ik bedoelde dan ook te zeggen:
wie wel eens ooit in de noodzakelijkheid verkeerd heeft, zich zonder schade voor
zijn prestige uit 'n positie als de mijne los te werken, die kan beseffen wat voor
plezierige gewaarwording mij de exclamatie van zoo'n onbezonnen jong bezorgt. Ik
zou er speelsch van kunnen worden in paedagogische brooddronkenheid. Ik kan
zoomaar toeslaan, doe 't lekker niet, heb de overwinning in zicht, en haast me dus
volstrekt niet. Ik vraag alleen 'n tikje ironisch:
‘Onmogelijk, m'n jongen?’
Maar nu toch weer die heftige Cyanus, dadelijk weer hoogrood, het een of ander
wil beweren, voorkom ik dat toch liever, en m'n vlakke hand valt met 'n slag op de
tafel.
‘Halt!’ zeg ik gebiedend.
Verbazing, schrik, ontsteltenis, ik weet niet recht, maar 't is muisstil. En alles kijkt
mij nu wel aan met oogen, die achterdochtig schijnen te vragen,
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wat dit nu weer te beduiden heeft, maar ik ben tevreden met de situatie. 't Beter
inzicht van den volwassene moet in zulke dingen aan de spits gaan.
‘Het lijkt mij zoo toe,’ zeg ik op zoo vriendelijken toon, dat het drietal opnieuw
aanleiding tot onverholen verbazing vindt - wat natuurlijk het rechte is, je moet de
jeugd weten te boeien - ‘'t lijkt mij zoo toe, dat wat Nathan zoo pas zei, eigenlijk
thuis hoort bij 'n ander hoofdstuk. Jullie hebt de gelegenheid gehad om ieder op z'n
eigen kamer ieder op z'n eigen manier te zeggen, hoe 't kwam dat je zoo laat was.
En als ik dat nu allemaal goed onthouden heb, is er op 't moment iets dat niet klopt.’
Ik weet natuurlijk deksels goed, dat alles wel degelijk klopt, maar we zitten eenmaal
in het schuitje, en wat zou de man aan 't roer voor plezier van zijn paedagogisch
zeiltochtje hebben, zoo hij bij het aan wal gaan althans voor zichzelf niet tevreden
kon wezen over zijn beproefde stuurmanskunst? Even wacht ik de uitwerking van
de onverwachte wending af, en ik kan het niet helpen - het zal wel schandelijk zijn
en onvergeeflijk, ja, dat is het achteraf bezien natuurlijk ook wel - maar ik heb
vanbinnen pret; en waarom niet? Dat mag ik er toch wel van hebben? Laveeren is
een moeilijke kunst, en overigens, ik ben werkelijk de kwaadste niet. Al is 't zeker
jammer dat de rakkers er even onder lijden, het is toch voor ons allemaal ook weer
nuttig, te ervaren, dat juist de prompte toepassing van paedagogische en zielkundige
wetten in de practijk tot glad verkeerde resultaten voert. Ze staan tot het uiterste
gespannen. Hun oogen, om zoo te zeggen, rollen uit hun kassen. Wat zit er achter?
schijnen ze te vragen. Het heerlijk stel volmaakt onschuldigen, dat zich overigens
ook volstrekt niet delinquenten v o e l t , schijnt waarlijk toch even te twijfelen.
Prachtig! Ik brand los, en roep streng:
‘Nathan, kom hier!’ En terwijl hij haastig komt, ga ik door: ‘Heb jij daarstraks,
op je kamer, toen ik je vroeg te zeggen, hoe 't kwam, dat je zoo laat was.’ Punt. Even
pauze. Ik kijk naar Hap-Hap, leg wat dreiging in mijn stemgeluid, en vervolg: ‘Heb
jij toen niet gezegd, dat Hap-Hap - jullie waren al dicht bij huis - dat die toen zei:
Hou je taai, jongens, want we krijgen vast op onze duvel?’
Ik zie mijn kleinen man, bij deze effectvolle confrontatie met zijn beschamende
loslippigheid een hoogroode kleur krijgen, en dadelijk heb ik er spijt van. Ik weet
niet, of ik daarom een zwak vader ben, maar ik heb geen pleizier in het schouwspel
van onttroonde koningen. En er valt juist zooveel te waardeeren! Is het feit van zijn
verlegenheid niet een blijk van innerlijke zuiverheid? Dankbaar ben ik dan ook
Hap-Hap, nu hij Nathan ridderlijk te hulp schiet, en ronduit zegt:
‘Nou ja, goed. Ik heb dat gezegd. Maar daar moet hij toch niet voor op z'n kop
hebben?’
Even kijk ik hem aan met den blik van den oudere die vindt dat de jongere
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'n hoog woord voert, maar in mijn hart heb ik schik, en weer denk ik: prachtig, er
wordt niet omheen gedraaid. Toch, als ik de theorie van de zielkunde nu goed onder
de knie heb, is 'n tikje intimidatie nu wel geboden, en ik zeg dus met emphase, al
heb ik moeite m'n plezier te verbergen: ‘'t Is dus wel degelijk gezegd. En toch lieten
jullie 't voorkomen, of alles in orde was. Hoor eens: e r w o r d t h i e r g e l o g e n !’
Ach, die akelige Cyanus! Daar was ik nu heelemaal niet op voorbereid! Met 'n
vaartje stuift ze op mij af, ik voel 'n tik op mijn boozen kop - ja, dat is er eentje die
haar oogen niet voor niets gekregen heeft. De secure dame moet een glimp, een schijn
of schaduw van mijn binnenlach gezien hebben, en nu is de wraak niet gering! De
beide sukkels van jongens staan even nog beteuterd, dan schijnt ook Nathan iets van
den geheimen achtergrond der dingen bewust te worden - nummer twee stuift op mij
af en ik word gestompt, geslagen, geduwd, getrokken, ik houd mijn handen voor
mijn mishandelde ooren, vlieg eindelijk op van mijn stoel - opvoeder, berg je! Mijn
vrouw, die leepe neutrale mogendheid, lacht zich tranen, alleen Hap-Hap komt niet
uit de plooi. Verlegen lacherig staat hij 't spul aan te kijken, zoo'n beetje klungelig,
zoo'n beetje geïnteresseerd, hij zou wel graag meedoen, maar vindt het ook weer
beneden zich - het is niet altijd makkelijk, servet noch tafellaken te kunnen zijn.
Enfin, ik wou maar zeggen, ik ben wel waar ik wezen moet, want zeg nu zelf: is het
geen aardige apotheose? Als we nu per slot allemaal tevreden zijn, doet het er dan
wat toe, langs welken weg we zoover kwamen? Er leiden zoovéél wegen naar Rome,
en het moet toch niet noodig zijn, in een leerboek na te slaan, onder welke rubriek
de overtreding van mijn drietal valt te rubriceeren, om daarnaar de strafmaat te
bepalen? Laat het kwaad zichzelf maar straffen! Wij, ouderen, opvoeders van onze
kinderen, hebben te denken aan beter dingen: dat er niets wordt uitgebluscht, en dat
de band niet verbroken wordt ‘die harten bindt’!
En hadde ik hier nu maar een streep onder deze geschiedenis kunnen zetten, welk
een bevredigend einde zou dit geweest zijn! Maar de noodlottigste omstandigheid
bij de opvoeding is, dat kinderen, behalve 'n vader, ook nog 'n moeder plegen te
hebben - want hoe is de practijk? Zoodra de man op dit stuk iets van belang bereikt
heeft, komt de vrouw, en gooit roet in 't eten, 't is in 't huwelijk al net als in de
wijsbegeerte. ‘Het Ik,’ zegt Fichte, ‘heeft zichzelf een grens gesteld, door 'n deel van
zijn oorspronkelijke activiteit over te brengen op het Niet-Ik.’ Maar kan ik deze
gedragslijn van het Ik op philosophisch terrein billijken, op 't gebied van het huwelijk
kom je er bedrogen mee uit. Het Ik, in mijn geval althans, is kortweg dom geweest,
het had de macht aan zich moeten houden. Had ik de zaak niet voortreffelijk opgelost?
En nu komt zoo'n Niet-Ik die zaak bederven, door veel te nadrukkelijk nog te beweren:
‘Ja, maar hoor nu eens jongens. Ik vind, dat er nu toch nog iets niet in den haak is.
Als jullie vraagt “even”
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te mogen gaan, dan moeten wij daar ook op aan kunnen. Dan moeten wij hier niet
in ongerustheid te hoeven zitten. Dat is iets, dat eenvoudig niet te pas komt.’
Ach, mijn mooie kaartenhuis! En mijn mooi succes! Dat is nu allemaal toch weer
veel te reëel! Te ernstig en te zwaarwichtig na de algemeene verbroedering, die zoo
juist haar triomphen op mijn arme huid heeft gevierd. Kan ik dit gedoogen? Moet ik
niet opstuiven?
Nee, zegt 'n stem in mij, dat moet je niet. Al ligt daar dan het kaartenhuis van je
zedelijke opvoeding ruw-weg tegen den grond gesmakt, wees er uitsluitend op
bedacht, goed in conditie te zijn. Wind je volstrekt niet op, want alle heil moet van
jou, den man en vader, komen. ‘In het Ik’, zegt Fichte immers, ‘ligt het zekere
onderpand, dat orde en harmonie zich daar zullen ontwikkelen, waar zij thans nog
niet aanwezig zijn. Hoe meer iemand mensch is, des te dieper werkt hij op menschen
in. Echte menschelijkheid wordt door de menschen nooit miskend.’
En zoo weet ik dan dus mijn verheven taak, en zeg op de woorden van mijn vrouw
met groote kalmte:
‘Juist. Daar heeft moeder volkomen gelijk in. Jullie denkt nu misschien, dat de
zaak nu in orde is, maar dat heb je leelijk mis. 't Begint pas.’
En ik glunder van pret van binnen. Want weer staan ze met groote oogen, en
niemand snapt direct de wending. Ik doe er dus nog 'n schepje op: ‘Jullie zult moeten
oppassen voortaan. Buitengewoon oppassen. Wat moeder zegt, is wáár. Je vraagt
“even” te mogen, en je blijft drie uur weg, en wij zitten hier, en krijgen buikpijn van
ongerustheid. Schande! En wat deed je daar nu eigenlijk?’
‘Plat op m'n buik in 't gras, lekker!’ roept Nathan, die me klaarblijkelijk niet meer
vertrouwt. ‘Dicht bij 't spoor! En 'n treinen!! Eerst een D. Toen 'n diesel. Toen 'n
vervanger.’
Dit laatste minachtend. Sinds er diesels rijden, is de stoomtrein, als ‘vervanger’,
uit de gratie.
‘En jij?’ vraag ik Cyanus.
‘Van 't zelfde. En dan die blommen.’
Kortaf en stug. De situatie schijnt dreigend. Maar Nathan verschijnt als redder:
‘Ja, da's waar. Zij plukte de bloemen. En toen kwam er 'n vliegtuig. De F 36.’
‘Och, welnee, jong!’ roept Hap-Hap minachtend. ‘Havilland Dragon. G-ADDE.
Six Rapide!’
‘O ja. En toen 'n reiger. Heelemaal alleen. Wat was dat mooi!’
‘Hm. En toen?’
‘Toen gingen we op onze rug liggen, en deeën wie 't langste zwijgen kon.’
‘Hebben we allemaal gewonnen,’ zegt Hap-Hap. ‘Geen mensch die meer
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wat zei. Als Nathan de klok van negen niet gehoord had, lagen we er nog.’
‘Ja. Negen uur,’ bevestigt Nathan. ‘En toen lagen we nog 'n poosje, en toen gingen
we dadelijk.’
‘Treurig,’ zeg ik met 'n somber gezicht. ‘Diep treurig. Jullie bent dus eenvoudig
lui geweest. Lamlendig lui en traag. Traagheid, zegt Fichte, is onze grootste zonde,
't is het radicaal booze. Dat ligt daar maar uren aaneen, en voert niets uit - de zedelijke
mensch kent geen rust. Elk bereikt doel spoort hem aan tot verder gaan. En jullie?
Het wordt waarachtig wel tijd, dat er eens iemand komt om jullie van je luiheid te
genezen. Maar daarvoor - ik klop met de vlakke hand op mijn borst - hebben jullie
dringend behoefte aan 't voorbeeld van geniale persoonlijkheden, die....’
Maar ditmaal is het hun dan werkelijk mooi genoeg, alle drie springen ze op mij
af, en 't regent slagen en moreele verwijten: zit je ons nou altijd voor den gek te
houden? zal je nou nooit veranderen? kunnen we je ooit nog gelooven? enzoovoort.
En ik laat ze slaan en roepen en vragen, en als ik er genoeg van heb, schuif ik de
heele drom 'n beetje op zij, en kijk mijn vrouw aan, zegevierend, want mijn
kaartenhuis staat weer overeind. Ze lacht, en zegt enkel:
‘IJdeltuit.’
Maar als ze wat later van boven terugkomt, waar ze den kleinen Nathan - hij is
dat als jongste zoo gewoon gebleven - weer naar bed heeft gebracht, kom ik daar
nog op terug, en zeg:
‘Wat zei je daar straks eigenlijk?’
‘IJdeltuit zei 'k,’ antwoordt ze. ‘Je moest je werkelijk schamen.’
Ik lach met grandezza.
‘Of vindt jij dit van vanavond misschien iets, om je op te verheffen?’ vraagt ze.
‘En waarom niet?’ riposteer ik. ‘Denk je niet, dat ze lekker zullen slapen nu?’
‘Schande!’ zegt ze. ‘Zoo'n verstokte zelfgenoegzaamheid.’
‘Maar heeft een mensch daar dan niet het recht toe!’ roep ik. ‘Weet je wel wat
Fichte zegt?’
‘Nee,’ zegt ze kort. ‘Dat weet ik nu werkelijk niet.’
‘Schande,’ zeg ik haar na. ‘Als je 's wat meer in Fichte las, en wat minder mij
critiseerde, zou je kunnen weten, dat de zedelijke mensch juist strééft naar
zelfbevrediging.’
Ze zucht.
En ik doe er het zwijgen toe. Want het is natuurlijk een quasi-zucht. Maar misschien
zit er toch, als slot van den welbesteden avond, 'n tikje symboliek in.
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Ach wie ist's möglich dann
door J. Slauerhoff
Hoe is het mogelijk dat
De oneindigheid
En het levensgeheim
Dieper doorgrond wordt
Met een vrouw op de gedeelde sponde,
Dan 's nachts op het zuidelijk halfrond
Alleen aan dek met niets dan de zee
Onder zich en niets boven
't Geheven hoofd dan - grazend over het zwerk De sterren, nu in andre
Dan de bekende constellatien
Met een vreemd zodiak over een open zee
Die nergens golven mompelt aan een kust
Op een reis waarvan het einde
Niet te voorzien is - -!
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Dar es salaam (vredehaven)
door J. Slauerhoff
Op de kaden drukt de zwarte hitte
Als een uit de hel geloste vracht
Onder stank en walm: als 't eenig witte
Zwieren meeuwen krijschend door de nacht.
Moeier van 't bij 't luik staan dan van spitten
Is bier 't eenig heil waarnaar men smacht.
Dageraad grijnst tusschen kust en nacht
Als roodwitte lach van negerlippen.
Vijf uur varen. Hoor 't acht glazen slaan.
Nog één hijsch, nog een, dan staan de winches
Stop; op 't dek valt stilte in voor vertrek.
Zie, ginds komt een britsche kruiser aan
Voor een ligkuur. Staal van dertien inches
Heet zal 't worden onder 't pantserdek!
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De oudste zoon
door Elisabeth Zernike
III
HET hout is vochtig, zei mijnheer Brucker, en bukte moeizaam naar den kleinen
blaasbalg, waarvan het blauwe leer met de hand bewerkt was.
- Mevrouw praatte alweer. - Waarom moest hij juist op Vrijdag dien ellendigen
haard branden, die niet trekken wilde - en zoo vroeg in het jaar, al haar koper besloeg,
dat dien middag gepoetst was. - Ze sprak, moest de jongen denken, met een doodsche,
machinale opgewektheid, de woorden schoven uit haar mond als de vellen papier uit
een drukmachine, zonder hapering - grijze woorden op grauw papier. Hij zat in een
diepen leunstoel en keek naar het rookende hout, dat even opvlamde, als het
aangeblazen werd. Mevrouw bewoog langzaam door de kamer, haar bewegingen
werden vertraagd door haar woordenstroom. Kon ik maar weggaan, dacht Miel, maar
hij moest wachten op de koffie, die hem was aangeboden.
- Het vorig jaar heb je pas op 2 November den haard gestookt, want we hadden
de Grotjohans, en door de radio werd Schubert's ‘Allerseelen’ gezongen. Ken je dat
lied, Miel? - en nu is het nauwelijks half October.
- Het is de achttiende, zei mijnheer, en de avonden worden kil.
Hij richtte zich op en bood Miel een cigaret aan. De jongen bedankte. Kort geleden
had hij, na lang aarzelen, goedkoope cigaretten gekocht en had vooral van den geur
gewalgd. Het was een avond geweest, waarop hij zich ongelukkig voelde - hij had
nog altijd geen sterkere lamp, - hij probeerde een stuk van de Odyssee te vertalen,
maar zijn hoofd bleek moe te zijn, en toch had hij den heelen dag maar wat
omgehangen op kantoor. Hij koos een fragment, dat op school gelezen was, maar
ook in die woorden hoorde hij een leegen galm zonder beteekenis. Hij wist niet meer
waar het te zoeken, hij was den vorigen avond pas ‘thuis’ geweest. Hem leek dat
lang geleden, maar de kinderen zouden hun hoofd niet optillen als hij binnen kwam.
- Toen liep hij de straat op, zei zichzelf dat hij geen cent mocht uitgeven, maar kreeg
een onweerstaanbaren lust in alles, wat hij achter de winkelruiten zag, brood, en
worst en taartjes. Hij voelde zich daar loopen als een dief, zonder doel, maar in de
ban van zijn begeerte. Eindelijk gooide hij twee dubbeltjes in een cigaretten-automaat,
en ging naar zijn kamer terug. Van de slechte tabak was hij misselijk geworden, en
de gedachte aan het verspilde geld hinderde hem. Vaak ging hij naar bed met de
woorden in zijn hoofd: morgen zal alles beter zijn - en dan was de volgende dag toch
even traag en moeilijk als de vorige. - Hij hoorde niets van vader, die nu langer
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dan een maand weg was. Eefje en Herman hadden een briefkaart gekregen - het leek
niet mogelijk dat vader h e m steeds vergeten zou - maar iederen morgen pijnigde
hij zich met de gedachte: er zal natuurlijk niets over de post zijn - en voelde dan toch
nog, diep in zich, een schrik om de werkelijkheid. Het leven ging over zijn hoofd
heen en vergat hem. Dan liep hij naar kantoor, een slapte in zijn knieën, alsof hij een
oud man was. Misschien deugt mijn hart niet, dacht hij - het zou wel kunnen zijn,
dat ik plotseling stierf. En hij spon die gedachte verder uit, hij werd er heelemaal
week van, met tranen achter zijn oogen. Telkens kwamen hem nadere bijzonderheden
in den zin, hij dacht zelfs aan berouw van Dolly, om dien nacht, toen hij voor haar
kamerdeur stond, en ze hem gezegd had: maak dat je weg komt. Hij was nu
weggegaan voor goed. - Maar dan ineens schaamde hij zich over zijn weekheid, en
hij wist dat hij voorloopig niet sterven zou. Hij wilde zijn leven groot maken - was
hij niet al goed begonnen met werk en onafhankelijkheid? Hoeveel geld had hij nog?
vanmiddag moest hij zuinig zijn op het eten. Hij kende dezen omzwaai van zijn
gedachten naar het geld, naar het eindeloos gereken met kleine getallen. In het
Arbeiders Tehuis, waar hij dikwijls at, kwam een jongen die, als hij verzadigd was,
zijn overgebleven aardappelen in een leeg jampotje schepte en mee naar huis nam.
Dat zou hij onmogelijk kunnen doen, hij zei zichzelf dat hij weinig trek had, als hij
niet meer dan 35 cent voor een maaltijd wilde besteden, en liep het restaurant uit,
als had hij koninklijk gedineerd. En als hij bij anderen at, kon hij zich niet te goed
doen. Hier, bij de Brucker's, maakte mevrouw iederen hap smakeloos door haar
zanderige woorden.
Nu was ze blijkbaar de kamer uitgeloopen, en mijnheer rookte zwijgend een cigaret.
Was dit misschien nog het beste van het leven: een gemakkelijke stoel, en zwijgen?
- Je bent toch niet ziek? vroeg mijnheer Brucker plotseling.
- Neen, waarom?
De ander gooide zijn cigaret in den haard. - Omdat je niet wilt rooken.
De jongen wist geen antwoord. - Als hij zei: Ik heb er geen geld voor, dan was
het of hij bedelde. De gedachte aan geld maakte hem op dat oogenblik triestig. Veertig
gulden in de maand kreeg hij van dezen man cadeau - dat hij ervoor werkte, was
maar schijn. Maar mijnheer Brucker zelf werkte evenmin, en verdiende toch
waarschijnlijk meer? - Och nee, misschien minder - dan had hij vroeger veel verdiend,
en gespaard, of zijn ouders hadden hem geld nagelaten. Niet iedereen hoefde
voortdurend te werken, dat werd het volk maar zoo ingeprent, om het zoet te houden.
Zoet, niet opstandig - tevreden. Was tevredenheid geluk? of beteekende het een
toestand van halven slaap, van verdooving, zooals hij op dit oogenblik kende?
Het hout was nu toch gaan vlammen, en straalde een zengende hitte af. Hij wilde
opstaan en uit dit huis wegloopen; - in zijn eigen kamer zou hij
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de werkelijkheid terug vinden. Hij zei: Ik wil vanavond nog wat aan de stenografie
doen.
Mijnheer Brucker antwoordde niet. Even later vroeg hij: - Hoor je iets van je
vader?
- Neen, zei de jongen, - eigenlijk niet. Hij schijnt wel veel te werken.
- Ja? IJverig was hij nooit, maar hij is nu een bezetene. De ijver is goed voor de
mieren, maar de mensch, die iets bereiken wil, werkt ook in zijn slaap.
- Zou vader iets willen bereiken? vroeg Miel.
- Zeker, - hij wil erkend worden, - zijn bestaan rechtvaardigen. N u vinden we
hem misschien nog een prutser, een zwakkeling, straks nemen we ons petje af en
zeggen: cher maître; - daar wil je vader het heen sturen.
Miel voelde een kneep om zijn hart. - Ja, zei hij heesch.
De deur ging open en een vrouw zei, zacht en vriendelijk: Goeden avond. Het was
Tony Brucker. Ze kwam naderbij, - ze was lang en slap als een ledepop. - Is dit
Michiel? de nieuwe firmant? Hoe gaat het?
Hij was opgestaan en mompelde iets. Alles aan deze vrouw leek hem kostbaar,
haar japon, haar schoenen, de ring aan haar vinger, - haar handen ook, en het
rood-blonde haar. Vroeger, toen hij een kind was, had hij haar ook eens gezien; - hij
vond haar nu jonger dan toen, en veel mooier. Aarzelend bleef hij staan.
Mevrouw kwam binnen met de koffie. - Ben je er al? vroeg ze haar dochter. - Het
is niet beleefd, zoo gauw weg te loopen, als je ergens hebt gegeten.
Tony antwoordde niet, ze reikte de koffie rond en begon te praten, luchtig, zacht,
en toch met groote indringendheid. Het was Miel, alsof deze vrouw alles wist van
het leven en de wereld. Ze had een blank gezicht, en heldere, grijze oogen. Al pratend
legde ze nog wat houtblokken op het vuur, en mevrouw maakte geen aanmerking.
De sfeer was voor Miel veranderd; hij wilde dat de avond duren zou, dat hij altijd
dit gevoel zou hebben, veilig te zijn in de nabijheid van een ander, een volwassene,
- een vrouw. - Neen, waarom juist een vrouw? Hij had zijn eigen moeder niet gekend,
- nu hij alleen woonde, zou hij haar portret ophangen - waarom had hij dat niet al
eerder gedaan? Als er ooit een jongen op zijn kamer kwam, Otto Ramscheid
bijvoorbeeld, dan zou hij zeggen: Dat is mijn moeder. Otto Ramscheid, die hij vijf
jaar lang niet had kunnen uitstaan, - maar in de zesde klas had hij wel geweten, dat
hij hem eigenlijk graag mocht. Ze hadden geen van beiden een vriend gehad. 30
November zou hij hem zien - het was nu pas October. Dat hinderde niet, zoolang hij
hier zat, hij zou nu het allerergste kunnen bedenken, zonder het als groot verdriet te
voelen - maar straks - en morgen - Tony Brucker vroeg, of hij ook schilderde, en wat hij anders in zijn vrijen tijd
deed.
Hij zei: Dikwijls loop ik naar huis, en speel een beetje met de kinderen.
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Ze keek hem opmerkzaam aan. - O ja, natuurlijk, - je hebt als 't ware een gezin.
- Nou, nou, zei haar vader afkeurend.
Miel was geschrokken. Hij zag de ernstige trekken van Wim voor zich, en de heel
jonge, vrouwelijke gestalte van Eefje. Hij zou in de toekomst misschien voor hen
moeten werken, en hij vergat het zoo vaak. Er was daar geen man in huis, vader zou
wel altijd wegblijven, en Dolly - Haatte hij Dolly? eigenlijk wist hij het niet. Hoe
zou een vrouw als Tony over zijn vader oordeelen? - K o n ze oordeelen? - hij zou
het haar nooit vragen. Hij moest een tehuis opbouwen voor de kleintjes - maar hoe?
- als er in den handel niets verdiend werd - en hij was pas achttien. In Amerika zou
het misschien mogelijk zijn, maar in Amsterdam - - Het was een onderwerp voor
een film - als Dolly er eerst van door ging. - Hoeveel film-scenario's hadden ze niet
geschreven, het laatste jaar op school? Theo Sikkesz had een cahier vol en Piet Bril
wist maar één onderwerp: de vrouw als vampyr - en hij had zulke leelijke, brave
zusjes.
Miel zuchtte; - natuurlijk dwaalden zijn gedachten telkens af, vanavond in bed
zou hij eens probeeren, voet bij stuk te houden. ‘Hoe moet ik genoeg verdienen?’
hij kon zijn patroon moeilijk na vijf weken om opslag vragen. - Nu moest Tony
plotseling een voorstel doen, iets dat uitkomst bracht. - Onzin - hij moest werken,
en stap voor stap opklimmen, - diploma typen halen, dan stenografie, dan boekhouden.
Langzaam kwam hij overeind. - Ik moet eens naar huis.
- Ga je al? vroeg mijnheer.
Hij bedankte mevrouw voor de hartelijke ontvangst; - Tony zei dat ze hem uit zou
laten. In de gang vroeg ze: - Hoe is 't - heb je erg het land aan het kantoor-leven?
Hij antwoordde niet.
- Ik doe ook werk dat ik naar vind, ging ze voort - ik moet arme menschen
controleeren, omdat ze een klein beetje steun krijgen. Ik moet allerlei dingen vragen,
die ik liever niet vragen zou - dikwijls schaam ik me voor mezelf, maar ik ga ermee
voort, dag-in, dag-uit. - Ze leunde tegen een jas van haar vader, die aan den kapstok
hing. Miel keek naar haar blanke gezicht en het rossig-blonde haar daarboven. - Ik
zou kunnen trouwen, zei ze - maar een huwelijk is zoo zelden gelukkig.
De jongen draaide zijn hoed tusschen zijn vingers - hij vond het vreemd, dat Tony
zoo sprak. Plotseling zei hij: - U zult nog wel eens trouwen - en stak zijn hand uit.
Ze glimlachte. - Wat een raar mensch ben ik, hè? vergeet het maar. - Dag. - Haar
stem klonk week, en ze leek bedroefd.
Op straat moest hij daarover denken - ze hield waarschijnlijk van een getrouwden
man. - Een vrouw die niet lief heeft - dat komt om zoo te zeggen niet voor, had Tonny
de Geus eens beweerd.
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Zijn gedachten versprongen. In de zesde klas was heel weinig gevuilbekt, toevallig
misschien - Otto moest er niets van hebben - Cor Swart ook niet. Swart was een
wonderlijke vent, begaafd - hij droeg prachtig voor en kon iedereen imiteeren. Maar
dat deed hij niet dikwijls - het is een goedkoop kunstje, zei hij. Naar school en naar
huis liep hij altijd met een veel jonger broertje, dat Isaäc heette. Hij kon het Swart
nog hooren zeggen: Saak. Saak was een blond joggie met een smal gezichtje; misschien zou Cor kunnen begrijpen - - Nou ja -. Miel trok met zijn schouders. Kunnen begrijpen dat hij van de kinderen hield - maar hij zou het nooit kunnen
zeggen. - Eerst maar eens dien 30sten November afwachten, - wie weet wat daaruit
voortvloeide - mogelijk kwam Cor eens bij hem - hij moest er maar niet op hopen.
Uiterlijk kende hij hen allemaal zoo door en door, kende hun stem, de houding van
hun hoofd. Vrienden moet je in je jeugd maken, werd er gezegd, liefst op de
Fröbelschool. Hij had geen vriend - was hij een te weinig uitgesproken mensch,
grauw, karakterloos? misschien wel - maar waarom had Tony Brucker zoo tegen
hem gepraat? - haar lichte hoofd tegen dien donkeren jas geleund. - Ik zou kunnen
trouwen, maar een huwelijk is zoo zelden gelukkig. - Onzin, iedereen waagde den
sprong. - Miel keek op zijn horloge. - Negen uur - hij kon nog even thuis gaan kijken,
- hooren of er iets was van vader, en Eefje zou nog wel op zijn.
Even later stak hij den sleutel in het slot en liep naar boven. De kamerdeur werd
opengegooid, hij hoorde gelach, en toen de luide stem van Dolly: - Ha die Miel! De
woorden deden hem onprettig aan. Tante Jet was er, en een vreemde man - ze stonden
alle drie voor de tafel - wilden ze juist weggaan? - Hij werd voorgesteld, luisterde
niet. - Waar is Eefje?
- Wij namen afscheid, zei tante Jet - de groeten van San, die wilde wel dat hij zoo
ver was als jij. - Iedereen praatte nu - Miel hoorde zijn moeder zeggen: Dat
jongmensch heeft nog altijd een sleutel, - en die woorden hinderden hem, - hij
omklemde den sleutel in zijn broekzak. Straks zou hij dien op tafel leggen - maar
dan moest hij ook nooit meer terugkomen, - en dat verdomde hij. Tante Jet stak haar
arm door dien van den vreemde. - Nu gaan we, hè Joep? - en knipoogde tegen moeder.
Miel bleef alleen in de kamer staan, bekeek den blanken sleutel. Hij gaf dien niet
af - dit was het huis van zijn vader. Maar vader had zijn sleutel aan Herman gegeven,
had gezegd: Nu ben jij de oudste zoon in huis. - Toen hij Dolly hoorde terug komen,
trok hij zijn hand haastig uit zijn broekzak. Kortaf vroeg hij: - Is er bericht van vader?
Dolly dacht een oogenblik na. - Neen, zei ze - Miel voelde dat ze loog. Eefje kwam
binnen - haar strakke trekken ontspanden zich toen ze den jongen zag. Hij merkte
het, en zag ook duidelijk, dat ze bleek was. - Heb je hoofdpijn?
Ze schudde nee. - Ben je er al lang? - Hier moeder, of u dit teekenen wilt. Ze legde
volgeschreven vellen papier op de tafel.
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- Alweer strafwerk? vroeg Dolly.
- Heelemaal niet: alweer. Ik heb u toch gezegd: dien eenen avond kon ik geen
huiswerk maken. - Eefje's stem klonk hard en bits. Tot Miel's verwondering vroeg
Dolly niet verder, maar nam haar vulpen en teekende.
- Welken avond, Eef?
Ze schokte met haar schouders: - Och, verleden week, toen was moeder naar den
Haag - en eerst heeft Doortje aldoor gehuild, - ik weet niet waarom - en Wim had
koorts - ik heb bij zijn bed gezeten tot twaalf uur.
- Dat had je heelemaal niet moeten doen, zei Dolly rustig, maar alsof ze aan andere
dingen dacht.
Het kind schamplachte. - Nou, vroeger had ik het ook, en dan zat vader altijd bij
me - je doet het niet voor je plezier.
- Het zijn gewone groeikoortsjes.
- Niet waar - de kamer wordt heel diep, je ziet alle dingen klein, - in de verte, net
als door een omgekeerde tooneelkijker. Het zit in je hoofd, en groeikoorts is in je
beenen.
- Ga nu maar naar bed, zei de moeder streng.
- Nee, want nou is Miel er, en ik wil nog wat drinken.
De jongen kende haar zoo niet. Vroeger was ze nooit brutaal geweest, evenmin
als de anderen. Toch wilde hij haar niet afvallen - hij voelde dat hij altijd haar partij
zou kiezen.
Moeder schonk zwijgend thee in. Ze voelt zich schuldig, dacht Miel, anders zou
ze haar wil doordrijven. - Toen bedacht hij dat tante Jet jarig was geweest, de vorige
week, - hij had het vergeten - en moeder was altijd dien dag naar den Haag gegaan,
zoolang hij zich kon herinneren. Waarom moest Doortje dan juist dien avond huilen?
- en Wim? - Alle ellende was begonnen toen vader wegging, iedereen voelde zich
natuurlijk ongelukkig, - moeder ook, ze wilde lachen met tante Jet, maar ze zou het
niet meer kunnen - niet van harte.
Eef zette hard haar kopje neer. - Die thee is koud, zei ze.
- Ga dan naar bed, zei Miel, je ziet zoo bleek.
Ze vroeg waar hij geweest was, en hij vertelde; - moeder was aan de tafel gaan
zitten en spreidde de krant voor zich uit. Hij kon niets zeggen over Tony Brucker alleen dat ze binnen was gekomen, en een beetje gepraat had - hij hoorde zelf hoe 'n
onbelangrijk, kinderlijk gesprek dit was. - Ik ga naar huis, zei hij - kom maar weer
eens bij me - ik denk dat ik gauw een nieuwe lamp koop.
Eefje keek hem aan. - Heb je geld?
- Nee - nog niet.
Nu sloeg ze plotseling haar armen om zijn hals, haar warme adem kriebelde aan
zijn oor. - Niets zeggen, - maar Herman maakt een lampekap voor je met zijn
figuurzaag, en ik naai de zij - uit een oude blouse van moeder.
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- Je kunt het wel hard-op zeggen, zei Dolly strak.
Miel voelde zich blozen; - het ging door hem heen, dat hij de toestand hier thuis
niet zoo haastig mocht beoordeelen.
Even later liep hij weer buiten. - We zijn allemaal ongelukkig, dacht hij, en niemand
heeft de schuld. Eefje zit bij het bed van Wim, maar ze is zelf nog een kind, dat bang
is voor een koorts-visioen. En moeder?
Hij wist het niet. Het was gemakkelijk, haar verwijten te doen, maar als vader
gestorven was, zou iedereen haar beklagen, en nu - - Cher maître - of een zwakkeling
en een prutser - waarschijnlijk nog het laatste, volgens het oordeel van de menschen
- en dat was hard voor moeder. Ze hoefde er zich niets van aan te trekken - nou ja,
in ieder geval lag haar huwelijk tegen de vlakte. Werd zooiets ooit weer goed? - Miel
keek omhoog - aan den strakken hemel stonden de sterren, bevend van licht. Hij had
het gevoel, alsof zijn hart in een leege diepte zonk. - Nee, dat was nu wel voorbij verknoeid, bedorven. Dezen zomer leek alles nog goed, een oogenblik tenminste, ze lagen samen in de wei, moeder legde haar hoofd op vaders heup. Maar vader was
zeker al te lang weggeweest. Vroeger gingen de mannen in den oorlog - misschien
waren de vrouwen dan blij, in hun hart, als ze niet terug kwamen. ‘Frailty, thy name
is woman’. Zwakheid van karakter, ontrouw, - dat altijd weer: ontrouw.
Er verschoot een ster - het was dus geen ster geweest; - hij hield van de dingen,
die eeuwig waren. Onzin - hij hield van de menschen - van Eefje, en Wim - en Goed, een opsomming was niet noodig - maar Eefje moest niet zoo snerpend praten.
Hij kwam thuis, raapte iets van den vloer op in zijn kamer - post, onder de deur
doorgeschoven! Een brief - en een buitenlandsche postwissel - van vader. Een lange
brief, waarachtig. - Beste jongen - nog geen doekje, ik gun me den tijd niet, wat voor
je in te pakken - ik werk, en mijn paars doet hier opgeld, vandaar het tientje. Zeg dat
maar niet thuis, ze lijden daar voorloopig nog geen honger, - bovendien heb ik moeder
enkele dagen geleden een chèque gestuurd. - Dat is een leven hier, Miel - een
prachtige, forsche herfst, - en die kleuren - Neen, ik laat me niet verleiden tot een
zacht glooiende heuvel met goud bruin gebladerte - maar de kleur van het water
tusschen de harde rotsen - en de visschen om de romp van ons schip.
Miel voelde zijn handen trillen - hij keek op: met die halve duisternis 's avonds
zou het nu voorbij zijn. Den brief legde hij op tafel, boog er zich staande overheen,
de kleine, maar ronde letters begonnen te verschuiven voor zijn blik - een groote
druppel viel op het papier, de inkt vloeide onmiddellijk uit. - Hij begon door de kamer
te loopen, probeerde te neuriën, gooide zijn jas over een stoel. Een brief - hij had
hem nog niet gelezen - vier slordige kantjes. Dus een Philips' Bi-Arlita-lamp, duur,
maar deugdelijk - het zou zijn stenografie ten goede komen. Hij moest zien dat hij
een
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diploma haalde, niet te lang meer zeuren - was dat eenmaal achter den rug, dan kon
hij andere dingen doen. - De kleur van het water tusschen de rotsen - er was een
grijs-groen, dat hij verrukkelijk vond. Wat een meisjesachtig woord: verrukkelijk.
Hoe zei vader het ook - mijn paars doet hier opgeld?
Hij greep den brief.

IV
Miel wist zich alleen op kantoor. Hij had dien dag hard gewerkt, - er was een
duidelijke opleving in zaken - en nooit had hij kunnen denken, dat dit hem zooveel
vreugde geven zou. De brieven die op zijn tafel lagen liet hij door zijn handen gaan,
de adressen controleerend - toen stond hij op om de kachel te verzorgen. - De wind
drukte tegen de ruiten, deed ze even rammelen in hun sponning. De groote roode
cijfers van de scheurkalender keken hem aan: 30. Hij liep er heen, trok het papiertje
af, toen ook het blad van de maandkalender. December nu al - morgen. De klok tikte
- door de nauwe straat gierde de wind. Miel voelde een prettige loomheid in zijn
lichaam - hij hoefde zich niet te haasten - hij wist nog niet waar hij eten zou, - tegen
acht uur belde hij wel aan bij Otto Ramscheid. - Hij zag de stoep voor zich, de zware
deur, die voor hem geopend zou worden. - Is de jonge mijnheer thuis? - dienstdoende
vrouwen intimideerden hem niet - maar bij Ramscheid hadden ze misschien een
huisknecht? - hij was er nooit geweest. - Eerst zou hij langzaam naar Hendriks loopen,
de zaak sloot om zeven uur. Hij had het doekje van vader nu een week in huis, en
de kinderen hadden het gezien. Eef zei dat ze het mooi vond, en dat hij het niet moest
verkoopen, het maakte zijn heele kamer anders, - rijker, - nee, warmer. Lichter, had
Herman spottend gezegd. - Wel verkoopen, Miel, en dan bij ons Sinterklaas komen
vieren, anders krijgen we dit jaar niets. Moeder zegt - Wim trommelde met zijn vuist
op tafel. - Maar vader stuurt een pak, - of hij komt zelf over.
- ‘Wat heb je voor ons meegebracht, magog-magog-magoggeltje’, zong Eef
dansend. - De herinnering bracht een glimlach op Miel's gezicht. Als de kinderen bij
hem waren, zon hij op een middel om hen vast te houden, maar ze waren soms zoo
vluchtig, ze moesten nog dit en dat, ze hadden moeder beloofd.... Doortje had niets
om mee te spelen, en Herman kon niet alleen gaan zitten met een boek. - Hij moest
zich leeren instellen op hun komst, hun iets voorlezen, een eindeloos lang en boeiend
verhaal - maar wat?
Nu zette hij het doekje op zijn schrijftafel, tegen een paar woordenboeken aan.
Een donker schilderijtje, zwart-bruine rotswanden, een enkele spar daarop, en beneden
het water, waarin een lichtscheut viel en een wonderlijke visch zichtbaar werd,
tusschen lange, ijle bladstengels. Aardig dat Eefje dit zoo mooi vond. Hem leek het
weinig oorspronkelijk - hij herkende vaders hand niet; - miste hij nu toch het paars?
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De wind loeide langs het huis, een luchtstroom deed hem opkijken. In de open deur
stond Tony Brucker, en hield haar hoofd schuin met een verwonderden glimlach.
Hij liep haar tegemoet. - Uw vader is al weg, - wel een half uur.
- Ach, zei ze, en jij bent achter gebleven - moet je geen inkoopen doen voor
Sinterklaas?
Hij keek naar haar blanke gezicht tusschen het zwart van een fluweelen mutsje en
een glanzenden bonten kraag, en vergat te antwoorden.
Tony Brucker liep verder de kamer in - het verwonderde Miel niet, dat ze door
zijn vaders schilderij bleek te worden aangetrokken, - maar hij bloosde, want hij had
mijnheer Brucker niets van dit doekje gezegd. - Enkele oogenblikken keek ze ernaar
zonder te praten.
- Is dit nieuw? vroeg ze toen - heb jij het geschilderd?
- Nee, zei hij, en bloosde nog meer - mijn vader.
Ze wendde haar blikken af. - Zoo - gaat de firma ook in olieverf handelen? - het
is een aanverwant artikel.
Hij gaf haar den uitleg: voor zeven uur wilde hij bij Hendriks zijn, die indertijd
iets van zijn vader had gekocht - maar hij geloofde dat ze niet luisterde, en hij begreep
haar houding niet.
Ze ging op zijn schrijftafel zitten; - voorzichtig nam hij achter haar rug het doekje
weg. - Bevalt het je wel op kantoor? - hoe lang denk jij het vol te houden?
Hij voelde zijn hart trillen. - Ik heb geen keus - en-ne - Neen, hij kon h a a r niets
zeggen over de kinderen.
- Dat is het juist, zei ze, je bent jong, en nu verbeeld je je misschien dat je een man
wordt door te werken en geld te verdienen. Maar je blijft een kind, want je hebt niet
mogen kiezen. En je vader reist en schildert; - waarom j i j niet? - Ja, ik wil je
opstandig maken. Je hebt een diploma typen gehaald, je wordt een heel bruikbare
kracht in de zaak, al ontbreekt het je nog aan warenkennis. - Ga je met me eten in
de stad, dan kunnen we verder praten.
Miel stond voor haar, het doekje in zijn rechterhand. - De hardnekkigheid, dacht
hij, waarmee ze me wil laten schilderen. Er kwam een vreemde starheid in hem. - Ik
geloof niet, zei hij, dat u deze dingen heelemaal kunt beoordeelen - en had plotseling
het gevoel, dat hij zich oefende voor dien avond, dat hij zijn mannelijkheid toonde,
zijn eigen wil. - Hij zette het paneeltje voorzichtig tegen den muur, trok zijn jas aan,
stak de brieven bij zich. - Zoo, ik zal achter u sluiten.
Tony zette haar voeten op den grond. Als hij naar haar gekeken had, zou hij haar
blos hebben gezien - nu hij niet keek, sloeg die nog feller uit. Ze liep voor hem,
telkens draaide hij een lichtschakelaar om - ze zeiden geen woord. - Buiten woei
onmiddellijk de wind tegen hen aan. Tony had zich
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haastig beheerscht. Ze glimlachte en sloeg haar oogen naar hem op. - En?
- Dank voor uw uitnoodiging, zei hij, maar vandaag heb ik geen tijd - dag juffrouw
Brucker.
Toen hij eenige stappen verder was, dacht hij: ik heb haar eenvoudig laten staan
- het is onhebbelijk, maar waarom bemoeit ze zich met me? zou ze geweten hebben,
dat ik alleen boven zat? - Ik wil je opstandig maken. - Hm - en dan verder - daarna?
Als hij gezegd had: ik verdom het - maakte zij dan alles goed? Hij zag zich weer op
zijn bloote voeten voor de kamerdeur staan, dien nacht - de broek van zijn pyjama
was te kort, - en boven, in zijn bed, lag Herman. Wel waarachtig had hij toen gekozen.
- Hij klemde het schilderijtje steviger tegen zich aan. Ze bedoelde natuurlijk: zonder
dwang van de omstandigheden. - Ja, kon iemand de omstandigheden opheffen?
Nu was hij benieuwd wat mijnheer Hendriks zeggen zou - in het ergste geval lachte
hij hem uit en zei: ik zit nog altijd met iets dergelijks in mijn maag. - En vader had
geschreven: Al te goedkoop moet je het ook niet van de hand doen, dat zou mijn
reputatie schaden. - Hij kon wijzen op het ongewone coloriet, en op het verrassende
van die visch in het water. - De jongen schamplachte. - Kostelijk - het leek een parodie
op het gedaas van kunstcritici in de krant. En toch was het niet heelemáál gek, - hij
zou het kunnen verdedigen. ‘Het verrassende van die visch in het water’. Het was
een hobby van Theo Sikkesz geweest, iets kroms te zeggen, en te probeeren het recht
te praten. - Zou Theo komen? hij hoopte het - maar ze hadden elkaar in geen vijf
maanden gezien. - Nog een paar huizen - hè, er brandde geen licht bij Hendriks.
‘Gesloten wegens sterfgeval’. Toe maar - Het ergste was, dat hij nu met zijn visch
bij Ramscheid moest bellen, want in het Tehuis voor Arbeiders zou hij hem wel niet
verkoopen. - Krankzinnig - maar hij dorst veel vanavond.
(Wordt vervolgd)
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Kroniek
Salomon van Ruysdael in den kunsthandel J. Goudstikker N.V.,
Amsterdam
Een vijftigtal schilderijen van een 17den eeuwschen kunstenaar ziet men niet dikwijls
bijeen; dat Salomon van Ruysdael's werk deze vuurproef kon doorstaan, had een
oningewijde mogelijk niet vermoedt. Toch was niet anders te verwachten - aesthetisch
was het risico niet bijster groot. Er is, zoodra Salomon tegen de dertiger jaren begint
te produceeren al een vast en zeker begrip gegroeid betreffende de wijze waarop men
het landschap had te verbeelden; de opvattingen, die het werk van dezen schilder
duurzaam hebben beheerscht, waren in de eerste helft van de zeventiende eeuw reeds
voor een talentvol en kleurgevoelig kunstenaar een tamelijk duidelijke basis, waarop
met vertrouwen kon worden voortgebouwd. De tijd van het experiment, van de
verovering van de ruimte, van het licht en de nuanceering is dan juist voorbij. Bij
het bezichtigen geeft dit probleemlooze, heldere en toch fijn geschakeerde schilderen
een rustige vreugde. Licht en ruimte zijn zonder meer aanwezig. Bij het aftasten en
ondergaan van deze twee factoren is het onjuist te spreken van een ‘poëzie.... der
nuchterheid’, zooals bij de opening dezer ruim gehangen en goed gekozen expositie
gezegd is. Van een afbeelden van de nuchtere realiteit is in Salomon's werk geen
sprake; wie op een ijsgezicht (Nr. 47) de torens van Utrecht en Arnhem aaneen
componeert tot een zich in de eindeloosheid verliezende coulisse van daken en kerken
is in wezen een lyricus, die de werkelijkheid verdicht en heft boven het geijkte van
een reeks herinneringsbeelden. Een compositie van een zeer ongewone
alledaagschheid.
Er is veel geschreven over de overeenkomst en het verschil tusschen de werken
van Van Goyen en van Van Ruysdael. De laatste is jonger van jaren, de eerste
traditioneeler en minder verantwoord in den opbouw van de plans en de verdeeling
van het licht. Het werk van Salomon is schaduwloozer, de landschappen zijn meer
gezien tegen het zonlicht in, de contouren der figuren, van de boomen en de loeiende
en starende koeien op een veerpont, zijn daardoor harder, minder vervloeiend in een
zilvergrijze atmosfeer. Het klinkt wat apodictisch, maar men zou kunnen beweren
dat Van Goyen met de zon in den rug, Salomon met de zon in het gelaat zat te
schilderen. Een donkerbruin voorgrondsrepoussoir wordt op Salomon's werk minder
zwaar geaccentueerd. Wanneer men tegen den middag van Den Haag naar Haarlem
reist, als de weilanden verzadigd zijn van regen en de wind in het westen de wolken
uiteenjaagt, zoodat blauwe plekken hemel zichtbaar worden en de zon van tijd tot
tijd een bijna schel geel helder licht over het vlakke polderlandschap strijkt, dan ziet
men de verfrisschende klaarte die Salomon zoo vaak heeft willen verbeelden, maar
men ziet ook, omkijkend,
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naar het oosten, waar de lucht nog grijs opeengepakt en onheilspellend verlicht is,
de wisselende schakeeringen die Van Goyen heeft gezocht. Van Goyen drenkte alles
in èèn toon en verlevendigde van dien toon uit met stoffeeringen (vrij gelijk aan die
van Salomon) het tafreel, waarin een diagonaal de diepte invoerende oeverrand de
ruimte en het verschiet verkent. Ook bij Salomon wordt een begrip van eindelooze
ruimte door een diagonale constructie gesuggereerd, maar met een iets sterker gevoel
voor decoratieve werking. De fijn uitwaaierende, eerder neergeschreven dan
geschilderde boomgroep vervult op Van Ruysdael's doeken een belangrijker functie
dan de veel meer zich in de ruimte verliezende boomen op de daarom ook minder
kleurige paneelen van Van Goyen.
Het vroegste, al eerder gesignaleerde prachtige duinlandschap van 1628 (E.G.M.
Jan. 1935) heeft nog het bruin als hoofdkleur, daarna komt (in de dertiger jaren) een
groene tint overheerschen; in de veertiger jaren domineeren weer meer bruine en
zilverige nuanceeringen, tegen en in de vijftiger jaren (dan ook vooral ijsgezichten)
wordt alles nog helderder, blauwer in de lucht, glanzender, scherper, om weer zwarter
in de schaduwen, tegelijk plastischer in de wolkengevaarten te worden in zijn laatste
werken uit de zestiger jaren. In die jaren heeft Salomon ook enkele stillevens
geschilderd van Gevogelte (Nr. 48, 1659, een nog fraaier, van 1660, in part. bezit,
Rotterdam, hier helaas niet geëxposeerd). Hij stierf in Haarlem in 1670, waar hij
sinds 1623 lid was van het Lucasgilde.
Het heeft geen zin detailcritiek te leveren en de enkele werken te signaleeren, die
wel niet van Salomon's hand hier toch aanwezig waren en zwakker bleken. Salomon's
werken hadden een stellige kracht, een zuivere, eerlijke bezonkenheid, een oprechtheid
tegenover de natuur en een telkens weerkeerende verwondering, die hem behoed
heeft voor het cliché en de eentonigheid der herhaling, opgelegd door een eenzijdige,
maar daarom niet onwaarachtige visie.
v. G.

Jozef Cantré
Als de kleine, teere gestalte van den beeldhouwer Cantré behoedzaam aandraagt en
op een voetstuk tilt den bronzen kop van den dichter Van de Woestijne, gebeurt er
iets in de ruimte van het donkerroode atelier. Er is een menschelijk masker neergezet;
de ruimte kreeg een nieuwe, vreemde vrucht.
Het gezicht van een mensch wordt een masker genoemd; het verbergt, tracht te
verbergen. Het begrenst, verzamelt, bezit. Het menschelijk bezit in een gelaat kan
belangrijk zijn, maar waarlijk belangrijk wordt het pas als er in is, wat het niet bezitten
en verzamelen kan. Goed wordt het, niet door zijn rijkdom, niet door zijn winst noch
zijn verlies, maar door hetgeen het niet winnen noch verliezen kan.
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Het menschelijk masker heet belangrijk, door hetgeen er achter zit. Niet altijd is er
iets achter. Maar het stijgt boven het belangrijke uit, als er niets voor en niets achter
is. Zelden is de rol van masker uitgespeeld voor den mensch. Wij houden er elkander
mee bezig en de schrijvers, die naar ‘de muziek achter de noten’ zoeken, kunnen er
niet buiten. Maar de zeldzamen, die nog voor hun dood een uitgespeeld masker
krijgen, hebben het masker ont-steld of versleten. Wat bij anderen dicht en gesloten
is, hebben zij open; wat bij anderen hard en afwerend is, hebben zij zacht en weerloos.
Zij gaven zich reeds over, vóór het groote oogenblik daar is.
De beeldhouwer gaat een moeilijk dichter beeldhouwen. Een moeilijk dichter, uit
een tijd, die zijn vreemde schoonheid ontleent aan de ingewikkelde, gewrongen
werkingen van een vermoeide cultuur, die herfstig is, laat; vlagen van groote
bewogenheid kent en de klare, tijdelooze glanzingen van een stilte, die de zieken
sprakeloos maakt. Zulk een vreemd dichter van een begaafd, laat en ziek geslacht
was Karel van de Woestijne. Al de bitterheid van het zoete leven proefde hij; al de
fijne verwikkelingen van het dooréén geweven voelen en denken, dat het hart ijl
maakt en het hoofd vervult van de fijnste suizelingen van een nauwkeurig berekende,
onberekenbaar grillige muziek. Het vormde zijn gelaat. Het moet den beeldhouwer
gegeven zijn deze vormen te verstaan. Cantré beschikte over zijn eigen herinneringen,
over foto's, teekeningen. Maar vooral ook met het werk is hij vertrouwd. Wie den
kop ziet, moet kunnen begrijpen, dat dit een dichter, een schrijver, een denker was;
dat hij het werk der schilders en beeldhouwers verstond; dat hij over James Ensor
of over Minne kon schrijven als een broeder, van verwant bewustzijn.
Wat dit gelaat niet vormde, het eigenlijke van dezen mensch, dat ongenoemd moet
blijven en toch in en om deze vormen moet zijn als de stilte in den dag, daarvan kan
geen beeldhouwer van te voren weten of hij het geven zal. Dat is de genade van het
verstaan of niet-verstaan. Geen luisteren baat, geen zien kan het vangen, geen tasten
kan het aanraken.
Ik geloof, dat het Cantré gegeven was het goede wezenlijk te doen. De
eigenaardigheid van een gedicht van Van de Woestijne blijft jaren na het lezen, als
de tekst reeds lang vergeten is, aanwezig als een geur, die onmiddellijk herkenbaar
is. Diezelfde eigenaardigheid is te herkennen en wordt verbonden met den kop, die
als een menschelijke vrucht is, overrijp, wachtend en nooit geplukt.
C a n t r é is hier vloeiender dan in ander werk. Het kantige is er niet uit, maar hij
temperde. Hij bereikt hier een schoon modelé bij een zuiver afwegen en opbouwen
der massa. Geen overvloed aan week psychologisch modeleeren, maar expressie en
constructie. De kop is voor een beeldhouwer rijk aan mogelijkheden. De
gezichtshelften zijn hier zeer verscheiden, zoodat bij het langzaam om den kop
heengaan de indruk merkbaar wisselend is.
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De afbeelding kan niet weergeven wat de volle ruimte doet om dezen kop; wat hard
en kantig is in de groeven, is in werkelijkheid zachter door de wijze waarop het licht
valt over het brons.
A.M. HAMMACHER

Jan van Herwijnen bij Van Lier, Amsterdam
Jan van Herwijnen is een vruchtbaar schilder; er zijn weinig schilders, die over zulk
een productiviteit beschikken. In de laatste drie jaren heeft Van Herwijnen telkens
weer nieuw werk kunnen exposeeren, ook nieuw in deze beteekenis, dat het weer
verder was gebracht dan het vorige. Voor zulk een productiviteit moet men wel over
een benijdenswaardige lichamelijke en geestelijke gezondheid beschikken; dit op
zichzelf kan echter nog geen reden zijn er over te praten. Maar wel is het van belang
er op te wijzen, hoe deze productie wordt gedragen door een werkelijke bezieling
en niet wordt veroorzaakt door lust tot aflevering van verkoopbare schilderijen, noch
door een gemakkelijk herhalen van het bereikte. Natuurlijk zien wij telkens tusschen
het goede werk iets, dat zwakker is, iets, waaraan de spanning ontbreekt, maar deze
uitzonderingen zijn te gering om waarde te hebben. Doorgaans blijft Van Herwijnen
sterk en hoog en bij een zoo groote vruchtbaarheid is het verrassend te zien, hoe de
scheppingsdrang nooit scheppingshaast werd; hoe de ordenende geest de ontoombare
aandrift tot scheppen bleef beheerschen en hoe schier elk werk den adel kreeg van
het rustig-voldragene.
Een tweede ding, dat in het werk van Van Herwijnen blijft verheugen, is de
veelzijdigheid. Lijkt deze schilder op zich zelf al geen figuur, die gevaar voor
verstarring zou brengen, zijn bereidheid om telkens weer zoowel het landschap, het
stilleven als het portret en de portretgroep aan te vatten, en deze dingen altijd weer
als iets n i e u w s te zien, geeft aan het werk een gezonde veerkracht.
De schilderijen en de teekeningen, samengebracht 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 dienen afzonderlijk te worden besproken.
Na het donkere, getourmenteerde, moeizaam geschilderde werk van vroeger jaren
brak in 1931 de zon door en sindsdien beweegt dit oeuvre zich in een stemming van
opgewektheid, van dankbare tegemoettreding van het leven. Wel schijnen de dingen
in het blanke coloriet verijld en hun zwaarte te hebben verloren, tegelijk echter blijft
het werk gebaseerd op een stellig belijden van de schoone materie.
In zijn stilleven-schilderijen spreekt Van Herwijnen zich ongetwijfeld het innigste
uit: daarin dringt hij het diepste door tot het verborgen leven van de wereld. Waar
alles stil is en de vorm groot en eenvoudig, blijkt de concentratie het grootst. Een
stilleven als dat van een nap, een houten kom en een schep, drie simpele houten
voorwerpen zonder eenige entourage, bewijst dit duidelijk. Het is interessant, zoo'n
stilleven te vergelijken met overeenkom-
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stige van Floris Verster en op te merken, hoe de fijne detailleering van Verster en
de afwezigheid van detailleering van Van Herwijnen tot hetzelfde resultaat leidden:
innigheid en ademende stilte.
Ook in het landschap blijft deze schilder dingen zeggen op een heel eigen manier,
getuige het kleine boschgezicht en het groote, in koeleren toon, even aan Courbet
herinnerend. Onderwerpen als deze leiden zoo gauw tot banaliteit; dat Van Herwijnen
niet alleen aan dit gevaar ontkomt, maar ons een nieuwen kijk op dit onderwerp geeft,
pleit voor zijn gaven.
Zoowel psychologisch als coloristisch blijven ook zijn portretten boeien. Dat van
den dichter Pauwels was hier helaas niet aanwezig, maar men vond hier een nieuw
zelfportret, streng en eenvoudig, van bedwongen drift en zeer fijn van kleur, benevens
een groote groep van twee oude menschen, man en vrouw, naar den stijl aanknoopend
bij Van Herwijnen's eerste reeks van groote geteekende portretten.
Resten de teekeningen in rood krijt. Als men nooit een schilderij van Van Herwijnen
had gezien, zou men zijn groot talent direct uit deze teekeningen kunnen afleiden.
Zij zijn - ook voor wie zijn geheele oeuvre kent - een verrassing. Met zóó weinig
middelen zóó volledig te zijn, wie kan het? Dit is de ‘kunst van het weglaten’ in de
perfectie. Wel het mooist is een boschgezicht, waarin het eigenaardig gedempte licht
van het ‘sous-bois’ en tegelijk het haast onmerkbaar bewegen van bladeren en
lichtvlekken met een minimum van lijnen maximaal is weergegeven. Er is ook een
naakt: slechts in enkele omtrekken is het volume gemarkeerd. Men legge dit eens
naast de calligrafische naakten van Wiegersma en vrage zich af, wie grooter en
gevoeliger is. Twee groote geteekende stillevens komen in hun eenvoud Chardin
nabij; ook daarin slechts de contouren, die echter alles zeggen, wat zij omvatten.
Van Herwijnen ontwikkelt zich tot een der belangrijkste figuren der moderne
schilderkunst.
J. SLAGTER

Alban Berg †
Den 24en December 1935 overleed de Oostenrijksche componist Alban Berg. Zijn
tweede opera van groot formaat, Lulu, naar Wedekind's dubbeldrama Erdgeist-Die
Büchse der Pandora, heeft de meester niet meer kunnen voltooien: eenige scènes
ontbreken en de instrumentatie van sommige fragmenten is schetsmatig genoteerd.
In het Concertgebouw te Amsterdam werden symphonische stukken uit ‘Lulu’
gespeeld. Men bereidde deze noviteit een koele, zoo niet ijskoude ontvangst.... Ik
vraag mij af, hoe deze publieke negatie te combineeren is met de innige en warme
belangstelling, welke men eenige jaren geleden toonde voor opvoeringen van Berg's
Wozzeck; een belangstelling, welke zekerlijk niet geveinsd was, noch snobistisch
van allure genoemd mocht worden.
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Er zijn enkele figuren wier muzikale scheppingen - hoe verschillend van wezen deze
ook mogen zijn - een opvallend verband met Alban Berg's kunst bezitten. Menigeen
zal de essentieele punten van verschil in het oeuvre van Schönberg, Webern en Berg
ternauwernood kunnen ontdekken. Zooals de niet-ingewijde (men leze: niet-vakman)
Haydn met Mozart, Euripides met Sophocles, Tintoretto met Bellini of Debussy met
Ravel verwart. Het ontbreken eener vaktechnische scholing, noodig voor het
waarnemen en herkennen der muzikale elementen van iederen auteur afzonderlijk
of in groepsverband, speelt in deze soortelijke vergissingen een groote rol. Maar den
muziekgevoeligen leek zelfs mag het niet ontgaan, dat de compositorische principes,
door Schönberg eens gedoceerd en toegepast door velen, in het oeuvre van Berg op
zeer evidente wijze uitgegroeid zijn tot een muziekstijl, waarin starre dogmatiek der
theorie alleen heeft moeten plaats inruimen voor sterk-levende, oer-krachtige en
muzikaalboeiende zeggingswijze. Berg's kunst - melodisch, harmonisch, formeel is hypergecompliceerd. Deze samengesteldheid is als bij géén anderen modernen
auteur dermate directe aanleiding geworden voor een sterk en doelbewust
functioneerende muzikale spanning. De vorm is nimmer doel, steeds het middel.
Zonder exacte kennis omtrent Passacaglia-, Fuga- of variatie-vorm zal men bij de in
deze vormen gegoten scènes uit Wozzeck of Lulu zich aan de muziek-dramatische
spanningen intusschen onmogelijk kunnen onttrekken. Tenminste: in het theater,
waar de wisselwerking tusschen scène, tooneelgebeuren en muziek op volledige
wijze tot recht kan komen. Berg nu heeft een instinctief en sterk ontwikkeld
dramatisch muziek-besef. En juist in de volkomen braakliggende gebieden der
Nederlandsche opera-cultuur schiet deze geladen dramatische expressie van Berg
het diepst wortel. Dit zou een in muziekdramatische opzichten minder sterk creatieve
persoonlijkheid evenzeer kunnen overkomen.
De gradueele verschillen in de belangstelling, welke het publiek getoond heeft
voor de Wozzeck- en Lulu-uitvoeringen, vinden hun oorsprong in deze feiten.
Wozzeck werd in het theater opgevoerd en men verkeerde in den ban der machtige
potentie van Alban Berg's enorme begaafdheid als opera-componist. Lulu daarentegen
ging in concert-vorm: men miste dus ieder aanknoopingspunt met de scène, en de
muziekdramatische waarden konden zich niet of slechts sporadisch uiten. De waarden
der Lulu-muziek als absolute kunst kan het publiek nog niet peilen: de
gecompliceerdheid dezer rijk gedifferentieerde melodische curve, deze harmoniek
van wonderbaarlijke schakeering, deze uiterste consequentie in vormbehandeling
bevinden zich vooralsnog op den bodem der publieke onwetendheid. Twee conclusies
liggen voor het grijpen:
1e. Een opvoering van Lulu in operavorm zal minstens een zelfde belangstelling
toebedeeld worden, veronderstel ik, als destijds ter gelegenheid van de
Wozzeck-vertooning het geval was. (Wellicht in nog sterkere mate, want
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Lulu is rijper, meer bezonken en subliemer dan Berg's verklanking van Büchner's
tekst).
2e. Men heeft naar alle waarschijnlijkheid van de absolute waarden der
Wozzeck-muziek destijds evenmin iets begrepen als ditmaal van die der
Lulu-partituur. Gedurende de Wozzeck-vertooning werkte de scène volkomen als
deus ex machina, wanneer men verder naar de muziek niet wenschte te luisteren.
Het Leih-Material van Lulu is vermoedelijk reeds lang naar de verhuurloketten
der weinig toeschietelijke uitgevers terug. Dit valt te betreuren, want de meesterlijke
Adagio-slotscène uit Lulu, na een volledig bekend zijn met den inhoud dezer opera,
is voorbestemd een repertoirnummer bij uitstek te worden. Men slikt immers reeds
zoo lang Isoldens Liebestod op het podium.... De tijden, waarin men - met Wedekind's
tekst - zal kunnen instemmen: ‘Lulu! - Mein Engel! - Ich bin dir nah! Bleibe dir nah
- in Ewigkeit!’, zie ik echter nog niet.
Het heengaan van Alban Berg is een feit, zwaar van beteekenis. De gelederen der
groot en waarlijk scheppende kunstenaars zijn schrikbarend zwak bezet. Frankrijk
heeft een Roussel, Oostenrijk een Webern, Hongarije een Bartok. Strawinsky's
muzikale kleedij is aan slijtage onderhevig, Ravel's scheppingsvuur is uitgedoofd,
Hindemith heeft nòg geen meesterwerk op zijn naam staan. Deze opsomming stemt
pessimistisch: de gemiddelde leeftijd van Roussel, Webern en Bartok is om en nabij
zestig jaar. In deze constellatie, welke in hooge mate wankelbaar is, mist men noode
de nobele, stille en geintroverseerde gestalte van Berg, wiens kunst zich nog steeds
ontwikkelde. Een zware taak rust op de schouders van eenige jonge en sterke talenten
Mogen zij deze taak weten te vervullen.
PIET KETTING

Boekbespreking
S. Vestdijk, De Dood betrapt, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1935.
S. Vestdijk, Else Böhler, Duitsch Dienstmeisje, Rotterdam, Nijgh & van
Ditmar, 1935.
Deze Vestdijk is klaarblijkelijk een zeer veelzijdige en ingewikkelde persoonlijkheid;
wanneer men dan daarenboven van zoo iemand een paar boeken te beoordeelen krijgt
met zoozeer uiteenloopenden inhoud, stijl, sfeer en geest als hier het geval is, valt
het niet bepaald gemakkelijk de samenvattende eenheid - die er nochtans zijn moet
- te ontdekken. ‘De dood betrapt’ is een bundel van zes.... verhalen (zullen we maar
zeggen), waarvan alléén het eerste en het tweede een zwakke overeenkomst van
karakter vertoonen, de andere zijn van deze eerste twee, en ook onderling, wonderlijk
verschillend. Terwijl de roman ‘Else Böhler’ weer iets geheel
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anders is, vergelijkbaar wel met ‘Terug tot Ina Damman’, Vestdijk's eersten roman,
maar niet met wat in den bundel ‘De Dood betrapt’ staat.
Het eenige verbindende wat ik meen gevonden te hebben is de oorzaak of drijfveer
van al dit werk. Men schrijft - zeer in het algemeen gesproken - om zich te handhaven
in de wereld. Om hetzelfde dus eigenlijk als waarom een timmerman timmert, een
smid smeedt, - alleen, men behoeft bij het ‘handhaven’ van een scheppend kunstenaar
gelukkig niet in de eerste plaats aan het materieele te denken. Om zich geestelijk
overeind te houden, zich zijn eigen reden van bestaan te bewijzen, is het noodig dat
men zich rekenschap geeft van zijn persoonlijke verhouding tot leven en wereld, dat
men zijn individueel standpunt bepaalt. Maar dat gaat in den regel maar niet zoo koel
en kalm weg - gelijk men b.v. zijn standpunt aanduidt ten opzichte van een
wetenschappelijke of politieke kwestie - men wordt gedrongen, vaak gedwongen,
men moet, vooral in eerste (tweede, derde!) boeken dat standpunt lijdend en strijdend
veroveren, men moet zich ontdoen van obsessies, van den druk, de kwelling dikwijls
der omringende wereld, men moet zich bevrijden. Dát nu, waarvan men zich bevrijden
moet, de aard dier obsessies en kwellingen, verschilt met de generaties, met de
geestelijke sferen waarin zij leven. De nederlandsche schrijversgeneratie, die haar
puberteit in de oorlogsjaren heeft beleefd, schijnt zich in de eerste plaats te moeten
verlossen van de obsedeerende gedachten aan dood, gewelddadigen dood vooral,
wreedheid, onmenschelijkheid (of wat dan zoo genoemd wordt!). Bij Vestdijk komt
er nog iets anders bij. Reeds uit ‘Ina Damman’ bleek - en nu is dat nog veel duidelijker
geworden - dat hijzich overmatig gekweld voelt door de grofheid, platheid,
ploertigheid, de ignobele zelfzucht en de lage genotzucht in de wereld om hem heen.
Ofschoon zelf zeer intelligent, martelt hem domheid niet zoozeer als b.v. sluw
berekenende huichelarij of laffe bruutheid. Hij schrijft uit haat en afschuw. Hij schrijft
om zich zijn machtigste vijanden voor oogen te stellen, en om hen in de oogen te
zien. Althans zoo zie ik zijn geval!
Ik beken, dat ik sóms gedacht heb aan wreedheid, zeker sadisme misschien, bij
hemzelf. Hij scheen zich dan zoozeer te vermeien in het beschrijven van afgrijselijke
martelingen. Maar ik ben nu overtuigd dat die gedachten hem onrecht deden. Hij wil
het allerlaagste en het allerverdorvenste beschrijven om het eindelijk te zién, te
begrijpen - het áán te kunnen.
De felheid van deze begeerte verklaart ook wat men in minder felle naturen allicht
ergerlijke smakeloosheid zou noemen. Onsmakelijk, op het smakelooze, het
weerzinwekkende af, is hij zonder twijfel dikwijls, maar men moet hem dit maar
vergeven. Het zal wel overgaan als hij zijn Bestiën eenmaal onder de knie heeft. Deze dingen neer te schrijven heeft altijd zijn gevaren voor een recensent. Hij wordt
gemakkelijk verdacht van te groote, belachelijke pudeur, of van iets tegen een
onderwerp te hebben. Toch is het dat veelal
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niet, en bij mij zeker niet. Ik aanvaard volkomen het weerzinwekkende in litteratuur,
als het maar noodig is, absoluut noodzakelijk. Nu, dat is het bij Vestdijk m.i. niet
altijd. Hij overdrijft en epateert, in dit opzicht soms nog erg jong, om niet te zeggen:
jongensachtig. En zooals gezegd: men moet hem dat vergeven terwille van het vele
goede en schoone, dat hij geeft en nog geven zal.
Want alleen al zijn voortreflijke schriftuur, zijn meesterschap over taal en stijl
(stijlen zou men zelfs moeten zeggen - voorloopig; ook dit komt wel terecht!), zijn
groote schrijversgaven moeten genot wekken bij elken daarvoor ontvankelijken lezer.
Vestdijk is een virtuoos in het proza; ook dit virtuose zal hij nog te overwinnen
hebben; een groot schrijver versmaadt het, is altijd eenvoudig zichzelf.
Zijn haat en afschuw Vestdijk's eenige drijfveeren? Staat daar geen liefde, geen
aantrekking tegenover? Natuurlijk zijn die er ook! Zijn groote liefde lijkt mij de pure
argeloosheid te zijn, zijn sterke aantrekking de romantiek der levensmysteriën. Als
ieder waarachtig kunstenaar staat hij verwonderd en diep geboeid tegenover de
wereld, de natuur, en haar allerinteressantste verschijning: den mensch.
Zullen zijn meest welwillende lezers hem zeker nog veel te vergeven hebben, mij
moet men ten goede houden dat ik, in dit kort bestek, niet in onderdeelen inga op al
wat deze, aan suggesties vooral, zoo rijke boeken bieden. De bundel ‘De dood betrapt’
is zeer incoherent en ongelijk van waarde. Het griezelige eerste verhaal - Het Veer
- dat gedaan heet te worden door een moorddadig ruwen middeleeuwschen zwerver,
is daarvoor m.i. veel te rustig en beschaafd van toon en trant. Het verbeeldt misschien
een soort vertaling van het oorspronkelijke, dat men zich eenigszins voorstellen kan,
in ‘algemeen beschaafd’ nederlandsch - maar levender wordt het door die
beschouwing toch niet; het houdt iets gewilds, iets artificieels. Het tweede: ‘Drie van
Tilly’, is rauwer, natuurlijker, éven wild fantastisch, maar onwaarschijnlijker en
terugstootender door de afgrijselijkheden die er in voorkomen, en die men bij een
minder litterair begaafd schrijver allicht uit zeer bedenkelijke zucht tot sensatie zou
verklaren. ‘Parc-aux-Cerfs’, deze caricatuur van Louis XV en zijn hof, is
buitengemeen knap, maar men worstelt het door met een neiging zich den neus dicht
te knijpen, ‘Barioni en Peter’, het eenvoudigste, menschelijkste verhaal, is er tevens
een, dat ook wel van zes of zeven andere hollandsche schrijvers zou kunnen zijn...
Maar ik kan niet doorgaan zoo. Ik moet alleen nog even zeggen, dat in ‘Else Böhler,
Duitsch Dienstmeisje’ - eveneens zeer ongelijk wat de innerlijke beteekenis der
verschillende gedeelten betreft - de ware aard van den schrijver, zooals wij dien al
kenden uit ‘Ina Damman’, m.i. het best aan den dag komt: afschuw van het vervallen
menschdom en een wanhopig zoeken naar fijne aderen van poëzie in een eindeloos
rotsgebergte van de grofste ploertigheid.
H.R.
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J.P. Zoomers-Vermeer, Vader, A'dam, Van Holkema en Warendorf, '35.
Men kan op het werk van mevrouw Zoomers-Vermeer allerlei gerechte aanmerkingen
maken en toch zijn we altijd weer getroffen door haar menschelijkheid en haar breede
moederlijkheid. Er is iets vanzelfsprekends in al haar werk, de schrijfster schijnt er
zoo midden-in te staan dat men haar zelden of nooit kan verwijten iets te hebben
verzònnen. Zij bezit een bepaald vermogen om allerlei wonderlijke typen die op den
zelfkant der samenleving bivakkeeren, zeer gevoelig te schetsen. Haar laatste boek
‘Vader’ is werkelijk wat tè wijdloopend; de figuur van den gewetenloozen jongen
vader is dit keer met een zekere moedeloosheid doortrokken - hij vertoont bijna geen
andere dan negatieve eigenschappen - zonder daarom demonisch of ook maar
interessant te zijn! Kort weg: een slappeling, en toch hebben we wel belangstelling
voor hem. Dit vind ik altijd een heel merkwaardig verschijnsel bij mevr. Zoomers.
Soms zegt men: ‘ik kan bijna niet doorlezen’, en toch neemt men het boek weer op.
Men zegt: ‘ik vind het niet interessant’ en toch vergeet men de figuren niet. Er zijn
boeken, veel en veel beter geschreven, oneindig beter gecomponeerd, die als een
wolk vervliegen, zonder een beeld achter te laten. Bij mevr. Zoomers-Vermeer is
zulks nooit het geval. Steeds blijft er iets over, een zeker beklemmend gevoel van
doorstane ellende, van ééns, ergens, meegeleefd te hebben met een moeitevol bestaan
en toch op onnaspeurlijke wijze verzoend te zijn geworden. Mevr. Zoomers' romans
zijn slecht opgebouwd, éér saâmgeflanst dan bewust en aestethisch verantwoord. Er
is iets slordigs, iets dreinerig-vasthoudends aan haar verhaaltrant. Indien deze
schrijfster de beheersching eens won over omvang en vorm: wat zouden wij winnen!
JO DE WIT

Fenna de Meyier, Het leven gaat door, A'dam, H. Meulenhoff, z.j.
Een vriendelijk, sympathiek verhaal uitgegeven in de serie ‘Zilveren Wiekslagen’.
Een novelle waarin ons een in het huwelijk ontgoochelde, nobele jonge vrouw
geschetst wordt. Deze Anja wordt door haar man verlaten; zij krijgt een ander lief,
doch uit piëteit tegenover den vader van haar kind, die nog altijd kan terugkomen,
wil zij den geliefden man, die ook haar dochtertje een heerlijk leven kan verschaffen,
niet volgen. En de vader kòmt terug. Dezen slappen, egoïsten man die niets uitvoert
in de wereld - ijdele illusies najagend - valt wel een héél gemakkelijke ontvangst ten
deel! Wij kunnen het niet helpen: ons komt deze vrouw een weinig onwezenlijk voor.
Anja is wat al te edelmoedig en vaag (als zoodanig niet door de schrijfster van bovenaf
bekeken en beschreven). Deze vrouw bezit een lijdzaamheid tegenover het leven,
die de schrijfster niet altijd even aannemelijk kon maken, zij heeft haar niet tot een
figuur gemaakt, zij is te zeer geworden tot een kapstok van eigen moreele illusies
der schrijfster. De moed van het offer,
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de wijsgeerigheid tegenover het bezit, de betrekkelijkheid der liefde wanneer zij in
het dagelijksche moet worden gerealiseerd, dit zijn alle motieven die de heldin er
toe voeren zichzelf weg te cijferen, maar al zijn zij als motieven aanvaardbaar, zij
maken nog geen litteraire figuur! Deze Anja kan men zich niet goed voorstellen en
toch gevoelt men dat de schrijfster haar met verteederde liefde heeft geschetst.
JO DE WIT

A.F. Koenraads, Mannen in Leer, R'dam, W.L. & J. Brusse, 1935.
Het moge voor de vliegende schrijvers en de schrijvende vliegers hachelijk zijn,
maar wij bezitten nu eenmaal in het werk van Viruly, die de Nederlandsche
luchtvaart-litteratuur inaugureerde, een maatstaf, waarmede men rekening te houden
heeft. Wie wezenlijk als litterator - en niet als reporter - op dit gebied iets presteeren
wil, die zal naast Viruly moeten komen te staan. Zijn werk - hij heeft meermalen
blijk gegeven dit zelf in te zien - dient als ‘startpunt’ te worden beschouwd, zoodat
wie er ‘beneden’ blijft, niet geacht kan worden deel te nemen aan den litterairen
wedkamp.
Tot nog toe moet helaas worden vastgesteld, dat hij eenzaam staat op zijn post.
Er is verbazend veel luchtvaart-l e c t u u r verschenen na het succes van ‘Voor vrij....
contact!’ en ‘In den Schroefwind’, maar ‘litteratuur’ is achterwege gebleven. Niet
het journalistieke element, dat ook in Viruly's boeken nog in zekere mate aanwezig
is, heeft men weten uit te bannen; neen, men heeft veeleer - althans voorloopig! - de
litteraire kansen ongebruikt gelaten en is zich naarstig toe gaan leggen op aviatische
journalistiek, die overigens niet beter uitgevallen is dan de gemiddelde ongevleugelde.
Thans waagt de oud-reserve vlieger der L.A., de heer A.F. Koenraads, den sprong.
Hij schrijft een vlot verhaal, de firma Brusse geeft het smakelijk uit.... Maar, helaas,
wij halen daarmee niet den eersten oorspronkelijken luchtvaartroman binnen de
poorten van het litterair domein.
En de kritikus moet even zijn teleurstelling verbijten: alweer ‘een vlot verhaal’.
Waarlijk, het zal nog zoover komen, dat onze letterkunde aan deze mode-ziekte ten
ondergaat. ‘U belt.... en wij draaien’, dat is nu eenmaal voor den litterator geen
werkmethode, die vruchtbaar kan zijn. En toch, hoeveel boeken komen er niet telkens
weer onder onze oogen, die ontstaan zijn uit dit ‘U belt.... en wij draaien.’
Ik ben ervan overtuigd, dat de heer A.F. Koenraads in de onschuld zijns harten
aan dit spelletje mee heeft willen doen. Wie zou hem dat trouwens kwalijk hebben
kunnen nemen, waar zoovele illustre namen het voorbeeld gaven! Doch wij hopen,
dat hij het hierbij laten zal. ‘Schrijven’ is een bijzonder moeilijke bezigheid voor wie
gewend is om te gaan met het levier; er is veel verbeelding voor noodig, veel geduld
en groote innerlijke concentratie.
Wie veel beleefd heeft, kan daarom nog niet ‘schrijven’, al kan hij wel
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zoo ongeveer be-schrijven wat hij beleefd heeft. Wie be-schrijft wat hij beleefd heeft,
is een journalist; wie schrijft wat hij ge-leefd heeft, is een schrijver. Hun werk dient
niet te werden verward. Laat de schoenmaker zich bij zijn leest houden en de
meubelmaker blijve bij zijn lijmpot en schaaf. Dan kunnen beide gelukkig zijn en
goed werk tot stand brengen.
Wonderlijk is het toch, dat ook in het geestelijke tegenwoordig deze
onderscheidingen zoo bitter slecht worden gevoeld. Hoe kan men het toch voor
vanzelfsprekend houden een roman te schrijven, wanneer men niet ‘geboren’ is tot
den dienst der schoone verbeelding! Stijl, rhythme, compositie zijn dat allemaal
looze, nietszeggende ‘begrippen’ geworden, waarom men zich niet meer te
bekommeren heeft?
ROEL HOUWINK

J.C. Brandt Corstius, Herman Gorter, Amsterdam, Uitgeversmij ‘Contact’,
1935.
Brandt Corstius heeft met dit boek een belangrijke bijdrage geleverd tot de kennis
en het leven van Herman Gorter. Het is met geestdrift geschreven en geeft een goed
beeld van Gorters dichterlijke persoonlijkheid.
Het is goed gezien van den schrijver, de politieke werkzaamheid van Gorter in
zijn beschouwingen te betrekken, want zij is niet los te maken van zijn dichterschap.
Men kan en mag een figuur als die van Gorter niet in tweeën snijden. Bij hem voeden
dichten en denken zich uit één en dezelfde bron.
Gelukkig komt men er dan ook in den laatsten tijd hoe langer hoe meer van terug
Gorter te beschouwen als ‘den dichter van Mei’ en zijn ‘socialistische poëzie’ te
verklaren tot rhetorische bombast. Alleen reeds op psychologische gronden moet
een dergelijke opvatting als onjuist en in hooge mate oppervlakkig worden
aangemerkt.
Trouwens waarachtige poëzie kan nimmer staan of vallen met de
wereldbeschouwing, die den dichter of zijn lezer aanhangt, zij gaat daar boven uit.
En als dat niet het geval is, dan ligt dit òf aan den dichter, die met zijn werk in gebreke
bleef, òf aan den lezer, die niet in staat is zijn opnemingsvermogen hoog genoeg op
te voeren. Wat zou de kunst voor waarde hebben, indien zij niet boven het
twistgesprek der wereldbeschouwingen vermocht uit te stijgen!
Men mag het misschien van Dr. Brandt Corstius niet vragen, maar wij zouden het
toch wel op prijs gesteld hebben, indien de figuur van Herman Gorter ook eenige
belichting had ontvangen van den psychologischen kant. De schrijver stipt hier en
daar het een en ander aan, zoo zijn zeer juiste uiting op blz. 91: ‘De omstandigheid
dat Herman Gorter het sosialisme aanvankelik theoreties en als maatschappijleer
leerde kennen, en dat hij er heenging, gedreven door de behoefte om een
doodgeloopen weg te verlaten en voor eigen geestelike ontwikkeling een nieuwe
baan te openen, drukt een
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krachtig stempel op zijn verdere sosialist-zijn.’ Doch hij gaat op deze dingen helaas
niet nader in, zoodat er veel kans is, dat men er over heen leest, terwijl deze uitlating
toch zeer waardevol is voor hen, die een indruk willen krijgen van de eenheid van
Gorters persoonlijkheid.
Intusschen, zooals wij reeds opmerkten, men mag dit van Dr. Brandt Corstius ten
slotte niet verwachten, waar hij reeds zooveel andere belangrijke dingen gaf.
ROEL HOUWINK

Jos. de Gruyter, Wezen en Ontwikkeling der Europeesche schilderkunst
na 1850. Amsterdam, H.J. Paris, 1935.
Het is niet mogelijk, den inhoud van dit veelomvattend boek in dit korte bestek te
bespreken of zelfs maar aan te duiden. Daarvoor bevat het te veel; het is geen
geschiedenis in engeren zin van de schilderkunst na 1850, maar een poging om tot
de kern van het wezen der kunst door te dringen, waarbij de geschiedenis slechts een
aanleiding is. Toch is die geschiedenis van de verschillende tijdvakken der
schilderkunst na 1850 diep genoeg behandeld om op zichzelf van groote waarde te
zijn. De ervaren en zorgvuldige criticus, die de Gruyter is, geeft ons hierin een
treffende beschouwing van den dieperen zin der vele gestalten, waarin de schilderkunst
ons is geopenbaard, ook voor schilderkunst van vóór 1850. Ook hij, die zich bezig
houdt met de Griekschklassieke kunst, met de Oostersche kunsten of met de Gothiek
zal b.v. profijt vinden bij de inleidende hoofdstukken, waarin met name de
Grieksch-Germaansche tegenstelling helder is behandeld.
De grootste verdienste van dit boek schijnt echter, dat het den dieperen ondergrond
aantoont van de stroomingen in de schilderkunst der laatste 100 jaar en deze kunst
zet in het midden van het leven, waarvan zij een uiting is. De kunst dus niet zuiver
aesthetisch beschouwd, maar als een deel van het menschelijk
voortbrengingsvermogen. In zooverre gaan de beschouwingen van de Gruyter dieper
dan die van Bremmer, wat op zichzelf al een wezenlijk voordeel is.
Dit brengt echter tevens mee, dat de beschouwingen van de Gruyter persoonlijker
zijn, meer onderworpen aan allerlei individueele meeningen en waardeeringen van
hem zelf over kunst en maatschappij en over het persoonlijk leven, zoodat men zich
kan voorstellen, dat verschillende verklaringen in dit boek den lezer critisch zullen
stemmen. Niet gemakkelijk is het echter te ontkomen aan de suggestie van den
schrijver, als hij in vuur raakt, want met allerlei boeiende beelden, met een rijkdom
van taal en vaak treffende en rake karakteristieken weet hij dan krachtig te poneeren,
op gevaar af, dat hij af en toe den indruk wekt, wel eens wat te veel in een schilderij
‘hinein zu interpretieren’ als b.v. bij den ‘kop’ van Picasso.
Wat Picasso betreft, de schrijver erkent thans ruiterlijk, zich omtrent diens
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beteekenis te hebben vergist. Deed de Gruyter nog in 1932 in dit tijdschrift, in zijn
boeiend artikel over ‘Archaische en modern archaiseerende kunst’ (jaargang 1932,
deel LXXXIII) een fellen aanval op Picasso, deze heet thans (bl. 194) een ‘genie van
de eerste grootte’ terwijl juist het schilderij, dat tevoren als bewijs gold voor Picasso's
aanstellerij, thans als voorbeeld wordt gesteld om dit genie aannemelijk te maken.
De verklaring van dezen ommekeer schijnt mij te liggen in het feit, dat de schrijver
sindsdien de psychoanalyse heeft bestudeerd en nu de kunst en vooral het surrealisme
ook van dat gezichtspunt uit bekijkt. Het boek getuigt n.l. zeer sterk van de studie
der psycho-analyse.
Mij komt de Gruyter's vroegere meening juister voor; geenszins heeft hij mij
overtuigd van de waarde van zijn nieuwe beschouwingen over Picasso, hoe
bewonderenswaardig deze ook zijn voorgedragen.
Wij komen hiermee op een tweede punt: hoe zal een lezer, die nooit iets van Picasso
heeft gezien en nooit iets over hem heeft gelezen, hierop reageeren? Zal hij, aan de
hand van drie reproducties, den gedachtengang kunnen volgen? En toch is dit boek,
blijkens de voorrede, voor dezulken geschreven. Het doel was ‘om niet-ingewijden
wakker te schudden tot een vollediger besef van de groote geestelijke en
cultuur-historische beteekenis der schilderkunst.’ Het komt mij voor, dat voor
dezulken het lezen van dit boek verre van gemakkelijk is. Hij, die veel schilderkunst
kent zal bij het lezen b.v. van den naam Gauguin, Picasso of Derain dadelijk het
beeld van het oeuvre voor oogen zien en daaruit begrijpen, wat de Gruyter wil zeggen.
Wie er niets van weet, moet zich behelpen met de illustraties achterin, die, hoe
uitstekend ook gekozen, toch maar kleine hulpmiddelen zijn.
Moeten wij dan ook tot de slotsom komen, dat dit boek voornamelijk geschikt is
voor hen, die zelf veel studie van schilderkunst hebben gemaakt en voor degenen,
die dit niet deden maar die over een groote dosis natuurlijk inzicht en een groote
algemeene ontwikkeling bezitten, aan de beteekenis van dit boek doet dit toch
eigenlijk niets af. Het blijft er even goed om. Het spreekt van zelf, dat ieder er wel
wat in zal vinden, waarmee hij het niet eens is; de hoofdzaak is echter, of de schrijver
er in geslaagd is, het boek te doen beantwoorden aan den titel: Wezen en ontwikkeling
der Europeesche schilderkunst na 1850. En dat is hij! Helder en overtuigend toont
hij de samenhang in die ontwikkeling en het wezen van de ontwikkelingsperioden
aan. Vaak werpt hij een nieuw licht op stroomingen, die wij al een etiquet hadden
opgeplakt als b.v. het impressionisme, vaak weet hij van een schilder een zoo scherpe
karakteristiek te geven, dat wij die nooit meer zullen vergeten. Summa summarum:
een merkwaardig, tot nadenken stemmend, voortreffelijk geschreven boek.
J.S.
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W. Martin, De Hollandsche Schilderkunst in de 17de eeuw, Frans Hals
en zijn tijd. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1935.
Wie ooit gepoogd heeft voor zich zelf een samenhangend beeld te ontwerpen van de
Hollandsche schilderkunst in de 17de eeuw, die weet dat in een korte spanne tijds
zooveel schilders dit beeld schakeeren dat het wel spoedig fonkelend en
kaleidoscopisch, maar onontwarbaar en onoverzichtelijk wordt, naarmate men het
dieper gaat ontleden of zelfs zou willen gaan verklaren. Altijd kon men dit beeld met
zijn te over aan originaliteit, individualiteit, burgerlijkheid en realisme nog het beste
schetsen in het essay, zooals Fromentin en Busken Huet, von Bode, Bredius,
Friedländer en Huizinga, Hourticq en vele anderen dan ook deden. De essentieele
punten, de blijvende waarden versplinteren en zinken weg in een b r e e d e r en
handboekachtig verband, men raakt spoedig de blijvende component kwijt en verliest
zich in het detail. De Hollandsche schilderkunst is daar debet aan en het is inhaerent
aan menig Hollandsch 17de-eeuwsch schilderij dat de beschouwer zich tenslotte in
het detail verliest. Wat Prof. Martin deed, heeft in een zóó uitgebreiden vorm niemand
vóór hem gedaan; een zoo omvangrijk schema, heeft niemand nog gewaagd samen
te stellen. Ik heb dan ook het grootste respect voor den ongetwijfeld ontzaglijken
arbeid om voor het eerst die enorme en zich nog steeds uitbreidende vaklitteratuur
over speciale onderwerpen en over enkele schilders en schilderijen eens samen te
vatten en te voegen in een doorloopende geschiedenis van de Hollandsche
schilderkunst in de 17de eeuw. In de wijze waarop dit gedaan en verwerkt is zit de
oorspronkelijke en meest zelfstandige kant van dit uitermate verzorgd en prachtig
uitgegeven boek dat nog maar de helft is van een in twee deelen verschijnend
standaardwerk. Over de methode waarmee Prof. Martin gepoogd heeft de hierboven
geschetste moeilijkheden op te lossen kan men natuurlijk van meening verschillen.
Maar iedere methode heeft zijn bezwaren en begrenzingen en ik kan alweer niet
anders zeggen dan dat de hier gevolgde werkwijze uitermate consequent is
volgehouden en tot talrijke verrassende inzichten voeren kan. Zij heeft bovendien
het voordeel dat zij den schrijver ligt, zoodat men het gevoel krijgt dat binnen dit
kader het geheele gebied wordt doorkruist en nagevorscht. De negen hoofdstukken
laten zich gemakkelijk lezen wanneer men niet de 580 aanteekeningen achter in het
boek er noot voor noot tegelijkertijd bij wil verwerken; de afbeeldingen in den tekst
illustreeren het betoog voortreffelijk, ook al had men kunnen wenschen dat meer
werken uit buitenlandsche verzamelingen waren opgenomen.
De bedoeling van het werk is de ontwikkeling te schetsen. Prof. Martin is daarbij
steeds uitgegaan van de werken zelf en niet van den kunstenaar. Er zijn natuurlijk
feiten en gegevens over de kunstenaars in den tekst te vinden, maar de meeste zal
men toch eerst met behulp van de aanteekeningen kunnen nagaan, het schilderij zelf
en de verwerking van het onderwerp, steeds in
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grooter verband gezien en afgewogen tegen de qualitatief beste resultaten is toch in
hoofdzaak het uitgangspunt van den schrijver. Hier liggen natuurlijk veel voetangels
en klemmen, het vierde hoofdstuk behandelt de Hollandsche schutter-, regenten- en
anatomiestukken en het spreekt vanzelf dat noch de Nachtwacht of de Staalmeesters,
noch Hals' schutterstukken konden worden overgeslagen ook al volgt de eigenlijke
karakteristiek van Hals' werk in het zevende hoofdstuk, terwijl de behandeling van
Rembrandt eerst in het tweede deel ter sprake zal komen. Ten deele wordt dit bezwaar
opgevangen door de algemeene er aan voorafgaande karakteristiek in het tweede
hoofdstuk (pag. 90-104) doch het is juist weer door het teveel aan individualiteit,
eigen aan onze 17de eeuw, dat deze karakteristiek niet anders dan globaal en tenslotte
toch onbevredigend blijven moet tegenover de vaak hoogst persoonlijke en zeer
eigenzinnige verwerking van een bepaald onderwerp door dezen of genen kunstenaar.
Het voordeel is, aan den anderen kant, dat sommige kunstenaars (de belangrijkste)
het geheele boek door de verschillende hoofdstukken blijven begeleiden, wat
ongetwijfeld meer met het tijdsbeeld overeenstemt dan een volledige behandeling
van een enkelen kunstenaar met zijn school in een afzonderlijk hoofdstuk. De aandacht
van den lezer wordt in dit boek dan ook het meest geboeid door de problemen en de
stroomingen die de schilderijenproductie beheerschen en die al of niet gerealiseerd
worden door de opeenvolgende generaties van kunstenaars. De hoofdstukken over
de landschap-, figuur-, architectuur- en stillevenschilders, de hoofdstukken over Hals
en de genreschilders belichten de kernen van deze problemen zuiver en instructief
en den aard van Hals' betrekkelijk langzaam produceeren en diens zeer zorgvuldige
voorbereidingen, waaraan de ‘vlotte toets’ eerst op het allerlaatst een
impressionnistischen schijn toevoegt (Manet zag en schilderde heel anders!) wordt
duidelijk geschetst. Een schat van gegevens torst dit boek - bruikbaar omdat zij goed
geordend zijn en niet verstrikt liggen in lyrische evocaties. Men mag den schrijver
geluk wenschen met dit baanbrekende, moeilijke, met liefde geschreven boek, dat
tenslotte aan allerlei belemmerende eischen gebonden was. Eenmaal voltooid zullen
de beide deelen ook voor latere geslachten een betrouwbare en rijke hulpbron zijn,
waarvoor men niet erkentelijk genoeg kan wezen.
v. G.
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FRANCESCO GUARDI, RIO DEI MENDICANTI, VENETIË VERZAMELING VAN SENATOR BORLETTI TE
MILAAN
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Venetië, een herinnering1)
door A.H. Cornette
DAT lage koffiehuis van Giacomuzzi, op den hoek van de Calle Vallaresso en de
Salizzada San Moisè, is een gunstig oord voor meditatie. Café Florian is mij soms
te druk, te cosmopolitisch. Giacomuzzi is diep, donker, rustig. Er hangt een deftige
lucht van koffie en soda. 's Namiddags is er haast niemand, een heer met een antiek
lorgnet dat scheef zit, een gezette dame die eenzaam rookt. Ik zit te mijmeren op de
roodfluweelen bank die doet denken aan Stendhal. En het is alsof ik kijk door een
zienbuis. Vizioen van Venetië ‘door de eeuwen heen’. Oud en nieuw brokkelen door
mekaar. Het wordt een kluwen van ideaal en werkelijkheid dat ik tracht te ontwarren
op dezen waarachtig west-oostlijken divan. De verbeelding werkt als een schijnwerper,
belicht gestalten die zich verdringen in rijen zoo dicht als in het P a r a d i j s van
Tintoretto. Dogen in goudbrocaat, procuratoren in karmozijnen simaar, bedelaars
gedrapeerd in kaneel-bruine flarden, zwierige zwarte mantels, en veel krijtwitte
maskers gelijk snavels van dolende spoken.... De jonge mannen, slank als hazewinden,
die dezen middag cocktails proefden aan den toog van Harry's Bar, stammen af van
de gasten in de banketten van Veronese. In de kom van San Marco ligt de L u i g i
C a d o r n a voor anker waar eens de rood-gouden Bucentauro dreef. Baliekluivers
hangen nog over dezelfde brug waar het volk stond te gapen naar het Mirakel van
het Heilig Kruis. De Trap der Giganten doet mij denken aan het mephistopheliek
profiel en de stalen dijen van den scherprechter in het vizioen van Delacroix. Ook
de geluiden van Venetië hoor ik aanwaaien uit den tijd, van den kant der Piazza, en
uit de verre calle's, het gegil van de kromgebekte fluiten der maskers die elkaar
vervolgen in den Carnavalnacht, de Romance aan den Diamanten ring, de Ouverture
van S e m i r a m i d e , het ronken van de ronde trommen der Levantijnen, en alles
wordt overstemd door de Paasch-achtige galmen der Marangona. Ik spreek niet eens
van de menigvuldige gemoedstoestanden, van de vreugden en de smarten die de
menschheid hier heeft ondergaan en die de begenadigden hebben vastgeklonken in
kunstwerken en geschriften, de heroïsche triomfen, van Veronese tot d'Annunzio,
de avonturen van Casanova, de schalksche spelen van Goldoni, de hooghartige
weemoed van Byron, de dartelheid van Fortunio, de hymne van Tristan aan de liefde
en den nacht. Ik overdenk dat alles, overblik dat bonte schouwspel, tracht een band
te leggen om het bilan van mijn ondervindingen, - hoe Venetië herleid tot eenige
essentieele bestanddeelen?
De groote dominante op dit hoekje der aarde is het alom heerschende

1) Lezing in de Koninklijke Vlaamsche Academie op 15 Januari 1936.
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water. Het water dat ik nooit moe ben, misschien omdat ik er iets terugvind van onze
noordersteden, van Antwerpen, van Amsterdam, het element, de natuurkracht die
overal den pas afsnijdt en u obsedeert, aan haar ben ik de eerste openbaring van
Venetië verschuldigd. Ik kwam van Cortina, over Cadore, land van woeste pieken
en kermende stortbeken. Laat in den avond, voorbij Mestre, rolde de trein over de
donkere watervlakte. De nacht blies door het raam de vreemde lucht van Venetië, lucht van zee, mosselen, wier. Daar verscheen links, onwezenlijk drijvend op de
lagune, een feestelijk verlicht paviljoen. Het leek een casino waar gepruikte
nachtridders pharao speelden. Ik was nog niet te Venetië, en ik dacht seffens aan
Casanova, aan Schiller's G e i s t e r s e h e r , aan de muziek van H o f f m a n n ' s
Ve r t e l l i n g e n . Er ontbrak niets dan getokkel van snaren, een gedempte vloek
achter een masker dat mijn verbeelding er bijvoegde. De nacht, de maan, het kaarslicht
dat sprinkelde in het dreigend-dichte water, volledigden het vizioen. En al zag ik
later bij daglicht dat het niet anders was dan een landelijke herberg, - het doet er niet
toe, het is Venetië's macht: gewone dingen door het mysterie van het water worden
omgezet tot iets tooverachtigs dat u vervult met zoeten angst. De herinnering aan dat
eerste vizioen stemt mij dankbaar. Ik had meer geluk dan de jonge Goethe die in
September 1786 Venetië naderde langs de Brenta in een trekschuit met twee pelgrims
uit het Paderbornsche, in de goede dagen toen er nog pelgrims langs de banen liepen,
met den staf en de St. Jacobsschelpen, den reispas in een blikken doos en het
naaigerief in een leeren foedraal. Goethe was trouwens niet zoo heel gevoelig voor
het watermysterie van Venetië, en nieuwsgieriger naar de theaters dan naar de lagune;
zij vond weinig genade en hij vijlde dit ondankbaar epigramma:
Hast du Bajae gesehn, so kennst du das Meer und die Fische.
Hier ist Venedig: du kennst nun auch den Pfuhl und den Frosch.

Het water is schoon te Venetië. Schoon door zijn kleur, beweging en discreet geluid;
zij wisselen met het uur en de jaargetijden. Geen straat is te vergelijken met de grillige
ourve van het Canal Grande, triomfantelijke waterbaan ingedamd tusschen okeren
en roze paleizen waar de gondels sierlijk laveeren in het kielzog der vaporetti. Ook
de rio's hebben hun bekoring: zij zijn donker en mysterieus, schuiven tusschen de
fondamenten der gebouwen, knagen aan tuinmuren onder romantisch neerhangende
wilgetakken; en zelfs de geulen in de afgelegen wijken, met haar olieachtige
glimmingen waar vruchtenschillen en stronken van groenten vlekken. Ik houd van
de stem van het water als het spoelt over de ivoorgele treden naast de Rialto, als het
smakt tegen de groen-beslibde trappen der paleizen. De enorme vlakte der lagune in
het noorden, glanzend als grijs satijn, ademt rustig, schuifelt haar tongen over de
zandbanken, knabbelt aan de van zeegras druipende
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meerpalen, klotst ver in de Sacca della Misericordia, tegen de oude muren van de
raadselachtige Casa degli Spiriti. Het water geeft iets heroïsch, soms iets noodlottigs
aan het dagelijksch leven. Er zijn nog schouwspelen die den lustigsten tijd van de
Republiek suggereeren. Op den dag van een koninklijk bezoek zag ik uit het balkon
van het Palazzo Pesaro het Kanaal in de schoone Mei-zon wemelen van gondels
geroeid door gondeliers met den scharlaken feestsluier om de heupen, terwijl
motoscafi snorden als horzels. In de kom van San Marco scheerden triremen met
hun vlerken over het water; hier en daar waren zeiljachten die zich als witte vlinders
voorzichtig op den spiegel hadden neergelaten, en een paar lichtgrijze kruisers met
stugge schouwpijpen en glimmingen van staal en koper ankerden voor het
Dogenpaleis. De beweging was precies dezelfde als in de dagen toen Antonio Canal
de groote waterfeesten van zijn zorgeloozen decadenten tijd afbeeldde. Ook de
gewone huiselijke bedrijvigheid is pittoresk: ik observeer uit mijn venster der Casa
Petrarca de lange barkassen die voorttuffen met hun keurig geschikte groenten, arme
schuiten beladen met oud huisraad, kleine gondeltjes met een paar manden tomaten
of zilveren visch; en ik zie nog bij valavond op de lagune een gondel van ruw model,
met twee in pij gedoken oude capucijnen die door een rechtopstaanden krachtigen
jongen frater in rhythmische beweging werden geroeid naar San Francesco in Deserto,
- een tafereel voor Léopold Robert.
Dat doet mij denken aan de schilders. Ook in de kunst heeft het water ebbe en
vloed. De Venetiaansche meesters der vroege Renaissance, in hun zucht om te
vertellen en het leven der stad te beschrijven, konden het water niet missen. Carpaccio
deed den bezetene genezen in een hoog balkon op het Canal Grande, overbrugd door
de oude Rialto, terwijl hij rustig toekijkt uit een kleine gondel; Bellini schaarde de
toeschouwers langs de kaden van een groenblauwe rio waar witte paters in het water
duiken als in een zwemschool, en een neger gaat den sprong wagen onder de oogen
van de Koningin van Cyprië. Doch toen de Renaissance het leven van den mensch
in gloed zette, toen had het stadsbeeld geen beteekenis meer. De mensch werd het
centrum van de wereld, de eerzuchtige kunstenaar beeldde hem uit in zijn schoonheid
en hoogmoed, vertoonde zijn gestalte naakt, gedoscht in kostbare stoffen, in triomfen,
aanbiddingen en marteliën, en liet zich niet afleiden door gebouwen en bruggen die
hij geslagen had over die kwalijk riekende grachten. Titiaan toont een enkele maal
den campaniel van San Marco en het Dogenpaleis in diepe verte achter een
verschijning van O.L. Vrouw; Veronese, in zijn apotheosen, symboliseert de zee
door een weelderige in satijn gestoken Amphitrite. Het was voor de kleinmeesters
der XVIIIe eeuw weggelegd, het beminnelijk aangezicht van Venetië weer te
ontsluieren, en zij deden het met de nieuwsgierigheid, de vriendelijke aandacht en
de secure zorg van angstvallige portrettisten. Zoo zagen Antonio
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Canaletto en zijn neef Belotto de ruime kom van San Marco met de beweging van
de feestelijke staatsvloot omringd van gouden gondels, het Canal Grande waar
polospelers elkaar in 't water stooten, de Giudecca met het verkeer van handelsbodems.
Toch werden zij voorbijgestreefd door den pikanten Guardi. Naast dezen waarachtigen
schilder is Canaletto, met al zijn gave voor ruimte en atmosfeer, een meetkundige.
Men hoeft slechts te kijken naar den korreligen muur der Mendicanti (verz. Borletti)
om zich te overtuigen van de rasechte, hartstochtelijke schilderkunst van Guardi. Hij
beminde het water. Hij kon de witte koppen doen kruivelen op de onbetreden groene
straten als de sirocco blaast; hij wist de spelingen van de zon in de klotsende golfjes
te vangen en het zachte avondlicht over de natte stoepen van de kerken te laten
glijden. Er waait een frissche weldoende zeeadem in zijn schilderijen. Wat sta ik
dichter bij dezen familiaren, scherpen waarnemer, te voeten uit in het nederig, prettig
leven, dan bij Turner! Den Engelschen vizionair kunnen wij slechts langs een omweg
bereiken. Niets dan onvoldaan verlangen, ideaal en spleen, zucht naar onmogelijke
verheffing, uitputtende poging om te vluchten in fata morgana's van spelonkachtige
paleizen die druipend rijzen uit de zee, in waterpartijen waar smaragd en robijn zich
ontbinden in vloeibare zuren, en waar gij niet weet of dat nu Venetië is, of Carthago,
of Golconde?
Kerken, bruggen, paleizen - het klinkt gelijk het opschrift van een muzikale trilogie
van Respighi. En tevens hebben wij daar de drie hoofdbestanddeelen van het vaste
Venetië, waarmee veel geslachten den ouden zeeboezem hebben herschapen in de
beverrepubliek van Goethe. Misschien zijn de kerken wel het vreemdst. De
kunstgeleerden moeten maar niet opkijken. Want, is het een kunst haar
eigenaardigheden te begrijpen, dan is het een andere kunst ze met een onbevangen
hart te betreden en er zich over te verwonderen. Wij Westerlingen zijn zoo gewend
aan onze Gothische cathedralen, aan de majestueuze oprijzing der slanke of logge,
altijd statige torens met hun donkere galmgaten omfladderd door jammerende kraaien,
aan de kloosterachtige Romaansche vouten, de triomfantelijke Gothische portalen,
de heiligen die rustig uit hun nissen op ons neerkijken, de dreigementen van het
Oordeel en het dagwerk der jaargetijden, dat wij moeielijk vertrouwd geraken met
de kerken van Venetië die verrassen of verbluffen vóór zij u tot zich nemen. Wij
hebben hier te kiezen tusschen een Oostersche basiliek, onafgewerkt Gothiek van
een armoedige naaktheid, koudvoornaam pseudoclassiek en luidruchtig Barok.
Beschouwen wij San Marco. Het exotische, de zeldzaamheid, het paradoxale trekken
u aan, gij kunt geen weerstand bieden, maar gij wordt in de war gestuurd door die
breede laagneergezeten constructie, door de bonte gevelvelden der vijf portalen, de
wit marmeren kroonlijst die er uitziet als kantwerk (of als banketsuiker), de
Kremlinachtige grijze koepels en de vele ballen aan de armen der kruisen die zijn
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als groote marentakken. Het zal wel heel profaan klinken dat de gevel en de ingang
de vergelijking naar voren roepen met een hippodroom. De schim van Ruskin moet
mij niet verwijtend aanstaren, mijn geweten is gerust wanneer ik denk aan het
kaas-experiment dat hij aanprijst om de structuur van het Byzantijnsch kapiteel te
begrijpen! Maar, - die vijf portalen met hun schreeuwende mozaïeken, dat atrium
waar gij een winket verwacht, het vuil-rood gordijn dat openwaait en geflonker van
lichtjes ontdekt vóór het spektakel, doch vooral de vier bronzen paarden die hinniken
op het balkon, hoe schoon die ook zijn, met hun krachtige pooten, glanzenden bronzen
balg en Parthenon-achtigen kop, - en voeg daarbij dat bijna gansch het jaar een vloed
en ebbe van kakelende toeristen in en uit San Marco stroomen, - dan kan men zich
een oogenblik vergissen in de bestemming van het vreemde gebouw.... Doch hier
begint het paradoxe, dat de gevel en het inwendige weinig aan elkaar beantwoorden.
Zijt gij de basiliek binnen getreden, hebt gij u eerst gewend aan den hobbeligen
mozaïekgrond van aandoenlijke oudheid, en aan het spelonkachtig licht met de
zonnebalken die schuin ploffen door heel hooge ramen; hebt gij u neergezet tegen
een der wijnroode pijlers; laat gij den blik gaan langs de hooge wanden en de vreemde
gaanderijen waar overal wijdopengespalkte oogen staren, en bloemen ontbloeien en
vogels nesten tot in de kopergele koepels, en ontdekt gij altijd meer figuren, verstard
Byzantijnsch of oreerend in Renaissance-stijl; ziet gij de vier stroomen der Genesis
die vloeien uit kruiken, de verzoeking van Christus in de woestijn en de roetzwarte
duivelkens, de eerste reis van Jacob's zonen in Aegypten, het aanschijn der engelen
zonder lijf op vleugelen die draaien gelijk propellers, de processies van patriarchen
gewikkeld in Indische shawls en bisschoppen in garnaalroze gewaden, en de volkeren
in wijden kring geschaard, van de gekolderde Parthen tot de geharnaste Romeinen;
en hebt gij het geluk dat op een laten namiddag het orgel ruischt en de koren
zegevierend zingen, - dan zult gij niet alleen den adem der historie voelen aanwaaien
en met een ruk achteruit gaan in een diep verleden, maar u ook schamen over den
eersten indruk die zich onvrijwillig heeft gekristalliseerd in een oneerbiedig beeld.
Ofschoon wij de zuiverheid, de oprechtheid der Byzantijnsche mozaïeken van San
Marco te Venetië nergens meer zullen ontmoeten, - slechts het afgelegen Torcello
is ook dáárom merkwaardig, en, in mindere maat, Murano, - hebben de andere kerken
een atmosfeer die ons verplaatst in langvergane dagen der beschaving. Doch wij
staan ten slotte het dichtst bij de Gothische, waarvan Zanipolo en de Frari groot zijn
gelijk reusachtige leege baksteenen hallen, waar graftomben in 't gelid staan langs
de wanden. De Dogen van Venetië rusten hier naast elkaar. Zij liggen er in volle
ornaat, met staatsiemantel en corno. Maar welke gevaarten! Die tombe van Niccolo
Tron! Dat praalgraf van Marc-Antonio Bragadin die geleek op Lucius
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Verus en levend werd gevild door den Turk! Dat paradebed van Andrea Vendramin,
al die hoogmoedige triomfbogen, geflankeerd door biddende engelen, bewaakt door
heiligen en helden, balkons getorst door caryatieden of, zooals dat van den Doge
Pesaro, geschraagd door Moorsche slaven wier zwartmarmeren knieën door hun
gescheurde broek steken, trotsche monumenten, die als het ware de macht moeten
uitschreeuwen tot na den dood, zoodat ik lust krijg om eens te gaan kijken naar de
alkoof van den Doge Mocenigo waar twee engeltjes het gordijn oplichten, of naar
die zwarte doodkist die eenzaam-hoog in de zuiderbeuk der Frari ligt, en die een
onthoofden avonturier, den Graaf van Carmagnola bevat, zoo wordt mij fluisterend
verzekerd door den koster.
In Venetië dwalen van kerk tot kerk is een leerzame tocht, doch tevens een zoeken
naar ingetogenheid, mystieke stemming, dat eigenlijk nimmer wordt bevredigd. Door
de Renaissance en Barokkerken wordt de verhouding van San Marco omgekeerd:
het gebouw is belangrijker dan de inhoud. Wel wordt gij voor het gebrek aan mysterie
schadeloos gesteld door kunstwerken waaraan de meest glorieuze namen der
grootmeesters verbonden zijn, en is er schier in elke kerk een kostelijk schilderij te
ontdekken, doch de versieringen zijn te wereldsch en te weidsch, er is te veel lawaai
van bazuinen, te veel drukte van gebaren, te veel wind in die zolderingen van San
Pantaleone en San Sebastiano, en de mooiste plafons van Veronese of Tiepolo zie
ik nog liever in de zoldering-vakken der Broederschappen. Maar de tegenstellingen
van sommige bouwstijlen zijn welsprekende getuigen van het drama der
uiteenloopende wereldbeschouwingen, van den strijd der kunstopvattingen, de
conflicten van den smaak. In dat opzicht niets zoo typisch als het contrast tusschen
de twee naburige kerken San Giorgio Maggiore en de Salute. De eene die vreedzaam
op haar eiland ligt te gloren in de avondzon, met haar strengen gevel van Palladio;
de andere opgericht door Longhena toen de Venetianen genoeg hadden van het
zelfbeheerschte classicisme, - en hij vleide den smaak door die kerk te doen verrijzen
uit de lagune, is het wel een kerk of is het een paleis van Neptunus, met oreerende
heiligen, klapwiekende engelen, steunmuren gelijk slakkenhuizen, een triomftempel
aangesleept door tritonen en krulstaartige meerminnen? De Barok viert hoogtij in de
rijk uitgedoschte gevel van San Moisè waar geen torsaden van vruchten en bloemen
zijn gespaard en zelfs obelisken en kameelen een tiepolesk Aegypten oproepen. Het
godsdienstige wordt nog meer verloochend in Santa Maria Zobenigo, bevolkt met
gesticuleerende figuren, waar op schilderachtige basreliefs, zeeslagen en plattegronden
van Rome, Korfu, Spalato, de roemrijke daden verkonden van het geslacht Barbaro.
Maar laat de stijlen zijn wat zij zijn. Elke bouwtrant spreekt van een tijd, tragisch of
dartel, rijk of vervallen, zuiver of bedorven, het is alles menschelijk. Ik ga van de
eene naar de andere, tot in de meest afgelegen arme wijken,
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tot de Madonna del'Orto met haar sober-gothieke gevel, Sant'Alvise zonder gevel,
en San Pietro di Castello, verlaten cathedraal in een buurt van scheepstimmerwerven,
naast een kazerne waar ik soldaten als apen achter tralieën zag gluren. Overal een
vriendelijke populaire vroomheid, overal bonte papieren ruikers op de altaren, rijk
en weelderig gevat tusschen groen marmeren spiraalzuilen gelijk dat der Jezuiten,
nederig en dorpsch in San Giacomo di Rialto, het oudste basiliekje vlak bij de
groentenmarkt tusschen de huizen gedoken; en verdwaalt de pelgrim in het Ghetto,
dan zou ik hem aanbevelen ook even de Synagoog te bezoeken waar hij kans heeft
dezen avond Shylock en Tubal te ontmoeten.
Het plan van Venetië is van een ontstellende ingewikkeldheid. Voor een liefhebber
van grondige stadskennis zijn er aardige problemen weggelegd, b.v. een wandeling
van de kerk der Jezuiten naar die der Jezuaten, zonder te roepen op den gondelier!
De teekening der straten, stegen, doorgangen, sottoportico's is een puzzle. En overal
die bestendige aanwezigheid van Zuster Water. Goethe beweerde dat hij zich richtte
op den stand der sterren om 's nachts zijn weg te vinden, maar dat heeft hij voorzeker
bedacht, want hij had zich maar te richten op de groote S van het Canal Grande. En
bovendien heeft de Venetiaan raad geschaft door honderd-vijf-en-zestig bruggen aan
te leggen. Wat een element van schilderachtigheid! Carpaccio heeft het niet weinig
gewaardeerd, en sloeg zelfs de Ponte della Paglia over het kanaal van een
denkbeeldige stad in de Legende der H. Ursula. De bruggen zijn even essentieel als
de gondels en de maskers. Haar zachtronde of hoekige welvingen trekken een mooie
lijn in de altijd afwisselende stadsperspectieven. Is er niet een gedachte aan verbonden
van mysterie en avontuurlijkheid? Zijn zij niet een gezocht decor in het romantisch
theater? Wordt een van die smalle hooge bruggen 's avonds belicht door een bleeke
lantaarn, dan laat zij niets te wenschen over voor Dr. Caligari. Voor de Brug der
Zuchten die den vorm heeft van de felze der gondels, verwijs ik naar den vierden
zang van C h i l d e H a r o l d . Maar de moeder der bruggen is de Rialto. Een geluk
mag het heeten dat er niets is terecht gekomen van Palladio's project die een statige
constructie ontwierp van drie smalle bogen waarboven een koude classieke tempel
zou verrijzen. Heel het romantisch pittoresk ware verloren gegaan, dat pittoresk dat
het Oosten suggereert, den tijd der Dalmaten en Levantijnen, kooplieden,
straatmuzikanten en bedelaars, tulbanden, specerijen en koraal. En omdat men ze
zoo vroom heeft bewaard weten wij niet wat wij er het meest moeten aan bewonderen,
den ongeëvenaarden stouten worp van haar boog, de spelonkachtige diepte van haar
vout, de gele treden langs waar zij het spoelend water bereikt, den breed uitgelegden
opgang van haar drie gelijkloopende trappen van zeven en vijftig treden, de kleur
van de snuisterwinkeltjes die zijn als de hokjes van een bazar, of de bonte drukte van
het verkeer die haar maakt tot een heerlijk levend orgaan der stad?
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De paleizen van Venetië, - palazzi, bekoorlijk woord dat wordt gebezigd voor zelfs
bescheiden woningen, maar altijd een brevet van voornaamheid, van stijl; zij hebben
zoovelen begeesterd dat het onbescheiden lijkt om er nog van te spreken. Als ik op
de veerpont sta naast het Palazzo Erizzo, dan ontvouwt zich daar vóor mij een waaier
van paleizen die de doorluchtigste namen dragen, zwaar van geschiedenis, van
herinneringen aan zeeslagen, feesten, processen, executies, namen die weelderig
ruischen of straf klakken lijk vaandels, Loredan met zijn filigrane van Gothische
vensters, Rezzonico met zijn trotsche kolommen waar Browning op het mezzanino
woonde en stierf, het sierlijk gelaat van Foscari, Balbi met zijn obelisken, het elegante
Pisani-Moretta, het doopsuiker-roze blok van Layard waar zich eens het portret van
Mohamet II door Bellini bevond, - alle volmaakt in hun geraffineerde ongewilde
schilderachtigheid die rijst boven het water en in het water wemelt, terwijl de
weerspiegelde meerpalen zich lijk palingen in de diepte boren. Van elk paleis gaat
een indruk uit van verfijnde luxe en intimiteit. Aan haren oorsprong moeten wij maar
niet te veel denken, - om het even of zij weerden aangelegd door patriciërs,
handelsmagnaten of parvenus, door oer-echte Veneten of inwijkelingen uit Bohemen
of Sicilië, Duitschland of Morea, of uit Vlaanderen zooals de Van Axel's die van
Mechelen waren, en de Gheltoff's van Antwerpen. Maar de Byzantijnsche en
Lombardische bouwmeesters, de architecten die de ranke spitsbogen optrokken en
den Renaissance-geest in den breede uitvierden, zij hebben die steenen droomen
vastgelegd op den onzekeren bodem der lagune en die droomen staan daar nog aan
elkaar geklonken als de teekens van welvaart en verval. Met sublieme achteloosheid
zijn de bouwtranten door elkaar geworpen en de tijden hebben ze gekleurd in de
teerste nuancen van zurig groen tot geronnen bloed. Het blijft de vraag of de
Lombardische en Gothische palazzi, slank in de hoogte getrokken, niet meer in
harmonie zijn met de bodemgesteldheid dan de opvallig te breed aangelegde
Renaissance-paleizen - een kwestie die door Ruskin met passie, door Maurel met
fijnen smaak werd besproken, en die trouwens niet ontsnapt is aan de aandacht van
den jongen Goethe.
Met de Venetiaansche palazzi is het gelijk met de oude huizen in onze steden: de
weelderigste zijn niet altijd de schoonste, en met de bewaring heeft onze emotie
heelemaal niets te maken. Ik ken er in afgelegen buurten die er uitzien als pakhuizen
en die meer indruk maken dan de hoovaardige Pesaro met zijn bestruisveerde
marmeren helmen. Het Palazzo Dario is een van die huizen op het Canal Grande
waar ik zou willen wonen. Vijftiendeeuwsch groot burgerhuis in Lombardischen
stijl, als in gebakken klei, met vlekken roos en bruin; Moorsche schotels met
marmeren knobbels zijn in den gevel gevat, doen denken aan de Saracenen. Het staat
aandoenlijk scheef, leunend op éen heup, alsof het wat moe is. Het figureert op het
repertorium van mijn illusies, samen met een huis op de Heerengracht, en een
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op Manchester Square. Niet alleen door hun bouw en wonderbaar verfdoozen-coloriet
zijn de palazzi schoon. Ook tal van bijzonderheden voegen er iets pikants bij; het
gaat zooals met den mensch: een wrat, een trek om den mond suggereert een heele
figuur. Daar zijn de meerpalen die scheef in 't water staan, versierd met een grappig
topje als van een oude theedoos, sommige met een wapenschild, bonte mirlitons
geverfd in de kleuren des huizes, indigo met zilveren sterren, geel met kaneelkleurige
vlammen. Dan zijn er de lantaarns, de kleine in ijzer gevat aan het deurpostament,
en de staatsielijke galjoenlantaarn in de vestibuul der groote palazzi, die 's avonds
groenachtig licht geeft alsof er een gezelschap van schimmen werd verwacht. Ook
de schoorsteenen zijn een typisch Venetiaansch bouwornament, de absurde
trechtervormige schoorsteenen die Carpaccio en Bellini hebben geschilderd, breed
uitloopend als windvangers van oceaanschepen, en die minder bestemd schijnen om
den rook der magere kacheltjes uit te laten dan om in winternacht Sint Niklaas en
zijn negerknecht te ontvangen. Het eigenaardigst zijn misschien de steenen maskers
boven de poorten, geniussen die de tooverpaleizen bewaken, vreemde geheimzinnige
mascarons, menschengezichten, grijnzende koppen van krijgers, goden en godinnen,
nymfen, saters, bacchanten, symbolen van de zee, van den oorlog, van den handel,
of gesnavelde griffioenen, of bultige kwabbige grotesken van da Vinci of Giulio
Romano. Ik weet er een zitten boven een oude bouwvallige deur, naast de Ponte delle
Veste, dat gelijkt op Hypnos, aangrijpend 's avonds bij lantarenschijn, bleek, slapend
masker dat droomt boven het donkere water.
Er zijn veel elementen die Venetië beminnelijk maken, maar zij zijn disparaat en
men heeft altijd lust om het geheim van haar fascineerende bekoring te bepalen
zonder in dien strijd van ontleding en extase heel ver te komen. Er is meer dan haar
vreemd eigenaardig gelaat, het paradoxale water, de tooverachtige paleizen, meer
dan het onwerkelijke, het tooneelachtige dat den Président des Brosses deed spreken
van ‘cette ville singulière par sa disposition, ses façons, ses manières de vivre à faire
mourir de rire’. Er is de geest van haar verleden die obsedant is; nergens staat men
zoo dicht bij de vergane beschaving als hier, want het hedendaagsche is binnen de
stad slechts vertegenwoordigd door eenige bioscopen die zich beschaamd versteken.
Het verleden, - dat is de Christus in majesteit, dat zijn de vier bronzen paarden, de
H. Ursula, de A s s u n t a der Frari, de schamoteurs van Longhi, het graf van Manin....
Elkeen doe zijn keuze. Met alle ontzag voor de felle levenskracht en de veelgeroemde
gezondheid der Renaissance, en met bewondering voor de daverende apotheose van
den mensch, ben ik slechts geestelijk door haar ingenomen. Ik voel mij niet vertrouwd
met de opulente schoonen van Titiaan, rustig gelijk Elyseïsche godinnen; de
demonische furia van Tintoretto beklemt gelijk een naderend onweer; ik sta als een
vreemde onder de triomfen die Veronese tot in de wolken uitzingt....
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In veel aspecten is het leven een weerkaatsing van de XVIIIe eeuw. Allerlei flitsende
indrukken suggereeren den burgerlijken, vriendelijken en sceptischen tijd, de steek
van een carabiniere, de geur van een zabaïone, namiddaglicht op een barokgevel.
Venetië heeft nog niets ingeschoten van de familiariteit der oude vedute. Venetië
blijft voornaam en intiem, en de Piazza, le salon de l'Europe. De welafgesloten
winkelhaak van Piazza en Piazzetta, de kaai der Schiavoni, de trappen van den Rialto,
de rio's met de ronde ruggen der bruggetjes zijn geanimeerde Canaletto's en Guardi's.
De straten roepen de oude huiselijke ambachten voor den geest, het gekleuter van
decadente, provinciale en toch schrandere bedrijvigheid, niet alleen door de namen
ontleend aan de bombazijnwerkers en ijzerpoetsers, goudsmeden en wolkammers,
maar ook omdat de huidige negoties samenhokken in de stegen waar zij genesteld
zitten in donkere winkeltjes en klammige binnenkoertjes. Boekenzaken onder de
gewelven der Nieuwe Procuratiën zijn diep, rommelig en gastvrij. Café Florian met
zijn ongemakkelijke stoeltjes en absurde tafeltjes is het rendez-vous van nietsdoeners
die er zitten met gezichten gelijk encyclopedisten; en de populaire cafétjes zooals
de Trovatore waar de espresso sijpelt uit den glimmenden, sissenden percolateur
hebben een zeldzaam-gemoedelijke intimiteit. Dat familiare leven, eenvoudig en
vergenoegd, wordt vergeestelijkt door de figuur van Goldoni die guitig neerkijkt op
de drukte van den Campo S. Bartolomeo waar het ruikt naar koffie, anijs en gedroogde
kruiden. Zijn standbeeldje is volmaakt in zijn genre, en slechts te vergelijken met
het roetig beeld van Samuel Johnson, achter St. Clement's Dane, aan den ingang der
City. Beiden staan op hun plaats, midden in de ruischende beweging van hun volk.
Ook het uitzicht der schepen roept nog levendig het ottocento voor den geest, de lage
vrachtschuiten beladen met vruchten en groenten, die traag varen voorbij de stad en
wier gele en okeren zeilen uitlossen tegen den achtergrond van roze kerken en witte
kloosters, en de houtschepen, de trabaccoli van Dalmatië, die er wat piraatachtig
uitzien en samenschuilen achter het Tolhuis. Dat alles is avontuurlijk en romantisch.
Geen wonder dat de romantische verbeelding zich gaarne te Venetië beweegt, - decor
bij uitnemendheid van de Romantiek in haar acuutste vormen, met hare voorliefde
voor den nacht, het wonderbaarlijke, het verborgene, soms het spookachtige. De
gedachten gaan van Casanova, langs C h i l d e H a r o l d , Schiller en Hoffmann tot
een onvoltooid romantisch verhaal van Hugo van Hofmannsthal dat te Venetië
aanvangt. Mysterie bevangt mij in het oud donker Palazzo Querini-Stampalia: kleine
cabinetten gelijk alveolen in een rots, poppige dubbele deurtjes van kermistheaters,
met belachelijke kristallen knopjes. Ook denk ik nog aan den namiddag bij den
schilder Italico Brass, die zijn atelier heeft in de Abbazia della Misericordia, waar
ik schilderijen zag van Magnasco bevolkt met monniken die zich als larven bewegen
in beangstigende refters
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en in fatale landschappen; om niet te spreken van de wassen hoofden van paters,
woeste asceten en zelfkastijders, in de sacristij van den Redentore. Dat is ook het
prestige der maskers, symbool van den nood om de werkelijkheid te verschalken en
het leven om te zetten tot een fantastische comedie. Romantisch zijn ook de vele
herinneringen aan het Oosten, alles wat ons dichter brengt bij het morgenland, om
het even tot welken tijd het behoort. Ik zie de teekens van Orient in den vorm van
het Dogenpaleis - een kasbah van roos marmer, in den Baktrischen kameel die
verschijnt in een surrealistische koer van Tintoretto, in den blazenden Perzischen
leeuw op de zuil der Piazzetta, in de Cleopatra van het Palazzo Labia, in het Arsenaal
dat lijkt op de Chineesche poort van een Opitz-carrousel, in de curve der gondels
van zwart lak op watergroen, in de pyramiden der Egyptenaren van S. Marco, in de
Spadaria met haar winkeltjes, en uitstekende tentjes, en afgesloten door een poort, oostersche straat in den trant van Decamps.
Venetië, complex in vorm en geest, is misschien te bepalen minder als een wezen
dan als een betrekkelijkheid die zich wijzigt volgens onze aanpassing. Haar dubbele
geest zit in twee beelden die ik allebei kan zien op de Piazzetta: in het Oosten, de
koperen Fortuna met losse haren, draaiend naar alle winden op den wereldbol der
Dogana, symbool van de zeevaart en haar wisselvalligheden: in het Westen, hoog
tegen de flank van San Marco, het mystiek gloeiend teeken van traditie en standvastig
geloof, het beeld der Moeder Gods, 's nachts verlicht door twee heilige lampen.
12-1-1936.
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Emmanuel Gondouin
door H. van Loon
GONDOUIN heeft het versmaad op de markt van het leven de stem te verheffen of
op de hoeken van de straten de teekenen van zijn kunstenaarschap voor wat een
dichter het gapende gemeen genoemd heeft te onthullen. Hij was een hoogmoedige
en een eenzame, die onder schielijk gestuite fanfaronnaden angst verborg. Al was
hij niet onbekend, stellig werd hij miskend. Gondouin droeg dit lot zoo al niet gelaten
- gelatenheid was niet de kracht van dezen weerspannige - toch met de bittere
voldoening, dat het zoo goed is, wellicht geschraagd door de zekerheid, dat wat aan
zijn tijdgenooten voorbijging later zou worden erkend. In deze bitterheid liet hij zich
dwaasheden ontvallen, tot welke alle kunstenaars te hunner tijd zich hebben laten
verleiden.
Gedurende den oorlog had hij, ziek en voor den militairen dienst afgekeurd, ergens
op het platteland in een schamele woning toevlucht gevonden.
In een vlaag van moedeloosheid zei hij: ‘ze zijn al te dom, waarom voor zulke
menschen te schilderen?’ ‘Voor zulke menschen’ heeft hij noch eenig kunstenaar
zich ooit beijverd. Het is van een weerzinwekkende gemakkelijkheid, de bourgeoisie,
de maatschappij, het kapitalisme daarvoor aansprakelijk te stellen. Hij en lotgenooten
zouden het vermoedelijk in het huidige Rusland aangenamer hebben. Daar is een
overheid, die naar de verborgenen omziet, schilders zoo mogelijk aan opdrachten
helpt en de scheppende categorie van de hoofdarbeiders voor honger, kou en de
verplichting werkloozensteun te trekken behoedt.
Het tafereel, dat Gondouin's leven biedt is opwekkend noch bemoedigend. Inplaats
van hierin naar de wrange noodzaak te zoeken en er de bovenpersoonlijke logica van
bloot te leggen, is het voor wie, met polemische bedoeling het esthetische paard
berijdend, eigen onmacht meenen te wreken, veel verleidelijker naar ‘schuld’ buiten
hem te speuren. Zij sluiten zonder moeite het oog voor wat er als onmisbare elementen
in de kunstkracht weerspannig en eigenzinnig is en hun verlangen roept een tijd,
waarin de kunstenaar, veeleer dan zijn révolte uit te vieren, de vreugde van te leven
in ongeknotte accoorden zou laten uitruischen. Dit lot was voor Gondouin niet
weggelegd en hij zelf kan een enkele maal de muzen gedankt hebben, dat zij althans
dezen sirenenzang niet aan zijn ooren hebben laten klinken.
De tegenspraak van Gondouin gold niet dezen of dien vorm van samenleving.
Gedurende een korte poos zou het hem misschien in de sowjetrepubliek of in welke
communistische gemeenschap ook wel zijn gegaan, de afwijkende vormen van
individueel en groepsbestaan en de daardoor gedetermineerde behoeften aan
schoonheid zouden hem - korten tijd? - geboeid hebben, men ziet hem zich niet onder
de hoede stellen van een inspecteur voor den
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wandtooi, ten einde gedurende de weken, dat hij niet zou werken of verdienen, het
hoofd boven water te kunnen houden en onder zachten, van menschelijk en artistiek
begrip getuigenden drang een deel van zijn vrijen tijd te besteden aan de samenstelling
van plastische statistieken ter veraanschouwelijking van de in dat land gemaakte
vorderingen op het stuk van het onderwijs en sociale beslommeringen. Van Rimbaud
is terecht gezegd, dat zijn oproerige levenshouding transcendentaal was. Er werd
mee bedoeld, dat zijn verbeten individualisme zich in elke persoonlijke of collectieve
omgeving geëxaspereerd zou hebben. Slaat iemand de creatieve begaafdheid zoo
laag aan om te goeder trouw de onderstelling te wagen, dat Rimbaud, de beeldstormer,
onder invloed van een benepen moeder en de sfeer van een schimmelige
provincieplaats geworden is gelijk zijn prille jeugd hem toonde?
Het zou onnoodig zijn, zulke beweringen te weerspreken als zelfs niet André
Lhote, schilder met inzicht en talent, geschreven had: ‘in den heldhaftigen tijd van
den salon der onafhankelijken behoorden de werken van Gondouin tot degene, die
den Franschen burgerman tot balken brachten, dien ezel, welke het zwarte stroo van
de sleur boven hemelsblauwe, verbeeldingsrijke en edele distels verkiest’. Dat is
heel mooi gezegd, maar daarna gaat men met een zucht van: ze zijn niet wijzer, tot
de orde van den dag over. Want wat schieten we met zulke.... oprispingen op....? Het
zal niemand in het hoofd komen de Fransche bourgeoisie in bescherming te nemen.
Toegegeven, dat ze in zekere opzichten bij de middenklassen van andere volken in
zelf- en, door de zorg voor het nageslacht getemperde, hebzucht achterstaat. Voor
den burgerman is iedere kunstenaar een dwaas, een Don Quichotte en dat is in den
haak. Men ziet al de gezeten klassen in andere landen als één man den genoemden
stal ontloopen, zich het zwarte stroo van de voeten schudden en, uit open keel
revolutionnaire liederen zingend, door de duinen uitzwermen op zoek, zoo al niet
naar Maeterlinck's blauwe bloem, naar de ‘imaginatifs et nobles chardons bleu de
ciel.’
Staken we deze grapjes, dit tot walgens toe weeë vertoon van meerderheid. Hoe
veel zuiverder en.... zindelijker is daartegenover het woord van Boutens: ‘de
kunstenaar kan de maatschappij als zoodanig verstaan of niet verstaan, maar de
maatschappij den kunstenaar nimmer.’ Deze behoeft de warmte van erkenning,
gedoseerd met de onthouding, welke om ieder leven, zeker rondom dat van wie buiten
de norm vallen, een gordel van stilte trekke. Het is onnoodig en onwenschelijk, hem
op de kille exaltatie van persoonsvereering te onthalen. Hij vindt de maat in zich zelf
en moet het als een smaad ervaren, te worden verheven ten koste van individuën of
klassen, met wie hij geen grenzen gemeen heeft en naar wier domein de bruggen
gebroken zijn. Is daarmee gezegd, dat de kunstenaar in ‘dit zotte leven’ als een
kluizenaar moet voortbestaan? Niemand kan zich geroepen achten, hem een leefregel
voor te schrijven. Als het hem lust ter ontspanning ander
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gezelschap dan dat van broeders (vijandige broeders!) in het vak te zoeken en zich
in lichtere, dichter bij het oppervlak gelegen waterlagen te vermeien met.... visschen,
van minder tintelende schubbepracht en minder sierlijk zwenken, maar in wier omgang
en algemeen-visschelijke bekommeringen hij van andere onderzoekstochten uitrust,
wie zal het hem euvel duiden?
Er zijn kostbare visschen van fonkelend coloriet, die in deze kleurenwemeling
hun reden van bestaan vinden en nooit door een menschenoog waargenomen zijn,
want hun diepe jachtgebied schijnen ze niet te verlaten. Mogelijk strijkt dien belijders
van het l ' a r t p o u r l ' a r t wel eens de gemelijke gedachte door het hoofd: waarom
ben ik niet als de andere, die met een ruk naar het oppervlak schieten en de zon zien
met alles, wat de bovenzinnelijke wereld te bieden heeft? In zijn misnoegdheid kan
deze visch ertoe komen, de schuld te laden op de roofzuchtige kameraden, die den
tragen buik vullen met een levenden buit, welken de andere, de kunstenaar, de estheet
misschien, gedwongen is lager bij den grond te zoeken. Gondouin was van de school,
die in zich zelf haar rechtvaardiging heeft, onbekommerd of ze het begrip vinden,
waarvan de uiting haar naar het woord van wijlen De Meester het besef bijbrengt,
niet voor stoelen en banken te werken.
Deze waardeering, dit begrip, ze zijn Gondouin niet voorbijgegaan. Als hij gewild
had zou hij zonder andere inspanning dan die van een naar uitdrukking hakend
scheppingsvermogen de bres vergroot hebben, waardoor een blijvende aanraking
met de als kunstzinnig te boek staande kringen gevestigd zou zijn. Hij heeft het
gewild, noch gekund. Niet, dat hij krampachtig de ‘verworvenheden’ van dat
vermogen voor zich hield. Het ziekelijke was hem vreemd; een enkele blik op den
gloed van zijn doeken is voldoende om zich te doordringen van het tegelijk zware
en lichte genot, de diepe schuimende vreugde, die hij in het leven of zich zelf vond.
Dit genot hechtte zich niet alleen aan de tastbare dingen, want tot de ‘bevlogenen’
mocht Gondouin gerekend worden. En deze bevlogenheid heeft verwante antennes
aangeraakt, tot op deze golf afgestemden gesproken. Het is hem niet vergaan als dien
schilders uit verleden en heden, wier stukken tijdens hun leven voor een appel en
een ei verkocht werden, wien, in geval van armoe en andere détresse, een aalmoes
toegeworpen werd en van wien de paneelen later tegen goud opgewogen werden.
Voor enkele althans heeft Gondouin - dit detail zij in dit verband bij uitzondering
toegelaten - een prijs gemaakt, die niemand behoefde te krenken.
De gave en het wezen, beide worden er ons te liever, want te menschelijker door.
Beide leerde men op de retrospectieve tentoonstelling, in de maand Juni 1935 bij
Druet ingericht, kennen. Voor deze expositie is de groote trom geroerd. Men voelde
iets aan zijn nagedachtenis goed te maken te hebben. De edelmoedige Herriot en
eenige andere grooten van de republiek werden bereid gevonden in het eere-comité
te treden. Een falanx van schilders en
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schrijvers kwam naast hen op de gestoelten der eer te zitten. Het scheen te veel voor
den armen Gondouin, een naam, een signatuur, daar hij kort tevoren was gestorven.
Ondanks het overstelpende heeft deze betooging niet aan het doel beantwoord. Zelfs
toen is de waarde van deze verzameling onvoldoende doorgedrongen. In elk geval
bleek 't onmogelijk ze bijeen te houden.
Het is hier niet de plaats zich te verdiepen in de vraag naar het waarom. De familie,
voorzoover hij familie nagelaten heeft, trok de handen ervan af, ofschoon bij zijn
dood het atelier met werk bleek vol te staan. Gelijk vele kunstenaars te Parijs is hij
op een gasthuisbed gestorven. Tot het einde toe omgaf hem een branding van zelf
gewilde eenzaamheid. Als een woestijn kon ze niet aangemerkt worden, want dit
bedwongen tumult was het tegendeel van dor en we weten, dat deze stem hier en
daar echo's wakker riep. Met dat al stond Gondouin ontworteld bij de genade van
zijn arbeidswijze zelf. Het ambachtelijke had voor dezen geïnspireerde een hooge
en zuivere beteekenis. Een doek af te raffelen was hem onmogelijk. In alle zinnen
van het woord was hij het tegendeel van een kladschilder. Het gebeurde, dat een en
hetzelfde stuk hem jaren onder de handen bleef. Soms verpoosde hij zich hiervan op
andere, soms bleef het weken, ja maanden liggen, dan, opnieuw geladen, zette hij
zich met verschen moed en nieuwe oogen er weer aan.
De kleur was bij uitstek zijn uitdrukkingsmiddel. In de als een middeleeuwsch
roosvenster barnende of koele, altijd lyrisch gerichte kleur heeft hij zijn wezen
uitgestort en vastgelegd. In dezen rijkdom vindt men den geheelen Gondouin. Het
is mogelijk keer op keer en lange poozen deze nalatenschap op de hand te
beschouwen, telkens doen zich verrassingen voor. Hij was de middelaar tusschen de
ontvankelijkheid van deze dagen en een eiland, waarvan wij op de soms als email
of Spaansch leder fonkelende doeken de fantasmagorische glanzen zien van een kust,
die zich aan het oog onttrekt. Dit mediamieke karakter zou geen vermelding behoeven,
als dit omvangrijke oeuvre niet vrij was van elke poze of occultistische gewildheid.
Zijn lyrische inslag hield met den mathematischen gelijken tred. De natuur heeft hij
nooit geheel losgelaten. Dit gansche, aan ingespannen arbeid heengegane leven is
een leerschool geweest. Tot het laatst bleef hij zich ontwikkelen. Het woord is ten
volle op zijn plaats, want wat hij wilde was zich geheel en al bevrijden van alles, wat
- noem het techniek, materie, procédé, de leer - de exteriorisatie van het wezen knotte.
Zoo zijn er stadia in zijn We r d e g a n g op te merken. Voor het cubisme kon hij
de vensters niet sluiten. Men hoort zeggen, dat deze bui hem en anderen van de wijs
gebracht heeft. De uitspraak is betwistbaar en op Gondouin zeker niet toepasselijk.
O, zijn stukken uit die jaren zijn zijn beste niet. Zijn ware persoonlijkheid had hij
toen nog niet gevonden. De vruchten uit zijn cubistische periode, een schril seizoen,
in geen der vruchtdragende getijden in te lijven, zijn dor en zuur. Men ziet aanloopen,
die zich zelf knakken,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

232
een strijd tusschen den picturalen wil in het najagen van duizend en één vormen,
gezichten, vizioenen als ge wilt, en de zich zelf opgelegde discipline. In weerwil van
dit wringen aanvaardde hij deze geestes-hygiëne. Wat in hem uitbundig naar uiting
drong moest daaruit nieuwe kracht door nieuwe betooming puren. Zoo kon hij ertoe
komen, zich tegen zich zelf, tegen zekere driften in zich zelf in bescherming te nemen.
Deze driften waren op een nieuwe, levende, van bloed gonzende romantiek gericht.
Maar het is onzin, hem in een van de vele vakken der kunstgeleerden te willen
onderbrengen. Gondouin was zich zelf in de mate, waarin hij er niet voor terugdeinsde,
invloeden te ondergaan en zich voor een tijd schijnbaar bij deze of die strooming
aan te sluiten. Want behalve de cubistische trekken andere perioden aan ons voorbij,
welke aan Bonnard, Matisse, Braque, Rousseau den tollenaar en zelfs aan surrealisten
doen denken.
Uit het voorafgaande is het duidelijk, dat Gondouin met deze oogenschijnlijke
wisselvalligheid niet de gunst van tijdgenooten beproefde te winnen noch te binden.
Maar zoo vast leefde in hem het besef van eigen kunnen en de richting, waarin het
doel te zoeken was, dat hij niet schroomde een schijn te wekken, die tegen zijn
kunstenaarseerlijkheid kon worden uitgelegd. Zoo vele facetten was ze rijk, dat ze
niet behoefde te duchten tot leerstelligheid te verstarren. Er is een snobbisme van
het overal present willen zijn, er is er ook een van de opzichtige onthouding. Al zag
men in de laatste jaren, waarin Gondouin zijn grootste kracht ontwikkelde, niets meer
van hem in het openbaar, vroeger had hij in den Salon d'automne ingezonden en in
'21 richtte een kunsthandel een expositie van hem in. Wie dien salon geregeld volgt
herinnert zich uit de jaren, die kort op den oorlog volgden, het kan 1920 of '21 geweest
zijn, een geschilderd portret naar Mirbeau, een als het ware uit steen geborstelden
kop, eer dien van een gorilla dan van een mensch, een kreet van hoon en bewondering,
een wildeman in caricatuur, geweldig in de te krappe lijst.
De factuur van dit doek was niet bizonder. Het mocht den burger verbijsteren, tot
schoonheid was het niet getild. Eer dan van kracht getuigde het van krachtsvertoon.
De grootte van deze afmetingen werd niet door grootschheid van conceptie
gerechtvaardigd. De opzettelijkheid van deze barbarij verborg niet de innerlijke
leegte. De beeltenis, in overeenkomstige maten naar Clemenceau ontworpen,
beantwoordde wel aan het doel. Deze geweldenaar inspireerde hem tot een harmonisch
geheel. Reeds de voorstudie, zorgvuldig met potlood gemaakt, is boeiend en de
schilderij beschaamt de verwachting niet. Gondouin zag hem in een auto, de Champs
Elysées afrijdend. Men herkent door de achterruit de Arc de triomphe, maar niets
van symboliek. Rustig zit hij daar, een mongoolsch potentaat, geel het gelaat, louter
gedrongen kracht.
In 1921 werd de beteekenis van Gondouin door sommigen ingezien. Naar
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aanleiding van die tentoonstelling is van een datum in de geschiedenis der
hedendaagsche schilderkunst gesproken. Twee decoratieve paneelen waren erbij en
deze evenzeer als de doeken werkten op sommigen als een revolutionnaire verrassing
gelijk aan die, welke in een vorige periode de Pic-nic van Manet bij zijn verschijnen
had laten ontploffen. Het ontbrak toen niet aan bewonderaars, die van genie spraken
en in hem een profeet vereerden. Architectuur en muziek, beide scheen zijn talent te
omspannen in een verrukking, welke als een fontein van verven spuit en tusschen
droom en wereld een brug slaat. Want hij beleefde den droom in de wereld, de wereld
in den droom en dit alles trilt in een argeloos genieten, dat in de doorwrochtheid van
het metier gebonden wordt. En het is eigenaardig op te merken, dat deze rusteloos
bezige aan de tuben niet genoeg had. Enkele sculpturen bleven van hem bewaard,
onder andere een roofdier en zelfs heeft hij eenige buitenhuizen gebouwd. Dit moet
letterlijk worden opgevat, want, het grondwerk daargelaten, deed hij dit alleen en
met eigen handen, die hij, om ze niet te berooven van de gevoeligheid, voor het
voeren van de penseelen onontbeerlijk, eerst bekleedde. Zoo ontstonden er twee
huizen bij de azuren kust en een voor hem zelf en zijn schilderijen te Saint Cloud,
dat onvoltooid bleef.
Als bewijs, dat Gondouin geenszins een kluizenaar was, diene, dat hij, door een
vrouwelijk maecenas tot dezen bouw aangemoedigd, eronder een garage inrichtte.
Hij had de knutsellust in de vingers, dank zij welke vaardigheid hij een versleten
auto in een c o n d u i t e - i n t é r i e u r e wist te herscheppen. En deze man, die zich
met dat huis ruïneerde, vermeed het de armoede of wat hem wezenlijks van anderen
onderscheidde, te prijk te dragen. Veeleer vond hij er behagen in, na overdag als
timmerman en metselaar gezwoegd te hebben, zich in een omgeving, die hem niet
begreep en de eigen wanden met chromo's sierde, in de buurt waarvan na Gondouin's
dood diens werken op een hoop verwaarloosd lagen, in smoking te steken en zoo
hun wanbegrip en zelfgenoegzaamheid van zich af te houden.
Gleizes, die voorlooper van het cubisme, welke hem goed gekend heeft, meent in
hem een vertegenwoordiger van den nieuwen mensch te mogen begroeten. Gondouin
zou de breuk tusschen hoofd en handen te niet gedaan hebben. Al hield hij zich naar
het oordeel van Gleizes te dicht bij de natuur en de menschelijke vormen, op zijn
doeken werden deze bevrijd. Een nieuwe harmonie van de menschelijke krachten
had in hem gestalte aangenomen. Zoowel de geestelijke onrust, die hem vervulde en
zoekende hield, als het evenwicht tusschen zijn vermogen van samenvatting en de
scherpte zijner waarneming lieten om en in hem die atmospheer der jeugd, welke
het hem mogelijk maakte deze uiteenliggende dingen in zich te verwerken en, zich
zelf blijvend, zich te verrijken. Verrijking is versterking van intensiteit en Gondouin
kwam terug tot het t a b l e a u d e c h e v a l e t zonder den zin voor wandtooi prijs
te geven. Kracht en fijnheid, het abstracte en het figuratieve,
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de twee- en de drie-dimensionale schilderkunst, men vindt ze bij hem, niet verward
dooreen noch als een experimenteeren op den adem van de mode, maar als de registers
van één en hetzelfde muziekinstrument.
In de laatste jaren van zijn leven - hij was een en vijftig, toen hij stierf - had de
materie van zijn doeken een ongewonen rijkdom bereikt. Zijn weelderige verbeelding
steunde op een zuivere kennis van volumen en hun betrekkingen en stelde hem in
staat, de techniek te regenereeren. Wie deze werken van dichtbij beschouwt bemerkt
hoe hard in de verf gewerkt is. Hij krabde en wroette erin met allerlei middelen. Geen
enkele plek bleef doodsch, elke kleurvlek leeft en al werden sommige stukken niet
tot eenheid, al bleven sommige abstracte composities rommelig, op andere
verwezenlijkte hij een klaarte, die eens te meer bewijst, dat de werkelijkheid van
binnen uit wil worden benaderd en omgrepen, niet door nabootsing van de incidenten
aan het oppervlak beslopen. Men ziet het aan het naakt, een gamma van blauwen en
grijzen, koel en monumentaal, waarbij de grenzen tusschen het werkelijke en
bovenwerkelijke vervloeien. Men ziet het ook aan het ontbreken van een eigenlijk
‘palet’, want de vreugde geheeten tafel met een boek, een tasch, een peer is een
symphonie van louter warme tonen. Hij dorst de brutaalste naast-elkander-stellingen
uit de verfkist aan en men weet niet, wat meer te bewonderen, het zilte blauw, het
nobele grijs, het bliksemende vermiljoen, het warme oker.
Het portret van een Egyptische, maar van een portret kan niet gesproken worden,
is een van zijn best geslaagde werken. Deze vrouw werd hem aanleiding tot een
decoratieve compositie in bruinen en van grooten stijl; stijl had hij in alles. Behalve
zich zelf heeft hij van Dongen en Foedjita afgebeeld. Beiden werden tot iets als
caricaturen, beider reclamezucht moest Gondouin tegenstaan. Als een zotte clown
verschijnt de Japanner in dit kader, van Dongen als een sater-achtige stroomgod.
Men zegt, dat Foedsjita hem het geheim van zijn witten afkeek.
Ook de nederigste dingen waren hem voldoende om zich weg te schenken. Zijn
stillevens van knollen en vruchten winnen het veelal van overeenkomstige van Braque,
ze zijn opener. Hij schuwde het niet, zwarte bloemen te schilderen en een
droomlandschap, door hem p a y s a g e e x o t i q u e genoemd, is van raadselachtige
bekoring. Ten slotte een enkel woord over zijn aquarellen. Hij hield er pols en
aandacht lenig en werd niet moe, dwaze leeuwen en andere parmantige wilde dieren
evenals kleine stillevens, telkens weer appels en peren op scheeve tafelbladen, te
penseelen. En deze teekeningen in kleur zijn ver van oppervlakkig. Want in weerwil
van hun soms verrukkelijke f r a î c h e u r , de lichtheid van toets, den humor en de
teederheid, waarmee die gevallen werden aangezien en tot leven gewekt, blijken ze
zeer doorwerkt en daarmee een niet te verwerpen, speelschen kant aan dit wezen te
openbaren.
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De boekenschatten van Aix-en-Provence en Avignon
door Dr. Cornelia Serrurier
AIX-EN-PROVENCE is een van de kleine - soms heel kleine - Fransche
provinciesteden, die een-Gemeentelijke Bibliotheek van bijzondere waarde bezitten.
Hoe weinig gelijkt zulk een stille, haast vergeten tempel van cultuur, waar
eeuwenoude, dikwijls ongewaande schatten gestapeld liggen, op wat wij ten onzent
aldus betitelen. Het meerendeel is gesticht tijdens de Revolutie, toen de boekerijen
van kloosters en adel tot openbaar bezit verklaard werden. Haar behuizing is
gewoonlijk een historisch gebouw in min of meer vervallen staat. Er hangt in die
vertrekken, gevuld met perkamenten en boeken, waar het nieuwe haast moet schromen
zijn plaats te vragen en het daglicht aarzelend door de kleine vensters glanst, een
wondere atmosfeer van bezonken rust. Hier staat, wachtend op wie er zich in wil
verdiepen, het erfgoed der tijden: wat in de stilte van kloostercel of studeervertrek
is gedacht en neergeschreven, terwijl daarbuiten de geschiedenis, in razend tempo
zich voltrok. Wie iets gelezen heeft over het ontstaan van een dergelijke verzameling,
ziet, al bladerend in de oude deelen, de fijne silhouet verrijzen van den 17den of
18den eeuwschen bibliofiel, die haar heeft bijeengebracht en liefgehad: meestal een
kunstzinnige en origineele persoonlijkheid. Vaak stelden zij bij wilsbeschikking hun
collecties voor het publiek toegankelijk, reeds voordat de Revolutie er, tot het
openbare nut, beslag op legde. Van twee dier bibliotheken wil ik iets verhalen.
Het is alsof de tijd te Aix-en-Provence is blijven stilstaan. Niet in den zin van zoo
menig ander provincie-stadje, als bijv. Arles, dat, schier geluidloos in zijn rust
verzonken, gelijk een besje door den dood vergeten, mijmert over het verleden. Ook
Aix, met zijn rijkdom aan oud-Provencaalsche, zoo sterk door de Italiaansche kunst
beïnvloede gevels en monumenten - een genot haast bij elke schrede voor den
bezoeker - is een museum-stad. Maar geen dóóde: in de straten is verkeer en de
zwaargebeeldhouwde 17de eeuwsche patriciërshuizen zijn bewoond en in den besten
staat. Het maakt echter den indruk alsof het een afzonderlijk bestaan bleef leiden,
buiten het hedendaagsche kommervolle leven. Crisis, werkloosheid, kapitaalsvlucht,
men ziet van dit alles geen spoor op de gezichten der voorbijgangers. Drommen,
soms haveloos gekleede, nietsdoeners-van-beroep, drentelen zielsvergenoegd onder
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de lommerrijke platanen, of hangen rond in de tallooze café's. Zouden over het knusse
stadje, de geesten van l e b o n r o i R e n é en zijn goedhartige gade (ik zie haar in
gedachte - historisch natuurlijk volkomen onjuist - met een karabies in de hand en
ietwat moeizaam loopend, op armbezoek trekken) nog zorgend rondwaren? De goede
koning René, die Provence zoozeer liefhad, haar de sappige muskaat-druif schonk,
kunst en letteren beschermde en - wil men de legende gelooven - in zijn vrijen tijd
aandachtig miniaturen penseelde. Heel Aix schijnt voor de geriefelijkheid der burgerij
te zijn gebouwd en ingericht. Het drinkwater, elders in de streek zoo schaarsch,
stroomt hier overvloedig en heilzaam uit fraaie fonteinen. De nauwe kronkelstraten
breken de vaart van den killen Mistraal, de door boomen overschaduwde, grootsch
aangelegde Cours Mirabeau weert te felle zon. Midden op straat, tegen een
achtergrond van voorname oude woonhuizen, staat allergezelligst een heetwater-bron,
waar de huismoeders keuvelend haar ketels vullen. Wat geestelijke goederen betreft,
bezit Aix belangrijke musea en bibliotheken1), Faculteiten voor de studie van rechten
en letteren en een Academie van wetenschappen, landbouwkunde, schoone kunsten
en letteren, die, naast deze veelzijdigheid, jaarlijks aan een der 38.000 inwoners een
prijs voor deugdzaamheid toekent. Het moet zoet zijn te leven in Aix-en-Provence.
De gemeentelijke Bibliotheek aldaar is een der weinige die door de Revolutie
verrijkt noch gedeerd werd. Haar oudste en voornaamste fonds is de verzameling
die markies d e M é j a n e s in 1786 aan de stad vermaakte. Nog heden is het een
bittere grief van Arles - zijn geboorteplaats - dat de markies, die in beide steden een
hoog ambt in de magistratuur bekleedde, de hoofdstad van Provence aldus
bevoorrechtte. Hij was een eigenaardige persoon, die zeer de aandacht trok door zijn
zonderlinge kleeding en zijn verzamelmanie. Hij leefde armoedig, want hij besteedde
zijn groote fortuin uitsluitend aan zijn bibliotheek, tot verdriet van zijn vrouw, die
klaagde dat hij haar, om boeken te koopen, het noodzakelijkste onthield. Een
spotdichtje was op hem in omloop:
‘Ses livres ont tout son argent:
Il les range dans sa tablette
Et quelquefois les époussete
Qu'il est savant!’

Maar van dit alles trok hij zich blijkbaar niets aan en misschien overwoog hij nooit
het niet eenvoudige probleem, of de kostbare collectie die hij voor zich en het
nageslacht bijeenbracht, te duur betaald was met het geluk van een vrouwenleven.
Toch was hij geen dwaze verzamel-maniak, maar een werkzaam man (in 1776 werd
hij eerste consul van Aix) met vooruitstrevende

1) De Gemeentelijke, de rijke verzameling behoorend bij het Musée Arbaud en de
studie-bibliotheek van de Faculteit der Letteren.
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denkbeelden (hij verdedigde bijv. de inenting, wat zeer modern was in zijn tijd) en
van diepgaande, veelzijdige geleerdheid. Naar geschiedenis vooral ging zijn
belangstelling: de algemeene, de Fransche en in het bijzonder de lokale. De groote
menigte handschriften, documenten en werken die hij op dit gebied kocht, getuigen
van deze voorliefde en van zijn inzicht. Noemen wij in de eerste plaats een waarlijk
unieke collectie, bestaande uit 9000 gebonden deelen, waarin hij tallooze losse
historische documenten van allerlei aard (veel met betrekking tot de 16e eeuw en de
godsdienstoorlogen) - met groote kennis van zaken uitgekozen - gebundeld heeft.
Zij vormen een nog nagenoeg onontgonnen veld voor de wetenschap. Verder kocht
hij veel middeleeuwsch tooneel en ridderromans: ook deze vormen uitgelezen fondsen,
die zeldzame stukken inhouden. De boeken en geschriften waarop hij bijzonderen
prijs stelde, maar die hij niet bemachtigen kon, schreef hij over met ijzeren volharding.
Zoo kwam een verzameling tot stand, die het verbluffende aantal van 80.000 deelen
telde, loopende van het eerste boek, dat hij op tienjarigen leeftijd bezat, tot zijn
laatsten brief, vijf dagen voor zijn dood geschreven.
Na het overlijden van den markies de Méjanes, werd de aan Aix vermaakte
bibliotheek ‘tijdelijk’ geplaatst in de bovenverdieping van het stadhuis, totdat een
geschikt verblijf er voor zou zijn ingericht. Die tijdelijke toestand duurt nu al
anderhalve eeuw: de boeken liggen er nòg en wachten.... Zoo niet doelmatig als
bibliotheek, stijlvol is het 17de eeuwsche stadhuis zeker, met het krachtige rhytmus
van zijn lijnen en de sobere Italiaansch-Provencaalsche ornamenteering, waarvan
het fraaie smeedwerk, dat toegang tot het binnenhof geeft, in het bijzonder de aandacht
trekt. Als een stoere wachter naast het gebouw, verrijst de oude klokketoren, een van
Aix' karakteristieke monumenten. Aldus liggen de kostbare boeken en handschriften,
aan brandgevaar blootgesteld, in veel te kleine, donkere lokalen; ook de armelijke
Leeszaal strekt niet tot aanmoediging van den bezoeker.
Vergeten tijdens de Revolutie, werd de Méjanes (zooals men haar doopte) in 1810
voor het publiek geopend: een oude wensch van den markies, die toen pas in
vervulling ging. Sindsdien hebben belangrijke giften en legaten haar nog verrijkt,
zoodat zij thans ongeveer 226.000 boeken, 1612 manuscripten en meer dan 400
incunabelen bevat, waarbij vele zijn die de groote Parijsche bibliotheken haar kunnen
benijden. Door geldgebrek kan zij weinig of geen moderne literatuur aankoopen. Zij
bestaat hoofdzakelijk uit collecties die met zorg bijeengebracht zijn door haar
begunstigers: voor het meerendeel bibliofielen, kunstkenners of geleerden. Dit
overwegende, kan men zich een denkbeeld vormen van haar antiquarische waarde.
Het is hier de plaats niet om uitvoerig stil te staan bij de verschillende fondsen: ik
bepaal mij tot enkele aanwijzingen. Wie het voorrecht heeft gehad den heer E. Aude,
sinds lange jaren conservator, van den inhoud zijner
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‘chère Méjanes’ te hooren vertellen, begrijpt welk een rijkdom aan kunstwerken en
welk een ontzaglijk studie-materiaal in deze afgelegen kleine stad verborgen liggen.1)
De toeristen-attractie, het zoogenaamde Getijdenboek van koning René, neemt in
de verzameling een eereplaats in. De bewering dat ‘de goede koning’ het zelf verlucht
zou hebben - hetgeen nog algemeen verteld wordt - is echter van grond ontbloot. Het
belang van dit geschrift ligt in de historische gegevens die het bevat. Van grooter
artistieke waarde is het, met talrijke fijne miniaturen versierde, Getijdenboek van
koningin Yolande. Maar behalve enkele zeer oude manuscripten - ik noem nog de
bekende 13de eeuwsche pastorale van den dichter Adam de la Halle, L e J e u d e
R o b i n e t d e M a r i o n , met 130 kleine miniaturen beschilderd - is de Méjanes
vooral bekend door haar vele geschiedkundige handschriften (meestal Fransche,
maar ook buitenlandsche) uit de 16de eeuw en later. Er zijn, naar het zeggen van den
conservator, in deze boekerij méér spotdichten op den kardinaal de Mazarin (de z.g.n.
M a z a r i n a d e s ) dan in de collectie waarop de B i b l i t h è q u e m a z a r i n e te
Parijs prat gaat. Zeer de moeite waard is een verzameling van 3000 historische
portretten, die in albums ter bezichtiging liggen en waarbij kostelijke gravures zijn.
Verder veel teekeningen en prenten die het oude Provence in beeld brengen; 50
deelen met platen en gravures van modes en costumes sinds de 17de eeuw; 2000
werken over toegepaste kunsten en ambachten (er is te Aix een E c o l e N a t i o n a l e
d' A r t s - e t - M é t i e r s ). Door de giften en legaten van vrienden der Méjanes, treft
men er allerlei onverwachte fondsen aan, o.a. een van Spaansche literatuur, een van
Egyptologie - die naar men mij zeide bijzonder belangrijk zijn - en een verzameling
protestantsche strijdschriften (interessant materiaal voor een proefschrift) waarbij
unieke exemplaren van veroordeelde werken. Door plaatsgebrek is veel van dit alles
nog niet geclasseerd en de geduldige snuffelaar kan er allerlei ontdekkingen doen.
Van en over den moralist Vauvenargues en den staathuishoudkundige Mirabeau beide uit Provence afkomstig - is veel aanwezig. Men kan er het exemplaar van
Vauvenargues' I n t r o d u c t i o n à l a C o n n a i s s a n c e d e l'E s p r i t h u m a i n
bekijken, dat volgekrabbeld is met pittige autografe aanteekeningen van Voltaire.
Dit alles en ook de menigte eerste of zeldzame drukken (er is bijv. een exemplaar
van het eerste boek dat in Frankrijk gedrukt werd) interesseert vooral bibliofielen en
specialisten, maar de leek kan er te gast gaan aan mooie 17de en 18de eeuwsche
geïllustreerde uitgaven, kostbare bindwerken of teekeningen en gravures van meesters
uit verschillende tijdperken.
Een keuze uit het belangrijkste is, op aanvraag van den bezoeker, te zien in een
afzonderlijk vertrek, waar een buste van Méjanes, gebeeldhouwd door

1) Sinds dit stuk ter perse ging, is de Heer Aude afgetreden als conservator en opgevolgd door
den Heer Bruno Durand.
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Houdon, en een van diens mooiste scheppingen, aandachtig neerblikt op zijn schatten,
zoo liefdevol beheerd, zoo armzalig behuisd. Als wij staan voor dien expressieven
kop, met den prachtig levenden oogopslag, vergeten wij een oogenblik den markies
en zijn bibliotheek, om in stille verrukking te zien naar de zachte rondingen van het
marmer, dat, door de meesterhand bewerkt, tot een haast doorschijnend materiaal
werd.
***
Avignon ziet men het schoonste bij avond, op neveligen afstand, zooals het dan,
besloten in zijn krans versterkte muren, ligt te droomen op de rots, gelijk de
fantastische vestingstadjes, die men ziet afgebeeld op miniatuur of kerkraam. Van
dichtbij gezien is het teveel gerestaureerd, behaagziek ‘geschminkt’ voor
toeristen-oogen. Oud en nieuw zijn er al te zeer dooreengemengd en telkens valt het
uit de historische rol die het tracht op te zeggen. Avignon, in de 14de eeuw een
bloeiende stad, waar een reeks pausen door hun liefde voor kunst en praal de welvaart
bevorderden, later - tot de Revolutie - belangrijk door haar industrie, teert nu
voornamelijk op ouden roem: het biedt den bezoekers wèlverzorgde antiquiteiten,
die op aangename wijze te bezichtigen zijn: wat wil men méér? Juist minder zou ik
wenschen.
De bibliotheken van Avignon en het naburige Carpentras - thans een dood plaatsje,
eertijds verscheurd èn verlevendigd door kerkelijke twisten (in 1314 werd er een
conclave gehouden, gevolgd door handgemeen) - zijn vol herinneringen aan den
grooten tijd, toen die streek nog pauselijk domein was en een centrum van cultuur,
waar Fransche en uitheemsche kunstenaars elkaar ontmoetten. Petrarca woonde in
beide steden. Naar bekend, zag hij Laura voor het eerst te Avignon, in de kerk der
zusters van Sainte Claire (1327). De boekerij van Carpentras kon eenige jaren geleden
uit haar inhoud een tentoonstelling organiseeren van ‘Petrarca, zijn vrienden, zijn
meesters en zijn tijd’; Avignon bezit bijzondere uitgaven van den grooten dichter.
In de nabijheid der pausen en onder hun bescherming, kwam in dienzelfden tijd de
miniatuurkunst tot hoogen bloei. In de Avignonsche boekerij is een aantal 14de
eeuwsche handschriften, waarvan verschillende ter plaatse verlucht zijn. Ook kan
men er manuscripten zien, die den pausen en hun gevolg toebehoorden, of door hen
ten geschenke gegeven werden, als bijv. een missaal met miniaturen van Urbaan V,
een bijbel van Clemens VII e.a.
De gemeentelijke bibliotheek van Avignon werd - met vele andere - tijdens de
Revolutie gesticht en bestond aanvankelijk uit 26000 boeken en een zeshonderdtal
handschriften, ontnomen aan de kloosters in den omtrek. Een museum met kunst van
dezelfde herkomst werd er naast gesticht. Later hebben de giften van twee
verzamelaars de bestaande collecties aanzienlijk vermeerderd. De eerste was Esprit
Calvet (1728-1810) een Avignonsch geneesheer. Hij was een origineele
persoonlijkheid. ‘Van nature aangetrokken
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tot de studie en het celibaat,’ zooals hij van zichzelf getuigde, verdeelde hij zijn vrijen
tijd tusschen zijn boeken en het verzamelen van kunstvoorwerpen, antiquiteiten en
penningen. Tegenover zijn beroep schijnt hij wat sceptisch gestaan te hebben: ‘de
medicus,’ placht hij te zeggen, ‘is een man die den zieke wat bezighoudt, tot de natuur
hem genezen heeft’. Hij zocht omgang met binnen- en buitenlandsche geleerden
(zijn nagelaten correspondentie getuigt het) en was onder hen een bekende figuur.
Eens kreeg hij bezoek van Boerhaave's achterkleinzoon, hetgeen hij aldus beschreef:
‘Ik onderhield me vier uren met hem.... Die Hollander is koel en eenvoudig gelijk
zijn overgrootvader, en evenals deze, begaafd, kundig en diep van geest. Hij reist in
een postwagen met zes paarden, een knecht, twee lakeien voorop, een vriend - wat
méér waard is dan al het overige - en een jas als die van Hendrik IV: met gaten in
de ellebogen.’ Calvet moet over een aanzienlijk fortuin beschikt hebben. In 1810 liet
hij bijna zijn geheele bezit aan de stad na: 1382 boeken (een prachtige
studiebibliotheek: geschiedenis, archeologie, klassieke letteren; deze laatste
voornamelijk in de beroemde uitgaven van Elzevier en Alde) èn zijn kunstcollecties,
met gelden voor het onderhoud van dit alles. Allerlei, soms lastige, stipulaties waren
aan die schenking verbonden: de gelden mocht men uitsluitend in grond beleggen.
De boeken en handschriften moesten gescheiden blijven van die der stedelijke
bibliotheek en gehuisvest worden in een door de stad aan te wijzen gebouw, mèt de
kunstcollecties en mèt een tot celibaat gedoemden bibliothecaris, want, aldus was
uitdrukkelijk bepaald, géén vrouw mocht er haar intrek nemen. Een raad van acht
geletterde Avignonsche burgers moest het toezicht over de verzamelingen uitoefenen.
Zoo geschiedde en zoo is de toestand nog, behalve eenige kleine wijzigingen: de
bibliothecarissen bijv. zijn, als onwillige vrijgezellen, niet meer intern. En, tweede
afwijking, aangezien Calvet's boekerij niet bij die van de stad gevoegd mocht worden,
heeft men, ten gerieve van het publiek en de administratie, het omgekeerde gedaan:
zoowel het gemeentelijke museum als de stedelijke bibliotheek zijn aan de
stichting-Calvet ten geschenke gegeven. De administratie van deze gemeentelijke
boekerij is dus geheel verschillend van alle andere in Frankrijk. De stad bekostigt
het salaris van het personeel en het onderhoud van het gebouw; Calvet's nagelaten
fondsen strekken tot verrijking en instandhouding der verzamelingen.
Na eerst elders te zijn ondergebracht, verhuisden in 1835 bibliotheek en
kunstcollecties - thans tezamen den naam Musée Calvet dragend, naar het
tegenwoordige gebouw, het mooiste van Avignon: een patriciërs-huis uit het midden
der 18de eeuw. Eigenlijk is het een klein paleis, met zijn voorname c o u r s
d ' e n t r é e , monumentaal trappenhuis en imposante reeks ineenloopende vertrekken,
versierd, naar den smaak van den tijd, met fijngebeeldhouwde boiseries. In zijn
M é m o i r e s d ' u n To u r i s t e beschrijft Stendhal op lyrische wijze hoe hij bekoord
werd door die oude zalen met schilderijen,
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omgeven door een verlaten tuin en hoe hij er de wijding van de stilte onderging,
gelijk aan die in schoone Italiaansche kerken.
De tweede groote begunstiger - de talrijke kleinere laat ik ter zijde - van de
stedelijke boekerij, was Esprit (een veel voorkomende naam in die streken) Requien
(1788-1852) leerlooier van beroep, literator en natuurvorscher uit liefhebberij. Hij
beheerde het Musée Calvet geruimen tijd en heeft het verrijkt met tal van boeken en
kunstvoorwerpen en met een belangrijke natuurhistorische verzameling. Geleerde
van naam - het ministerie van onderwijs belastte hem met wetenschappelijke
expedities - veelzijdig van kennis en smaak, had hij uitgebreide relaties onder de
beroemde lieden van zijn tijd en de verzamelingen hebben daar zeer van geprofiteerd:
Ampère, Fauriel, Liszt kwamen bij hem aan huis en de schrijver Mérimée was zijn
beste vriend. Avignon was een bezochte stad en het musée Calvet lag in het centrum
der belangstelling.
In het thans stille toeristen-plaatsje staan de duizende boeken (ongeveer 200.000
boeken, 703 incunabelen, 5367 handschriften) te weinig gekend, te weinig gebruikt
en houden veel schoons en belangrijks geheim, dat beter tot zijn recht zou zijn
gekomen in minder afgelegen boekerijen. De Leeszaal, eenvoudig versierd met de
boiseries van een oude kloosterbibliotheek, wordt voornamelijk bezocht door de
lokale intellectueelen, kranten en tijdschriften lezend publiek en de bekende
weetgierige en snuffelgrage oude heertjes, die Frankrijk's bibliotheken en collegezalen
tot een hoog percentage bevolken. Boekerij en Museum staan onder leiding van den
kunstzinnigen geleerde, den heer Joseph Girard, die door tentoonstellingen en talrijke
wetenschappelijke publicaties, reeds veel uit den rijkdom der verzamelingen in het
licht heeft gesteld.
Ook hier kan ik slechts enkele grepen doen om den lezer een indruk te geven van
wat deze bibliotheek alzoo bezit. Er is een uitgebreide collectie werken en
handschriften betreffende de natuurlijke historie, waarbij interessante Duitsche
documenten, afkomstig van Alex. von Humboldt. Geschiedkundigen vinden er, onder
veel meer, gedeeltelijk nog onuitgegeven brieven van Mazarin en diplomatieke
stukken uit zijn tijd, de merkwaardige Gedenkschriften (hs.) van baron de Corberon
- die aan het eind der 18de eeuw aan het gezantschap te Petersburg verbonden was
- de Mémoires (hs.) van den beruchten Chevalier d'Eon en een groot fonds (duizende
boeken, 3000 manuscripten en talrijke prenten) lokale geschiedenis. Letterkundigen
treffen er een verzameling literatuur uit het romantische tijdperk, waarbij veel
manuscripten en autografe brieven van bekende schrijvers; volgens den conservator
is dit, na wat men te Parijs vindt, de belangrijkste van dien aard. Er zijn in totaal
9000 deelen literatuur uit de 19de eeuw, waarbij veel boeken uit de bibliotheek der
Goncourts. Vrijmetselarij, occultisme, Saint-Simonisme, 17de en 18de eeuwsche
theologische twisten, middeleeuwsche godgeleerdheid
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en rechtswetenschap, vormen fondsen van bijzondere waarde voor de specialisten.
De schoone kunsten zijn o.a. vertegenwoordigd door teekeningen van Van Dijck,
Van der Meulen, Fransche meesters uit de 18de en 19de eeuw, geïllustreerde
prachtuitgaven, prenten, oude muziek (bijv. de A r m i d e van Lulli in handschrift)
enz.
Het is om toevallige redenen dat ik, onder de bibliotheken in de Fransche provincie,
die ik gelegenheid had te bezoeken, juist voor de ‘Méjanes’ en voor de boekerij van
het musée Calvet de aandacht vroeg. Eerstgenoemde is weliswaar een der bekendste
en de laatste behoort bij een stad met een interessant historisch verleden, maar ook
van andere zou veel te vertellen zijn, want zij hebben alle een eigen karakter. Dit is
verwonderlijk genoeg, aangezien de meerderheid in hetzelfde tijdperk (de Revolutie)
en uit een zelfde soort fondsen (verbeurd verklaarde boeken en handschriften, soms
gevoegd bij reeds bestaande collecties) gevormd werd. Toch blijven zij gemakkelijk
te onderscheiden. Elke gemeentelijke bibliotheek wordt naar eigen goeddunken
geadministreerd, wat betreft aankoop, systeem van catalogus, openingsuren, vacanties,
het al of niet uitleenen van boeken naar buiten enz. Bovendien bepaalt de
persoonlijkheid van den conservator en de wijze waarop hij zijn taak opvat, zeer
sterk de sfeer van een boekerij. Ook de omgeving is een belangrijke factor: het
historische gebouw waarin de verzameling besloten ligt en zijn geschiedenis. En
laten wij de gulle bibliofielen, die de eerste fondsen stichtten of verrijkten, niet
vergeten: die fondsen dragen hun stempel en vertellen of het leeken, priesters,
kunstenaars, geleerden, veelzijdige dilettanten, of maniakale verzamelaars waren.
Maar de voornaamste oorzaak van dit markante onderlinge verschil ligt, naar ik meen,
in het feit dat het F r a n s c h e bibliotheken zijn en het Fransche volk, in wat het
sticht en voortbrengt - ik denk hier evenzeer aan zijn wijnen en kazen als aan de
boekverzamelingen - uiteraard evenzeer naar differentiatie gericht is, als het
Amerikaansche naar uniformiteit. In bijna elke historische provinciestad waar een
bibliotheek aanwezig is, kan de bezoeker uren vol afwisseling doorbrengen, hetzij
tusschen de boeken en handschriften, hetzij met het bezien van de teekeningen, platen,
munten en kunstvoorwerpen op verschillend gebied, dikwijls onverwacht rijke
verzamelingen, die aan de boekerij zijn toegevoegd.
Te consulteeren: P. Neveux en E. Dacier, L e s R i c h e s s e s d e s
B i b l i o t h è q u e s d e P r o v i n c e (2 dl. Parijs 1932); E. Renouard,
N o t i c e s u r l a B i b l i o t h . d ' A i x , d i t e d e M é j a n e s (Paris
1831); E. Aude, L e M a r q u i s d e M é j a n e s , in T r é s o r s d e s
B i b l i o t h . d e F r a n c e nr. 13 (Paris 1931); C a t a l o g u e g é n é r a l
d. ms. d e s B i b l i o t h . d e F r a n c e (Aix-en-Provence); (Paris 1894);
J. Girard, L e s v r a i s B i b l i o p h i l e s : C a l v e t e t R e q u i e n , in
L e s T r é s o r s enz. nr. 14 (Paris 1931); C a t a l . g é n é r a l enz.
(Av i g n o n ); J. Girard, Av i g n o n , H i s t o i r e e t G u i d e (Avignon
1930); P. Pansier, H i s t o r i e d u L i v r e e t d e l ' I m p r i m e r i e à
Av i g n o n (3 dl. Avignon 1922).
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Aan het ven
door Marie Gijsen*)
IN een open plek, een plek tusschen donker mastbosch en een wilgenlaan, lag een
uitgestrekt ven te schitteren in zonneschijn. In die laan waarvan de oude knoesten
doorgroeid waren met neerhangend penningkruid en hondsdraf, had steeds de
vroolijke, luchtige fluittoon geklonken en was immer 't rookkringetje omhoog gestegen
uit de pijp van den goedmoedigen voerman ‘wiens karretje op 'n zandweg reed’,
maar de diepe karresporen waren uitgewischt, de zware stap van het paard en de
luchtig klingelende bellen waren verstomd. Het was er stil, doodstil.
Een vervallen hut, ten halve verdoken in 't korthout, lag tegen de roestbruine
dennestammen aangekant; daaromheen speelden kinderen met 'n jonge geit die
bokkesprongen vertoonde.
‘O! Ze kietelt mijn zoo!’ riep 'n klein ventje, dat de zachte snuit van 't dier in den
hals voelde.
Een vrouw kwam naar buiten; ze was lang en mager tot op 't gebeente; de neus
hoekte ver uit en de kleurlooze oogen lagen diep in. Met 'n dorre, verschrompelde
hand hield ze de slip van haar boezelaar over de maag. Ze tuurde in de richting van
de wilgenlaan. ‘Kijk uit, kijk uit, of ge vaders ziet?’ vroeg ze 't jongske dat haar
gevolgd was.
‘Neeë, neeë; 'k zie geen man.’
‘Ach herm,’ verzuchtte ze, toen 'n klagelijk geschrei haar uit de hut tegenklonk.
Overhaast stapte ze binnen. 't Was een ruim vertrek onder 'n overkapping van 'n
dikke rietlaag. Tegen den achterwand lag de vuurhaard: roetzwart, nog met 'n
glinstering van verdwaalde vonken doorsprankeld. Twee bedsteden waren achter
blokruit-gordijntjes half verborgen. Uit een wieg, waarlangs 'n slappe pop met den
kop naar omlaag hing, nam ze haar jongste kind op.
‘Kum moar bij moeders, meske, wa hè de toch m'n deurske?’
‘Hij, hij kumt hierop oan!’ riep een van de jongens, met 't hoofd tusschen de handen
naar binnen glurend.
Moeder legde 't kind weer in de wieg en overvlug opende ze. ‘Wa? Wa zal 't zijn?’
Langzaam naderde een nog jonge man: krachtige figuur, met grove trekken; de
rug wat gekromd, 't hoofd iets gebogen, handen in de zakken.
't Blijde vleugje dat even haar gezicht had verhelderd verging weer. ‘Neeë ze zag
't al aan ze'ne gank.’
‘Niks gedoan!’ riep hij.
‘Niks bij 't steenfebriek?’ vroeg ze nog.
De deur openstompend trad hij binnen.

*) Op 21 April a.s. wordt de voortreflijke schrijfster van deze schets 80 jaar. Het is daarom met
voorliefde dat wij haar werk in dit nr plaatsen.
Red. E.G.M.
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‘Ach! O wa'n tegestôt! En ik, ik ha nou toch zoo de gedacht, da nou, na da ongeluk
op 't febriek.... d'r ware toch drie man mee hènegegoan.... mot er toch 'n plaatske ope
komme veur 'n ander en gij, ge kent 't vak toch; ge hè al is 'ne keer ingevalle veur
Peerke. Ach, ach! en ik ha dees keer toch zoo'n goei vertrouw,’ hoofdschudde ze
meewarig. ‘Ik mende da ge den erst waar,’ mompelde ze peuterend aan 'r schorteband.
Hij was neergevallen op een krakerigen stoel. ‘Joa.... nou stek de gij “'t goei
vertrouw” moar op oe muts. Neeë, zoo'n lange lijst,’ wees hij met z'n rasperige hand,
‘liet den onderdirrecteur mijn zien; joa bekant wel twintig die in anmerking kwamme,
zee'n ie. Neeë 't is alles niks gedoan, waar da ge kumt en wa da ge perbeert. Hè de
gij nog wa veur mijn?’
‘Mik hè 'k nie,’ Ze bracht roggebrood te voorschijn, hard als 'n steen en besmeerde
'n paar sneden met wat ransige boter.
Hij at gulzig en gehaast.
‘Nou, nou, nou m'n deurske,’ zoo boog ze zich over 't steeds nog schreiende kind.
‘Ach, ze wil nog niks nie; nog geen slokske drinke. Ze hè toch nerregent pijn. Wa
doe 'k er mee?’
Hij haalde de schouders op. ‘Wa hè de van de middag?’
‘Joa, errepels mè 'ne juinsous.’
‘Denk der um.... nou meuge wullie ons eige pôters nie meer zette....’
‘Wa nou?’
‘Joa, da hè 'k onderweeges geheurd.’
‘Woar goa 't nou hène?’ vroeg ze in de grootste verwondering.
‘Neeë, dieë soort: de bravo's, meuge nie meer geteult.’
‘Moar wie gift er nou wa um, wa wullie teule en wa wullie ète?’
‘Neeë, dáár gift geen man wa um,’ hoofdschudde hij met 'n schop tegen de tafel.
‘Hebbe wullie cente om pôters te kôpe?’ riep ze met huilerige stem.
‘Toch nie; geenen halve cent.’
‘Witte wa.... wullie zette ze toch; joa, joa, da doen we,’ fluisterde ze met 'n slim
lachje.
‘O zoo! Hè, motte juist hier komme, hè, alleman hier uit den umweeg, wit wa da
ge zet en wa da ge eet; mondhaauwe da kenne ze niè.’
‘Wie kan da nou zien as ze in de grond al goan uitwasse?’
‘Joa, nou da waag ik niet um boetes op te lôpe en Jan Soabel op 't erf te krijge mè
ze'ne grôte mond. Da zag de gij toch eiges toen ie ons kiep kwamp telle, hoe ie zocht
en speurde tot in den uitersten hoek? Moar nou wa anders. Witte wa?’
Ze keek even op.
‘As ge nou na Bossche merk goa, dan vatte ons hennekes mee.’
‘Wa nou?’ riep ze. De bak met aardappels die ze op de schoot had, ontviel haar
bijna.
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‘Joa, d'eiers goan nog veur geen twee en 'n halve cent,’
‘'t Is toch God geklage,’ zuchtte ze hoofdschuddend; ‘nog geen
twee-en-een-halve-cent!’
‘Joa verkôpe veur slachtkiep!’
Ze keek hem in de grootste verbazing aan. ‘Ons hennekes! Motte wullie dan alles
misse?’
‘'t Goat er op oan. Geurt en alleman goan ze opruime; ze bringe 't voeier nie meer
op, da kun de nou me hande vatte. Dan sloa ik de kiepenkooi uit mekoare veur
brandhout, dan bin ik nie werkelôs veur eenen dag.’
‘Nou.... moar ik wit nie woar 't mee ons hène goat.’
‘Ik ok nie!’
‘Och Heer nog toe!’ Overhaast stond ze op en met een greep boven haar macht,
haakte ze den ijzeren pot van 't vuur; waaruit 't bruisende water in den haard siste.
‘Goan wullie nog nie ète? Ik, 'k hè zoo'nen grôten honger!’ kwam Joske om de
deurhoek kijken.
‘Over 'n lutske,’1) zei moeder.
‘Moar heur de gij nou is effekes hier; da spulleke me dieë gait mot nou is gedaan
zijn. Allegoar 't bosch in en mastappels roape!’ riep vader barsch.
‘O, kijk nou.... hè de oe truike gesceurt; joa, ik zie 't goed al haauw de oewe hand
'r op. Foei toch, foei toch; moeders hè al zooveul van doen.... mè todde loat ik oe nie
lôpe.’
‘Da, da hè Mieneke gedoan!’
‘Dan motte moar nie mè Mieneke speule,’ vond moeder, en met 'n plons liet ze
de geschilde aardappel in 'n emmer vallen. 't Kind in de wieg wakkerde op en begon
weer klagelijk te schreien.
Tinus was naar buiten gegaan. De kinderen riepen om eten. Moeder had de
aardappelen in den pot gestord en bereidde een warme saus van gesnipperde uien
met olie en 'n scheut azijn waarmee 'n benauwende walm in 't vertrek hangen bleef.
‘Gij den erst m'n erm klain,’ verzuchtte ze 't kind weer uit de wieg nemend. In 'n
kom had ze wat brood gebrokkeld waarop ze 'n lepel heete geitemelk stortte. Ze
roerde 't wat dooreen en bracht het 't zieke kind in den mond. Met 'n trek van walging
werd het hoofdje afgekeerd.
‘Ach herm wa zal 'k oe dan gève; ik wit nie meer, dar!’
Ze legde 't kind weer onvoldaan uit de handen.
‘Aon den eet!’ riep ze klappend in de handen.
In overhaasting kwamen de kinderen aangestormd.
‘Nou?’ Enkele verweerde borden en wat stalen vorken bracht ze voor den dag en
schepte op. ‘Kum 'n Onzevaderke!’ Toen vader binnen kwam schepte ze op. Ieder
nam de hem toegedachte portie en zette zich ergens neer

1) lutske: poosje.
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waar het hem goeddacht. Ze bogen 't hoofd en mompelde 'n ‘Onze vader’.
Onder gulzige happen, vertelde Treeske: ‘Nou, nou komme al, al dieë scon kijnder
van uit 't durp oan, oan 't ven.... en.... en die plukke zooveul blumkes af uit, uit 't
korthout aan 't ven. Meuge ze da, da nou?’
‘Joa, die meuge alles,’ zei vader met 'n nijdigen hap in 'n aardappel.
‘Ik hè ze mè kluitjes eerd gegôit!’ riep Joske telkens knippend met z'n ontstoken
oogen.
‘Da meug de heele gansch nie,’ vond moeder. ‘Moar, stil nou is effekes allegoar;
nou, nou kumt mijn wa in de gedacht: As gullie nou zooveel blumkes, zóóveul as ge
moar kunt.... Neeë, heur nou na mijn!’ riep ze toen de vorken op de borden kletsten
als teeken voor nieuwe aanvoer, ‘dan zal moeders, ze oan busselkes bijnde, in 'n
kurfke doen en dan goan gullie noa 't durp en dan meug de oan alle deurkes aonbelle
en dan hè de moar veur 't zegge: ‘Drie cent veur zoo's scon busselke!’
‘Dan vatte ze 't uit de kurf en ze gève geene cent,’ meende vader.
‘Neeë, dat doen ze nie,’ vertrouwde Drieka. ‘En dan bring de al de cente môi thuis
en.... as ge veul cente meebringt; luister nou na mijn, dan meug de elk 'n snoepke
vatte. Dar nou!’
‘Suikerbal, rooisig me me gruun?’ stotterde Treeske.
‘Joa, dan meug de uitzuuke den aldersconste!’
‘Ha.... nou da hè de gezeed!’ riep Joske; ‘da's gezeed.’
‘Joa da hè 'k gezeed,’ besliste moeder, nieuwe porties opscheppend totdat ze den
bodem van den pot raakte.
Met klepperende klompen en fladderende kleeren holde 't drietal naar 't ven. ‘En
lange steelkes plukke, anders wille ze ze nie!’ riep ze hen na.
‘Moar, wa vang de gij nou oan?’ vroeg ze toen luide hamerslagen opklonken en
met de hand boven de oogen keek ze naar buiten.
‘De kiepenkôi uitmekoare goôie!’ riep Tinus rechts en links om zich heen slaande.
‘Ach moar da's nou scrikkelijk!’ hoofdschudde ze. ‘Da goa toch nie oan; al dieë
scon hennekes; aige broed!’
‘Joa, nou; ge mot nou zoo tuttelig nie zijn; hoeveul pachtboere zijn d'r nie mè d'r
beesten1) na Bossche merkt gegoan?’
‘Ik kan 't nie hellepe moar 't ga oe toch oan oe hart,’ zei ze met benepen stem.
‘Ge hè weer veur 'nen enkelen dag brôd.... fooruit moar,’ en hij sloeg en hakte
weer om zich heen, onder 'r razend gekakel en gevlerk van kippen die nog in 't hok
waren.
‘Ach gij doe ok al zoo lillek en ons klain doar wit ik geene road mee, ach herm
en ik, ik bin duk zoo dol2) in de kop. As me'neer dokter dees weeg

1) beesten: koeien.
2) dol: duizelig.
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hène kumt, ruup ik hem toch bij ons klain want ze stoa mijn niks oan.’
‘Ach mins da kan ik oe wel zegge: boeljonsoep en bescuit me zaan.’1)
Een oogenblik stond ze gebogen over de wieg en schudde meewarig 't hoofd. Dan,
met overhaasting begon ze te ruimen, te vegen en te stoffen, totdat de kinderen met
'n korf vol boschanemonen naar binnen stoven. ‘Gaauwkes dan moar, moeders hè
geenen tijd!’ Met handen die beefden haastte ze zich de bloempjes bijeen te binden.
Over de gescheurde trui van Treeske bond ze 'n uitgewasschen schort, nog half nat;
‘dat zou lichtelijk dreug zijn veur da ze in 't durp kwamp.’ Joske kreeg z'n Zondagsche
schoenen aan en 'n dreumes van 'n jaar of vier huppelde mee. ‘Leg d'r nou wa blaaikes
op, anders verdreuge ze veur da ge d'r bint. Zoo.’ Ze trok 'n paar vliertakken af en
legde die over den korf. ‘Al gift 't nog moar 'nen enkele cent,’ zoo haalde ze de
schouders op. ‘En nou veuran moake! ik hè nog zooveul van doen: ne grôte wasch
en te merrege na Bossche merkt en.... en....’ Ze luisterde.... Doffe voetstappen
verklonken en de veldwachter stapte binnen. Hij keek wantrouwend om zich heen.
‘Daar zijn hier toch geen bravo's2) gepoot?’ vroeg ie barsch.
‘Ge hè nie te bange; ge kunt alles hier over den kop hoale!’
‘Motte ons keuske nie meevalte of ons gait?’ kwam Tinus binnen.
‘Ik kom geen inspectie maken voor mijn genoegen!’
‘Moar veur 't ons ok nie!’ riep hij teruggaande en hij sloeg weer met de bijl in 't
hout zoodat de splinters in 't rond vlogen.
‘Wa goan ze'ne mins toch ploage!’ zoo kwam ze naar buiten. ‘Ze gève oe nog nie
eenskes rust in den erremoei. Ik ha nou van zoo de gedacht,’ opperde ze, 'n emmer
water ophalend uit de put. ‘Perbeer nog is 'ne keer bij Spierkes den tuinder, die ken
alles allennig toch nie af; da wit ik goed, joa, goed. Kek moar nie zoo lillek; hij is
geene kwoai en al is 't moar nog zoo'n bietje, 't gift toch altijd wa; ge hè d'r weer
brôd veur.’
‘Joa, nou!’ riep hij met 'n grimmig lachje en 'n woeste bijlslag. ‘As gij d'r dan hène
goat; ik bin 't moe, hel den dag te scooie um werk en altijd moar weer veur niemendal.’
‘Fooruit dan, perbeere na da 'k weer is 'ne keer van Bossche merkt trug bin goa ik
er effekes hène!’
‘De zègen d'r op. Ik kan nie scooie um werk. As ik oan den errebeid bin, wil ik
m'n aige 't bloed uit de vingers plakke3) moar d'r um scooie da doe ik nie.’
En ze was naar den tuinder gegaan. Hij stond bij z'n broeikas radijs saam te binden.

1) zaan: room.
2) bravo: soort aardappel.
3) plakke: hard werken.
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‘Al waar 't maar 'n enkel uurke op 'nen dag?’ smeekte ze, ‘da me 'nen boas oe wa
helpt, al gift 't moar 'n enkel kwartje?’ bad ze. ‘Joa, da, da doe de gij wel? Ik hè altijd
gezeed: ‘Gij bint de kwaaiste nie.’
‘Me'ne goei mins; as ge wist hoe ik me'ne cente bijeene most scraoie, zou de nie
gevroage hebbe. Gullie bint nog nie eenskes oan 't steun.’
‘Hij wil nie me'ne mins! Joa 't is scrikkelijk,’ verzuchtte ze. ‘Nou.... motte heure:
Niks van ons eiërs, geene cent veur ons aige, nog geen kwartje veur gruunmoes. Kôp
dan me'ne letste kiep... veur vijf en dertig cente.’ Ze trok de kakelende
tegenstribbelende kip uit haar mand. ‘Kèk toch wa 'n scon!’
Traag nam hij 't dier bij de vleugels, traag ging z'n hand in den zak, traag telde hij
haar 't geld voor.
Met 'n verlichtingszucht stapte ze weer door dik en dun. Thuis gekomen vond ze
'n buurvrouw van uit de wilgenlaan, die op en neer liep met haar schreiend kind in
den arm.
‘Ik bring oe 'n stukske aige gebakken mik1) mee’ zoo wees ze op 'n half brood dat
midden op de tafel lag.
‘Ach da's toch bekant een jaar nie meer in huis gewest,’ en als met 'n liefkozende
beweging legde ze de hand er op. ‘Nou, da ge bedankt zijt da witte waar?’
‘Oe klain screeuwde zoo onbermhartig da 'k 't nie meer aonheure kon.’
‘Joa minske; 'k hè hel den nacht opgetrokke mee 't kijnd; geen eugske hè ik toe
gedoan.’
‘Ach ze hoalt geen zeuve pond,’ zei buurvrouw meewarig.
‘Ze wil d'r fleschke nie en ik perbeer van alles moar.... joa....’ Ze nam 't kind van
buurvrouw over. ‘Ai men erm is lam van dieë zware kiepenkooi; kun de begrijpen,’
zei ze hout op 't tanende vuur werpend. ‘Joa minske twee uur goans en dan heen en
trug, da vuul de. Ze kekt zoo witjes.... nou hè 'k geen eikes meer veur d'r; ach herm
en wa zul de doen?’
‘Ge mot toch oewen boas over den bak zien te trekken2) om na 't crisissteun te
goan, da mòt te doen.’
‘Ach me'ne kop,’ zoo streek ze herhaaldelijk langs haar voorhoofd. ‘Ik wit nie wa
da 'k 't erst oan zal vatte; ge wurdt dol van 't prakkezeere. Hè de gij da ok wel is ne
keer, da ge ineene nie wit wa en hoe?’
‘Neeë toch niet, ik haauw d'r den kop nog bij.’
‘Nog geen drie riksdoalders veur al 't merktgoed! Hoe kum ik er mee! En nou hè
'k niks meer,’ zoo toonde haar leege handen, ‘geen kiep, geen eier, geen gruunsel.’
‘Ik gink Tinus zoo lank moane tot ik hem “over den bak getrokken” ha,’ raadde
buurvrouw.

1) mik: witbrood.
2) over den bak zien te trekken: boerenuitdrukking omtrent 'n varken dat over den slachtbak
getrokken wordt.
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‘Hij scaamt er z'n aige dôd veur, want, ach mins hij is toch zoo'ne wreede plakker.’1)
‘Joa nou, da is ie; maar 't is toch geene scand, mot te moar denke! Nou minske
haauw de waar? Ik bring oe nog wel is 'n enkel eike!’ riep ze nog na.
‘Joa, ze zou Tinus aanzette; da most.’ Ze vond hem achter op den dries bezig de
verbindingsloot schoon te maken.
‘Wa zet-de gij doar nou uit?’
‘Niks nie. Wa mot ik uitzette? D'r is nie.’
‘Wa hè de gij toch kwoai zin!’ hoofdschudde ze.
‘Ge zoudt er verdulleme den bijl wel bij neergooie, dar!’ en met 'n nijdigen trap
verschopte hij 'n baksteen die 't water met 'n plons naar alle kanten deed opspatten.
Teleurgesteld trok ze weer terug. Op haar stoepje gezeten begon ze ‘gruunmoes’
te zuiveren. De morgen en avonden lengden zich reeds. Het ven was nu omzoomd
met gouden iris, schitterend diamantkruid en slanke siergrassen. De waterlelie strekte
haar bronzen bladeren uit over heel de oppervlakte; straks zouden de knoppen zich
openen en de blanke bloemen zich vertoonen in hun volle pracht.
De avond was licht van maneschijn, de verre hoeven stonden zwart in hun loofkrans
van geboomte, sterren lichtten stralend in 't weeke blauw van den avondhemel, die
zich afspiegelde in 't zilverige water van het ven. Er bewoog niet. Er roerde niet. De
plechtige stilte verwekte even 'n zoete huivering. Dan ineens van uit 't elzenhout
klonk helder en klaar de nachtegaalslag.
‘Heur 't nachtveugelke!’ zoo ging Drieka binnen in 't halfduister vertrek. O 't klein
waar stil; 't sliep nou toch gerustig. Er sloop een kat tusschen haar voeten en 'n
vleermuis streek langs 't raam. Op den tast zocht ze naar de oliekan; ze verschonk 't
laatste restje. ‘Ach as ze nou toch nie zoo scrikkelijk veul van doen ha, gink ze ineene
sloape. Bij die lokkende gedachte aan rust overviel haar 'n bijna onweerstaanbaar
verlangen naar slaap; maar.... al die stukkende kleer! Zuchtend nam ze 'n hoopje
verhavende kinderkleertjes bij zich en lusteloos begon ze te stoppen en te naaien,
telkens de zeurende muggen verjagend.
‘Moar mins hoe zit 't nou toch me ou? Ge bint heelegansch uit de doening; ge hè
Mieneke nie eenskes gevoeierd en verstraauwd!’ kwam Tinus binnen z'n leege
tabaksdoos in 'n hoek smijtend.
‘Ach! Maar toch!’ schrikte ze op, ‘hoe ken ik Mieneke vergète.’
Hij wierp 'n dubbeltje en wat centen op de tafel.
‘Wa nou? Van wie?’

1) wreede plakker: harde werker.
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‘'k Hè veur aauw Martha d'r hennekes afgeslacht; doar ha ze eiges 't hart nie veur.’
‘Te merrege veur brôd!’ zoo nam ze 't geld van de tafel. ‘Ze sloapt gerustig, moar
geholpen mot ze toch!’ Ze boog zich dieper over de wieg. ‘Meske! Deurske toch!....
Goei God! Tinus!’ Met wijd opengesperde oogen en 't gezicht verwrongen van angst
schreeuwde ze 't uit. Ze sloeg 'n kruis. ‘Kijk dan toch, gij!’ riep ze met vervaarlijke
stem waarvan hij schrikte.
Naderbij gekomen, trad hij weer 'n paar schreden terug; de armen omhoog geheven.
‘O hemelsche goedheid ons klain! O! Zeg dan ok wa!’ schreeuwde ze hem toe en
dan weer heel zacht en verteederd, met 'n snik: ‘Ach, d'eugskes zijn toe en 't kupske
hangt slap,’ huilde ze met zielsdroeve stem en bevende mond.
‘Ach gij, ge ha doar nog geen erg in, moar 't waar van de geboortaf 'ne stumper!’
‘Neeë 't waar 'n scon kijnd en.... kijk nou! Ze is koud, ijzig koud,’ huilde ze. ‘Neeë,
neeë.... ze hè d'r bekomst nie geha!’ riep ze met vergrootte oogen waarin scherp
verwijt stak.
Hij strekte z'n arm naar 't kind uit.
‘Scaai d'r van af!’ gilde ze, de beschermhand opgeheven. ‘'t Is 't mijn!’
‘Haauw de, haauw de!’ trachtte hij haar te bedaren. ‘'t Waar te verwachte; ze wierd
nie beter.’
‘Loop hène, goa na dokter; ge wit nie, ach ge wit nie,’ zuchtte ze 't lijkje met de
trillende vingers betastend.
‘Ik zal goan maor, wa wil hij d'r aon doen?’ Hij nam z'n pet, stapte in z'n klompen
en ging.
Ze hield het doode kind vast tegen zich aangedrukt, in haar armen en viel neer op
een stoel, steeds maar zoete woordjes stamelend en gebeden prevelend. Maar daarna
bleef ze stom neergezeten met 'n vreemde uitdrukking in heel haar wezen. Haar
gemartelde en verwilderde gedachten dreven langzaam maar zeker naar het
onbestemde, naar het onwezenlijke. Een matbleek lichtten van wazige
doodenschijnsels toonde zich aan haar geestesoog: bovennatuurlijke, doorzichtige
gedaanten doemden op en deinden weg. Ze schoten op haar toe en krompen weer
terug, bliksemsnel. Ze huiverde van ontzetting. Langzaam, langzaam vervloog dat
alles en loste zich op in doorschijnende wolken en uit die wolkengedaanten klonk
zacht, en dan aanzwellend, orgelruisschen, gebedenpreveling en koorzang.
Onder benauwende droomen en hallucinaties had Drieka een nacht en een dag
doorgebracht. Ze was moeizaam opgestaan en bleef als versuft neerzitten.
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‘Krijge wullie nou nog niks!’ riep Joske met z'n zwarte knuistjes naar de kast wijzend.
‘Joa, nou motte gullie allegaar stil zijn,’ fluisterde ze met op-geven vinger.
Treeske kwam binnen; ze had zich 'n krans van wilde bloemen op 't hoofd gezet,
die verlept neerhingen tusschen de ongekamde haren. 't Jongske liep half gekleed
rond.
‘Sssst! Allegoar stil zijn; sssst.’ Ze glimlachte: ‘Joa, ik hè 't gezien, eiges gezien,’
fluisterde ze geheimzinnig naar een punt wijzend waarop haar starend oog bleef
gericht: ‘de keerslichtjes en de nonnekes, die hebben d'r 'n engelke van gemaakt....
heele gansch scienwit in 'n locht kleedje me vleugelkes.... witte reuskes tusschen de
hendjes en 'n scienwit engelkranske me zulvere blaaikes um 't kupke geleed. Ach
toch zoo scon waar ze in 't houtere kiske geleed.’
Ze maakte 'n bruiske beweging met beide armen of ze iets van zich af wilde duwen.
Tinus had haar met angstoogen gadegeslagen. ‘Goei God, wa nou? Doar is niks
mee oan te vangen. Woar goa 't hène?’ riep hij in vertwijfeling. Wild was hij
opgesprongen en liep heen om raad en hulp.
‘Nou, nou kumme ze gelijk in lange rijën mè keerse in de hand. Heur?’ En met
stemverheffing: ‘Klokke luië...., klokke luië.... en.... meziek, meziek. Ze ruupe! Ze
ruupe zoo zuut; heur de? Ik kum!’ Met diep gebogen hoofd en gevouwen handen,
in biddende houding schreed ze stap na stap, voorzichtig heen, naar het ven. ‘As den
hemmel d'r in afscijnt en de moan lacht, en de sterrekes kniepeugen dan, dan bin ik
er,’ fluisterde ze. Haar voet raakte 't water; ze vergleed langzaam, langzaam....
Enkele dagen daarna ging Tinus uit z'n ontredderde huishouding om ‘steun’ te vinden
daar, waar hij die nooit had willen zoeken.
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Méditation sentimentale bij een portret op een huurkamer
door Bert Bakker
Voor Tonio
De dochter van mijn hospita
stoft elken morgen nonchalant
de schilderijen aan den wand
en zegt: een hobby van papa.
Het boschlandschap, het zeegezicht,
de moeder met het zuigend kind.
En waar de suite-deur begint,
hangt het portret der doode nicht.
Haar streng gezicht, maar klein en oud,
doorschijnend als gesmolten was,
staat weggeborgen achter glas
en in een lijst van ebbenhout.
Mama vertelt - en het klinkt zoet,
maar zonder smart en piëteit ‘zij leefde voor de eeuwigheid;
wij erfden haar onroerend goed.
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Dit huis en twee perceelen land.
Maar verder was er geen verhaal,
want 't vruchtgebruik van 't kapitaal
kwam aan de kerk en 't jeugdverband.’
Als ik alleen ben, en de haard
zet dit familie-stuk in licht,
is 't of haar levenloos gezicht
het leven weer in zich vergaart.
Haar oogen trillen en haar mond
vertelt zeer zacht en zeer discreet,
wat zij aan schaduw en aan leed
in haar bestaan te dragen vond:
de droom, die ieder hart beleeft,
en meestal zorgeloos begint,
maar spoedig vrij vervelend vindt
en aan een ander overgeeft.
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Want liefde is een wankel iets
en trouw een raadselachtig ding.
Wie eerst van beide veel ontving,
behoudt soms in het einde niets.
Zoo is het altijd al geweest.
Zoo zal het ook wel altijd zijn,
en 't is voor niemand een geheim,
of men Bordeaux of Jan van Nijlen leest.
Wie weet heeft deze harde vrouw
de wreedste buiteling gemaakt,
en werd ze, buiten spel geraakt,
object van lachlust of berouw.
Papa zegt grommende: die krent.
Mama - maar in haar stem klinkt spijt zij leefde voor de eeuwigheid.
De dochter heeft haar nooit gekend.
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Maar niemand - en wie weet waarom? heeft ooit haar eenzaamheid verlicht.
Wie sloot in 't eind haar oogen dicht?
De dooden vragen niet: waarom?
Misschien is deze mijmering
meer fantasie dan zekerheid.
Maar stellig is 't, dat de eeuwigheid
een onbegrepene ontving.
En stellig is het, dat de dood
na zóóveel hunkering en verdriet
bedroevend lang zich wachten liet,
eer hij geluk en schuilplaats bood.
En zeker is het - maar per slot:
niets is er zeker voor den mensch,
dan in zich de geheime wensch:
bevrijd te zijn en stil bij God.
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De oudste zoon
door Elisabeth Zernike
IV (vervolg)
HET was juist zooals hij gedacht had: een dienstmeisje in 't zwart, met een witte
fludder op haar hoofd, deed de deur open. - Is de jonge mijnheer thuis? - Ja mijnheer.
Hij zette het doekje zorgvuldig neer, achterstevoren, dreigde het meisje met zijn
wijsvinger: pas op, dat u daar niet aan komt. Ze antwoordde niet, zei iets over de
zooveelste deur in een gang - zijn hart bonsde. Nu liep hij de trap op, was iedere
aanwijzing vergeten. Gelukkig brandde er overal licht - Philips' Bi-Arlita - had hij
zelf ook. Nog een trap, - weer een gang met deuren - als hij in godsnaam niemand
tegen kwam. Hij draaide op goed geluk een hoek om - ha, een kaartje: Otto
Ramscheid, jur. stud. Otto's stem: Binnen!
Een groote kamer - twee menschen. - God, Miel! dat 's een reuze-idee.
- Goeden avond - ben ik de eerste? - Otto had het vergeten.
- De eerste? - Verdraaid - het is dertig November.
Miel stond tegenover den vreemde. - Van Reewijk.
- Izenburg.
Otto was opgesprongen en sloeg Miel op zijn schouder. - Prachtig, kerel, prachtig
- Iez, je moet weg.
Miel glimlachte - hij voelde een bijna huilende dankbaarheid. - Dat heeft geen
haast, zei hij.
Otto drukte een hand tegen zijn voorhoofd. - Laat me denken - heb ik alles in huis?
- zijn de winkels nog open? - het is vijf minuten voor acht - Miel, je verraadt me niet.
- Ik ben altijd te vroeg, zei Miel - als ik dat afleer, zal ik gauw sterven. - Otto
praatte door de huistelefoon. - Ja - ik verwacht nog een paar vrienden - kan je straks
wat boven brengen? - drank, ja - en cigaren. - Thee? - wacht even. - Hij keek over
zijn schouder. - Miel, jij thee?
- Ja, veel thee - en geen Schiedam.
- Mooi. - Thee - met water.
- Bent u geheel-onthouder? vroeg Izenburg.
- Nee - maar ik krijg zoo'n dorst van drinken. - Hij had het gevoel dat hij praten
moest, het hinderde niet wat of waarover, maar toevallig sprak hij nu nog de waarheid
ook. - En binnenin je gloeit het als vuur, maar op zoo'n rare plek, lager dan je hart,
- ik kan me daar niet mee vereenigen.
Izenburg lachte, en Otto kwam naar hen toe. - Wie kunnen er nog komen?
- Iez, we hebben re-unie van onze klas - we hadden het zoo machtig aardig, ondanks
de meisjes.
- Theo Sikkesz, zei Miel - Cor Swart.
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- Die zit in Leiden - is jurist en theoloog tegelijk.
- Och, en wat zegt Saak daarvan?
- Ik begrijp het, zei Izenburg, ik moet nu werkelijk gaan. - Hij drukte Miel's hand.
- Als u ooit lust hebt, bij mij aan te komen. - Hij noemde zijn adres, - zag een paar
glanzende oogen op zich gericht.
Otto begeleidde hem niet verder dan tot aan de kamerdeur. - Een prettige vent, zei
hij terugkeerend - tweede-jaars.
- Welk vak? vroeg Miel.
- Wis- en natuurkunde.
- Ja? en ik heb zoo on-exact tegen hem gekletst.
Nu zag ook Otto dien stralenden blik. - Vertel eens. - Maar er werd aan de deur
geklopt. - Theo Sikkesz en Tonny de Geus kwamen binnen.
- Hallo, lui!
Er volgde een drukke begroeting.
- Miel - gisteren noemde ik toevallig je naam en een vrouw was er verrukt van,
ze proefde honing en heldhaftigheid.
- Een verrukkelijke combinatie voor een vrouw.
- Maar het wordt geweldig - waar blijven de anderen?
- Zullen we den heelen avond allemaal tegelijk praten?
- Natuurlijk, daarvoor zijn we gekomen. - Een dienstmeisje bracht thee binnen. Een paar dagen geleden heb ik onzen rector gezien, zei Tonny de Geus - ik zag
aanmerkelijk minder tegen hem op dan vroeger. Idioot - in zoo'n korten tijd - - Een eerste-jaars zou zich ook wel eens te veel kunnen v o e l e n .
- Nicht möglich!
Miel haalde oude herinneringen op met Otto Ramscheid. - Wat later kwamen nog
Piet Bril en Jan Mastenbroek binnen. De laatste droeg een donker groen fluweelen
pak.
- Hij zat ergens bovenop een orgel, en speelde met zijn voeten, zei Piet - vertaal
die zin in het Latijn, en geef blijk hem te hebben begrepen. Het stemmenlawaai nam
nog toe. - Stilte! riep Otto, of ik sla met de pook op tafel. Smoel houden, jullie! De
afspraak is, niet waar? - dat we eerst Freek de Vries zullen herdenken. - Tonny, laat
die flesch nog staan.
- Nou ja, lui, alles goed en wel, maar de levenden hebben eischen....
- Laten we ieder één woord zeggen dat we karakteristiek vinden voor Freek. Meteen
nam Otto de pook op. Theo Sikkesz lachte alweer met Piet Bril, en Jan Mastenbroek
had zich omgedraaid. Maar hij zag Miel's oogen weer, vast en helder, en dacht: z o o
heb ik hem vroeger niet gekend.
Er viel een onverwachte stilte.
- Eenvoud, zei Miel.
Otto antwoordde snel: - Oprechtheid.
- Nee, zei Tonny de Geus, eenvoud is beter.
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- Zalig zijn de armen van geest, zei Jan Mastenbroek, nog altijd met afgewend hoofd.
- Wie begrijpt dat? - Ik heb een vage notie dat Freek onder hen is, maar ik weet het
niet - - We bedoelen toch allemaal hetzelfde, zei Theo Sikkesz, - iets nieuws kan ik niet
meer bedenken.
- De armen van geest zijn zij, die uit oprechtheid haast geen woorden hebben. Otto
draaide zich af en legde den pook weg. - Jullie ziet: ik verdedig mijn oprechtheid.
- God, ik zie nog die moeder voor me. - Ze praatten weer door elkaar heen, en er
was een lichte verlegenheid, die overwonnen moest worden.
- Ha, lui, nu mogen we drinken!
Miel zat op den kop van den divan en hield zijn hoofd opgericht. Zijn oogleden staken
door den cigarettenrook, en om zijn slapen leek een ijzeren band te knellen, maar hij
wilde de vermoeidheid nog niet voelen. - Hij was er veel beter aan toe dan de anderen,
die gedronken hadden, en die nu zoowat op den grond lagen. Jan Mastenbroek was
in slaap gevallen en snurkte zachtjes, Piet Bril lachte, en Tonny de Geus declameerde
verzen. - Ik studeer niet, nee - ik ben op kantoor. - Hij merkte dat Otto, die beneden
hem op den divan lag, naar hem luisterde. - Een oude zaak, in oliën en vetten,
opgericht in 1741 - mijn vader is er door zijn eerste huwelijk ingekomen. - Mijn
moeder is dood. Ik heb een stiefmoeder, en half-broertjes en zusjes. - Maar dit tweede
huwelijk houdt niet meer, en toen vader wegging, vond ik dat ik ook maar op moest
stappen. - Het kantoor is heel geschikt.
- Verdien je daar wat?
- Ja, een kleinigheid - ik heb een kamer op de Prinsengracht - kaal en zoo - maar
dat kan goed worden, - en hoeft eigenlijk niet veel beter. Snap je? - mijn toekomst
ligt in 't duister, - en dat is precies de goede ligging. - Heeft Mastenbroek dat meisje
nog? Haar Johan Sebastiaan zal zoo normaal komen te liggen als mijn toekomst. Ik
meen het - god, schuine praatjes hebben we nooit veel gehouden.
- Nee. - Maar kan je rond komen - en is dat werk niet saai?
- Ik weet het niet - het lijkt me eigenlijk wel grappig om de menschheid van oliën
en vetten te voorzien - maar ik heb nog geen ‘warenkennis’, - dat heeft de dochter
van mijn chef me vanmiddag verteld. Misschien zal ik moeten gaan proeven.
- Is er een dochter? - zal je de zaak erven als je met haar trouwt?
Miel lachte. - Ja, wellicht - maar ik zal haar niet trouwen. - Ze doet of ik haar
schoothondje ben en aait me - maar wil dat ik zal bijten.
- Pas op, kerel, vrouwen zijn gevaarlijk.
Nu weten we eigenlijk niet waarover we praten, dacht Miel. Maar hij ging voort
- het was hem of hij zijn woorden met rook schreef, ze hingen
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even boven Otto's hoofd en vervluchtigden dan. De lucht in de kamer was broeierig
en bedorven. - Miel vertelde van dien zomer, dat hij naar Boskoop had gewild, want
de wei voor ‘De Veldbloem’ zou zoo prachtig te omzoomen zijn met coniferen en
heesters. Maar ‘De Veldbloem’ was het huis van zijn stief-grootvader - hij was tot
de ontdekking gekomen dat hij geen familie had; - alleen de kinderen van zijn vader,
die vielen hem als 't ware toe, zoodra zijn vader ging zwerven, en waarschijnlijk
wegbleef voorgoed. Hij, de oudste zoon, moest zich dus onafhankelijk maken om
de opengevallen plaats te kunnen innemen, dat wil zeggen: hij was geen Oedipus,
met Dolly bemoeide hij zich niet.
Piet Bril was overeind gekomen en ging op den rand van den divan zitten; hij
bracht een geur van sterken drank mee, die Miel uit zijn woordenroes deed ontwaken.
- Ik moet van Reewijk ook eens hooren zwetsen, zei de jongen loom - zeg, schik jij
een beetje op. Hij porde Otto in zijn ribben. Miel kwam met een uitgestrekten voet
tusschenbeide.
- Kalmpjes an, hè? - Ik mis Cor Swart - waarom studeert die in Leiden?
Otto geeuwde. - - Hij is Remonstrant, en ze zeggen dat hij theologie studeert, om
de militaire dienst te ontgaan.
- Wat een varken, zei Piet.
Miel voelde zijn aandacht gespannen. - Nee, maar dat is prachtig, Cor, die een
Saak tot voorbeeld moet zijn - dat ga ik onderzoeken! Hij komt toch zeker wel eens
thuis - een week-end?
- Waarschijnlijk - bel hem eens op.
- Wat doen jullie? vroeg Piet - ik krijg natuurlijk uitstel, wegens mijn studie.
Miel lachte met open mond. Piet Bril, die in de assurantie-zaak van zijn vader
moest komen, heette voorloopig nog student in de rechten.
- Grinnik niet, idioot! Ik heb maar vier teenen aan mijn rechtervoet, maar daar
schijn je niet op te worden afgekeurd. Een neef van me gaat kleurenblindheid
simuleeren - dat lijkt me gevaarlijk, weet je.
Ze praatten door over dat onderwerp. - Na een poosje werd Jan Mastenbroek
wakker en kroop naar den divan. - Waarover kletsen jullie?
In een anderen hoek van de groote kamer hingen Tonny de Geus en Theo Sikkesz
in lage stoelen, hun armen slap naar beneden, te lui om te rooken, één hand nog
geklemd om hun leege glas, dat op den grond stond.
- God, zei Jan, ik ben communist, heb met die heele rotzooi niets te maken - en
als het Laatste Oordeel komt, mag ik op het orgel spelen, maar dan zal jullie wat
hooren!
- Ben je aangesloten bij de Communistische Partij?
- Natuurlijk.
- En laten ze je dan ongemoeid?
- Maar voel je er iets voor, of is het als de theologische faculteit van Cor Swart?
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De jongen in het groene pak haalde zijn schouders op. - Ik voel natuurlijk alleen voor
de muziek - maar mijn vader is een overtuigd communist, en zegt dat ik er stellig bij
zal gaan hooren. Mijn eenige angst is, dat de Gemeenschap geen orgels zal laten
bouwen, maar zoolang ze de bestaande niet laat afbreken - Het kerkorgel moet worden
losgemaakt van alle godsdienstige gevoel, want dat gaat er an, in het Communisme.
Johan Sebastiaan bijvoorbeeld, was goddelijk wereldsch, maar dat begrijpen de
menschen niet.
- Hoor de groene boomkikker, zei Tonny de Geus, maar Theo Sikkesz hoorde
niets.
Miel haalde diep adem, drukte toen met zijn voet op Otto's schouder.
- Kan hier niet wat open? ik stik bijna.
- Zeker, zei Otto, als ik mag blijven liggen.
Nu drong de koude nachtlucht in Miel's longen. Hij voelde zich fel leven - hij had
al deze jongens noodig, en moest dat gevoel vasthouden, niet morgen laten verslappen.
De vader van Jan Mastenbroek was dus communist, - en hij kon dien Izenburg
opzoeken. - Amsteldijk - welk nummer? - dat vond hij wel weer. Eigenlijk moest hij
nu naar huis gaan, morgen de oliën en vetten proeven. Hij stond bij den divan - hoe
kwam hij daar weer bovenop, over al die hoofden heen?
- Zeg, Miel, mijn oude heer heeft een ding van je vader gekocht op die
tentoonstelling - maar schilderde hij vroeger ook al? - ik heb er nooit van gehoord.
- Welk ding?
- Je kunt wel eens kijken - het hangt ergens.
- Zoo. - Ik heb beneden nog een doekje staan, toevallig - dat moet ik zien te
verpatsen - ja, niet aan jullie. - Wist je dat een goed schilderij tijdelijk zijn waarde
verliezen kan, als het in een verkeerde omgeving hangt? Dat is heel merkwaardig. Hij was op den grond gaan zitten onder het raam - een frissche luchtstroom streek
langs zijn hoofd. Ik kan kou vatten, dacht hij, maar afkoelen niet - en hij praatte
voort.
Hij was de laatste die wegging - nog altijd brandden de lichten in het trappenhuis.
Otto had zijn vrienden één voor één de deur gewezen; - de eenzaamheid ontnuchtert,
zei hij, en je stommelt dus niet. Nu sloop hij onhoorbaar achter Miel aan naar beneden.
Die toonde hem ‘de verrassende visch’ zonder woorden. Otto knikte en trok zijn
wenkbrauwen waardeerend omhoog. Hij nam het doekje in zijn handen, drukte het
bijna tegen zijn borst en hief zijn kin op, maar Miel begreep hem niet meer en
glimlachte. Toen hun gebarenspel luid dreigde te worden, deed Otto een kamerdeur
open en maakte licht. - Wil je het hier laten, zei hij, dan kan ik er met vader over
spreken.
- Och ja - ik had het naar Hendriks willen brengen, maar- Direct naar den verbruiker is voordeeliger, zei Otto.
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- Ja? Hangt hier ook dat eerste ding van mijn vader? - Miel keek om zich heen, hij
had nooit een beter gemeubileerde kamer gezien - alles was licht en toch verzadigd
van kleur.
- Nee, zei Otto, ik weet niet waar dat is - dat zie je een volgend keer wel. - Ik bel
je dus op. Brucker, in de Warmoestraat - heel goed.
De deuren in dit huis piepten niet. Nog op zijn teenen liep Miel de stoep af. Eerst
een straat verder voelde ook hij de ontnuchtering door het alleen-zijn.
Den volgenden morgen herinnerde het kantoorlokaal hem aan het bezoek van Tony
- maar hij wilde daar niet aan denken. Mijnheer Brucker belde op en zei dat hij wat
later kwam, tegen elf uur, Miel moest maar beginnen de post door te nemen, en zien
wat hij verder doen kon.
Hij ging aan zijn schrijftafel zitten en sneed de brieven open. Tot zijn verwondering
werd hij niet afgeleid door al wat hij den vorigen avond had gepraat en gehoord maar tot één ding keerde hij telkens terug: hij wilde mijnheer Brucker vragen.... en
hier stokten zijn gedachten. Hij wist heel goed wat hij vragen wilde, maar de
verwoording was moeilijk. - ‘Of het ook dienstig kon zijn, dat hij op de hoogte kwam
van hun handels-artikel’. - Nee, het woord ‘handels-artikel’ stuitte hem tegen de
borst. ‘Wat hij doen moest, om waren-kennis te verkrijgen’. Maar dat klonk te vaag.
- ‘Hoe kan ik onze koopwaar leeren kennen?’ dat was beter, - maar eigenlijk zou hij
het liefst over oliën en vetten praten - hij hield van die woorden, ze klonken zoo
reëel. - Hij liep met enkele bestellingen naar den magazijnknecht, liet zich kruiken
en vaten wijzen. Er hield een vracht-auto stil voor hun deur, een dozijn manden,
waarin groote glazen flesschen stonden, werd afgeladen en in hun kelders geborgen.
Miel teekende de vrachtbrieven, hield daarna zijn eerste onderzoekingstocht door
alle opslagruimten. De kelders waren schemer-duister en bijna leeg. Hier en daar
stonden wat oude, half vergane manden - ook was er een groote weegschaal, met
ijzeren gewichten. Het eigenlijke pakhuis lag gelijkvloers; de terrier kefte, toen Miel
daar zonder den knecht doorliep. Hij wilde het beest aanhalen, maar Bartels kwam
naar hem toe. - Past u op, mijnheer, hij is valsch, - hij zal aan u moeten wennen.
- Is een terrier beter dan een poes? vroeg Miel.
- Ja, voor de ratten; hij bijt ze dood. Vroeger hadden we twee terriers, de oude
heeft uw vader eens gebeten - weet u dat nog?
- Nee. Kwam vader dikwijls hier beneden?
- Haast nooit, daardoor kende het dier hem niet. Je moet maar doen of hij niet
bestaat, dan went hij het gauwst - net als kleine kinderen.
- Ik zal iederen dag even komen kijken, zei Miel. - Toen hielp hij Bartels met het
klaarmaken van de verzending. Hij was een beetje bang voor den hond, en zei zichzelf
dat hij evenmin slag had met dieren als zijn vader. Maar het rondneuzen in het
magazijn boeide hem. Hij liep opzettelijk nog
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eens naar het achterhuis, voelde den terrier op zijn hielen en moest zich bedwingen,
niet met zijn voeten terug te slaan. In een rommeligen hoek, temidden van houtwol,
stond een groote aarden kruik, geel-achtig, geglazuurd, maar met een grijze stoflaag
bedekt. Met zijn wijsvinger trok de jongen een geultje door het stof, de gloed van
het glazuur verraste hem. Toen nam hij de kruik op - de terrier gromde - en droeg
hem voor zich uit. - Bartels, is er ook een stofdoek?
- In die kruik, zei Bartels, is eens heele fijne Fransche olijfolie geweest - die hebben
we bij uitzondering in halve fleschjes verkocht.
- Zoo; ik zou hem mee naar boven willen nemen, hij is niet leelijk.
- Ga uw gang, mijnheer. De man wreef nog eens langs de kruik met de mouw van
zijn jasje en op dat oogenblik dacht Miel: ik zou hem willen schilderen. Maar dan
moest hij weer ergens in den kelder staan, met wat stroo eromheen, en een klein
raampje erboven. - Schilderen - kon hij dat?
Hij nam de kruik op en liep weg - hij voelde een heel nieuwe, en hevige ontroering.
Tegen half twaalf kwam de heer Brucker. - Zoo, heb jij wat kunnen doen?
Miel gaf hem de post. - En ik ben beneden geweest, zei hij.
- Dat begrijp ik - wat moet die kruik?
- Och, niets - ik vond het een mooi ding.
- Je kunt hem mee naar huis nemen, als je wilt, maar hier breek ik er mijn beenen
over.
- Goed mijnheer - graag.
- Zoo - heb je daar beneden rondgekeken met een schildersoog - of....
- Ik heb nog nooit geschilderd.
- Dat vraag ik je niet - je zoudt ermee kunnen beginnen.
- Ik wilde liever beginnen met - iets af te weten van oliën en vetten.
De heer Brucker keek hem doordringend aan. - Hm - ik ben vandaag uit mijn
humeur, - als jij me nou nog voor den gek houdt ook, dan wordt het er niet beter op.
- Ik houd u niet voor den gek. Tot zijn eigen verwondering voelde de jongen zich
niet terneergeslagen door den toon van den ander. Hij hield ook rustig diens blik uit
- hij wist niet dat zijn eigen oogen glansden, zooals ze het den vorigen avond hadden
gedaan.
- Hoor eens, Miel, ik heb twee zoons, dat weet je wel, - ze zijn beide ingenieur en
zitten ver van me af - bovendien bemoeien ze zich niet met hun vader. Ik heb er dus
niets op tegen jou in de zaak op te leiden, en je die perslot heelemaal over te dragen,
- maar die woorden ‘oliën en vetten’, die mag je niet met eenige minachting, zelfs
niet met lichte spot uitspreken, dat zijn goede, eerlijke woorden - erg aardsch, en
daardoor ook weer niet aardsch - kostelijk, heilig zelfs - denk maar aan de Gezalfde
des Heeren. - Niet dat ik mijn zaken doe met godsdienstige overwegingen - ik doe
ze
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alleen heel nuchter en reëel, begrijp je - en ik zou willen dat jij ze ook zoo deed. Dan
mag je voor mijn part op een goeden dag wegloopen en schilderen, of God weet wat
doen - maar dan ben je tot op dat oogenblik een goed zakenman geweest. En ik wil
niets ten nadeele van je vader zeggen, maar als hij denkt dat hij is weggeloopen van
de oliën en vetten, kent hij zichzelf niet.
Het bleef een oogenblik stil. Miel had graag zijn hand willen uitsteken, om de
hand van den ander te drukken - maar hij dorst niet goed. Hij wist niet of hij dat
laatste, over zijn vader, wel begrepen had - maar de rest des te beter. Mijnheer Brucker
zei ‘Fetten’, met een f - hijzelf deed dat ook. Dat wilde hij nu wel zeggen, maar
misschien viel dat niet in goede aarde. Het was moeilijk, een ander te doen gelooven,
dat je zonder eenigen spot over oliën en vetten sprak - en toch was het zoo.
- Ga nu maar naar huis - koffiedrinken - en kom vanmiddag terug.
Miel bleef onbewegelijk staan, maar wist niets te zeggen.
- Wat wilde je - wat wilde je ook? - onze koopwaar bestudeeren.
- Ja, mijnheer.
Brucker nam een boek van zijn bureau. - Alsjeblieft, begin dat te lezen. Miel nam
het boek aan en las den titel: ‘Technologie der Oele und Fette’.
- Je hoeft het niet alles uit je hoofd te leeren, maar je moet het begrijpen, en er
practische kennis uit opdiepen.
- Ja mijnheer.
Nu stak Brucker zijn hand uit en Miel greep die haastig.
- Goed zoo. De oogen van den jongen bevielen hem. - Maar vergeet niet te eten,
voegde hij erbij.
Dien dag werd er niet opgebeld door Otto Ramscheid - ook den volgenden dag niet.
Miel zei zichzelf: Otto is een beschaafd en heel wellevend mensch - hij heeft dien
avond aan zijn oude schoolmakkers gewijd, omdat het was afgesproken, maar nu is
hij ons allemaal weer vergeten, en hij heeft honderd andere dingen te doen. - Het
was hem duidelijk, dat hij Otto niets kwalijk wilde nemen, - maar dan dacht hij weer
aan het doekje van zijn vader, - dat moest daar ergens in huis rondzwerven en telkens
in het oog vallen.
Den vierden dag gebeurde het, dat mijnheer Brucker door de telefoon zei: Zeker,
wacht u een oogenblik, en opkijkend: Miel, voor jou.
Hij hoorde Otto's stem: Ik had het dit keer niet vergeten, maar mijn vader was op
reis, den volgenden dag, dus had het geen zin, je op te bellen. - Wat of je hebben
moet voor dat doekje. - Nou? - zeg maar wat.
- Ik weet niet, zei Miel - hoe vindt je vader het?
Nu was er een korte aarzeling aan Otto's kant. - O, goed, geloof ik - wel een fijn
ding. Wil je erover komen praten? - Ja, vanavond, als je precies om half acht zoudt
kunnen komen.
Het werd een heel ander bezoek aan het huis op het Museumplein dan
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de eerste maal. De groote werkkamer van den heer Ramscheid bleek vol schilderijen
te hangen; in een aangrenzende serre, die helder verlicht was, zag Miel de beide
doekjes van zijn vader. Het eene was een riviergezicht, donker, grauwig paars - de
heer Ramscheid zag hem daarvoor staan.
- Zoo - van Reewijk - ik heb helaas maar een oogenblik. Je kijkt naar dat water ik vind de metaalkleur ervan zoo goed - somber, onheilspellend - je vader moet wel
volop een romanticus zijn. - Ik bied je honderd gulden voor dat nieuwe werkje - en
dan heb ik voorloopig genoeg schilderijen.
- U hebt er veel, zei Miel, en voelde dat hij zich aan het snelle tempo van den ander
niet kon aanpassen.
- Ja - er gaat wel eens iets af - als er iemand jubileert, bijvoorbeeld. - Zullen we
de koop sluiten?
- Graag. - Hij teekende een ontvangbewijs, pakte een biljet van honderd gulden
aan, en stond aarzelend bij het schrijfbureau. Iets moest hij nog zeggen, dacht hij,
iets neutraals, dat toch niet onnoozel klonk - iets van dank, maar als tusschen gelijken.
- Ik ben heel blij met dit doekje, zei de ander, - als je je vader schrijft, wil je dat
wel zeggen? - Hij liep weer naar de serre - Miel volgde hem. - De compositie is
misschien niet zoo gelukkig - het valt wat uiteen in boven- en onderstuk - die spar
op de rots, en beneden de visch - maar dat geeft ook iets verrassends.
De jongen voelde zich plotseling blij. - Ja, zei hij.
Ze praatten nog even voort, - toen kwam Otto binnen.
- Miel, het spijt me - ik heb vanavond debating-club.
Het hindert niet, dacht Miel, al zou ik hier nooit meer komen. - Hij nam afscheid.
- Als ik je ooit met iets van dienst kan zijn - hoorde hij zich toevoegen. Otto liep met
hem mee naar de buitendeur.
- Tot ziens - heb je al een poging gedaan bij Swart? - Och nee, het heeft geen haast.
Hij liep buiten. - Het duurde nog even voor het tot hem doordrong dat hij honderd
gulden bezat.

V
Miel kwam uit de Universiteits-bibliotheek, een Zaterdagmiddag in Maart, en weer
ademde hij diep de zonnige lentelucht. Hij voelde voldoening om deze uren van
toegewijde aandacht en genoot van het levendig en helder stadsbeeld. Er vlogen
meeuwen boven het water, musschen twetterden in de fijne takken van een nog
winterschen iep. Langzaam ging hij voort, enkele zinnen herhalend uit het laatst
gelezen boek. De scheikunde boeide hem. Hij was er bijna van voren-af-aan mee
begonnen, toen het hem bleek, dat hij de grondslagen niet voldoende kende. Bij deze
studie vergeleken, dacht
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hij, was de stenografie een spelletje voor kinderen, en nog kon de gedachte hem
verontrusten, dat Tony Brucker hem had moeten wijzen op zijn totaal gebrek aan
vakkennis. Maar nu zou hij zichzelf verder helpen - hij begreep tenminste dat hij
economie moest studeeren, wat sociale aardrijkskunde, wat biologie - de handel in
oliën en vetten leidde gelukkig tot velerlei. Of zijn vader dit wel had ingezien?
Hij besloot, nog niet naar zijn kamer te gaan, maar een uurtje in de Cinéac te zitten,
daarna te eten, en dan de kinderen op te zoeken. Het was gewoonte geworden, dat
hij Zaterdagsavonds thuis kwam, en een enkele maal bracht hij iets lekkers mee. Met
het nieuwe jaar had hij opslag gekregen, hij verdiende nu 50 gulden in de maand maar had nogal eens een extra'tje: vader stuurde een postwissel, of Brucker gaf hem
een fooi, zooals enkele weken geleden, toen hij zijn diploma stenografie had gehaald.
Hij moest natuurlijk altijd zuinig zijn, en had gemerkt, dat geld uitgeven prettig was,
onverschillig wat je ervoor kreeg, het bloote neertellen van geld: alsjeblieft. Het gaf
zelfvertrouwen, - wellicht ook een machtsgevoel. Hm - die beide waren dan wel heel
goedkoop in deze wereld? - Hij liep de Cinéac binnen - de deur ging open door zijn
nadering. Hij voelde lust, naar links en rechts genadiglijk te buigen, want ook d i t
gaf machtsgevoel - à raison van 15 cent, dacht hij grinnikend. Het wereldnieuws
boeide hem - onderwijl dacht hij erover, of hij voor de film zou kunnen spelen. Zijn
figuur was goed - maar zijn gezicht? - Prettig door gewoonheid, - had opa de Klerk
eens gezegd, en Dolly had daarmee ingestemd. - Hij wist niet of dat een aanbeveling
zou zijn. - Natuurlijk dacht hij niet ernstig over de film - hij werd handelsman - hij
zou eens trouwen - een eigen gezin hebben. - Van die gedachte schrok hij toch even.
Ten eerste waren er de kinderen van zijn vader, voor wie hij later zou willen zorgen
- en dan - er moest nog zoo veel gebeuren. Die dienstplicht zat hem dwars. Hij had
zich laten inschrijven, want als hij geweigerd had en burgerdienst kreeg, dan zou hij
maanden-lang van kantoor weg zijn. Nu hoopte hij te worden afgekeurd om zijn
linkerarm, dien hij niet heelemaal kon strekken. - Wees onzen ouden huisdokter
dankbaar, had vader geschreven, dat hij dien gebroken arm indertijd zoo slecht gezet
heeft, en word niet onnoodig martelaar. - Hij wist hoe die woorden door zijn hoofd
konden spoken - en trachtte zijn aandacht te bepalen tot de wisselende beelden op
het doek.
Toen hij weer buiten kwam, was het donker geworden, en van de eerste
voorjaarsmildheid viel niets meer te bespeuren. In het Tehuis voor Arbeiders at hij
haastig - hij verlangde plotseling naar de kinderen. Onderweg voelde hij, dat hij nog
wel iets meer had willen eten - uit zuinigheid had hij geen toespijs genomen. - Maar
het was Zaterdagavond, gewoonlijk gaf moeder dan krentebrood bij de thee.
Nu stak hij den sleutel in het slot, en voelde een voldoening om de werk-
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week, die achter hem lag. - In de gang bleef alles nog stil. Onwillekeurig trommelde
hij even op de kamerdeur, voor hij binnen liep.
In de huiskamer was niemand. Hij draaide het licht aan - de tafel was opgeruimd,
in het midden stond een vaas met bloemen - gele trompetnarcissen. - Ze zullen wel
gauw thuiskomen, dacht Miel. - Hij hing zijn jas op, nam de versche avondkrant, die
hij op een zijtafeltje zag liggen. - Hij vond dat de kamer er gezellig uitzag - de
kinderen hebben het toch niet zoo slecht, ging het door hem heen.
Toen hij een minuut of tien had zitten lezen, hoorde hij Dolly zingen. Het geluid
kwam uit de zijkamer, waar zij sliep. Een hooge haal, zonder woorden - en nog een.
Het klonk onnatuurlijk, dacht de jongen; hij herinnerde zich niet, haar ooit vroeger
te hebben hooren zingen. Waarom had ze hem niet dadelijk iets toegeroepen? - ze
moest hem hebben hooren binnenkomen. En waren de kinderen met elkaar uit? - Hij
bleef aan de tafel zitten, maar las niet meer - een oogenblik voelde hij het bloed
suizen in zijn slapen. - Nu ging de deur open en Dolly kwam binnen. Ze zag er vreemd
uit, dacht hij - haar japon paste bij het ongewone van haar schelle zingen.
- Miel, vroeg ze - waarom zit jij hier?
Hij wist niet dadelijk een antwoord, maar voelde dat er iets gebeurd was.
- De kinderen eten bij opa, - ik heb een briefje bij je laten bezorgen om je dat te
zeggen.
- O - ik ben sinds vanmiddag twee uur niet op mijn kamer geweest. - Hij wilde
denken: er is niets bijzonders - maar kon niet goed.
Dolly lachte even. - Waarom kijk je me zoo aan? Ja, ik draag een nieuwe japon ik had gedacht vanavond vrij te zijn, - alleen in huis, heel rustig.
Maar hij zag aan haar, dat ze niet rustig was - ze stond stil tusschen de tafel en de
deur, alsof ze luisterde; liep toen rond, verzette een stoel.
- De kinderen komen toch zeker gauw terug, zei hij.
- Dat weet ik niet; - ja, een uur of negen, misschien - ze worden met een auto thuis
gebracht. Je begrijpt: opa moet spelletjes met hen doen. - En ze praatte nog door,
over halma en ganzebord.
Miel dacht: Ze hebben geen poging gedaan om mij mee te krijgen - ik wist van
niets - ze zijn met hun vieren gegaan. Zou Eefje niet gezegd hebben: Mag Miel ook
komen? Hardop zei hij: - Opa is toch niet jarig, wel?
- Nee, zei Dolly, ze zijn zonder eenige aanleiding uitgenoodigd - en ze lachte weer,
maar hield plotseling op. - Ik wilde ook nog even uit - een paar boodschappen in de
buurt, daarom had ik je gezegd, weg te blijven.
- Goed, zei de jongen, ik zal gaan. Maar, verlegen met zijn houding, sloeg hij de
krant nog eens open, bekeek de foto-pagina.
- Veel tijd heb ik niet meer.
Miel verschoof zijn stoel. Op dat oogenblik dacht hij aan den stillen avond op zijn
kamer, en aan de luidruchtige thuiskomst van de kinderen, - maar
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Dolly's laatste woorden hadden hem voldoende gewaarschuwd. - Hij liep de gang in
- ze kwam hem achterna. - Gaat u zoover met me mee?
- Nee - ik wacht tot je weg bent.
Hij zag dat ze naar iets keek - naar zijn hand? - Hij had een vreemden hoed van
den kapstok genomen - en dien had hij daarstraks ook al zien hangen, maar toen was
dat niet tot hem doorgedrongen.
- Neen, zei hij, dat is mijn hoed niet - en hij wist dat Dolly bloosde. Hij stond daar
en had het gevoel alsof zijn gedachten elkaar besprongen. - Hij tastte in zijn zak,
greep den huissleutel. Schichtig, langs Dolly heen, liep hij de kamer weer in, legde
den sleutel op tafel, veegde zijn klamme hand af aan zijn broek. Dolly was sprakeloos
- hij zag den blos tot diep in haar hals, walgde plotseling van haar vurige gezicht en
haar mooie, glanzende japon. Nu liep hij de trap af, voelde zijn voeten over den
kokoslooper glijden, - de laatste treden roetschte hij naar omlaag, en bereikte de deur.
Buiten gekomen stond hij stil op den trottoirrand en keek omhoog. - Ja, er brandde
licht in de slaapkamer. Hij trok rukkend zijn schouders op. Hm - ze moest het zelf
weten - misschien wist vader het ook al. Ze had dus een minnaar - vader had ook
schuld. - Maar zij - hoe dorst ze - tegenover de kinderen - Eefje, die zestien was
geworden, die de lucht van dien man zou ruiken in haar moeders slaapkamer. - Ze
had het mooi uitgepikt - en nu had hij geen sleutel meer - hoe moest dat in 't vervolg?
Liet hij de kinderen aan haar over? - was opa in het complot? - die juichte zooiets
waarschijnlijk toe. Als hij er heen ging, en dien ouden schuinsmarcheerder eens de
waarheid zei? - maar hij speelde nu ganzebord met de kinderen. - Morgen dan. - O
God, hij wist wel dat hij niet gaan zou - wat had hij met Dolly te maken? - Iets anders
was, dat hij niet heelemaal wijken moest, terwille van de kinderen - hij moest blijven
komen - aanbellen - desnoods ook ganzebord spelen met de kleintjes, nooit over
trouwen denken. Mijnheer Brucker nam wel een villa'tje in Hilversum, als hij zich
voldoende inwerkte in de zaak. Vanmiddag had hij toch nog goed gestudeerd - het
kwam alles wel in orde - maar hij moest natuurlijk veel meer verdienen. Voor den
militairen dienst liet hij zich afkeuren - met Cor Swart praten had geen zin meer.
Toch zou hij graag met iemand praten. Otto Ramscheid? Als diens vader dat
schilderijtje niet gekocht had - nu zou het zijn of hij weer kwam bedelen. Bovendien
- Hij schokte met zijn schouders, had het vage besef dat hij met een jongen van zijn
eigen leeftijd alleen maar kwaad kon spreken, en zoo'n beetje modderen in sexueele
dingen, als overspel en onbevredigde verlangens.
Toen hij op zijn kamer was gekomen, ging hij lang-uit op het divanbed liggen.
Otto was eenmaal bij hem geweest, had hem van allerlei beloofd voor deze kamer,
een studeerlamp, die hij zelf missen kon, een luien stoel. Misschien kwam dat nooit.
Otto vond het ‘reuze’, dat hij zich zelfstandig had gemaakt, maar begreep
waarschijnlijk niet heelemaal wat het inhield. -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

268
Waarmee eigenlijk had Dolly haar schuld bekend, met haar blos, of haar zwijgen?
Midden op tafel lag nog haar briefje - dat zou hij ook wel eens lezen, hij wist,
woordelijk bijna, hoe het luidde. Ze had een gevaarlijk spel gespeeld, en had het
verloren. Of misschien was ze onbeschaamd genoeg om het niet als verloren te
beschouwen. - Miel zou wel zwijgen - en anders? - aan de verhouding met vader was
haar zeker niets meer gelegen? - Plotseling dacht hij aan het briefje dat ze op ‘De
Veldbloem’ geschreven had: ‘Jaap, doe jij maar, dan doe ik ook maar.’ De jongen
schamplachte. Het was dus zooiets als een eerlijke afspraak geworden tusschen hen.
Maar vader ging weg om te schilderen, en zij nam rustig een anderen man. - De
kinderen eten bij opa - maar wat w i s t opa? Niet dat het er veel toe deed - h i j stond
nu toch overal buiten. Vader had deze kamer met hem gehuurd, die wist dus dat ook
h i j de kinderen in den steek liet. Maar vader kon niet weten dat Dolly een minnaar
had. - Hij sprong op en scheurde haar briefje open. - ‘Lieve Miel’. - Stel je voor:
Lieve Miel - de slang. - ‘Je moest vanavond maar niet komen, de kinderen eten bij
opa. Het is een heel feest voor ze, ze komen vanavond laat in een auto thuis. Wellicht
ben ik ook even weg. Gaat het goed? Moeder.’
Misschien was het toeval, de komst van dien kerel. Een oogenblik voelde hij zijn
twijfel - toen dacht hij triest, dat hij maar steeds denken moest: wat kan het me
schelen.
Er werd aan de deur geklopt. - Bent u thuis? er zijn twee heeren voor u, en ze
dragen wat naar boven. - Het bleken Otto en Izenburg te zijn. - Hallo, eindelijk de
beloofde spullen - een zwijntje, dat je thuis bent.
Miel kon de goede houding niet onmiddellijk vinden - hij stond wat verwezen in
de kamerdeur. Otto zag de spanning in zijn gezicht. - Kerel, je hoeft niet te schrikken
- het is maar een oud tafeltje. Toe Iez, pak aan.
- Storen we? vroeg Izenburg.
- Ga mee, je kunt ook wel wat dragen. Er is nog een grappig klein kastje, daar stop
je boorden in. - Ze liepen snel de trappen af. Miel dacht aan die laatste treden, hoe
hij was uitgesuld over den stuggen looper. - Voor het huis stond een oude auto. Ze
begonnen uit te laden: een luien stoel, een ouderwetsch ladenkastje, een studeerlamp.
- Heb je die wagen ervoor gehuurd? vroeg Miel en probeerde door die gewone
woorden in een neutrale stemming te komen.
- Nee, het is een oudje, dat onze chauffeur in zijn vrijen tijd gebruikt. - Otto droeg
het kastje met hem naar boven, en ze verzetten het na elkaar, lachend, waar ze
meenden dat het het beste stond. Wat zijn we een kinderen, dacht Miel, maar toen
zag hij ineens dat zijn kamer behagelijker was geworden. Hij schoof de gordijnen
dicht voor de kleine raampjes - er zwol iets in zijn borst, hij dacht dat hij zijn leven
zou kunnen maken buiten Dolly, zelfs buiten zijn vader om.
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Met een lach bedankte hij Otto, vroeg aan Izenburg of hij niet jaloersch was.
- Lieve Miel - zei Otto, en verontschuldigde zich haastig - ik ben onbeschoft, lees
de aanhef van een brief - maar je hebt die open laten liggen.
- Duvelt niet, zei Miel - een krabbeltje van mijn moeder.
- Een mooie hand.
- Ja. Ze praatten nu over graphologie; Otto bleek daar belang in te stellen, hij gaf
de beide anderen een lesje, gebruikte nu ongevraagd het briefje van Dolly als
studie-materiaal. - Ze moesten eens weten, dacht Miel, en tot zijn verwondering
voelde hij zich gevleid door Otto's gunstig oordeel over Dolly's karakter. Ze had
fantasie en fierheid. - Jij bemint haar misschien niet, beste kerel, maar dan ben je
bevooroordeeld door de klank van het woord: stiefmoeder.
- O, zei Miel glimlachend, ik kende haar lang voordat ik het woord stiefmoeder
had gehoord.
Otto keek hem onderzoekend aan. - Ik weet niet, Miel of die solidariteit met je
vader te verdedigen is.
- Hij wordt een goed advocaat, zei Iez, - wat recht is, leert hij krom praten.
Otto vroeg plotseling of ze lust hadden in een bioscoop. Miel fronste zijn
wenkbrauwen. - Nog meer drama's? zei hij, en bloosde. Hij zag zichzelf weer staan
met dien hoed van den ander in zijn hand. Wat een misselijk goedkoope truc, dacht
hij - Dolly heeft een kwartier genomen om haar houding te bepalen, ze heeft zich
zorgvuldig aangekleed, maar vergeet zijn kleeren van den kapstok te nemen.
- Drama's van het witte doek lijken nooit op de werkelijkheid, zei Otto, daardoor
kan je er zoo rustig naar kijken. - Gaan we?
- Ik niet, zei Miel en trachtte de prop in zijn keel weg te slikken. - Het lijkt weer
de dag dat ik op deze kamer gekomen ben, toen was ik ook zoo waanzinnig moe. Hij bloosde opnieuw, want hij had het zelfbeklag in zijn stem gehoord. Haastig stond
hij op en liep naar het ladenkastje. - Het is een pracht van een meubel, ik ben er
ontzettend mee in mijn schik. - O zeg, op Zaterdagavond krijg ik nooit thee, want
dan hoor ik er niet te zijn - ik ben een beest van een gastheer.
- Morgen kan je uitslapen, zei Izenburg.
Morgen Zondag, ging het door Miel heen, en als de kinderen niet uit zichzelf
komen, dan kan ik hen niet gaan halen. - Hij besefte plotseling, wat de breuk met
Dolly beteekende - hij stond geïsoleerd - hij had niets van zijn vader gehoord, den
laatsten tijd - hij voelde zich een verlaten kind. - Er liep een traan langs zijn wang hij trachtte zich nog te beheerschen, maar kon niet - en stond daar boven het
ladenkastje te huilen.
Na een oogenblik voelde hij een hand op zijn schouder. - Kerel, wat is er gebeurd?
- kan je het niet vertellen? - aan een van ons - bijvoorbeeld aan Iez? dan zal ik
weggaan - en ik zal het je nooit kwalijk nemen.
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Hij werd plotseling weer kalm. - Het is niet zooveel bijzonders - jullie zoudt er
misschien om lachen.
- Eerst vertellen, zei Izenburg.
Hij liep terug naar de tafel. - Kijk, je moet bedenken dat je, als je alleen bent, de
dingen onzinnig fel voelt - maar dat begrijpen jullie niet.
- Zeg nou eerst, zoo kort mogelijk, wat er gebeurd is.
Hij vertelde - had het gevoel dat hij Dolly onrecht deed - en dorst de anderen niet
aan te kijken.
Toen hij zweeg, bleef het een oogenblik stil. Hij was bang voor hun woorden. Het is misschien krankzinnig dat ik daarom huil - maar zie je, ze is toch altijd mijn
moeder geweest, ik bedoel: zoolang ik me kan herinneren.
- Je hebt natuurlijk van haar gehouden, zei Izenburg.
Otto zei, en bloosde: - Je houdt waarschijnlijk nog van haar, anders zou je je dit
niet zoo aantrekken.
Miel voelde zich volstroomen van dankbaarheid, maar toen glimlachte hij en wist
dat hij toch alleen stond.
Wat later liep hij met Izenburg mee op. Otto had zich nog uit den wagen gebogen,
en had gezegd: Ga naar bed, Miel, maar hij antwoordde: de buitenlucht doet me goed.
Hij had een gevoel alsof hij ziek was geweest en nu beterde. Een poosje liepen ze
zwijgend; toen begon Miel over de scheikunde te praten, en de ander ging daar
levendig op in. Dit gesprek, al loopend door de avondlijke stad, kreeg voor Miel een
groote bekoring. Hij voelde dat hij zijn laatste krachten gebruikte, maar hij won een
vriend en werd een volledig mensch: na het verdriet kwam de troost van het zuiver
verstandelijke praten. Izenburg wist meer van de chemie af dan hij, en bood hem
boeken aan. Ze bespraken glimlachend de ideale opleiding van een handelaar in oliën
en vetten. - Onderwijl kon Miel zijn moeheid bijna niet meer verbergen. Eenmaal
stond hij stil bij een brugleuning en keek naar het donkere water. - Ik had daareven
een visioen, zei hij, van een bed als een groote zomerwolk. Dolly - dat is mijn
stiefmoeder - schijnt een wapen te hanteeren dat onuitsprekelijk loom maakt - wij
menschen laten toch ook wel vreemde reacties zien.
Izenburg antwoordde: We zijn nu dicht bij mijn huis - je zoudt in mijn bed kunnen
slapen, dan ga ik terug naar het jouwe. - Ze stonden naast elkaar en hadden hun armen
op de leuning gelegd.
- Wel nee, ik keer straks om. - Nu zwegen ze een oogenblik.
- Otto is een goeie vent, ging Miel voort - misschien is hij zelfs te goed - ik bedoel:
zal hij ooit rekening leeren houden met ‘de booze wereld?’
- Ja, zei Izenburg, hij heeft een aangeboren hooghartigheid, die hem beschermt.
Ik heb eens bijgewoond, hoe hij iemand wegkeek, die hem te na kwam. Later vroeg
een ander: wat heb je op den kerel tegen? hij is wel grappig - maar Otto laat zich niet
enteren.
- Ik heb zes jaar noodig gehad, zei Miel peinzend, om hem nader te
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komen, en wat waren we voor joggies, in 't begin. Ik weet nu dat ik zijn hooghartigheid
onuitstaanbaar heb gevonden.
- Dat kan ik me voorstellen.
Er liepen twee meisjes achter hen langs. - Niet in 't water springen, hoor, zei de
een - en de ander lachte. De jonge mannen bleven angstvallig zwijgen. Toen de
meisjes buiten hun gehoor waren, zei Miel: - Wat een zorgelooze kinderen. - Hij
richtte zich op en liep verder.
Na een poosje zei Izenburg: - Ik heb een zusje thuis, dat heel dikwijls mijn
stemmingen raadt - ik schrik er soms van, maar zij blijft er altijd goedsmoeds onder.
Ze zal bijvoorbeeld merken dat ik somber ben, maar dat tilt ze niet zwaar. Ken jij
dat gevoel, dat het alles zoo zijn moet als het is?
- Jawel, zei Miel, en hoopte dat de ander door zou praten.
- Een vrouw heeft dikwijls veel intuïtie, maar weinig begrip. Door het eerste kan
ze je verrukken, en door het tweede stelt ze teleur. Denk eens dat je trouwt met een
vrouw als Greetje, ze weerspiegelt alles, en je voelt je beantwoord, maar het volgend
oogenblik is alles weer uitgewischt.
Miel dacht aan Dolly. - Natuurlijk zijn niet alle vrouwen zoo, zei hij aarzelend.
- Nee, dat zijn de beste - gevoelig, maar ondiep. Hun ziel is gauw weer glad
gestreken, klaar voor nieuwe indrukken; - het is niet zoo gek. Ik ben bang dat je nooit
meer buiten het vrouwelijke kunt, als je eenmaal een vrouw gekend hebt.
Miel zweeg - hij vond dat Iez nu liever niet verder moest gaan met zijn
overwegingen. Een oogenblik later stonden ze stil voor zijn huis.
- Woon je hier? nou, ik kom later wel eens.
De ander ontsloot de deur. - Je bent moe, ga even mee naar binnen.
Het was een klein heerenhuis, dat ze betraden. In de gang stond een groote klok,
die gedempt tikte. Terwijl Miel zijn jas ophing, zag hij zijn gezicht in een spiegel het was vaal-bleek, en droeg een verschrikte uitdrukking. - Een oogenblik was het
hem of hij duizelde en zichzelf verloor, maar hij hoorde Izenburg zeggen: Ga binnen
- en hij liep een lichte kamer in. Een brandende lamp hing boven een ronde tafel; hij
zag een blond meisje, dat hem aankeek, en toen iets misprijzends had in haar gezicht.
Een oogenblik later zat hij tusschen haar en haar moeder in. Er werd hem wijn
aangeboden, waarvoor hij bedankte. - We gaan iets kinderachtigs drinken, zei Iez, bijvoorbeeld anijsmelk.
Het meisje vroeg: Is mijnheer van Reewijk nog een kind?
- Vanavond wel, zei Miel - ik begrijp tenminste niet, dat ik zoo laat mag opblijven.
- Hij zag dat de klok op den schoorsteenmantel tien uur wees.
Het meisje lachte met een hoog vogelgeluidje. - Wij zeiden vroeger: Er is feest
aan het hof, nu mogen alle kinderen een uur langer opblijven, weet je nog, Luut? Maar eigenlijk ziet hij er uit als de nieuwsgierige prins uit het sprookje, die alle
geheimen van de hofdames had afgeluisterd.
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- Greet, zei mevrouw, ga eens warme melk halen.
Greet stond op, maar keek Miel nog haastig even aan - hij zag haar oogen glanzen.
Toen ze de kamer uit was, begon mevrouw over het boek te praten, dat voor haar lag
- ze las er zelfs een stukje uit voor. Het was in het Duitsch geschreven, herinnerde
Miel zich later, maar iets meer onthield hij er niet van. Hij wilde weg uit dit huis, hij
wist niet of hij het gorgelende lachen van Greet aardig vond of afstootend, maar wel
voelde hij duidelijk, dat het alles hem te veel werd. Toch kon hij niet laten naar het
meisje te kijken, zoodra ze weer binnen was gekomen. Ze was klein en tenger, de
korte neus vormde één lijn met het voorhoofd. Haar blonde haar was kort geknipt,
en toch had ze niets jongensachtigs. Haar wangen waren rond en blozend, haar lippen
boogvormig. Ik vind haar niet mooi, dacht Miel, maar ze heeft iets bijzonders. - Hoe
oud zou ze zijn? ze is een volwassen vrouw bij Eefje vergeleken; twee en twintig
misschien? dan is ze te oud voor mij.
Ze zette een kop anijsmelk voor hem neer. - Alsjeblieft. - Ze droeg een ring met
een schitterenden steen, en haar vingers waren heel fijn en rozig. Toen hij van de
warme, geurende melk dronk, had hij het wonderlijke gevoel, dat hij iets van haar
naar binnen kreeg. - Wat een onzin, dacht hij, en zette haastig den kop weer neer.
De blos die hem naar het hoofd steeg, brandde zoo hevig, dat hij de opwelling voelde,
zich te verontschuldigen - maar hij bleef zwijgend zitten, hoorde als in een droom
het gesprek naast zich voortgaan.
- Luut, brand je bekkie niet, het is zoo warm.
- Waarom schenk je het niet wat minder heet?
Ze lachte weer. - De geur is het felst bij een temperatuur van 100 graden, en je
drinkt dit om de geur.
Mevrouw vroeg hem of zijn vader nog steeds op reis was.
- Ja mevrouw - ik weet niet of hij weer thuis zal komen.
- Dat denk ik toch wel, zei ze - een kunstenaar kan ook naar zijn kinderen verlangen.
Hij dacht aan de kleintjes, Wim en Doortje. Morgen wilde hij hen zien - het was
bijna morgen - hij moest naar huis, - natuurlijk zou hij dit meisje weer vergeten. Hij
wilde opstaan, maar zag den nog vollen kop met anijsmelk.
- Stel je voor, zei Greet, dat zooiets niet afkoelde.
Hij dacht aan die woorden, toen hij een uur later in zijn bed lag.
(Wordt vervolgd)
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Kroniek
De tentoonstelling van Corot's werken in het ‘Musée de l'Orangerie’
De zalen der Orangerie schijnen mij niet geschikt voor de schilderijen van Corot,
die meest van klein formaat zijn. Het van zéér hoog invallende licht is er arm. Voor
het timbre van dezen elegischen schilder is de ruimte zelf te hol, te plechtig en te
kaal.
Wellicht ware het ook beter geweest om, door het opnemen van een reeks
teekeningen, het wat al te gelijkmatig aspect van het hier bijeengebrachte werk te
breken.
Maar wie telt deze luttele bezwaren, wanneer hem het geluk geboden wordt, zich
te kunnen verdiepen in den rijken en schoonen oogst van dit vruchtbare en sereene
kunstenaarsleven, dat geen inzinkingen heeft gekend, maar dat in de laatste
levensperiode nog een verrassende stijging vertoont, die inzette op een leeftijd,
waarop bij de meeste kunstenaars de gloed reeds gedoofd is en spanningen niet meer
worden verdragen.
Het was mij - ook dat lijkt mij karakteristiek in verband tot het tentoongestelde een verrassing het publiek te beschouwen dat de zalen vulde. Ik meende dat dit soort
publiek eigenlijk niet meer in Parijs bestond. Na de oorlog had ik het er althans nooit
meer aangetroffen. Het herinnerde mij aan het publiek dat men vóór de
wereldcatastrophe verzameld kon vinden in de wat zonderlinge muziekzaal van
Touche, waar een klein orkest van uitnemend geschoolde, meest jongere enthousiaste
musici, de verrukkelijkste muziek uitvoerde, te midden van op muziek verliefden,
die voor twee francs niet alleen dit kostelijk muziekonthaal kregen, maar aan wien
nog ieder een heerlijk glaasje kersen op brandewijn werd toegeschoven.
Hoe beminnelijk was de eenvoud die daar heerschte. Volle overgave was aanwezig
bij de uitvoerders zoowel als bij de toehoorders. Hierdoor ontstond een sfeer van
zuiver gerichte en verstilde aandacht, die onmetelijk vér verwijderd scheen van waar
de luide rinkelbel van het verdwaasde groote-stadsleven, vlak bij, alle aandacht aan
scherven sloeg.
Corot is ook inderdaad een musiceerend schilder geweest en gebleven tot het einde
van zijn lang en vruchtbaar leven.
Musiceeren toch is iets geheel anders dan de muziek in de concertzaal, waar de
topprestaties in het muziek-arena worden gejaagd, tot verrukking en verbijstering
van de toehoorders, die bij voorkeur vergeten, ook dan wanneer zij het wel goed
weten, dat, om tot deze superlatieve prestaties te komen, de muziek vaak eerst tot
een kwelling wordt voor de muzikanten.
Voor musiceerenden blijft echter de muziek een verrukking. Voor Corot is het
schilderen ook steeds een verrukking gebleven. De musiceerenden denken niet en
behoeven ook niet te denken aan de concertzaal en de uitvoering.
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Corot dacht niet aan tentoonstellingen die op handen waren, noch aan wat er bij die
gelegenheid zou georeerd worden of wat er naar aanleiding van die tentoonstelling
zou worden geschreven.
Ondanks Corot's open zin voor de werkelijkheid en zijn liefde voor het typisch en
karakteristiek détail, leeft er een sfeer van stilte en mildheid in al zijn werken.
Sterk naar binnen gekeerd is zijn kunst feitelijk niet, daarvoor is zijn belangstelling
voor het leven te groot en zijn zien te standvastig naar buiten gericht. Maar hij ziet
de wereld mild. Nooit ook tracht hij zijn gevoel moedwillig op te zweepen tot een
kracht van uitdrukking die, hoewel slechts schijnbaar, de macht der werkelijkheid
overtreft. Maar over alles wat zijn handen maakten straalt de opgetogenheid van zijn
zeer louter levensgevoel.
Zooals Paul Jamot in zijn sympathieke voorrede opmerkt, is Corot gedurende zijn
leven nooit uitbundig bewonderd noch fel bestreden. Terwijl er verwoede veldslagen
geleverd werden in de kunstwereld om hem heen, arbeidde hij ter zijde van dit rumoer,
rustig verder. Zelfs zijn beste vrienden, verzekert Jamot, waren wel hartgrondig
overtuigd van zijn goedheid, maar niet van de grootheid van zijn wezen. Toen hij al
de vijftig begon te naderen zei zijn vader, ‘Camille is een beste en brave jongen,
maar zijn schilderen is, dit weten wij nu wel, niet veel zaaks’. Van je familie moet
je 't maar hebben!
Zooals vele kunstenaars, klampt hij zich in zijn jongere jaren stevig vast aan de
werkelijkheid, hij onderzocht, hij geeft zich rekenschap, hij is analytisch, vasthoudend,
nieuwsgierig zoo men wil.
Later - ook dit is bij kunstenaars geen zeldzaam verschijnsel - worden zijn vormen
grooter en ruimer en zijn kleur eenvoudiger en stiller.
Ondanks het verschil in voordracht tusschen de werken van zijn jeugd en zijn
latere werken, blijft de eenheid in zijn oeuvre volkomen onbedreigd. Hij verandert
niet plotseling van koers noch wendt hij onverwacht het stuur. Hij volbrengt, dit is
duidelijk, een taak uit innerlijke noodzaak en aandrang, zonder eenige berekening,
zonder gluren naar links, zonder gluren naar rechts.
Onverwacht echter, wanneer hij de zeventig al nadert, krijgt het menschelijk figuur,
dat tot nu toe vrijwel uitsluitend - op enkele straffe, bijna Ingresachtige portretjes na
- de rol van stoffage zijner landschappen vervulde, volle zelfstandigheid. Er ontstaan
dan een reeks beeltenissen van vrouwen, waarvan vooral de twee die hij schilderde
toen hij reeds 74 en 78 jaar oud was (l'Atelier uit het museum van Lyon) en ‘la femme
en bleu’ uit het Louvre Museum) zoo roerend van eenvoud en tegelijk van een zoo
gesublimeerde zinnelijkheid zijn, dat men, zooals Paul Jamot te recht opmerkt, vanzelf
tot een vergelijken met de kunst van Vermeer komt.
Corot, ‘le bon père Corot’, zag deze vrouwen zooals, volgens Nietzsche, Odysseus
Nausikaä zag, ‘meer zegenend dan verliefd’ ....Maar toch ook wel echt verliefd.
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In de landschappen uit diezelfde periode komt een bewegelijkheid van vorm, die hun
een uitgesproken jeugdkarakter geven, zooals in het prachtige ‘Dunkerque’ uit 1873
en het ‘Cour d'une maison de paysan’ uit ± 1873. Zij doen in sommige opzichten
aan Jongkind denken, ofschoon de sfeer bij Corot altijd veel wijdscher en veel
tijdeloozer blijft.
In de sereniteit van Corot's wezen, ligt naar ik meen de uitzonderlijke grootheid
van zijn kunst. De goedheid van zijn hart overstraalt ieder zijner werken. Daardoor
lijkt alles wat hij maakt zoo eenvoudig en vanzelf sprekend.
Op den 15en Februari 1875 kwam Corot's einde. Zijn huishoudster vroeg hem
waar hij zijn maal gebracht wenschte, in het atelier of in zijn kamer. Even zeker van
den hemel als van het paradijs dat hij op aarde al ontdekt had, antwoordde hij rustig:
‘Dat zal niet noodig zijn,’ ‘je déjeunerai là-haut.’
Wie na het bezoek in de Orangerie door het Louvre dwaalt, vervuld nog met
dankbaarheid voor wat Corot hem gaf, herkent de groote groep waartoe ook hij
behoord heeft, de schilders die te zamen vormen de machtige traditie der Fransche
schilderkunst, die van Claude Lorrain, Poussin, Chardin, David, Ingres, Courbet,
Millet, Chassériau tot Puvis voert, overspannend drie volle eeuwen.
Wie door het Louvre dwaalt en dankbaar gestemd is, laat hij niet afdwalen tot den
‘geregenereerden’ Rembrandt. Einde October zag ik dit schilderij, toen het onheil
kort te voren was geschied. Nu zag ik het weer, er was sedert wat geligheid over
gesmeerd. Wie, behalve de Tijd zelf, heeft het recht aan kunstwerken van deze orde,
iets te veranderen?
De Tijd had Rembrandt, voorwaar zelfs als machtiger dan hijzelf was, erkend.
Maar aan de restaurateurs met hun watjes en hun wetenschap, mocht het toch niet
toegestaan zijn, op werken van deze beteekenis te avonturen en te prutsen.
In verband met de wetenschap zou Professor Vironoff - of hoe heet hij ook weer?
- het een ongekend groot succes achten, zoo hij er in slaagde, dank zij zijn ontdekking
van de overbrenging der apenklier, van een eerbiedwaardig, wijs en door het leven
verstild grijsaard een krolsch paskwil te maken. Zouden wij soms zoo iets ook moeten
bewonderen?
Toen het verzet tegen wat met Rembrandt's schilderij gebeurd was, opstak, heeft
de minister, die in deze de verantwoordelijkheid droeg - ministerieele
verantwoordelijkheid duurt in Frankrijk zelden langer dan het incubatie tijdperk van
een konijn - de protesten van fransche schilders, waaronder b.v. dat van Blanche,
die toch waarachtig niet de eerste de beste is, blauw-blauw gelaten. De minister is
bij een buitenlandsch museum-directeur een aflaat gaan halen, die hem prompt is
verstrekt.
Toen sloot de minister het ‘i n c i d e n t ’. Sedert zijn er al weer twee andere ministers
aan het bewind geweest, die ieder voor een paar werken de verantwoordelijkheid
droegen, overdroegen, verder droegen enz.
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Een waar kiekeboe van onverantwoordelijkheden. Zoo de kunst een doel heeft, dan
kan het geen ander zijn, dan om de krachten van het geestelijk leven te versterken
en te voeden. De doelstelling van de kunst kan nooit zijn, de kunstwetenschap een
bestaansrecht te verschaffen, noch haar in een machtspositie te plaatsen, die voor de
kunst zelf ten slotte een bedreiging wordt.
Maart 1936.
R.N. ROLAND HOLST

Een nieuwe aanwinst in het museum Boymans
De afwisselende exposities uit eigen museumbezit, die regelmatig een deel der
museale activiteit uitmaken, vallen misschien ten onrechte buiten een bespreking in
deze kroniek, die al zoozeer in beslag wordt genomen door al wat met groote
ruchtbaarheid wordt tentoongesteld en op massaal bezoek berekend is. En toch willen
juist deze exposities het algemeene kunstleven schragen, bestemd als zij zijn voor
rustiger bezoekers, die zich tijd en geduld gunnen en die met studieuzen speurzin
het wonder zoeken in het fijn bewerktuigde complex van strenge concentratie, waarin
minder de machtige impuls overheerscht dan juist de drijfkracht eener onverzettelijke
liefde, die de adem van het groote kunnen in zich voelt. Zij die de overrompeling
schuwen en schoorvoetend, langzaam maar ten volle, schoonheid willen deelachtig
worden, vinden hier schatten voor een duurzaam bezit en een waarachtige vreugde.
Zulk een expositie was te vinden in het Leidsche prentenkabinet, waar een selectie
Italiaansche 16e eeuwsche c h i a r o s c u r o s de aandacht instructief op een vrijwel
onbekend gebied liet richten, evenzoo lagen in Teyler's museum van den
Lotharingschen graveur J a c q u e s C a l l o t , in 1635 overleden, prenten en krabbels
ter bezichtiging, een scherpe keuze uit het ontzaglijke oeuvre, dat zoo voorbereidend
heeft gewerkt voor allerhande meesters die eerst later tot ontwikkeling kwamen
(Mellan, Rembrandt, Watteau). Prenten, waarin het leven fel en haveloos, ondanks
gratie, woelt in de menschenmenigten, die de langwerpige bladen wel bevolken,
maar nimmer overwoekeren. Dan vondt ge in Boymans teekeningen van Ingres,
Delacroix, Corot, Rousseau, Guys en Daumier (bruikleen Koenigs), die wezenlijke
kenmerken zoo onthulden, dat men er zich zonder meer op oriënteeren kon.
Er blijft op dit gebied geweldig veel te doen en er valt misschien iets te zeggen
voor het inrichten van selecte kleine exposities in de buitenwijken van de groote
steden, zooals onlangs de Berlijnsche musea ondernamen in Siemensstadt, zonder
uitoefening van eenigen dwang of reclame. Men verrijkt er groote groepen menschen
mede, die dan werkelijk komen kijken en nog ontvankelijk zijn. Pretentielooze
ruimten zijn hiervoor altijd wel te vinden. In dit stimuleeren van een belangstelling
voor een enkel kunstwerk is het Victoria and Albert Museum indertijd voorgegaan
door elke maand een bepaald werk afzonderlijk te exposeeren en toegankelijk te
maken. In Berlijn
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en andere steden heeft men dit voorbeeld thans gevolgd. Mocht men ook in Nederland
hier voor voelen, dan ligt waarschijnlijk nog een dankbaar terrein braak waarop men
kan trachten een contact te herstellen tusschen een grooter publiek en een enkel
schilderij, beeldhouwwerk of vaas, nu eens niet verloren en geschikt in een reeks of
een vaak al te willekeurig ensemble.
De nieuwe aanwinst van het Museum Boymans (wederom een schenking van een
stadgenoot) zou zich bij uitstek leenen voor zulk een opstelling. Het is een paneel
van P i e t e r S a e n r e d a m over wiens teekenwijze de lezers van Elsevier's
Maandschrift door zijn jongsten biograaf reeds uitvoerig zijn ingelicht (Dec. 1935).
Zij weten dus hoe deze voorzichtige archeoloog nauwgezet de omgeving verkende
vóór hij zijn heldere visies realiseeren ging. ‘Ik Pieter Jansz. Saenredam heb deze
geteeckent in de groote kerck tot Alckmaer ofte St. Laurens. Ao 1661. en dese doen
oock geschildert &.’ Het was Juni toen Saenredam zich had opgesteld juist achter
de groote lichtbruine geopende deuren van het zuiderportaal, zoodat hij onder den
doorgang van de sacristie langs de zuilen, die de tegen de kerk aangebouwde librije
dragen, naar buiten keek, waar het volle licht een enkel boompje wazig omtrilt en
plekt en warm kaatst tegen een vlakken, zeer licht-rosen muur. In die bijna
mathematische stilte wordt een spel van witten gespeeld. De vloer, lei-grijs, deelt er
in, want alle verticale vlakken hierop, alles wat naar boven rijst, draagt schakeeringen
van wit. Geen als Saenredam kon zoo gevarieerd en toch strak en zeker die
schilferende, rullig-gladgestreken kalkwanden met het getemperde licht van binnen
een kerk verbinden. Maar meer nog is de vondst van dit schilderij gelegen in dat
ondefinieerbare ineenvloeien van buiten- en binnenlicht, waarin de groote kerkdeuren
hulpeloos schijnen te scharnieren. De resten van een oud 16e eeuwsch orgeltje met
openklapbare luiken en gotisch snijwerk geeft wat kleur, groen, matrood en bruin.
Tegen een zuil hangen goudgeschilderde orgelpijpen, waaronder het gapende en
afgeknotte hoofd van een Johannes den Dooper(?) als een wreed en onwennig requisiet
gehecht zit in dit puriteinsche godshuis. Het licht is overal zoo intensief aanwezig
dat men bij lang beschouwen een zwevend en ijl gevoel krijgt en de massieve
kerkmuren als een doorzichtig ferment gaat zien. Maar niets beweegt. De gedwongen
roerloosheid is ondoorgrondelijk en onaantastbaar en terwijl men de afstanden en
den tijd verliest in en door het licht, geven de nauwelijks opvallende schaduwen nog
juist evenwicht, een houvast en een ongrijpbare structuur.
Dit smettelooze paneel is van 1661 en het noemen van Rembrandt's Staalmeesters
van een jaar later is voldoende om te laten voelen hoe onafhankelijk Saenredam zich
heeft gehandhaafd en hoe hij de grenzen van zijn kunnen moet hebben gevoeld. Hij
had daarbij het fanatische van een onderzoeker en was bezeten van het zichtbare, dat
al verleden was. Dit vergankelijke dat nog stand hield gaf hem rust en vervulde hem.
De kwellingen van het hart
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kende hij niet en behoefde hij niet te bannen, wel die van de zorg. Hij schilderde het
licht, niet den lichtval en de zware slagschaduw.
v. G.

De hedendaagsche Fransche kunst in het Haagsche museum
Men overschat tegenwoordig het menschelijk aesthetisch bevattingsvermogen. De
vrij samengestelde gevoeligheid voor kunst betreft niet alleen de oogen, ook niet het
hoofd, maar brengt het geheele erotische en geestelijke toestel van den mensch in
het geding. Met kijken alleen houdt het niet op. Er is bovendien de nawerking der
dingen, die misschien het belangrijkste gevolg is van de kunstgenieting. Al deze
werkingen hebben een vermoeidheidsgrens. Over die grens ligt het gebied der zinlooze
verrichtingen, handelingen uit sleur of mode. Over die grens krijgt de sensatie, de
injectie, de thrill, de beste kansen, omdat deze de vermoeidheid opjagen naar nieuwe
narcotische spanningen.
Ik geloof, dat de vermoeidheidsgrens van het aesthetische bevattingsvermogen
niet meer bestaat voor de tegenwoordige dirigenten van het openbare kunstleven.
De Haagsche doseering althans is volmaakt in strijd met hetgeen gezonde omgang
met kunst zou heeten. Er is altijd iets ongezonds geweest in een overladen, al te
verliefde, kunstgenieting. Het publiek reageert op dit punt gelukkig nog gezonder
dan men denkt. Het stroomde naar de Marissen toe. Tal van locale en historische
redenen kunnen die belangstelling overigens bevorderd hebben. Maar vrijwel
onmiddellijk daarop de hedendaagsche Franschen, is toch te veel gebleken. Het lijkt
mij onjuist conclusies te trekken over de publieke verstandhouding ten opzichte der
modernen. De kwestie is eenvoudiger en algemeener. Het is wellicht hopeloos
démodé, maar toch zijn er nog menschen, die graag langer dan een dag bezig blijven
met hetgeen zij langzaam en indringend hebben gezien, die het niet morgen weer
vergeten zijn en die een tegenzin voelen ontstaan, als de indrukken al te spoedig
werden vertreden door geheel andere, die een geheel nieuwe instelling vergen.
Waarlijk, men overschat zelfs den modernen met de cinema vertrouwden mensch
en men onderschat daarmee tevens de werkingen van kunst. Het lijkt kinderachtig
deze eenvoudige dingen te willen opmerken, kinderachtig daaraan te herinneren bij
een zoo hoog opgevatte cultuurtaak als die der huidige museumdirecties. Maar
waarom verzwegen, dat in deze tempi en hoeveelheden gevaren schuilen en dat het
Amsterdamsche Stedelijke museum reeds jaren in menig oog het slechte voorbeeld
is geweest van een openbaar kunstinstituut, dat de étalages van de groote warenhuizen
en de revues van varietégezelschappen schijnt na te streven in het bedenker van
aldoor nieuwe attracties en nieuwe beroemdheden, terwille van de (bezig te houden
- op te voeden) clientèle.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

279
De tentoonstelling der Franschen heeft reeds aan veel critiek bloot gestaan. Terecht.
De inrichters hebben én door de tentoonstelling zelve én door de toelichting in den
catalogus een uitgesproken critische houding aangenomen en deze verwezenlijkt.
Geen wonder, dat op deze critiek die van anderen volgde.
Het lijstje der niet toegelaten kunstenaars was nogal belangrijk (o.a. ontbraken:
Chirico, Gleizes, Maurice Asselin, Suzanne Valadon, Léger, Coubine, Kisling, Marie
Laurencin, Ozenfant, Severini, Lévy, Favory, Chana Orloff, Raddah, Herbin). Maar
was het niet het goed recht der directie door grootere groepen van niet te veel
kunstenaars het gehalte op te voeren en de indrukken te versterken? Ongetwijfeld is
dit de beste methode: de volledigheid prijs geven terwille van de beperking der
aantallen en terwille van qualitatief sterkere indrukken. De zorg voor de
representatieve hoedanigheid der werken behoort dan echter zoo weinig mogelijk
zwakke plekken te hebben. De directie schreef: ‘de samenstellers dezer tentoonstelling
meenden enkele dezer reputaties te moeten verloochenen - en constateeren nu, dat
zij daarin nog verder hadden kunnen gaan en te zeer onder de suggestie van enkele
dezer te hooge reputaties zijn gebleven.’ Dit is nu een prijzenswaardige
onafhankelijkheid en een ontwapenende openhartigheid. Maar het is niettemin voor
het publiek, dat nu r a d e n mag wie tot de verloochende reputaties moeten worden
gerekend, verwarrend en voor de kunstenaars allerpijnlijkst. A n d r é D é r a i n b.v.
is bepaald onvoldoende vertegenwoordigd, Wie de betere niet kent zal dus
onmiddellijk besluiten (en dit is ook inderdaad geschied) tot een van die verdachte
reputaties, wat ten opzichte van een kunstenaar van het gehalte van D é r a i n uitermate
onrechtvaardig is. L h o t e daarentegen is goed vertegenwoordigd, d.w.z. in al zijn
zwakte. Bij deze twee voorbeelden kan het blijven om aan te toonen hoe gevaarlijk
en onbillijk het is een tentoonstelling als deze representatief te doen schijnen.
Het is van secundair belang over de afwijzingen te twisten; doch het lijkt van meer
beteekenis, dat de qualiteit van het gebodene op menig punt weinig representatief is
gebleken. Ook de aanwezigheid van C o n r a d K i c k e r t in dit milieu is (tegenover
menig belangrijker afwezig schilder) een zwakke plek in het geheel. Had
M o n d r i a a n niet oudere en betere papieren? Is er niemand meer, die dezen
ascetischen, strijdenden Parijzenaar, met zijn fel beleden neoplastische idee, de
erkenning geeft die hem toekomt boven gangbare epigonen van lichter gewicht? En
als K i c k e r t fransch genoeg werd geacht onder de Hollanders, waarom dan niet
ook H o r d i j k of J e a n n e v a n B i e r u m a O o s t i n g ?
Er is nu eenmaal in ons land slechts een zwakke kennis van het werk der
hedendaagsche Franschen. De belangstelling is laat gekomen en van overschatting
is hier zelden sprake geweest. De pogingen, alweer jaren geleden, o.a. van J.F. van
Deene in Amsterdam, van d'Audretsch in den Haag, Huinck en Scherjon in Utrecht,
gevolgd door andere kunsthandels (o.a. Buffa,
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Esher Surrey), hebben evenmin het groote publiek bereikt. Nu het Parijsche
modernisme feitelijk alweer overwonnen is en de jongeren andere wegen zoeken,
zouden verzameltentoonstellingen als de Haagsche slechts dan nog eenig effect
hebben, als zij waarlijk het voortreffelijke konden bieden. En aangezien dit nu eenmaal
nooit en nergens voor het grijpen ligt is een strenge beperking van de toe te laten
kunstenaars nog slechts half werk als diezelfde strenge beperking niet tevens de
q u a l i t e i t der werken geldt.
De Brusselsche tentoonstelling der Fransche impressionisten in 1935 zal altijd als
een lichtend voorbeeld kunnen gelden van hetgeen een representatief geheel kan zijn.
Men vergete echter niet, dat dit ensemble bereikt werd tenminste 50 jaren na het
ontstaan der meeste werken. Er zijn tal van soortgelijke groepeeringen aan vooraf
gegaan, die dezelfde namen maar niet dezelfde hoogte van qualiteit bereikten. Was
het niet beter, rustiger en fijner als de officieele exposities, die toch vaak over
genoegzaam middelen beschikken, zich beperkten tot enkele eenvoudige, waarlijk
belangrijke figuren? Een tentoonstelling van D e s p i a u , van M a i l l o l b.v. zou
stellig onvergetelijk en lang niet overbodig kunnen zijn. Wat hier van deze twee te
zien was heeft veel bezwaren vergoed en stemt dankbaar. Ook het wandje met de
U t r i l l o ' s was een stil en gaaf geheel, waar men gaarne aan terug denkt, evenals
aan de lichte, losse charme van den fijnen D u f y en de goedgekozen M a r q u e t ' s .
Het goede is niet problematisch. Het heeft altijd iets in zich, dat herkenbaar is,
met onuitsprekelijke zekerheid, in het pure eigen zelf. Er is geen abstracte aesthetische
kunstwaardeering mogelijk, die levende waarde kan hebben. De dwaze eisch van
kunsthistorische objectiviteit, geprojecteerd op het heden, dwingt de museumdirecties
tot daden, die toch altijd achter zullen blijven bij hetgeen de persoonlijke, warme
liefde van den verzamelaar, zelfs bij hetgeen de hartstocht van den maniak hem
ingeeft.
A.M. HAMMACHER

Boekbespreking
Arthur van Schendel, Herinneringen van een dommen Jongen, Rotterdam,
Nijgh & Van Ditmar, 1934.
Arthur van Schendel, Een Hollandsch Drama, Amsterdam, J.M.
Meulenhoff, 1935.
Deze twee boeken, tezamen beschouwd, bieden een krachtig argument tegen een
stelling die populair schijnt te worden onder de z.g. jongere (niet jongste!) generatie,
n.l. dat hollandsche verhalenschrijvers méér uitmunten in ‘de novelle’ (bedoeld wordt
eigenlijk: het korte verhaal; echte novellen zijn maar zeer zeldzaam in onze litteratuur)
dan in den roman. Een stelling die berust op miskenning van de beste nederlandsche
romans, en die verband houdt met die andere bewering van sommige dezer jongeren:
dat
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in onze romans zelden of nooit een ‘europeesch peil’ zou worden bereikt. Dwaling,
die - voor zoover men zooiets kan nagaan - behalve in de bekende mentaliteit die
alle te hooghangende druiven zuur doet noemen, waarschijnlijk haar oorsprong vindt
in het feit, dat maar zoo weinige hollandsche romans door vertaling ook buitenlanders
onder hun lezers tellen. Waren zij, die zulke beweringen uiten, wat meer thuis achter
de coulissen van uitgeverij en boekhandel, dan zouden zij er wellicht al heel anders
over denken. De róem van sommige romanciers in de groote landen - Engeland,
Frankrijk, Duitschland, Rusland - is natuurlijk in de eerste plaats zoo groot doordat
het eigen publiek, het publiek dat de talen dier landen leest, zoo ontzaglijk uitgebreid
is (onschatbaar veel grooter dan het Nederlandsch lezende en over de geheele wereld
verspreid). En wat vertalingen betreft, de buitenlandsche handelaars daarin (en van
hen hangt alles af, helaas!) hebben eenvoudig geen behoefte aan het hollandsche
product, of althans oneindig minder dan, omgekeerd, de nederlandsche uitgeverij
aan het buitenlandsche werk. Er is genoeg daar overal, er is te veel zelfs, gelijk er
immers van bijna alles te veel is, en gelijk er ook in Holland een ‘veel te veel’ is aan
romans, de hollandsche en de vertaalde tezamen genomen.
Overigens: worden er nog niet eens zoo érg weinig hollandsche romans vertaald,
en áls zij vertaald worden, dan roemt men hen (in en buiten het Europa, waar de
jongeren zich aan vergapen) meestal ten zeerste. Ik zou voorbeelden kunnen noemen
van hollandsche romans, die door de litterairbeste amerikaansche bladen aan de
amerikaansche schrijvers ten voorbeeld zijn gesteld.
Door deze overwegingen komt men tot begrip van den glimlach waarmee de beste
nederlandsche romanciers - de oudere vooral - lichtelijk lak oftewel kalme maling
hebben aan het beroemde europeesche peil. Zij schrijven wat hun het leven te zeggen
geeft, zij schrijven de romans die hun uit de ziel wellen, zoo zuiver en zoo krachtig
als zij dat kunnen. Zoo worden het hollandsche romans - b.v. dit echt ‘hollandsche
drama’ van Van Schendel - gelijk die van Dostoievsky russische, die van Gide
fransche en die van Lawrence engelsche romans zijn geworden. Dat er onder zestig
of honderd millioen menschen van één taal allicht méér goede schrijvers zullen wonen
dan onder de tien millioen Nederlanders en Vlamingen - daar hoeven we toch zeker
niet veel woorden over vuil te maken! Maar misschien zullen de heeren jongeren
weer willen aankomen met hun fameuse ‘europeesche problemen’. Staan de dagbladen
daar dan soms nog niet vol genoeg mee? Willen zij dan in problemen stikken?
In Van Schendels bundel ‘Herinneringen van een dommen Jongen’ komen eenige
beminnelijke verhaaltjes voor. In mijn geheugen bleven o.a.: ‘De doodgraver en de
waarheid’, ‘De schilder en het allerschoonste’, ‘De clown en zijn ander ik’, ‘De sloof
en de vragen’, ‘De danseres’, ‘De pelgrim en de
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wonderen’. Maar over het algemeen zijn zij toch niet van groote beteekenis en staan
zij in hun gezamenlijkheid zeer verre achter bij een boek als ‘Een hollandsch drama’.
Sprookjesáchtig zijn zij alle vijftig - maar men moet er niet bij denken aan échte
sprookjes, en ook niet aan die van Andersen, waar sommige in uiterlijke allure aan
doen denken, en die o.a. veel naïever, meer écht diepzinnig, ernstiger en doorvoelder
zijn. Een van de karaktertrekken waarvoor hun auteur - waarschijnlijk niet bij het
groote publiek, maar bij de eigenlijke lezers van zijn werk - van den beginne af
bekend stond, is zijn eenigszins diabolische neiging een leuk loopje met hen te nemen.
Hij dóet dan heel diepzinnig en levenswijs, maar hij meent er niet veel van; zeer
schalksch en speelsch, maar ook zeer gesloten en achterhoudend, spelt hij den in zijn
sierlijke vormen gevangen lezers dan graag iets op de mouw.
Gelijk reeds gezegd: van onvergelijkbaar veel grooter belang dan deze bundel
verhaaltjes is de roman: E e n H o l l a n d s c h D r a m a . Als alles wat uit Van
Schendels handen kwam werd deze roman geschreven in één rimpelloos strakken
toon. Van eent o n i g h e i d kan men hier niet eens spreken, er is eenvoudig maar
ééne toon, onvermurwbaar, onverstoorbaar vastgehouden van begin tot eind. Bij de
lezing van ál Van Schendels boeken heeft deze strak aangehouden toon mij ook een
verhaler met een - als een idool zoo plooiloos strak gezicht gesuggereerd. Doch Van
Schendels toon is niet geheel dezelfde gebleven, hij is versoberd en versomberd,
ernstiger, dieper en tegelijk melancolieker geworden. Met zekeren weemoed denken
wij soms terug aan de ‘vroolijk vloekende’ krijgslieden in D r o g o n , Van Schendels
onvergetelijk eerste boekje. Ofschoon precies zoozeer één van toon als dit Hollandsch
Drama hadden die oude boekjes van hem (Drogon, Een Zwerver Verliefd) toch iets
weligers, klankrijkers, bloeienders, kortom jóngers; zinnelijker was hun streeling, te
zinnelijk soms. Er is verlies - maar er is, en misschien toch nog meer? - gewin. De
ernst van E e n H o l l a n d s c h D r a m a , en het menschelijk begrip, ze zijn zeer
vast en klaar, grooter nog - zoo wil mij voorkomen - dan in H e t F r e g a t s c h i p
J o h a n n a M a r i a en in D e Wa t e r m a n . Dit imposante boek draagt, haast té
opvallend, het gelaat der klassieke onveranderlijkheid. Het is er, en men kan het zich
niet anders denken.
Een jonge man, zwaar erfelijk belast, gaat in dit ‘drama’ aan zijn geërfde
eigenschappen te gronde. Ten onrechte, geloof ik, heeft men dit te gronde gaan aan
zijn hard en somber calvinistische opvoeding toegeschreven. De strenge oom in het
verhaal is innerlijk de goedheid, de toewijding, de opofferingsgezindheid zelf,
waarachtig een engel vergeleken bij heel wat andere calvinistische vaders en ooms
in Holland! Zijn huis is inderdaad naargeestig oud, stil, kil en somber - en nog
bouwvallig toe! - maar dat de jonge Floris ooms groote goedheid niet in de ziel
ervaren zou hebben, lijkt mij ondenkbaar. Neen, Floris kan tegen zichzelf niet op.
Hij is een zoo willoos slap en beklagenswaardig slachtoffer der erfelijkheid, dat dit
zelfs schade
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dreigt te doen aan zijn belangwekkendheid. Zijn strijd is volkomen hopeloos, zijn
noodlot wel even onvermurwbaar strak als de toon waarin er ons van verhaald werd
- iets veel harders dan d i t calvinisme!
Maar het voornaamste is: hier zijn menschen, hollandsche menschen. Wij gelóóven
aan Floris, aan zijn ooms, aan de oude dienstmeiden in huis - kortom aan iedere
figuur en aan ieder woord van dit boek. Van Schendel lijkt mij in zekeren zin nog
boven zichzelven uitgegroeid. En wat zou een schrijver zich meer en beter kunnen
wenschen? Tenzij misschien: een warmer, menschelijker contact met zijn lezers.
H.R.

Egbert Eewyck, Kunstzij, Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1935.
Een menschelijk en hartelijk boek dat als grootste fout heeft: zijn omvangrijkheid.
Bijna 500 blz.! En dit in niet altijd vlekkeloos proza. De helft zou voldoende geweest
zijn. Gedeeltelijk is deze wijdloopigheid te verklaren uit het feit dat de schrijver voor
elk zijner personen zúlk een intense genegenheid heeft, dat hij alles wat hij maar van
hen weet, vertellen wil.
Daarbij vergeet hij echter wel eens, dat een schrijver soms vermag met één enkelen
zin een figuur zoo te schilderen, dat hij onvergetelijk wordt. Deze wijze van scheppen
is Eewijck's kracht niet, hij zoekt het weleer in een zoo groot mogelijke volledigheid
en hij slaagt er ten slotte wel in deze doodgewone menschen belangwekkend te
maken. Dikwijls doet hij aan Mevrouw Zoomers-Vermeer denken - hij heeft dezelfde
manier om rondom zijn personen te loopen, hen in al hun faits et gestes te beschrijven,
zóó dat men er wel eens ongeduldig van wordt.
‘Kunstzij’ speelt in een groot dorp waar een kunstzijdefabriek is, die aan vele
dorpelingen werk verschaft. Het gaat om de levens dezer menschen, hun
moeilijkheden, hun liefde, hun opgang of noodlot. Er zijn ook een Duitsch
dienstmeisje Else en haar broer Carl, die goed beschreven zouden zijn als hun
superieuren niet wat al te eenzijdig waren gekarakteriseerd. Men moet nooit een
partijstandpunt innemen in een roman. Het zou immers even verkeerd zijn, wanneer
een schrijver in een roman, spelend in een burgermilieu, de daarin voorkomende
arbeiders op een laatdunkende wijze karakteriseerde (omdàt ze arbeiders zijn). Dit
is jammer van een zoo ruim denkend schrijver als Eewijck. Ook bij groote dramatische
oogenblikken schiet hij wel eens te kort, dan is hij bijna jongensachtig onhandig en
wel het tegenovergestelde van geraffineerd in zijn manier van werken!
JO DE WIT

Dr. R.F. Lissens, Het Impressionisme in de Vlaamsche letterkunde.
Amsterdam, De Spieghel, 1934.
‘Het impressionisme is een levenshouding’. Met deze woorden, veelbeteekenend
voor een litteraire studie, die een wetenschappelijk karakter
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draagt, begint Dr. Lissens de inleiding tot zijn boek over het impressionisme in de
Vlaamsche letterkunde. Zij wijzen erop, dat er eindelijk een generatie onderzoekers
op staat, die haar taak breed opvat; die zich niet beperkt tot ‘stylistiek’ en ‘aesthetiek’,
maar open oog heeft voor het verband, dat er tusschen letterkunde en leven, tusschen
litteraire stroomingen en geestelijke bewegingen bestaat. Terecht merkt de schrijver
dan ook op, dat zijn uitspraak verrassing teweeg zal kunnen brengen. Hij heeft er
ook ons mee verrast, a a n g e n a a m verrast, ofschoon wij tegen sommige beweringen
in zijn ‘Inleiding’ wel bezwaar zouden willen maken.
Een euvel dunkt het ons, dat Dr. Lissens zich niet voldoende rekenschap heeft
gegeven van de draagwijdte van het door hem op den voorgrond gesteld principe.
Hij is er niet in geslaagd een systematisch onderzoek in te stellen naar de historische
bepaaldheid van het psychisch complex, dat in de term ‘impressionisme’ besloten
ligt. Wanneer hij b.v. op blz. 8 zegt: ‘We vinden in de letterkunde typische
impressionistische kenmerken bij een Li-Tai-Peh, een Omar Khayyam, de Vaganten,
een Ronsard, en zelfs in een tijd als die van de Verlichting, zoo vijandig tegenover
het spontane en het onbevangene, een Günther en een Gleim’, dan heeft hij daarmee
het begrip impressionisme zoozeer vervaagd, dat het feitelijk geworden is tot een
louter formeele structuurvorm. En wanneer hij dan vervolgt: ‘Al deze dichters nu
staan, verschillend van tijd, bodemgesteldheid en ras, onafhankelijk van elkander,
daarentegen gebonden door hun kunst, die niets ander dan de poëtische vormgeving
van éénzelfde op het oogenblik gerichte, impressionistische levenshouding is’, rijst
toch de vraag, of deze veralgemeening psychologisch èn materieel wel voldoende
verantwoord is. Gaat de schrijver hier ten slotte niet weder te spoedig op ‘uiterlijke’,
d.w.z. ‘aesthetisch’-formeele kenmerken af? Ongetwijfeld zijns ondanks overigens,
want telkens blijkt, zoowel uit de inleiding als uit de studie zelf, hoezeer het hem
ernst is met zijn stelling: ‘Het impressionisme is een levenshouding’.
Dit maakt zijn boek telkens opnieuw belangwekkend en vruchtbaar voor den lezer.
Scherp ziet Dr. Lissens de dingen. Dat moge blijken uit het volgende citaat, dat op
blz. 209 te vinden is: ‘Niet één oogenblik hebben de Vlamingen op den gewonen
mensch neergezien uit de hoogte door de Hollanders ingenomen, niet één heeft
gesmaad lijk Kloos of gescholden lijk Van Deyssel. Doch, hoe ook het graadverschil
ze blijkt te vervreemden, geen van beiden, Vlaming of Hollander, vermocht, door
de onoverkomelijke tijdstrooming, het individualisme en het fragmentaire te verlaten.
Hetzelfde stempel staat op hun werk gedrukt: het individualisme heeft schuld aan
beider ontoereikendheid. Theoretisch konden Kloos en De Mont kunst en schoonheid
abstraheeren, zooals men den enkeling van zijn omgeving kan aftrekken; zooals
practisch woorden en daden van het individu geconditioneerd zijn door en terugslaan
op individu en omgeving, is het kunstwerk
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niet alleen van de kunst maar ook van staat, maatschappij en kerk afhankelijk, in
zekeren zin althans.’ Hij verwijst dan naar Kloos' bekende uitspraak, waarin de
suprematie der kunst tegenover deze drie machten verdedigd wordt en besluit zijn
betoog aldus: ‘De ontkenning van het verband van den enkeling met het geheel heeft
de Nieuwe Gids-beweging spoedig tot den val gebracht en heeft in Vlaanderen het
tusschengeslacht in ontoereikendheid geklemd.’
Wie op deze breede wijze de letterkundige ontwikkeling van zijn land overziet,
maakt de letterkundige geschiedenis vruchtbaar voor het litteraire leven van den
eigen tijd. Te lang heeft men zich eenzijdig in stijl-problemen verdiept zonder
voldoende acht te geven op de geestelijke vragen, die achter deze dingen liggen.
Daarom mag men ook niet verwachten, dat een en ander zonder ‘overgang’ geschieden
kan.
De studie van Dr. Lissens draagt ontegenzeggelijk de sporen van dezen
overgangstoestand. Men vindt ze het duidelijkst daar, waar de onderzoekingen op
neventerreinen moeten belanden, en waar de schrijver blijkbaar niet voldoende thuis
is om de gesteldheid van het veld in verband met zijn onderzoek te peilen. Uit den
aard der zaak valt dit in de inleiding het meest op, omdat daar de fundamenteele
problemen aangesneden worden. Vermoedelijk zou hier b.v. een werk als Spranger's
‘Lebensformen’ of Jaspers' ‘Psychologie der Weltanschauungen’ den auteur goede
diensten hebben bewezen.
Dit neemt inmiddels niet weg, dat zijn werk waardeering en bestudeering verdient.
Het sluit niet af, maar opent perspectieven. En dat is een goed ding. Ook al mogen
in Vlaanderen de jaren 1880-1893 in litterair opzicht misschien minder vruchtbaar
zijn geweest dan de jaren ervóór en erna, zij zijn belangrijk in het geheel der
letterkundige ontwikkeling, omdat de toen gegeven impulsen nog doorwerken tot
op den huldigen dag.
ROEL HOUWINK

Bert Bakker, Reizigers, Kampen, J.H. Kok, 1935.
Over het algemeen schrijft de jonge Protestantsche dichter Bert Bakker gedichten,
die als verzen zeer behoorlijk zijn en die het oprecht verlangen verraden zoo zuiver
mogelijk uitdrukking te geven aan de religieuze gevoelens, waardoor hij zich gedragen
weet. Verrassend sterk - ach wij, critici, verlangen ten slotte ook wel eens op een
zwak oogenblik naar ‘sensatie’! - zijn deze gedichten overigens niet, noch wat hun
vorm noch wat hun inhoud betreft. Zij sluiten zich in zeker opzicht misschien nog
het meest bij de poëzie van de Mérode aan, ofschoon het ‘palet’ van Bakker niet de
felheid en de gevarieerdheid van kleur bezit, die eigen is aan het werk van den ouderen
dichter.
Merkwaardig is, dat ook in de verzen van Bakker, evenals dat bij de gedichten
van zoovele hedendaagsche jongeren het geval is, dood en sterven zoo sterk op den
voorgrond treden.
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Een enkel breeder opgezet vers uit den bundel (‘Wee U’....) doet ons vermoeden, dat
het talent van dezen jongen dichter nog mogelijkheden bergt, die nauwelijks tot een
pril begin van ontwikkeling zijn gekomen; ja, dat het eigenlijk pas bezig is de wegen
te verkennen waarlangs het zich in de toekomst zal kunnen ontplooien. Het klinkt
misschien eenigszins paradoxaal, maar zijn zijn gedichten feitelijk niet te ‘mooi’
voor religieuze poëzie? Vloeien zijn zinnen hem niet te gemakkelijk uit de pen en
staan zijn beelden niet te spoedig voor hem klaar? Verdraagt ‘God’ het werkelijk
zich als het ware spelevarend mee te laten voeren op den stroom dezer poëzie?
Het is een groot gevaar van alle religieuze poëzie, dat zij God als van zelfsprekend
invlecht in haar werken; dat zij het zwijgen, ja zelfs het aarzelen vergeet tegenover
Hem, die woont in een ontoegankelijk licht. Men herinnert zich misschien nog, hoe
Marsman jaren geleden Rilke eens fel aangevallen heeft om zijn familiariteit met
God. Marsman had toen, naar onze meening, geen gelijk, omdat het bij Rilke een
opzettelijke uitingswijze betrof; veel meer zou hij gelijk gehad hebben, indien hij
zijn aanval gericht zou hebben tegen de tallooze dichters van religieuze verzen, die
het woord God even gemakkelijk op hun lippen nemen als het woord vrouw of
schemering. Intusschen: Bakker is nog jong en hij kan veel leeren, veel afleeren ook.
Hij kan de religieuze pose leeren onderscheiden van de religieuze werkelijkheid en
hij kan tot de ontdekking komen - om een wijsgeer te citeeren - dat het weliswaar
even gemakkelijk is om het woord God als het woord hond uit te spreken, doch dat
daarmee nog niets beslist is omtrent de waarachtige religieuze waarde van een gedicht.
Bij Bakker is zeker in potentie een religieus dichterschap aanwezig, maar het beweegt
zich voor ons gevoel nog te veel in vage stemmingen en onzekere ontroeringen om
reeds thans volledig tot zijn recht te kunnen komen.
Bakker zal zich, vermoeden wij, zeer beperken moeten voorloopig in het schrijven
van gedichten, wil hij niet bevangen raken in de zoo gevaarlijke sleur van mooie
woorden. Na het bovenstaande zal wel niet behoeven te worden betoogd, hoe bijzonder
gevaarlijk deze sleur is voor een religieus dichter, wiens instelling nu eenmaal met
zich brengt, dat hij voortdurend is als iemand die met vuur speelt.
ROEL HOUWINK

J. Bendien, in samenwerking met A. Harrenstein-Schräder, Richtingen
in de hedendaagsche schilderkunst, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1935.
Het verdient erkentelijkheid, dat dit boek, de nalatenschap en in zekeren zin het
testament des geestes van den in 1933 overleden schilder J a c o b B e n d i e n , op
zoo verzorgde wijze is verschenen. Het is een zeldzaam iets in ons land, dat een
schilder zich zoo compleet en stelselmatig rekenschap
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heeft gegeven van de schilderkunst van zijn tijd, waar hij zelf actief aan heeft
deelgenomen. In Frankrijk, waar men er gauw aan toe is om op een of andere wijze
een academie op te richten en het leerlingstelsel vrij uitgebreid is, komen tal van
schilders (zooals b.v. Ozenfant) er eerder toe verklarend op te treden dan in ons land.
Het type van den over zijn vak goed en boeiend schrijvenden kunstenaar is daar
minder zeldzaam dan hier.
B e n d i e n was een redeneerende figuur en zich bewust, dat deze redeneerzucht
onafscheidelijk aan de moderne richtingen is verbonden. Eenmaal op dreef kon hij
uren lang voortspinnen aan de wereld, waarin hij met heel den hartstocht van zijn
hypergevoelige natuur en subtiel analyseerenden geest verbonden was. Hij was niet
tevreden met verwerpen of aanvaarden. Hij moest rekenschap geven, weten waarom
hij zus of zoo reageerde op een verschijnsel. Langzamerhand is hij, in nauwe
samenwerking met mevrouw Harrenstein, er toe gekomen orde te brengen in den
modernen chaos. Hij is gaan rangschikken en indeelen volgens een bepaald schema.
Wie de lange inhoudsopgave leest met de korte veelzeggende titels, krijgt reeds een
indruk van het gebouw, dat hij heeft opgetrokken. Het is in zekeren zin een
encyclopedisch-geraamte geworden voor de moderne schilderkunst. Hij is daarbij
veel meer uitgegaan van beginselen dan van verschijnselen. De laatste toetst hij aan
de eerste. Hij behandelt geen figuren, maar bespreekt de k e r n der richtingen
zoodanig, dat de lezer, daarmede tenslotte vertrouwd, vanzelf het middel heeft
meegekregen om zich een oordeel over een bepaalden schilder te vormen. Bendien,
in tegenstelling met de meeste critici of kunstbeschouwers, brengt dus niet een
bepaalde figuur of een bepaald omlijnd werk naar voren, maar verheldert het inzicht
in het algemeen aan de hand van concreet gestelde, aandachtig uiteengerafelde
voorbeelden. Daar in ons land, voorzoover ik weet, tot nu toe slechts zeer
fragmentarisch door de bekende schrijvers over kunst in dezen zin pogingen zijn
ondernomen ten opzichte van moderne kunstenaars in Europa, mag het boek van
B e n d i e n als een zeer welkom en uniek document worden begroet, onmisbaar om
zich op de hoogte te stellen van een periode der schilderkunst, die, ondanks het
geoutreerde van een deel der uitkomsten, van meer beteekenis is geweest, dan men
uit gebrek aan contact daarmede in den regel wil toegeven. Men zal mij verwijzen
naar het bij Paris verschenen boek van Jos. de Gruyter. Het boek van De Gruyter is
echter van andere, breedere strekking, van een geheel anderen gezichtshoek en minder
systematisch geschreven. B e n d i e n is technisch veel meer concreet en behandelt
b.v. onderwerpen als ‘heldere kleuren’, ‘troebele kleuren’, ‘gevoels- en
verstandskleuren’, ‘gevoels- en verstandslijnen’, ‘de expressionistische lijn’, die zeer
essentieel en exact ingaan op de samenstellende deelen van het werk. Daardoor komt
B e n d i e n wel verder dan De Gruyter af te staan van het groote publiek, maar
daardoor heeft B e n d i e n tevens gewonnen aan concreet-bespiegelende waarde
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en treft men in zijn werk beschouwingen aan over waarden, die uiterst zelden worden
behandeld.
B e n d i e n zal waarschijnlijk in den beginne afstooten. Hij lijkt wat Duitsch en
wat al te systematisch. Hij zal koel en cerebraal heeten. Doch dit is slechts schijn.
Wie hem goed leest - niet te veel in eens en niet haastig - zal bemerken, dat zijn
voordracht fijn en licht (niet luchtig) is (dat zijn geen Duitsche kenmerken) en dat
hij hoewel exact, niet koel-cerebraal is. Integendeel. Bendien blijft in alles vertrouwen
op de intuïtie en ziet het intellect als van secundaire orde. Hij voelt veel voor
B e r g s o n , B u b e r , enz. Hij redeneert, maar is zich niettemin bewust volgens zijn
intuïtie te hebben gekozen en geschouwd1). Achter dezen geheelen opzet leeft een
vurige levensdrift, een soms vinnige felheid, die niet cerebraal is, maar zich op
moderne wijze uit, zonder krulletjes, zonder kleine gevoelsgolfjes, zonder romantische
vibraties, hoewel niet vrij van opwindingen. Strak en oogenschijnlijk klaar, kort en
bondig, met lichte ironische flitsen. Hij houdt niet van ‘smakelijke roesjes of
imposante wervelwinden’. Volgens hem behoort het niet te gaan om ‘de kracht, maar
om den inhoud eener levenswaardeering’.
Wie zich echter niet van de wijs laat brengen door de analyseer-zucht en den
systematischen opzet van het boek, maar deze slechts als het moderne, doorzichtige
instrumentarium ziet van levensimpulsen en intuïtie, zal meteen begrijpen, dat het
boek van Bendien als het ware symbolisch is voor de geheele moderne schilderkunst,
voorzoover deze de hechtingen der logica heeft losgeknipt en zich geheel heeft
overgegeven aan levensdriften, die de elementen, de oergronden van de kunst dicht
benaderen, maar aan verstaanbaarheid via het logische aanknoopingspunt hebben
verloren. Bendien nu heeft toch getracht met het woord deze gebroken
verstaanbaarheid te herstellen en komt dus feitelijk met zichzelf en zijn eigen
beginselverklaring (blz. 17) in strijd, zooals trouwens de geheele intuïtieve philosophie
lijdt aan een contradictie, door kennisbron en intuïtie te vereenzelvigen en dit mengsel
als grond te nemen voor een betoogtrant, die het toch niet buiten de logica kan stellen.
Uit tal van richtings-bepalingen van Bendien blijkt trouwens, dat de gevechten
tusschen de logica en het onderbewustzijn in hoofdzaak de aspecten bepalen.
A.M. HAMMACHER

1) Een curieus voorbeeld van de levensdrift, die als een schijnwerper gedeelten van het terrein
fel belicht maar andere deelen in het donker laat, is het totaal ontbreken van den naam van
S e u r a t in dit werk, dat toch oogenschijnlijk zonder uitgesproken voorkeur het geheele
veld tracht te overzien.
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J.-E. LABOUREUR, LES TAMBOURS ET LES FIFRES UIT ‘PETITES IMAGES DE LA GUERRE’ BURIJNGRAVURE

- 1916
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J.-E. Laboureur
door Roger Avermaete
JEAN-EMILE LABOUREUR werd te Nantes geboren, op 16 Augustus, 1877. Eerst
voelde hij zich tot de letteren aangetrokken. Doch, op 18 jarigen ouderdom, terwijl
hij te Parijs aan de Sorbonne studeerde, ging hij tegelijkertijd de cursussen van de
Académie Jullian volgen. Dat is het begin van zijn artistieke vorming. De Académie
Jullian is zoowat de tegenvoeter van de Ecole des Beaux-Arts. Vooral in dien tijd,
was de tegenstelling tusschen den nieuweren geest dier vrije academie en de
dogmatische aesthetica der officieele school nog zeer scherp. In het milieu waar J.-E.
Laboureur beland is hoort hij het nieuwe Evangelie verkondigen van de kunst der
nakende XXe eeuw. Cézanne, die zoolang genegeerd werd, en die zelfs door zijne
strijdmakkers beschouwd werd als 'n raté, neemt opeens een geweldige revanche.
De bittere strijd welken de meester van Aix jarenlang alleen gevoerd heeft om het
vormproces van de pictureele constructie op te lossen vind eindelijk echo bij de
jongeren. J.-E. Laboureur zal, net als menig ander kunstenaar, dien invloed ondergaan.
Een heilzame invloed, voor iemand die zich vooral op de graphische kunsten wil
toeleggen, want Cézanne is de man die de constructie in eere hersteld heeft, en die
niet terugdeinst voor deformatie om zijn doel te bereiken. Buiten Cézanne, die vooral
het artistiek klimaat bepaalt waarin de jonge Laboureur leeft, dringt een meer
rechtstreeksche invloed zich op, die van Henri de Toulouse-Lautrec. Deze curieuze
kunstenaar, authentiek edelman en onverbeterlijk bohémien, is de laatste waardige
vertegenwoordiger van het laat-impressionnisme. Net als van Gogh en Gauguin, die
zijn ouderen zijn, maar die niet meer tot de generatie der eerste Impressionnisten
behooren, zoekt hij zich langs andere wegen te redden. De Japansche houtsneden,
die pas door het Westen ontdekt zijn (Edmond de Goncourt publiceert zijn eerste
studie, gewijd aan Oetamaro, in 1893) wijzen hem den weg. Het scherp lineaire van
de Japanners wordt gretig door Lautrec aangewend om, op acute wijze, zijn familiare
wereld van deernen, danseressen, bohémiens, cirkus-artisten en drinkebroers weer
te geven. J.-E. Laboureur ontmoet Lautrec in 1895. Hij ziet hem meermaals werken.
De meester geeft hem den ‘wijzen raad’ de Universiteit te laten varen en zich aan de
kunst te wijden. Nog een ander raadgever daagt op: Auguste Lepère. Alhoewel deze
op verre na de beteekenis niet heeft van Lautrec, is het toch een niet te versmaden
kennis. Lepère is inderdaad de man die den heropbloei van de houtgravure in Frankrijk
verwekt, met opnieuw zelf in hout te gaan snijden, iets wat de artisten van de XIXe
eeuw nutteloos vonden en aan stielmannen overlieten. Door de werktuigen van den
ambachtsman opnieuw ter hand te nemen, werd de techniek in eere
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hersteld, met het bekende gevolg: een gansch nieuwe aesthetica zou weldra de
houtgravure van het Westen beheerschen.
Voor iemand die zich aan de graphische kunsten wil wijden, kon het moeilijk beter
uitvallen: de technische vaardigheid van Lepère zou Laboureur van groote hulp zijn
bij het verwezenlijken van zijn eerste houtgravures. Met Toulouse-Lautrec had hij
niet alleen lithographie kunnen bestudeeren, maar de meester deelde hem zeker iets
mede van zijn humoristischen kijk op menschen en dingen, terwijl de groote Cézanne
de nieuwe banen van de moderne kunst aantoonde. De eerste grondvesten zijn gelegd,
maar J.-E. Laboureur wil verder: hij gaat reizen. In 1899-1900 vertoeft hij te Dresden,
waar vooral het rijke prentenkabinet zijn belangstelling opwekt. Enkele jaren later
(1903) trekt hij naar de Vereenigde Staten van Amerika, waar hij tamelijk lang
verblijft. In 1906 bezoekt hij Canada en keert vervolgens naar de Vereenigde Staten
terug waar hij verscheidene lezingen houdt. Nadien vestigt hij zich te Londen. In
1909 ontvangt hij een reisbeurs en trekt naar het Oosten: Griekenland, Turkije en
Klein-Azië. Het volgend jaar bezoekt hij Italië, en woont 'n tijdlang te Florence.
Nu is de vorming voltooid, in der waarheid, een merkwaardige vorming: de reizen
brachten hem beelden en indrukken van de oude en de nieuwe wereld: Griekenland
en Amerika, twee uitersten die zich volledigen. Omdat de oude traditie wil dat de
kunstenaar naar Italië gaat, hebben veel moderne artisten angstvallig de landen van
het Classicisme geweerd, op grond van een anti-academische houding. Maar het
echte Griekenland is zóó verschillend van hetgeen de academische geest er van
maakt! Wie eenmaal voor het Parthenon heeft gestaan begrijpt dit best. Voor J.-E.
Laboureur beteekende Amerika nog de fabelachtige nieuwe wereld, waar de
Europeanen een tijdlang hebben naar opgekeken als verblufte kinderen. Dát
belichaamde het lyrisme van de moderne techniek, dát was het wondere land waar
alles ‘the biggest in the world’ was. Doch J.-E. Laboureur had tevens het geluk den
grond van het oude Hellas te betreden, met zijn sobere landschappen, die leeren dat
Classicisme iets meer is dan een conceptie van het menschelijk denken: een
werkelijkheid. Daar heeft hij de beteekenis kunnen aanvoelen van een lijn, zoowel
in de curve van het landschap als in den bouw van de tempels, en vooral, voor wie
graphisch voelt, in die wonderbare vazen, den triomf der synthetische teekening. Als
tusschenschakel, de werken van de oude meesters, in de mappen van de
prentencabinetten: Mantegna, Schongauer en menig ander; doch minder de groote
namen van de Hoog-Renaissance dan de meesters van het Quattrocento. En met
reden: het is immers vóór het ontstaan van het sfumato van Leonardo da Vinci en
hetgeen men haast het impressionnisme van Tiziaan zou durven te noemen, dat men
vooral scherpe teekenaars vindt, voor wie kleur en atmosfeer ondergeschikte
elementen zijn. En dit verklaart waarom Italië zoo weinig op J.-E. Laboureur
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geageerd heeft, Hij kent de zuiverste bronnen. Daarom blijven ietwat troebele
elementen zonder vat op hem. 1913 beteekent een mijlpaal in zijn carrière. De
vormingsperiode is ten einde. De invloeden zijn bezonken, de indrukken verteerd.
Nu veropenbaart zich J.-E. Laboureur met zijn eigen visie.
In zijne leerjaren heeft hij menig houtgravure en lithographie vervaardigd. Toch
ligt van meet af het hoofdaccent op de gravure in metaal. Maar de zuivere gravure
met het burijn wordt nog niet beoefend. Deze komt eerst aan de beurt in 1916. Te
voren is J.-E. Laboureur in de eerste plaats een etser, die, als afwijking, ook wel eens
een droge naald maakt. Zijn eerste ets: ‘Cabane de Douanier’ dagteekent van 1896.
Twintig jaar lang etst hij dus, alvorens de burijngravure aan te vatten. Gedurende al
dien tijd zijn er heelwat schommelingen in zijn werkwijze vast te stellen. Zeer
traditioneele dingen wisselen af met pogingen om iets anders te brengen. In den
beginne werkt hij zuiver realistisch, doch zonder technische eenheid. Soms doet hij
pictureel, zoekt naar atmosfeer, door de romantische manier toe te passen die ingeleid
werd door Rembrandt. Tusschendoor verschijnen reeds prenten die zuiver lineair
behandeld zijn. De onderwerpen zijn uiterst eenvoudig en directe weergaven van de
natuur, volgens de conceptie van de Impressionnisten: landschappen, menschen,
dieren.... Men denkt aan Toulouse-Lautrec, aan Steinlen, aan Whistler. Een plaat
getiteld ‘Les souliers’ schijnt geïnspireerd door van Gogh. In 1905 publiceert hij zijn
eerste album: ‘Ten Etchings from Pittsburgh’. Deze tien platen zijn pittoreske
weergaven van de amerikaansche stad. Het volgend jaar geeft hij een nieuw album
uit: ‘In the Pittsburgh Mills’, hetwelk toelaat een lichten vooruitgang aan te stippen.
De werkwijze is minder traditioneel en enkele van deze industriezichten hebben
beslist allure. Er kan echter moeilijk sprake zijn van een eigenlijke evolutie. De platen
van 1907, met New-York als onderwerp, blijven gewoon pittoresk. In ééne prent,
getiteld ‘Après-midi, cinquième avenue, New-York’ (1908) verschijnt, voor het eerst,
een geestelijk element: een oude dame gehuld in bont en pluimen, gevolgd door een
jongere, stapt uit een koets, onder den voornamen blik van een rijk uitgedoscht lakei;
hier sprankelt iets van den fijnzinnigen humor dien J.-E. Laboureur later zoo mild
in zijn werk zal ten beste geven. Verdere sporen van dezen opmerkingsgeest vertoonen
zich wel af en toe in het uitbeelden van straattypen, doch zonder een dominant-accent
te geven aan het werk van deze periode. In 1911 komt een nieuwe reeks tot stand,
gewijd aan de Acropolis van Athene. Het scherp lineaire van het Attische landschap
heeft J.-E. Laboureur zeer goed gevat. Deze prenten vormen een schril contrast met
zijn indrukken van het Oosten (Smyrna, Galata) waar het pittoreske opnieuw een
hoofdrol speelt. Nochtans, in 1912, haalt allegns de vereenvoudigde lineaire conceptie
de bovenhand. ‘Le Rond-point des Champs-Elysées’ is wellicht de laatste prent van
de realistische periode. Hetzelfde jaar nog (1913) ontstaan er een reeks platen
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die de nieuwe manier inleiden: de stijl J.-E. Laboureur is nu geboren.
Deze nieuwe manier uit zich in de platen getiteld ‘La Vendeuse’, ‘Le Policeman,
Londres’, ‘L'Amazone’, ‘L'Amazone au lévrier’, ‘Les amants au bois’, ‘Le passage
à niveau’, ‘Le jockey d'Epsom’ (twee nummers), ‘Le café du commerce’. In ‘La
Vendeuse’ komt voor het eerst een spel van schuine lijnen voor. In ‘Le policeman,
Londres’ wordt de teekening haast schematisch. In ‘L'amazone’ en ‘L'amazone au
lévrier’ komen de nieuwe veroveringen tot evenwicht: eenerzijds, een spel van scherpe
rechte lijnen, anderzijds, de stylisatie van de figuren en de schematische weergave
van de détails. Er is nog iets meer: wellicht onder den invloed van de modernistische
denkbeelden die op dit oogenblik de avant-garde bezielen neemt J.-E. Laboureur
kordaat enkele vrijheden met het objectieve aspect van de physische wereld. Hij blijft
niet langer de trouwe vertolker van hetgeen hij ziet. Aan de perspectivische juistheid
wordt willekeurig verzaakt terwille van het twee-dimensionale van de plaat. Dit
verraadt ongetwijfeld den invloed van het Cubisme. Op beide prenten wordt b.v. de
geruiten tegelvloer geteekend, zonder inachtneming van de perspectief, ja, zelfs niet
van de lijnen die realistisch dezen vloer omlijsten. Eindelijk loopen lijnen over elkaar,
meestal om een beweging aan te duiden: dit is een overblijfsel van het Futurisme,
dat immers, in hoofdzaak, de dynamische weergave van het leven beoogde, waarbij
vooral het dooreenvlechten van lijnen en vlakken als uitdrukkingsmiddel in
aanmerking kwam. Hierbij dient nog opgemerkt dat J.-E. Laboureur weinig arceert
en zijn platen slechts lichtjes laat bijten door het sterkwater. Het lineaire triomfeert
op gansch de lijn. Hier en daar zijn arceeringen voorzien, om meer accent te geven.
In 1914 is er geen noemenswaardige evolutie aan te stippen. De kunstenaar breidt
zijn veroveringen uit: figuren, landschappen, stillevens, kleine tafereelen van het
stadsleven volgen elkander op. Af en toe komt een pittige noot te voorschijn. Deze
was reeds te bespeuren in ‘Le café du commerce’ (1913). In ‘Le marché aux fleurs
ou la rencontre’, in ‘L'Ile déserte’ en ‘La Pâtisserie’ komt die fijne humor weer
zachtjes naar voren. Met enkele zeer dunne lijntjes wordt een snob gesilhouetteerd,
in een geblaseerde pose, naast een elegante dame met precieuse gebaren. De details
die het decor situeeren zijn even geestig behandeld: een halve stoel, een pilaster, een
gordijn, de taartjes op rijen als gedisciplineerde soldaten. Zelfs wanneer J.-E.
Laboureur andere tooneeltjes weergeeft, behoudt hij vaak dezelfde pittige visie. In
‘Paysage au soldat’ is gansch het landschap in fijne krulletjes opgelost, de
boomstammen zijn gereduceerd tot een mager lijntje, de boompjes lijken wel
speelgoed en wat te zeggen van het onbeduidend soldaatje? De werkelijke afmetingen
van de plaat spelen hierbij geen rol, het is de visie van den kunstenaar die zich
opdringt. Zij is het die het landschap herleidt tot een lieflijk sprookjesdecor. In ‘Le
Bouquet champêtre’ steekt dezelfde geest: die bloementuil lijkt wel
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op een vuurwerk, een zeer geordend vuurwerk zooals het betaamt, met een preciese
teekening van elke bloem, van elken stengel.
De oorlog. Alle valide Franschen worden opgevorderd, en J.-E. Laboureur is er
bij. Alle kunstleven is meteen stopgezet. Er is begrijpelijkerwijs heel wat tijd noodig
alvorens de mensch, ondanks zijn groot aanpassingsvermogen, zich aan zulken
abnormalen toestand wennen kan. De eindelooze loopgravenoorlog op het Westelijk
front zal echter tot een organisatie leiden die, per slot van rekening, door den soldaat
aangevoeld wordt als iets normaals. In 1916, wanneer de eerste schokkende
gebeurtenissen voorbij zijn, komt opnieuw de mensch te voorschijn met zijn gedachten
en zijn droomen; 1916, dat beteekent o.m. het verschijnen van ‘Le Feu’ van Barbusse.
J.-E. Laboureur fungeerde eerst als tolk bij de XIIde divisie van het Britsche leger,
om later, wanneer de eerste Amerikanen in Frankrijk ontscheepten, aan de
Amerikaansche basis te Saint-Nazaire te worden gehecht. In 1916 herbegint hij te
graveeren. Maar het is voorloopig uit met het etsen. J.-E. Laboureur graveert nu voor
de eerste maal op koper met het burijn. Als koper gebruikt hij zelfs geruimen tijd
hulzen van granaten. Hij zal deze oude techniek, waar eenmaal Mantegna, Pollajuolo,
Dürer, Campagnola e.a. zich in onderscheidden, in eere herstellen. Het is door zijn
arbeid dat de moderne geest nu ook de kopergravure gaat beheerschen, want, in den
ongemeenen heropbloei welke de graphische kunsten in het begin van de XXe eeuw
reeds kennen, speelt zij geen rol. Terwijl de houtgravure in Frankrijk, dank zij Auguste
Lepère, Félix Valloton, Raoul Dufy e.a. het op enkele jaren gebracht heeft tot een
volledige hernieuwing der aesthetische mogelijkheden, terwijl lithographie, ets en
droge naald druk beoefend worden, schijnt de burijngravure totaal verwaarloosd.
Wellicht omdat het moeilijker is, bij middel van deze techniek, iets te bereiken. De
gestadige vogue van de andere procédé's, vooral van het etsen met al zijne varianten,
verklaart zich door het vrij gemakkelijke resultaat, waarbij het toeval een niet te
versmaden hulp biedt. Noch voor het beoefenen van lithographie, noch voor droge
naald-gravure zijn veel bijzondere kennissen noodig en zulks verklaart waarom de
schilders een niet te loochenen voorliefde voor deze procédé's toonen. Voor houten kopergravure is het geval geheel anders. Spontaneïteit en ingeboren talent volstaan
niet meer, er is bovendien een technische vaardigheid noodig zonder welke de grootste
gaven van de wereld niet tot uiting kunnen komen. De vogue van de houtgravure,
die ettelijke jaren zou aanhouden, verklaart zich door meer dan één reden: houtgravure
is het meest geschikte illustratiemateriaal, nl. datgene dat het best harmonieert met
de typographie; zij biedt uitwendig iets nieuws door het contrasteerend spel van witte
en zwarte vlakken; het uitzicht is ietwat primitief, soms barbaarsch, hetgeen
overeenstemt met de aesthetische denkbeelden van den tijd. De kopergravure bezit
geen enkel dier eigenschappen. Het is een kunst van verfijning, die, bovendien, aan
den
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graveur veel grootere technische eischen stelt. Met een compositie in wit en zwart
is het vrij gemakkelijk een effekt te bekomen. De teekening zelf hoeft niet eens
expressief te zijn. Wanneer ze onbeholpen is en naïef is dat geen euvel, wel
integendeel, het is een charme meer, die het uitzicht ten goede komt. De gravure met
het burijn is alleen aangewezen op de lijn, zonder eenig hulp van een bijtend vocht,
zooals bij etsen, zonder de zwierigheid van de droge naald, die arabesken teekent.
Het groote verschil, en dat wordt te veel verwaarloosd bij het apprecieeren van
graphisch werk, spruit voort uit de gebruikte instrumenten. Het burijn, door zijn vorm
zelf, laat niet de minste grilligheid toe. Elke lijn is een groef en geen krabbel. Ze
dient met beslistheid gedreven en laat niet de minste herneming of verbetering toe.
Het spreekt vanzelf dat het uitzicht door deze techniek beïnvloed wordt. Net zooals
de houtgravure, vóór het optreden van Auguste Lepère, werd de burijngravure dan
ook uitsluitend beoefend door vaklui zonder eenige artistieke pretentie, menschen
die met hunne fijne groefjes een bepaald onderwerp wisten te konterfeiten.
J.-E. Laboureur was uitstekend voorbereid om hernieuwing in de kopergravure te
brengen. Zijn etsen, vooral die der laatste jaren, waren hoe langer hoe meer lineair
geworden en hij maakte bovendien zeer weinig gebruik van het sterkwater. Hij
bepaalde er zich doorgaans bij met zijn plaat eventjes te laten bijten, derwijze dat de
lijnen wat meer accent verkregen, doch zonder ooit de lijnen te laten uitvreten, zooals
menig etser het doet. De eerste proeve met het burijn is een vrouwenportret: ‘Yvette’.
Het is feitelijk geen compositie die gansch het vlak beheerscht zooals J.-E. Laboureur
gewoonlijk werkt, doch veeleer een schets, die als studie van het nieuwe middel
bedoeld wordt. Het resultaat geeft wellicht voldoening aan den kunstenaar, want nu
ontstaan meer prenten, gewijd aan de soldaten in den oorlog. Het zijn: ‘L'arrivée au
cantonnement’, ‘L'amour dans les ruines’, ‘L'enfant blessé’, ‘L'arrivée des journaux
anglais’. Hierop volgt een reeks van negen platen, ook in 1916 gegraveerd, en die
het volgende jaar gepubliceerd worden: ‘Petites images de la guerre sur le front
britannique’ met een voorwoord van Roger Allard. Verder ontstaan nog, insgelijks
in 1916, verschillende platen in denzelfden trant: ‘Le printemps en Artois’, ‘La jolie
marchande de volailles’, ‘Les plaisirs du camp’, ‘Passage de troupes’, ‘Cavaliers
anglais en Picardie’, ‘La soirée au village’, ‘Flying corps’, ‘Bivouac sur les bords
de l'Ancre’, ‘L'obus’, ‘Le soldat sous la pluie’, ‘Les adieux du permissionnaire’.
Deze platen illustreeren vooral het leven van den Britschen soldaat. Behalve ‘l'obus’,
waar geen mensch op voorkomt en ‘Les adieux du permissionnaire’, uitzonderlijk
met Fransche soldaten, zijn het overal Britten die door den graveur werden uitgebeeld.
Britten, in allerhande bezigheden: statig opmarcheerend in ‘Les tambours et les
fifres’, alsof ze nog voor Buckingham Palace defileerden in rooden rok en met hooge
berenmuts; flegmatisch
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toekijkende bij het ontploffen van een granaat (‘La marmite’); flirtend met een mooie
meid (‘Les soldats et la servante’, ‘La jolie marchande de volailles’, ‘Le printemps
en Artois’). De ironische opmerkingsgeest van den kunstenaar vindt hier een
vruchtbaar arbeidsveld. De Britsche soldaat is immers zóó verschillend van den
Franschen, dat men zeer goed begrijpen kan hoe een intellectueel Franschman daarop
reageert. Als typische voorbeelden kunnen de boeken van André Maurois gelden,
die in dezelfde periode geschreven werden: ‘Les silences du colonel Bramble’ en
‘Les discours du Docteur O'Grady’. Maurois, die als tolk aan het Engelsche
Hoofdkwartier verbonden was, heeft op plezierige wijze deze voor een Franschman
zonderlinge fauna beschreven. Het graphische commentaar van J.-E. Laboureur is
van dezelfde kwaliteit. De ironie van den kunstenaar slaat nooit over tot caricatuur,
evenmin als ze bij Maurois groeit tot scherts. Integendeel, ze verraadt veeleer een
geheime bewondering. De traditioneel slordige Fransche soldaat wordt in den
wereldkrijg de ‘poilu’ en dat is nu precies geen referentie van zindelijkheid. Daar
tegenover staat de Brit, altijd even netjes en keurig. De laatste prent van Laboureur's
album, ‘Le campement avant la bataille’ is wel de meest typische op dit gebied: Voor
een tent staat een slanke Engelschman. Hij draagt hooge cavalerielaarzen, een rijbroek.
Hij staat in zijn hemdsmouwen en hij is bezig zijn das te knoopen, rustig en ernstig,
alsof hij zijn toilet maakt om op bezoek te gaan. Dat de slag nakende is verandert
voor hem niets aan de gansche aangelegenheid. Een elegante Brit, vaak met een stick
gewapend, is voor Laboureur een dankbaar onderwerp. Geen uitwendige kenteekens
dienen gebruikt opdat men den officier van den soldaat zou onderscheiden. De
nuchtere flegme van den soldaat (‘Le soldat sous la pluie’), wordt aangevuld door
een sportieve distinctie bij den officier (‘Cavaliers anglais en Picardie’). In ‘Flying
corps’ komen officier en soldaat samen voor, elk met zijn eigen karakter. Beide
personages worden weergegeven met slechts enkele trekken, maar de houding volstaat
om het verschil duidelijk te maken. J.-E. Laboureur is de man van de kleine pittige
details. Hij schetst een Schot met enkele summaire lijnen, maar hij zal nooit de lintjes
vergeten die aan diens kousen bengelen. Op elke prent vindt men van die rake
bijzonderheden. Van den oorlog zelf is niet veel te zien: de prent, waarop een soldaat
die de wacht houdt bij prikkeldraadversperringen in een gehavend dorp, (‘Les
Trancheées dans le village’) wijkt niet af van de elegantie die Laboureur's werk
kenmerkt. De granaat die ontploft in een stadswijk, voor een Engelschman die eventjes
toekijkt en een Schot die onbeweeglijk blijft staan (‘La Marmite’) wordt eene mooie
rookwolk die opstijgt in sierlijke krullen. ‘L'Obus’ toont een granaat die door de
lucht vliegt, in een harmonieus spel van rechte lijnen en curven. Overal prijken nog
boomen met hun groen. Soms groeit het wel tot echt idyllische landschappen
(‘Printemps en Artois’, ‘Passage de troupes’). Neen, de tragedie
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van den oorlog vindt bij J.-E. Laboureur geen weerklank. En wellicht dient de
verklaring gezocht in de werkwijze van den kunstenaar, werkwijze die, op hare beurt,
het gevolg is van een bepaalde levensbeschouwing.
Op de evolutie naar meer synthetischen eenvoud, naar meer scherpte in het lineaire
werd reeds gewezen. Het veranderen van procédé, van ets naar burijngravure, houdt
hiermede gelijken tred. Daarbij komt nog een geestelijk element, dat zich hoe langer
hoe sterker zal opdringen: de fijne humor van den klassiek-voelenden Franschman,
die, in alle omstandigheden, de voorkeur geeft aan het evenwicht van het verstand
op de impulsen van het hart. Deze prenten, gewijd aan de kleine historie van het
oorlogsleven, beduiden ook technisch een merkelijken vooruitgang. De laatste
aarzelingen in de compositie zijn verdwenen. Met vaste hand gaat de kunstenaar te
werk. Wanneer hij ergens een accent wil leggen, is hij thans verplicht arceeringen
aan te wenden, zonder eenigen steun van een bijtend vocht. Die arceeringen krijgen
hierdoor een veel grootere beteekenis. Een heel stel verschillende manieren worden
toegepast om de noodige nuances te bekomen. Zij geven de gepaste kleur aan de
teekening. Doorgaans worden deze arceeringen uiterst regelmatig aangewend, terwijl
de figuren summair worden weergegeven, met haast geometrische lijnen. Nochtans
blijven ze levendig en frisch, omdat ze altijd expressief zijn, en wellicht omdat ze
vaak over elkaar loopen, zonder realistische bekommernis, waardoor een dynamisch
effekt ontstaat. De invloed van het Cubisme valt niet te loochenen (b.v. ‘Irish Whisky’,
1916).
De werkwijze van J.-E. Laboureur zal geen noemenswaardige veranderingen meer
ondergaan. Hij heeft zijn weg gevonden. Maar zijn manier verruimt zich. De
compositie wordt zwieriger, de teekening rijker. Het ietwat summaire, dat vaak de
vroegere platen karakteriseert, verdwijnt. De details komen nog meer op den
voorgrond, gediend door een humoristischen opmerkingsgeest. ‘La cabaretière obèse’
(1917) kan als vertrekpunt dienen voor deze verruiming. J.-E. Laboureur, die steeds
getrouw was aan rechte lijnen en magere uitgerokken figuren, toont hier een
reusachtige waardin, cirkelvormig behandeld, in een decor van dikbuikige vaten. ‘Le
dîner à l'auberge’ (1917) getuigt van dezelfde soepelheid. In ‘Matelots américains
et français’ (1917) wordt het virtuositeit: drie matrozen, twee Amerikanen en een
Franschman, geven elkander den arm en marcheeren vroolijk de stad in. De
arceeringen in de contours geven een uiterst expressief relief aan de drie figuren. De
volgende platen, ‘Nègres américains à Saint-Nazaire’ (1917), ‘Au balcon’ (1917)
verduidelijken de verrijking van den kunstenaar. Deze laatste prent - een soldaat met
een vrouw op een balcon, waaronder men een veelzeggend uithangbord ‘chambres
meublées’ leest - geeft een nieuwe klank. Er spreekt iets meer humaans uit dit tafereel:
J.-E. Laboureur heeft hier zijn ironie terzij gelaten. De compositie heeft trouwens
een monumentaal aspect dat nieuw aandoet. Deze humane klank komt terug, maar
iets lief-
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lijker, in ‘La plage déserte’ (1918), terwijl ‘Le policeman américain (Saint-Nazaire)’
(1918) weer sterk ironisch getint is, en ‘Dockers nègres’ (1918) evenzeer.
In 1919, komt opnieuw de ets aan de beurt. J.-E. Laboureur beoefent nu
tegelijkertijd de twee procédé's: ets en burijngravure, maar het is duidelijk dat de
aesthetische veroveringen die hij met het burijn bevochten heeft niet verloren gaan.
Zij blijven het hoofdaccent geven. Zijn meesterschap in deze bevestigt zich trouwens,
naarmate nieuw werk ontstaat. In ‘Le Tir forain’ (1920), ‘Le kiosque à journaux’
(1920) komt dit duidelijk tot uiting. Het lijnenspel wordt steeds zwieriger. Ondanks
de vereenvoudiging van de lijnen, is de compositie rijker gevuld, met iets grooter in
de visie dan totnogtoe het geval was. Het schematische van vroegere figuren is totaal
verdwenen. De arceeringen spelen een grootere rol. Nu worden veel aanzienlijker
gedeelten gearceerd, waardoor de prent een warmer accent krijgt. In sommige prenten
komt de kunstenaar tot sterk contrasteerende effekten. B.v. in ‘La cavalière’ (1921).
Op andere platen heeft hij geëtst en met het burijn gegraveerd. ‘L'assiette de petits
fours’ (1920) werd aldus bekomen. Hier is de teekening zóó fijn dat ze haast irreëel
schijnt, terwijl enkele sombere vlakken het contrast nog verscherpen. Nooit valt
Laboureur in saaie herhalingen. In ‘La fille au litre’ (1921) verschijnt een groote
vrouwenfiguur. Hetzelfde jaar nog graveert hij met klassieke soberheid ‘Les trois
pommes’. In ‘Les trois marins’ (1921) doet hij weer pittiger aan. ‘La Blanchisseuse’
(1922) is een van zijn mooiste prenten. Zijn manier is hier tot een buitengewone
rijkheid opgevoerd. Het blijft nog steeds hetzelfde spel van lijntjes, maar ze worden
verwerkt tot een haast ongelooflijk gamma van nuances. Wanneer men de
verschillende staten van deze gravure vergelijkt, komt duidelijk de verruiming van
Laboureur's talent naar voren. De eerste staat kan vergeleken worden met de beste
prenten van de oorlogsperiode. Ze bezit meer zwierigheid in de teekening en nagenoeg
dezelfde densiteit in de arceeringen. Vergelijkt men echter met dezen den tweeden
staat, dan springen onmiddellijk de vorderingen in het oog. Deze zijn uitsluitend toe
te schrijven aan de grootere expressie van de arceeringen, die aan meer dan één detail
van de compositie ten goede komen. De derde staat brengt nog meer accent aan
sommige onderdeelen. Deze proefneming kan men herhalen zooveel men wil, ze zal
steeds hetzelfde resultaat geven. Aan de aanvankelijke compositie wordt niets
gewijzigd, maar telkens kan een verrijking worden geconstateerd door het methodisch
aanvullen van de arceeringen. In 1922, nieuwe evolutie: schaduwvlekken worden
nu door vierkant of rechthoekige gearceerde vlakken weergegeven. Ondanks het
systematische van deze werkwijze missen de aldus behandelde platen geenszins
charme: ‘Le repos des cyclistes’, ‘La petite place’, ‘Orage’, ‘Le petit hôtel de ville’.
De verdere platen van J.-E. Laboureur brengen geen nieuwe veropenbaring meer.
De kunstenaar blijft met
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een ongemeene en een onverzwakte virtuositeit de etsnaald maar vooral het burijn
hanteeren. Men kan alleen de speelsche oplossingen bewonderen welke de graveur
hier en daar aanwendt. Zoo b.v. in de bladeren van de boomen: in ‘En forêt’ (1922)
met korte parallel-trekken, of met rechte arceeringen en enkele krullijnen in ‘Le
Sémaphore’ (1923); in ‘Sur la Marne’ (1924) is het gebladerte gebekt als festoen; in
‘La facteur rural’ (1924) lijkt het op een wolk en in ‘Les concerts du village’ op een
bloemkool; in ‘Le vieux poirier’ (1925) is er geen sprake meer van een treffende
vergelijking. Dat is waarachtig een poëma van fijne nuances, en wellicht een der
mooiste prenten van den meester. Er bestaan niet minder dan vijf staten van deze
merkwaardige prent. J.-E. Laboureur is hier tot een hoogte geraakt die niet meer te
overschrijden schijnt. Dit resultaat sluit echter een gevaar in zich, nl. dat de kunstenaar
niet verder kan en aldus vastloopt in dezelfde werkwijze, die weldra een formule
wordt. Blijven evolueeren is de gebiedende wet voor den scheppenden kunstenaar.
Ze is bijzonder hard voor dengene die zich aan de graphische kunsten wijdt, omdat
de mogelijkheden in deze erg beperkt zijn. Daar waar een schilder beschikt over een
haast onbegrensde wereld zit de graveur vast aan het beperkte veld van wit- en
zwart-schakeeringen, die dan nog afhankelijk zijn van de mogelijkheden van elk
procédé. Er kan werkelijk een moment komen dat men niet verder meer kan. Het
voorbeeld van Frans Masereel is stichtend op dat gebied: om niet in een formule vast
te raken, is deze meester van de houtgravure blijven zoeken, helaas, met het negatieve
resultaat dat menigeen getroffen heeft. J.-E. Laboureur heeft zijn heil gezocht in
andere middelen. Van 1925 af verschijnen vooral prenten waarin twee procédé's
gecombineerd zijn, nl. burijn en ets, ofwel: ets en aquatint. Het ietwat vage dat de
ets en de aquatint eigen is, of liever het schilderachtige element dat door deze
procédé's, vooral door aquatint, kan verkregen worden, komt te gepasten tijde de
scherpe lijn van het burijn volledigen, door iets malscher dan de gewone arceeringen.
De puristen zullen heel zeker beweren, en niet ten onrechte, dat deze werkwijze
minder zuiver is. De burijngravure heeft een natuurlijke strengheid die in bewerkingen
met aquatint niet te vinden is. Toch dient toegegeven dat J.-E. Laboureur geen
misbruik maakt van schilderachtige elementen. ‘La porte de l'Estaminet’ (1925), ‘La
lingère’ (1925), ‘La cabane forestière’ (1927), zijn typische voorbeelden van deze
werkwijze, die eveneens meermaals door den kunstenaar wordt aangewend in de
talrijke illustratiewerken van de laatste jaren. Ondanks deze nieuwe ontwikkeling
van zijn activiteit, verzaakt hij geenszins aan het produceeren van kopergravures.
Enkele cijfers geven wellicht een beter idee van deze productie: vijf platen in 1929;
negen in 1930; vijf in 1931; een en twintig in 1932; zeven in 1932; elf in 1934; vier
in 1935. Deze platen vormen - op enkele na - een lange reeks landschappen,
voornamelijk gewijd aan de moerassen van de Brière,
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een streek waar J.-E. Laboureur jaarlijks heengaat. Twee dezer platen hebben vrij
belangrijke afmetingen. Het zijn ‘L'Entomologiste’, ets en burijn, en ‘Andromède’,
een burijngravure. Bovendien dient nog een album van tien prenten vermeld, getiteld:
‘Graphismes’ (1931). De jongste werken schijnen een zekeren terugkeer aan te duiden
naar een meer objectief realisme, misschien is dit verklaarbaar door de aanzienlijke
rol die het landschap is gaan innemen in de belangstelling van den kunstenaar.
Technisch valt alleen te vermelden, als nieuw element, het toevallig gebruik van de
roulette. Dit instrument moet met veel vakkennis gehanteerd worden, wil men niet
vervallen in een mechanisch uitzicht. Onnoodig te zeggen dat J.-E. Laboureur de
roulette volkomen meester is. De man, die zóó zwierig omspringt met rechte lijnen,
weet ook uit de aldus bekomen stippellijnen het hoogste rendement te halen.
Het was fataal dat een talent met aristocratische eigenschappen als dit van J.-E.
Laboureur, een ongemeen succes moest kennen in de boekverluchting. Indien het
mooie boek in Frankrijk, kort na den wereldoorlog, een buitengewonen bijval oogst,
hetgeen verklaarbaar is door het onooglijk aspect van het gewone boek, viert vooreerst
de houtgravure hoogtij. Nochtans ontstaat er weldra een reactie tegen dit middel,
tengevolge van het al te overvloedig aanwenden van houtgravures bij de goedkoope
uitgaven, nl. die van Fayard en van Ferenczi. De houtgravure wordt hierdoor erg
gebanaliseerd en de gespecialiseerde uitgevers zoeken naar andere middelen om hun
klienteel van bibliophilen te bevredigen. De lithographie, de ets en de burijngravure
komen op den voorgrond. J.-E. Laboureur neemt een aanzienlijk deel aan deze
hernieuwing van het mooie Fransche boek. Hij is de aangewezen man om sommige
zeer geraffineerde werken te illustreeren. Het zal volstaan enkele titels te vermelden
om dit te verduidelijken, want, het dient gezegd ter eere der uitgevers, de keuze is
altijd verstandig: ‘Beauté, mon beau souci....’ van Valéry Larbaud (1920), 39
burijngravures; ‘Supplément au voyage de Bougainville’ van Diderot (1921), 4
prenten, ets en aquatint, en 3 kleine houtsneden; ‘Tableau des grands magasins’ de
J. Valmy-Baisse (1925), 12 burijngravures; ‘The Devil in Love’ van Cazotte (1925),
7 etsen; ‘Silbermann’ van Jacques de Lacretelle, (1925), 16 burijngravures; ‘Hélène
et Touglas ou les joies de Paris’ van Jean Giraudoux (1925), 6 burijngravures; ‘Songe
d'une femme’ van Remy de Gourmont (1925), 28 burijngravures; ‘L'envers du
Music-hall’ van Colette (1926), 32 burijngravures; ‘Les sonnets du Docteur’ van Ch.
Camuset (1926), 4 etsen; ‘Les silences du Colonel Bramble’ van André Maurois
(1926), 15 burijngravures; ‘Physiologie du goût’ van Brillat-Savarin (1926), twee
platen, burijn en ets; ‘Aventures satyriques de Florinde’ (1926), 6 platen, ets en
burijn; ‘Couleurs’, van Remy de Gourmont (1928), 26 platen, ets en roulette; ‘A
rapture’ door Thomas Carow (1927), 2 burijngravures; ‘Suzanne et le Pacifique’ van
Jean Girau-
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doux, (1927) 33 burijngravures; ‘Le gland et la citrouille’ van E. Gérard-Gailly
(1927), 11 burijngravures; ‘200 chambres, 200 salles de bain’, van Valéry Larbaud
(1927), 10 burijngravures; ‘Petits et grands verres’ van N. Toye en A.H. Adair (1927),
10 platen, ets en burijn; ‘The Beaux Stratagem’ van George Farquhar (1928), 7 etsen,
lichtelijk met de droge naald hernomen; ‘A sentimental journey’ van Lawrence Sterne
(1928), 6 platen, ets en burijn; ‘La saison au Bois de Boulogne’, van Maurice
Beaubourg (1928), 16 etsen; ‘Le portrait de Dorian Gray’ van Oscar Wilde (1928),
23 gravures, burijn en roulette; ‘Pages à mon goût’ van Gilbert de Voisins (1928),
10 burijngravures, enkele met aquatint bewerkt; ‘Tristan Chaudy’ (1928), 15 platen,
ets en burijn; ‘Les discours du Docteur O'Grady’ van André Maurois (1928), 15
platen, ets en burijn; ‘Supplément au spectateur nocturne’ van Fernand Fleuret (1928),
vier platen, ets en burijn; ‘Le chasseur vert’ van Stendhal (1929), 7 platen, ets en
burijn; ‘La paix’ van Aristophanes (1929), 25 platen, ets en burijn en 6 kleine
houtsneden; ‘Contrerimes’ van P.J. Toulet (1929), 62 platen, ets en burijn; ‘La vie
des abeilles’ (.... des termites,.... des fourmis) (1930), van Maurice Maeterlinck
(1930), 32 platen, ets en burijn; ‘Fugues sur Siegfried’ van Jean Giraudoux (1930),
4 platen, ets en burijn; ‘Les caves du Vatican’ van André Gide (1930) 37 platen, ets
en burijn; ‘L'Enlèvement sans clair de lune’ van Tristan Derême (1931), 20 platen,
geëtst in kleuren, en 11 versierletters in hout gesneden; ‘The Amores’ van Ovidius
(1931), 5 etsen; ‘Judith’ van Jean Giraudoux (1931), 6 burijngravures; ‘Le Jour de
l'an d'un vagabond’ van Albert Glatigny (1932), 8 burijngravures. Deze opsomming,
hoe summair ook, laat toch enkele belangrijke vaststellingen toe. Eenerzijds, de
stijgende vogue van den kunstenaar, vogue, die slechts onderbroken wordt door de
crisis die bijzonder hard op de uitgaven voor bibliophilen weegt. De opdrachten
volgen elkaar snel op, en dan werden in voormelde lijst de kleinere werken nog
verwaarloosd, zooals platen die alleen als frontispice gediend hebben, nieuwjaarsen gelegenheidsprentjes. Verschillende uitgeversfirma's eischen hem op. Niet alleen
Fransche, maar ook Engelsche en zelfs een Nederlandsche. Anderzijds dient de keuze
onderstreept van de auteurs die door J.-E. Laboureur geïllustreerd worden.
Overwegend zijn het moderne, die vooral uitblinken door geestelijke kwaliteiten:
Giraudoux, Toulet, Maurois, Larbaud, Allard, Gide, Beaubourg, enz. Wanneer ietwat
oudere auteurs aan de beurt komen, Gourmont, Wilde of Villiers de l'Isle Adam,
voor de XIXe eeuw, of vroeger nog Cazotte, Parny, Diderot, Longus, Brillat-Savarin,
Sterne, Perrault, e.a. dan is het weer een schaar menschen die het accent leggen op
spiritueele waarden, menschen die behagen scheppen in de speelsche variaties van
den geest, met al het raffinement welke een oude cultuur er aan toevoegen kan. En
zóó is ook J.-E. Laboureur. Hij is niet de man der kloeke of tragische uitbeelding
van menschen en dingen. Zijn visie is niet grootsch. Burijn of ets-
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J.-E. LABOUREUR, PÊCHEURS CAUSANT BURIJNGRAVURE

- 1925
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TWEE ILLUSTRATIES (GRAVURE) EN EEN VIGNET (HOUTGRAVURE) UIT ‘LE DIABLE AMOUREUX’,
NOUVELLE ESPAGNOLE - A PARIS CHEZ CAMILLE BLOCH - 1921
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LE DIABLE
AMOUREUX,
N O U V E L L E E S PA G N O L E .
J'ÉTOIS à vingt-cinq ans Capitaine des Gardes du Roi de Naples; nous vivions beaucoup entre
Camarades, & comme de
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naald laten hem toe, in de eerste plaats, zijn scherp observatievermogen uit te drukken.
Het is geen toeval dat het ten slotte deze twee middelen zijn die de beteekenis van
zijn oeuvre bepalen, want hij heeft immers alle graphische procédé's beoefend, zonder
van de aquarel te gewagen. Hij heeft destijds heel wat houtgravures gesneden. Vanaf
1896, graveert hij in hout, eerst ietwat in den trant van Valloton, zonder arceeringen.
Later verschijnen ze wel, doch hij blijft steeds zwarte vlakken gebruiken, volgens
de begrippen van de nieuwe aesthetica. Het lineaire treedt echter hoe langer hoe meer
op den voorgrond. De strijd tusschen de lijn en het vlak moest eindigen met de victorie
van de lijn en, bijgevolg, met het verzaken aan de houtgravure. Dat is dan ook
geschied. Slechts één werk werd door hem met houtgravures, 30 vignetten in kleur,
geïllustreerd: ‘Les chansons Madécasses’ van Parny, (1920). Hij publiceerde
bovendien enkele albums: ‘Les Mimes d'Hérondas’ (1911) 8 prenten; ‘Instantanés’
(1912), 6 prenten; ‘Types de l'armée américaine en France’ (1919); ‘Images de
l'arrière’ (1919), bestaande telkens uit 10 prenten.
J.-E. Laboureur bekijkt de wereld met het geamuseerde oog van een fijn
cultuurmensch, volgens echt latijnsche traditie, die zich niet van streek laat brengen
door de gebeurtenissen. Noch romantisch, noch lyrisch. In den grond is J.-E.
Laboureur een classiek kunstenaar, in de goede beteekenis. Niet iemand die teert op
versleten kunstformules en die zich classiek waant, omdat hij den vorm eerbiedigt,
maar wel, naar den geest, t.t.z. die met hernieuwde middelen de verschillende
elementen die de emotie uitmaken, verwerkt tot het evenwicht dat ten grondslag ligt
van elk classicisme. J.-E. Laboureur heeft inderdaad gansch de woelige beweging
van het modernisme meegeleefd. Hij heeft gewerkt en zich ontwikkeld, terwijl de
meest revolutionnaire ‘ismen’ woedden in het kamp van de levende kunst. En nochtans
is hij nooit een meelooper geweest. Hij heeft zeker de lessen aanvaard welke de
nieuwe aesthetische denkbeelden hem brachten, doch zonder ooit aan dogmatische
experimenten mee te doen. Steeds heeft hij het spontane van zijn natuur weten te
behouden. De strengheid van het burijn heeft hem nooit belet charme en fantasie te
laten spreken. En aldus heeft hij het resultaat bereikt waar zoovelen tevergeefs naar
trachten: de techniek bemeesteren dat ze geen rol meer speelt in de uitwerking van
de idee. Weinig kunstenaars slagen er in, tot een volledige uitdrukking te komen van
hetgeen ze wenschen. J.-E. Laboureur wekt den indruk dat hij hiertoe gekomen is.
Hij mag dan ook, zonder overdrijving worden begroet, als een van de meesters der
gravure in metaal. Met de etsnaald of het burijn heeft hij een oeuvre opgebouwd dat
hem van nu reeds een eervolle plaats verzekert onder de grootste graveurs van alle
tijden.
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Naar aanleiding van het nieuwe gebouw der H.A.V. bank te Schiedam
Architect W.M. Dudok
door Ir. F.C.J. Dingemans
DOOR het ontbreken van een traditie, een algemeen aesthetisch inzicht, zijn de
uitingen van de bouwkunst in dezen tijd van zeer verscheiden aard. Voor
buitenstaanders moet soms wel de indruk gevestigd worden van een groote
stijlloosheid, een ongebreidelde willekeur.
Toch is deze verscheidenheid verklaarbaar, deels uit oorzaken, die met het wezen
der bouwkunst zélf in verband staan, deels door invloeden van maatschappelijken
of individueelen aard.
Het is onmogelijk zich van de uitingen der hedendaagsche bouwkunst een juist
beeld te vormen, zonder de factoren, die in dezen tijd de bouwkunst beheerschen,
nauwkeurig te analyseeren. Een beoordeeling zonder deze beschouwingen, moet
steeds meer of minder van subjectieven aard zijn, en als zoodanig in algemeenen zin
van weinig beteekenis zijn.
Een van de factoren, die een verscheidenheid van vormgeving in de bouwkunst
ten gevolge hebben, is de aard der bouwkunst zelf, die in wezen tweeslachtig is. Zij
is een kunst èn een techniek. Haar uitingen zijn gehouden aan economische
voorwaarden, aan technische mogelijkheden. Toch wordt als ‘kunst’ van haar
verlangd, dat zij meer dan een verstandelijk product zal zijn, dat zij zich door vorm
en kleur, materiaalkeuze en verhoudingen als iets ‘schoons’ aan ons zal manifesteeren.
Een tweede probleem vormt de vraag, of de architekt als gemeenschapsmensch
aan maatschappelijke banden is gebonden, dan wel het zelfstandige, individualistische
kunstenaarsbestaan voor den architect de meest geëigende levenshouding is.
Wij zien deze tegenstelling het duidelijkst als wij een figuur als Berlage vergelijken
met die van den jonggestorven Amsterdamschen architect de Klerk. Berlage ziet
voor alles de bouwkunst als een cultureel belang voor de gemeenschap. Hij stelt
voorop, dat de bouwkunst een redelijke basis moet hebben, dat zij zich als
gemeenschapskunst op een rationeel beginsel zal moeten ontwikkelen. De Klerk
daarentegen ziet als de taak der bouwkunst zuiver de schoonheidsopenbaring, en
hoezeer zijn werk nog altijd boeit en bekoort door een sprookjesachtige veelheid en
verfijning van vormen, blijkt
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toch duidelijk, dat een tekort aan constructief en maatschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel hiermee dikwijls samenging.
Naast beide voorgaande problemen is het de persoonlijkheid van den kunstenaar,
van den architect zelf, welke een onmiskenbaren invloed heeft op het karakter van
zijn werk. Het is tenslotte het persoonlijke gevoelsleven, dat meer of minder het
aesthetische ideaal bepaalt. En bij ieder mensch is dit gelegen tusschen twee uitersten.
Wij kennen den innerlijken strijd van den mensch, die de onvolkomenheden van
deze wereld slechts na veel innerlijken strijd kan aanvaarden, die sterk de tegenstelling
voelt tusschen het beperkt-menschelijke en de wereld, die van goddelijken oorsprong
is - tegenover de andere menschelijke natuur, die deze wereld in al haar uitingen in
vrede en wijsheid weet te aanvaarden. Wij kennen de dramatische bewogenheid van
een Rembrandt tegenover de sereene rust van een Vermeer, wij kennen een Beethoven
naast een Bach, wij kennen een Guido Gezelle, een Vincent van Gogh.
Ook bij de bouwkunst van onzen tijd kent men vaak aan het werk de persoonlijkheid
van den architect. De strenge, systematische opbouw van de Bazel's werk kenmerkt
diens rustige, harmonische persoonlijkheid. De fantastische, levendige natuur van
Kromhout vindt men terug in de speelsche, rijzige vormgeving van de beste van zijn
werken.
Wanneer wij nu Dudok's werken in hun vollen omvang in dit verband bezien,
geeft ons dit een vast omlijnd beeld van diens persoonlijkheid. Slechts hij, wiens
leven een voortdurenden strijd kent naar de hoogste geestelijke waarden, kan iets tot
stand brengen, dat van een zoo groote dramatische bewogenheid is, en daarnaast van
een zoo volledige harmonie, waar de grootste tegenstellingen tot een zoo groote
eenheid worden samengebonden.
In Dudok's werk vindt men veel, dat aan muziek doet denken. Wij zouden den
aard van zijn werk lyrisch kunnen noemen. Trouwens in het weinige, dat Dudok als
stylist heeft gepubliceerd, komt menige passage voor, waarin sprake is van den
invloed van de muziek op den geestelijken ondergrond van zijn werk. ‘Een gebouw
moet zijn als een melodie, die men nafluit, klaar en duidelijk,’ heeft Dudok eens
gezegd.
De muziek in haar rythme van klanken en harmonieën is wellicht de meest
onstoffelijke van alle kunsten, en wellicht daardoor is zij het meest geëigend de taal
te zijn, waardoor het hoogste ideëele besef van den eenen mensch tot den ander
spreekt. Dat nu juist de bouwkunst als de meest gebondene, de meest materieele van
alle kunsten een innerlijke verwantschap heeft met de muziek is zeer opmerkelijk.
Want tenslotte is het een wonder, dat door vormen en verhoudingen, door kleuren
en materialen, door tegenstellingen in open en gesloten, horizontaal en vertikaal, de
meest hoogstaande uitingen van de bouwkunst boven hun stoffelijke beteekenis uit,
zich ons doen kennen als dragers van ideeën van hooge onstoffelijke waarde.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

304
Wanneer de karakteristieke beteekenis van Dudok's werk ons duidelijk is geworden,
zullen wij tot de conclusie komen, dat hierbij niet het technisch construeeren, doch
het bouwen als kunst voorop staat, dat door de subtiliteit der idealen en de
onstoffelijkheid van zijn beginselen een werken in groepsverband, het vormen van
een school is uitgesloten. De figuur van Dudok zullen wij steeds als een
individualistisch kunstenaar, als eenling in zijn tijdsverband moeten zien.
Ik schreef hierboven, dat bij Dudok ondubbelzinnig het bouwen als kunst wordt
gewaardeerd. Hierbij dien ik als verduidelijking te voegen, dat Dudok's werk in
bouwtechnisch opzicht buitengewoon gaaf van constructie is. Hier geen
schoonheidsexcessen ten koste van bruikbaarheid en duurzaamheid, doch de techniek
in al haar perfectie in dienst van het hoogere ideaal, door een geestelijken drang tot
volmaaktheid boven haar materieele en zakelijke beteekenis verheven.
Het is aan Dudok's werk merkbaar, hoe de kunstenaar zich verlustigt in den
technischen gaven vorm van de uiterste simpelheid, als de uiteindelijke oplossing
van een scherp en juist gesteld probleem, hoe de drang, zijn werk tot rijkdom en
gaafheid op te voeren, hem doet zoeken naar edele, tijdbestande materialen, naar
heldere, zuivere kleuren en weelderige, warm-kleurige weefsels.
Dit maakt ons tevens duidelijk, waarom Dudok's werken op sommigen een
modern-mechanischen indruk maken, waarom sommigen Dudok een voorliefde voor
épatante effecten, een prachtlievend aanwenden van kleurige en edele materialen
verwijten. Het zijn zij, die slechts het uiterlijk effect waarnemen en aan wien de
geestelijke waarde van het werk als kunstwerk ontgaat. Want de karakteristieke
beteekenis van een kunstwerk moet men t r a c h t e n te verstaan. Zooals Schweitzer
zegt in zijn boek over Bach, is datgeen wat aan het kunstwerk zinnelijk waarneembaar
is ‘ein mittler zwischen zwei t ä t i g e fantasiën’.
De karakteristieke geaardheid van Dudok's persoonlijkheid, de uitzonderlijke plaats
die hij onder de hedendaagsche architecten inneemt, zullen meer of minder van
invloed zijn op de waardeering, welke zijn werk in ons land ondervindt.
Merkwaardig is de groote waardeering van buitenlandsche zijde. Vooral in
Duitschland en Engeland beschouwt men Dudok als een der belangrijkste architecten
van dezen tijd. Deze waardeering vormt wel een contrast met die in ons land waar
allerlei ‘principieele’ meeningsverschillen vaak een objectieve waardeering in den
weg staan.
In de eerste plaats zullen zij, die de bouwkunst als een academisch probleem van
vormen en verhoudingen zien, die het bouwen als een métier, een vaardigheid
beschouwen, voor Dudok's werk weinig waardeering voelen.
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Dan komt de groep van de ‘Nieuwe Zakelijkheid’, die de bouwkunst in
maatschappelijk en cultureel verband beschouwt, die wel de aesthetische beteekenis
van de bouwkunst erkent, doch deze ten achter stelt bij de voorwaarden van
maatschappelijken en technischen aard. Zij maken vooral bezwaar tegen het feit, dat
Dudok zich niet in een gemeenschapsverband voegt, het aesthetisch effect van een
bouwtechnische noviteit boven haar cultureele of maatschappelijke beteekenis stelt.
Een andere groep vormen zij, die de bouwkunst zien in meer traditioneel verband,
als een verfijnde uiting van het bouwambacht. Zij zoeken aansluiting bij de goede
plattelandsarchitectuur in ons land uit het einde der vorige eeuw of wel bij de
bouwkunst in de Skandinavische landen, waar een gezonde bouwtraditie tot op heden
is bewaard gebleven. Ook zij voelen in beginsel weinig verwantschap met Dudok's
werk; niet alleen is de voorkeur voor strakke, rechtlijnige vormen, mechanische
werkwijzen en harde, glanzende materialen hun vreemd, doch ook de statige,
suggestieve vormgeving van Dudok's werk vormt wel een groot contrast met de stilte,
ingetogen verfijning, die meestal kenmerkend is voor het werk van hen, die tot deze
groep gerekend kunnen worden.
In verband met het voorgaande zouden wij tot de conclusie komen, dat Dudok's
werk in ons land tenslotte voornamelijk waardeering zou vinden in een kleinen kring
van kunstzinnig ontwikkelden, die onbevooroordeeld staan tegenover het
hedendaagsche kunstgebeuren en hierin een zelfstandig oordeel durven te vellen. En
mijns inziens zou hiermee de waarheid dicht benaderd zijn.
Gaan wij Dudok's loopbaan als architect na, dan blijkt deze van een merkwaardige
voorspoedigheid te zijn. Oorsponkelijk als genie-officier opgeleid, daarna als ingenieur
bij Gemeente-werken te Leiden benoemd, volgt in 1917 zijn aanstelling als
Gemeente-architect van Hilversum.
Het blijkt spoedig dat deze benoeming voor Dudok van groote beteekenis zal zijn.
Immers breidt Hilversum zich in de jaren na den oorlog op ongekende wijze uit,
zoodat aan de hand van een nieuw uitbreidingsplan niet alleen een groot aantal
woningen en landhuizen worden gebouwd, doch tevens door de gemeente
verscheidene scholen en andere gebouwen van openbaar nut worden gesticht.
Het is 1921 als de school aan de Boschdrift de aandacht op Dudok's werk vestigt.
Dan volgt spoedig het plan voor het nieuwe Raadhuis, dat zijn naam voorgoed vestigt.
In een speciaal nummer van het Bouwkundig Weekblad worden de
ontwerpteekeningen gepubliceerd en alle bekende figuren van de Nederlandsche
architectenwereld beijveren zich, met een waardeerend woord deze plannen ter
uitvoering aan te bevelen.
Omstreeks 1928-'29 komen deze plannen in uitvoering. Dudok bouwt dan
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ook de ‘Bijenkorf’ te Rotterdam, welke opdracht hem naar aanleiding van een
prijsvraag wordt verstrekt. Als dan in 1929 het Leidsche Raadhuis afbrandt, krijgt
hij de opdracht een plan te maken voor den herbouw.
Wanneer dan ongeveer gelijktijdig met het indienen van de plannen voor het
Leidsche Raadhuis, het gebouw van de Bijenkorf te Rotterdam en het Hilversumsche
Raadhuis gereedkomen, is Dudok de meest besproken architect in Nederland.
Er ontbrandt dan een strijd over de beteekenis van Dudok als architect, waarbij
behalve de aesthetiek, de politiek ook wel eens een woordje meespreekt. Soms is in
de wijze van argumenteeren van architecten en aesthetici een schroom te onderkennen,
iemand met een zoo snel groeiende reputatie (ongeveer een 10 tal jarige practijk als
zelfstandig bouwmeester) als den meest in aanmerking komende voor deze opdracht
te erkennen, en daarmee Dudok's opkomende reputatie te bevestigen.
De aanvankelijk waardeerende stemming slaat om. Er wordt met ongekende
heftigheid tegen het plan-Dudok geageerd. Men colporteert zelfs met uit de krant
geknipte reproducties van een bouwkundige teekening, om handteekeningen tegen
het plan-Dudok te verzamelen. De Raad van Leiden noodigt tenslotte meerdere
architecten uit aan een prijsvraag voor een ontwerp deel te nemen, waarop Dudok
zich terugtrekt.
Het is of na de Leidsche Raadhuis-questie Dudok's carrière een rustpunt heeft
bereikt. De uitbreiding van Hilversum komt tot staan, zoodat van gemeente-wege
weinig of niet meer wordt gebouwd. Enkele groote particuliere opdrachten komen
niet tot uitvoering.
In een tijd dus, waarin Dudok's productiviteit tamelijk beperkt is, wordt een gebouw
van de H.A.V.-Bank te Schiedam, dat anders door zijn betrekkelijk beperkten omvang
weinig of geen aandacht zou hebben getrokken, een aanleiding om de figuur van
Dudok temidden der hedendaagsche bouwkunst nog eens nauwkeurig na te gaan, en
dit laatste werk aan vroegere plannen en bouwwerken te toetsen.
De aard van de opdracht zelf is door zijn onzuivere samengesteldheid voor den
architect niet in alle opzichten aantrekkelijk. Op een betrekkelijk klein terrein, aan
twee zijden aan een straat, aan een derde zijde aan het water gelegen, moet een aantal
winkels worden gebouwd, waarboven kantoorlokalen. Een tweeslachtigheid dus in
de opgave, die van invloed zou kunnen zijn op het uiteindelijk effect van het gebouw.
In de oplossing van Dudok voor deze opgave is echter deze tweeslachtigheid
betrekkelijk weinig merkbaar, zijn integendeel beide elementen tot een gelukkige
compositie samengegroeid. Boven een open galerij, waarin de etalages en vitrines
coquet verspringen, vormen de kantoorruimten een massale eenheid. De groote
glasvlakken der kantoorlokalen loopen rond den hoek langs nagenoeg het geheele
gebouw. Een breede betonband, aan het
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einde speelsch opgebogen, vormt een bovenafsluiting. Een piquant-kleine ingang
(wellicht iets te klein) in een groot gesloten muurvlak, een enorm glasvlak aan de
waterzijde, welk de hal verlicht, een reclamezuil van blank, roestvrij staal, dit zijn
de meest kenmerkende onderdeelen van het exterieur. Hoe tenslotte deze heterogene
motieven in hun groote dimensies en hun contrasten van horizontale en vertikale
geleding tot een eenheid zijn gegroeid, welke als zoodanig van een uitgesproken
karakter is, is als karakteristieke eigenschap van Dudok's werk ook voor dit bouwwerk
markant.
Inwendig een verscheidenheid van ruimten, die men uitwendig niet zou vermoeden.
Een hal van een uitgesproken weidsche ruimtewerking vormt het centrale punt. De
vloeren en de bekleeding der wanden zijn hier van wit marmer met enkele zwarte
banden. Een enkel blauw-wit tapijt van 't Paapje te Voorschoten, een groepje meubelen
van Gispen, verder een wonderlijk spel van gesloten wanden en groote glasvlakten,
uitgebouwde vloeren, een trapleuning als een sierlijk verloopende lijn van glanzend
chroom, dat zijn de stoffelijke middelen, waarmee Dudok iets opbouwt, dat van een
subtiele bekoorlijkheid is.
Een tweede fraaie ruimte is de directiekamer, waaraan verbonden de vergaderzaal.
Hier ook meubels van Gispen, een fraai dik-wollen vloerkleed in een eigenaardig
streeppatroon van 't Paapje. De wanden bekleed met geschilderd linnen, van een
korrelige, levendige materie. Het geheel van een fijnheid van toon en rustige
afgewogenheid van kleuren en vormen, zooals alleen hij tot stand kan brengen, wiens
vooruitziende geest het geheele bouwkundige probleem in al zijn veelvoudigheid tot
in de finesses beheerscht.
Dan volgen de uitgestrekte kantoorlokalen, waar de lichte, effen wanden en de
fijnverdeelde glasvlakken, de vorm en de ordelijke plaatsing van kasten en meubels
een openheid en rust geven, die het werken daar tot een vreugde moeten maken.
Verder toiletruimten en garderoben, een safe-inrichting, een verwarmingskelder en
een dakterras, alles van een uiterste ordelijkheid en een verzorgdheid in de details,
welke een duidelijke aanwijzing zijn, dat hier niet op uiterlijk effect is gewerkt, doch
dat hier de geheele mensch vol toewijding in zijn werk is opgegaan.
Principieele bezwaren? Natuurlijk! Wie zou in dezen tijd geen principieele
bezwaren hebben! Maar laat mij er over mogen zwijgen. Het gaat bij de kunst niet
om principes, maar om schoonheid. De H.A.V. Bank is een schoon gebouw, dat
Dudok op zijn eigen, karakteristieke wijze bouwde. En waren alle gebouwen schoon
en edel, deze wereld werd voor het oog een lusthof en het leven werd nog meer waard
geleefd te worden.
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Dorita Nilès: een veelzijdig begaafde danseres
door Cornelius Conijn
DORITA NILÈS is een jonge dansster, die via Centraal-Amerika tot ons gekomen
is en sinds enkele jaren in de Europeesche hoofdsteden triomfen viert als
karakterdanseres, wier neiging vooral naar het exotische schijnt uit te gaan. Na het
beëindigen van haar balletopleiding en het vormen van een klassiek repertoire ging
zij over tot de compositie van haar Japansche-, Hindoe- en Tartaarsche impressies.
Dat zij, van jongs af aan, opgeleid was voor den zoo moeilijken klassieken dans, die
een groote technische training vordert, kon haar artistieke ontwikkeling slechts ten
goede komen.
Doch zij heeft haar reeds veelomvattend programma nog willen uitbreiden en er,
na lange studiejaren in Andaluzië - o.a. als leerlinge van den veteraan der
balletmeesters, José Otero - een reeks authentieke Spaansche dansen aan toegevoegd.
Zoo krijgen wij het vreemde, haast unieke geval in de geschiedenis van den modernen
Spaanschen dans, dat de buitenlandsche Dorita Nilès de sterkste zijde van haar talent
toont in de nationale dansen van haar repertoire, waarmee zij in het oorsprongsland
zelf stormachtige bijval heeft geoogst. Zelfs is zij op het Iberisch schiereiland een
lievelinge van het, deskundig onderlegd, publiek geworden, dat legio talentvolle
inheemsche kunstenaressen ziet optreden en dus met kennis van zaken oordeelen
kan.
Er is een logische verklaring voor dit, op het eerste gezicht verbazingwekkend,
geval. De Spaansche dans, zooals deze heden ten dage door het volk zelf als
folklore-kunst, of door de artiesten als verfijnder vorm hiervan, de tooneeldans, wordt
uitgevoerd, blijft steeds een onmiddellijke uiting van het individueele
danstemperament der deelnemenden. Desondanks ontwikkelen zich de opeenvolgende
figuren langs de voorgeschreven lijnen van traditie en overlevering. Daarnaast echter
zijn er tooneeldansen van vroeger, zooals de Bolero en sommige Sevillanas, die
gedanst werden als een mengeling van de oer-Spaansche vormen en de klassieke
ballet- of teendans. Deze techniek bezitten tegenwoordig de Spaansche danseressen
niet meer, met uitzondering van heel enkelen, als het genie Argentina en de minder
bekenden: Teresina, Lolita Benavente of Argentinita. Maar ook Dorita Nilès kan
deze historische Spaansche nummers uitvoeren en dat op een superieure wijze, daar
zij toch oorspronkelijk balletdanseres was, voortgekomen uit de school van den
bekenden choreograaf der Russische balletten, Michel Fokine.
Haar partner, Serge Leslie, die ter aanvulling van het programma optreedt, heeft
diezelfde school gehad, wat wel overtuigend blijkt uit enkele
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solonummers, die hij danst volgens een zuiver klassieke traditie, met de vervaarlijke
en toch vederlichte sprongen, de wervelende pirouettes, de ‘entrechats’ en ‘ailes de
pigeon’ en al die andere speciale balletfiguren. Merkwaardig is hoe het eigen karakter
en de pittige geest van den danser zich - haast ondanks het strenge conventionalisme
der klassieke traditie - weet te manifesteeren; en hij verjongt die eeuwenoude traditie
als het ware door het persoonlijke in zijn vertolking. Verder treedt hij voornamelijk
als tegenspeler van de danseres op, in de klassieke duetten, zooals bijvoorbeeld de
Ballade van Chopin, waarbij Dorita, in het wijduitstaande roze balletrokje gelijk is
aan een fladderende vogel, die de stilstaande figuur van den man, in zilverglanzende
zijde gekleed omwaart. Ook toont hij zich begaafd karakterdanser in de mazurka van
Glinka, met de potsierlijke helkleurige costumes, waarin even de humoristische noot
aangegeven wordt, die het sierlijke visioen van den gemimeerden dans onderbreekt.
De danseres voert volgens de pure Russische traditie haar solonummers uit, getrouw
aan Fokine's choreografie, al waagt zij een enkele keer een algeheele vernieuwing
door zich op Poë's gedicht ‘The Raven’ te inspireeren en in een balletcostuum, dat
in het zwart een repliek van Pavlova's ‘Stervende Zwaan’ lijkt, de teendans met een
plastisch expressionisme te vermengen.
Na dit charmante gespeel van lichte gratie, - gebaseerd op een soliede techniek,
waarvan men zich nauwelijks bewust wordt - schijnt de danseres haar persoonlijkheid
radicaal te veranderen. Als Japansche is zij onherkenbaar geschminkt, de hooge,
zwarte pruik van de geisha's bekroonend het, plotseling kleiner lijkend, gezichtje,
waarin de oogen tot spleten zijn geloken. Zoo voert zij een serie van drie Japansche
dansen uit, op de vreemdklinkende volksmelodien van het land, die op handige wijze
voor de piano getransponeerd werden door den begeleider, onzen landgenoot Teun
Don, die van zijn talenten als solist blijk geeft in enkele, virtuoos uitgevoerde,
moderne Fransche composities.
Over het algemeen blijkt het een hachelijke onderneming, wanneer een
buitenlandsche danseres zich aan imitaties waagt van een volksdans, vooral van een
exotische, die van een geheel andere mentaliteit getuigt. Deze kunstenares heeft met
groote intelligentie dit gevaar begrepen en zij legt zich dan ook een durende
zelfbeperking op. Gekleed in de rijkgeborduurde, blanke kimono, of in de bonte
dracht der Tartaarsche boerin of later, omgeven door de hoogopwervelende rokken
van de ‘Nautch’, het Hindoe-dansmeisje, geeft zij slechts een korte en typische
impressie van een heel anderen stijl en aesthetiek, zonder te probeeren de ziel van
dit exotisme te benaderen. Deze dansen zijn dus zeker niet diepgaande, doch in dit
geval is de oppervlakkigheid, het even aangeven alleen van wat tot een uiterlijke
oogstreeling beperkt blijft, een verdienste. Geen oogenblik voelt men een hinderlijk
streven
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naar een diepere ontroering, die toch niet teweeggebracht zou kunnen worden.
Wat een schitterende revanche neemt zij in dat opzicht echter in de serie Spaansche
dansen, waar zij, door haar partner in enkele duos bijgestaan, werkelijk de topprestatie
van haar kunnen bereikt en al haar aangeboren temperament - wie weet, door haar
Mexicaansche bloed een erfenis van de conquistadores - kan uitvieren. In de typische
nummers van de provinciale dansen geeft zij telkens weer, kort en raak, de
quintessence van een nationale kunst; in die van de vrijere, persoonlijke inspiratie
heel de ziel van een land, dat bijna het hare geworden is.
In de ‘Cordoba’, van Albeniz, verschijnen beiden in het wit gekleed, zij met de
hooge mantilla, een bloem achter het oor, hij met den breedgeranden fluweelen hoed
en het eng-aansluitende korte jasje. Door de magie van kleeding en gebaar, mimiek
en oogschittering, stijlvolle plastiek en vurige rythmische stuwing van de pianomuziek
voeren zij onze verbeelding in een oogwenk mee naar een zonnig patio van de oude
Moorsche stad. Dadelijk herkennen wij het, de fiere standen van de vrouw, het driftig
hakgetrappel en het kirrend catagnettengefluister. In een fandango van de zigeuners,
uitgevoerd in een oranjekleurig strookenkleed met den korten sleep, die het silhouet
schijnt te verlengen en de slanke lichaamsvormen in wisselende arabesken omgeeft,
zweept zij het rythme der melodie steeds op, totdat het geheel bezit schijnt te nemen
van het als een stijfgerolde veer zoo strakgespannen, soepele lichaam. In de ‘España
Cani’, een adaptatie van volksdansen uit de Noordelijke provinciën, is zij een
vorstelijke verschijning, in het hooggesloten, witkanten gewaad, met den zwaar
neerhangenden strookenrok, het gouden kruis op de borst, een hooge kam in het haar.
Met de gratie, die honderden jaren van traditie de Spaansche vrouwen hebben geleerd,
bedient zij zich van den grooten witkanten waaier, onmisbaar attribuut, dat in haar
hand een wapen wordt van vrouwelijke verleiding, het scherm waarachter zij het
vuur van haar blikken dooft, de borstwering, die haar tegen den mannenaanval
beschermt.
Nu eens is het van ondeugende guitigheid, dan weer van frisschen en jeugdigen
overmoed, steeds van een spontanen danslust. Toch blijft altijd dat onuitwischbare
kenmerk van waardigheid en trots en beheersching, dat alle Spaansche dansen adelt,
behouden. Dat blijft zelfs waar voor die andere, veel wildere, volksdansen, eveneens
op muziek van Albeniz uitgevoerd, waarin men motieven van de meest ongebreidelde
zigeunerdansen, uit Granada stammend, terugvindt. De castagnetten, waarvan Dorita
zich op virtuoze wijze bedient, voeren het rythme steeds heftiger op, terwijl daarnaast
het voetgetrappel weer een eigen wijs zingt en een tweede begeleiding in tegenmaat
vormt. De wiegelende heupgang, het achterover neigen van het bovenlichaam, de
prachtige plastiek der geheven armen en het in den nek geworpen
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hoofd, de castagnetten, die duim op duim tikken of, achter den rug verborgen, slechts
een nauwelijks waarneembare melodie fluisteren - - - het is alles een volmaakte
evocatie van het Zuidelijk, van het Oostersche, Spanje.
Ten slotte is er dat solonummer, waarmee Dorita Nilès den eeretitel van groote
danseres verdient. Het is den Vuurdans van Manuel de Falla, uit de opera ‘El Amor
Brujo’ en op niet te evenaren wijze gecreëerd door la Argentina. Andere danseressen,
en zelfs zeer vele, hebben na haar een persoonlijke interpretatie van dezen dans
trachten te geven, zonder ooit iets anders te brengen dan een teleurstelling, daar men
onwillekeurig vergelijken ging. Deze danseres heeft dit willen vermijden en zij
gebruikt de muziek, die op zich zelf een prachtige dansbegeleiding is, voor een heel
ander gegeven. Zij heeft het gewaagd zich resoluut van den operatekst af te wenden,
die den magischen bezweringsdans van het vuur voorschrijft.
Zijzelve voelde er een prachtige begeleiding in voor een ander ritueel, dat eveneens
tot een paroxysme van gevoelsspanning wordt opgevoerd, en wel... een stierengevecht.
De stelling is zeker aanvechtbaar of men de gedachte van een componist dermate
mag aanpassen aan persoonlijke fantaisie. Doch de danseres is wars van alle
getheoretiseer en zij komt met het meest overtuigende argument voor haar stelling
- haar dans zelf.
In het eng-aansluitende kleed, de lange, purperen strookensleep als een ‘capa’ van
den stiervechter over den arm geslagen, schrijdt zij statig binnen, den ‘calanièz’, het
antieke, zwartfluweelen hoofddeksel in de hand. Met een breed gebaar groet zij het
publiek van de arena om zich dan tegenover den toro in het strijdperk te stellen. Uit
het bloedige spel heeft zij alle bewegingsschoonheid gepuurd, maar het is niet alleen
het plastisch schoon dat in haar vertolking tot uiting komt, doch ook het element van
spanning en emotie. Dit is dans, en verbeelding, pantomine en gestyleerde vorm,
alles ineen; en toch niet alleen op de werkelijkheid maar wel degelijk ook op de
begeleidingsmuziek geïnspireerd. Zij weet de rythmen der muziek tot een dergelijke
plastische intensiteit op te voeren, zoo fier van lijn en zoo heftig van onmiddellijke
werking, dat men zich wel gewonnen moet geven en ondanks zichzelf meesleepen
laat door de drift van een dergelijk laaiend dansvuur.
Dat zij dit weet te bereiken bewijst niet alleen haar verbluffende veelzijdigheid en
groot technisch kunnen, maar tevens dat zij behoort tot het ras van de werkelijke
kunstenaars. Voor het volgend seizoen heeft Noord-Amerika reeds beslag op haar
gelegd, doch ongetwijfeld zullen wij haar daarna in Europa terug zien, waar haar
zeker een toekomst van grooter bekendheid wacht.
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Gustav Mahler
1911 - 18 mei - 1936
door H.F. Kernkamp
ONGEVEER dertig jaar geleden werd verteld, dat Gustav Mahler - toen nog directeur
van de Hofopera te Weenen - op een concertreis naar Rome bestolen was geworden.
Een koffer waarin de manuscripten geborgen waren van twee zijner symphonieën,
waarvan de uitvoering door den componist zelf moest worden geleid, zou spoorloos
verdwenen zijn.
Ontzettend! Toch was er een Weener, die het geval niet zoo heel erg vond. Want
in het ‘Wiener Extrablatt’ verscheen de volgende dichterlijke ontboezeming:
Herrn Mahler traf ein herber Schlag
Von dem er sich schwer wird erholen:
Ihm ward auf seiner Reise nach Rom
Ein Koffer mit Noten gestohlen.
Zum Teufel gingen zwei Symphonieen
Man sucht die Diebe zu fassen,
Ich aber bitte sie auf den Knieen
Von sich nichts hören zu lassen.

Zijn de dieven gevat? Ik weet het niet. Maar dit is zeker: het manuscript van de
Zevende kwam veilig en wel terecht op den dirigentenlessenaar van de concertzaal
te Praag, waar ze voor het eerst ten gehoore is gebracht. Met stormachtige ovaties
werd de symphonie ontvangen, ovaties die bijna een kwartier duurden.
Was de critiek - die immers alles toch maar het beste weet - ook zoo tevreden?
Leopold Schmidt van het ‘Berliner Tageblatt’ - en naar zijn oordeel zagen steeds
honderden kunstenaars met schrik en vreeze uit - schreef als zijn eersten indruk: ‘In
details het grootste meesterschap, over het geheel niets overweldigends, in hoogeren
zin oorspronkelijks. Mahler's muziek heeft iets van een ‘hors d'oeuvre’. En zoo staan
we van zijn muzikale gastmalen op als menschen ‘die sich an lauter Schwedischen
Schüsseln satt essen sollten, und die sich nun nach einer ungewürzten aber kräftigen
und gesunden Speise sehnen.’
Dus niet gezond en voedzaam de kost, die ons door Mahler wordt opgediend?
Door Gustav Mahler, die eigenlijk Beethoven de Tweede was!
Beethoven de Tweede? Zeker! Na de première van Mahler's Tweede
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Symphonie te Amsterdam in 1904 heeft Willem Mengelberg in een redevoering bij
een feestmaal zijn bewondering voor den meester geuit en gezegd: ‘Wij hebben
kennis gemaakt met een groot genie, met iemand dien ik den Beethoven van onzen
tijd zou willen noemen’....
Nu ja - ge weet het - er wordt nergens meer gelogen dan in toespraken op
feestmalen en bij begrafenissen. En wie zoo'n uitspraak de wereld inslingert, en deze
later zwart op wit onder de oogen krijgt, voelt meestal spijt. Heeft misschien zelfs
berouw. Maar twee-en-twintig jaar later - in Mei 1926 - herinnerde Willem
Mengelberg zelf nog eens aan hetgeen hij in 1904 had verklaard, en schreef: ‘Dat
gezegde heeft toen bij verschillende aanzittenden verbazing, ja zelfs verontwaardiging
gewekt. Maar wanneer ik thans terugzie op het muziekleven der laatste twintig jaren
en op de rol die Mahler daarin heeft gespeeld, dan durf ik, wat ik toen in jeugdig
enthousiasme zeide, ook nu nog te handhaven. Want zonder beide meesters in hun
werk te vergelijken, ziet men reeds een diepe verwantschap tusschen hen: zij hebben
een soortgelijke functie in het artistiek-maatschappelijk leven van hun tijd en in de
geschiedenis der muziek vervuld.
Wanneer ik ons tijdperk van muziekbeoefening overzie en wanneer ik denk aan
de beteekenis welke Mahler's kunst hierin heeft, dan rijst bij mij de vraag: hebben
diegenen gelijk, die Mahler een voorbijgaande verschijning in de muziekgeschiedenis
achten? Ik geloof deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden.’
Misschien zal Willem Mengelberg ter gelegenheid van den 18den Mei 1936 - den
dag waarop het vijf-en-twintig jaar geleden is, dat Gustav Mahler te Weenen is
ontslapen - een herinneringswoord wijden aan zijn vereerden vriend. Hoe dat ook
ditmaal zal luiden, is niet zoo moeilijk te voorspellen!
Jammer, dat Leopold Schmidt niet meer in leven is. In welken geest door hem
over het werk van Mahler zou zijn geschreven, is ook gemakkelijk te gissen, als we
ons herinneren hoe zijn Mahler-bewondering nimmer sterke vormen heeft aangenomen
en hem nooit tot hoogten heeft geleid, waarop hij kon getuigen: ‘Hier ist die Aussicht
frei’....
Voor de curiositeit zij hier ook de meening weergegeven van den voortreffelijken
muziekgeleerde Dr. Carl Krebs van de ‘Hochschule für Musik’ te Berlijn, die schreef:
....‘Dasz sich Leute gefunden haben, die Mahler's Symphonieen ernsthaft als
Kunstwerke betrachtet und Mahler einen grossen Komponisten genannt haben, das
ist so kennzeichnend für die Verwirrung, die in den Kunstanschauungen unserer Zeit
herrscht, dasz es hier festgelegt werden musz.’
Intusschen - Mengelberg's profetie is niet uitgekomen. Voor een tweeden Beethoven
gaat Mahler niet meer door. De laatste tien jaren is de Mahler-vereering eerder afdan toegenomen, ook in ons land, waar nooit een bij-
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zondere Mahler-cultus heeft bestaan. Het Amsterdamsche Mahlerfeest in 1920 beduidt
in dit opzicht natuurlijk niets. Een feestviering ter gelegenheid van een
herdenkings-datum van den een of anderen grooten kunstenaar slaagt altijd, wanneer
deze op de juiste wijze is voorbereid en onder leiding van een voortreffelijken dirigent
plaats heeft.
‘Meine Zeit wird noch kommen’ heeft Mahler gezegd. Maar dan moet ze gauw
komen. Moeizaam is zijn kunst doorgedrongen, en het feit dat Mahler tijdens zijn
leven eigenlijk volstrekt onbegrepen is, wordt als een sterk argument aangevoerd
door degenen die Mahler voor het genie der toekomst verklaarden en hem zelfs
wilden stellen naast Bach en Palestrina. Is zoo'n argument echter niet heel zwak en
kan men het niet met evenveel recht laten gelden voor Bruckner?
Aan Mahler heeft men geestelijk geen houvast. Van origine Jood, wordt hij door
zijn mysticisme in de Katholieke atmosfeer gedrongen, maar in zijn werken is hij
pantheïst. Zijn kunst staat onder allerlei invloeden, wat volstrekt niet erg is, maar hij
komt niet boven die invloeden uit. Hij tast en zoekt en blijft tasten en zoeken. En als
hij eindelijk op zijn langen en dikwijls moeilijken weg den top heeft bereikt en met
zijn Vierde Symphonie zooals Specht zegt: ‘den Weg ins Kinderland’ gevonden
heeft, komt in zijn Vijfde, Zesde en Zevende zijn twijfel weer tot uiting en zinkt de
grond hem opnieuw onder de voeten weg - zoo geheel anders dan bij Beethoven!
Onder degenen die een uitvoering van Mahler's Achtste Symphonie hoorden onder
de magistrale leiding van Willem Mengelberg, die geluisterd hebben naar hetgeen
hier werd gegeven door zulk een geweldige koor- en orkestmassa, zullen er zijn - en
ik kan het begrijpen - voor wie deze symphonie als het hoogste geldt in Mahler's
kunst. Ongetwijfeld, ook in deze symphonie treedt het buitengewoon talent van
Mahler heel sterk naar voren en kunnen we in extase komen over zijn technisch
meesterschap - en toch zou ik willen vragen: brengt dit werk ons innerlijke ontroering
-, wat heeft Mahler eigenlijk met zijn Achtste Symphonie bedoeld, tracht hij ons hier
geen zand in de oogen te werpen?
Mahler was een groote tegenstander van hetgeen hij vivisectie noemde. Hij hield
er niet van een verklaring af te leggen van zijn bedoelingen, was van oordeel, dat de
toehoorders de compositie op zich moesten laten inwerken en hun fantasie daarbij
vrij spel laten. Hoe wenschelijk zou het echter geweest zijn, als Mahler ten opzichte
van de Achtste Symphonie - waarin het vocale element een grootere rol is toebedeeld
dan het instrumentale - in dit opzicht een uitzondering had gemaakt, te meer omdat
de titel ‘symphonie’ die hij aan dit werk geeft, nog meer verwarring sticht.
Wat beteekent ‘symphonie’ hier eigenlijk? Beethoven heeft ook een symphonie
gecomponeerd waarin gezongen wordt, doch hier heeft de zang alleen de taak om
aan het slot van het geheel een bijzondere verheffing te
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geven. Bij Mahler echter wordt het vocale element reeds van den beginne af
aangewend en het beheerscht, om zoo te zeggen, het geheele werk. Toch is deze
compositie noch een cantate noch een oratorium, maar ook - wat haar wezen betreft
- geen symphonie. Of dacht Mahler soms dat hij ons met zijn Achtste de symphonie
der toekomst had geschonken? Dus een moderne symphonie? Maar modern - afgezien
dan van de techniek - is deze symphonie toch allerminst. Denk eens aan de eindelooze
tekstherhalingen, zoowel in het eerste als in het tweede deel - en wat beteekent die
verbinding van een ouden kerkelijken lofzang met Goethe's ‘Faust’, van een
Latijnschen met een Duitschen tekst?
Zeer opvallend is in Mahler's Achtste het weinig oorspronkelijke en niet zelden
triviale van de melodieën, die meer dan eens aan de Italiaansche opera, soms ook
aan de operette doen denken. Bijzonder is dit op te merken in de muzikale behandeling
van het tweede deel, waar deze ook in ander opzicht te wenschen overlaat.
Onbegrijpelijk is mij, dat Mahler de alleenspraak van Dr. Marianus (Faust)
f o r t i s s i m o laat begeleiden, gedeeltelijk door den zang der jongere engelen,
gedeeltelijk door dien van de ‘Selige Knaben’, terwijl aan Dr. Marianus wordt
voorgeschreven p i a n o te zingen, - en de melodie van het ‘Freudig empfangen wir
Diesen im Puppenstand’ der knapen, dat in een A l l e g r o d e c i s o gezongen moet
worden, past allerminst bij den tekst. De zang van Dr. Marianus, aanvangende met
de woorden: ‘Höchste Herrscherin der Welt’ is vrij banaal, evenals de melodie welke
eerst in het orkest wordt aangeheven, zich verder in de solo- zoowel als in de koor
stemmen geheel of motiefgewijze doet hooren en ons tot het einde van dit deel meer dan zestig bladzijden van het klavieruittreksel - niet meer loslaat. Ook Gretchen
(door Goethe hier aangeduid als U n a P o e n i t e n t i u m ) zingt diezelfde leelijke
melodie op haar smeekbede: ‘Neige, neige, du Ohnegleiche, du Strahlenreiche, dein
Antlitz gnädig meinem Glück!’
Het laatste deel van Schumann's ‘Szenen aus Goethe's Faust’ zou ik niet graag
een meesterstuk willen noemen, maar vergelijk eens de melodie welke Schumann
bij deze woorden schreef met die van Mahler!
Neen, ‘een wonder’ kan ik deze Achtste Symphonie niet noemen. ‘Denken sie
sich, dasz das Universum zu tönen und klingen beginnt. Es sind nicht mehr
menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen.’ Ja, Mahler
heeft een hart van reusachtige afmetingen, maar het bleek steeds te klein de gansche
wereld te omvatten. Waarom heeft hij voor de uitvoering der Achtste duizend
menschen noodig? Om een theater-effect te verkrijgen?
Het lijkt mij de tragiek in het leven van sommige toonkunstenaars, dat zij met den
geweldigen omvang van het moderne orkestapparaat eigenlijk niet meer bereiken
dan velen hunner groote voorgangers met weinig hulpmiddelen, omdat zij het gevoel
voor de juiste verhoudingen verloren. En
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volkomen juist acht ik de meening van Combarieu, als deze zegt: ‘Mahler a cherché
de toute façon à reculer le plus possible la limite du ‘colossal’.
Eer ‘wonder’ noem ik wèl Mahler's Eerste Symphonie. Zij is de schoonste en
meest ontroerende welke hij ooit heeft geschreven en die - met zijn ‘Lieder eines
fahrenden Gesellen’ en de ‘Kindertotenlieder’ - hem als kunstenaar en als mensch
op z'n allerbest doet kennen.
Aan de Eerste Symphonie - begonnen op 24 jarigen leeftijd - een verheerlijking
der natuur, die den mensch, eenzaam onder menschen, gelukkig maakt en hem van
al zijn smart en bekommernissen bevrijdt -, liggen de eenige jaren vroeger
gecomponeerde ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’ ten grondslag. Het hoofdthema
der symphonie is de melodie van ‘Ging heutmorgen über's Feld, Tau noch an den
Gräsern hing’ - het lied van den Wanderbursch.
Hier ontwaakt de wereld in de morgennevels, liggen de omtrekken van stad en
dorp nog in lichten damp gehuld, geurt het hout, roept de koekoek, stijgen vogels
jubelend op met hun eersten morgengroet.
Een zoo teere en ontroerende muziek, zóó vol van geluk, heeft Mahler nooit meer
geschreven - hier gaf hij zich met een nog ongerimpelde en effen ziel gewillig over
aan de stemming die als een genadige zegen in hem neerdaalt.
Dit is nog dezelfde Mahler, die als negentienjarige jongeling uit Puszta-Batta waar hij voor het zomerseizoen door een familie was ‘gehuurd’ om den kinderen
pianoles te geven - aan zijn vriend Josef Steiner schreef1): ....‘Doch wenn ich des
Abends hinausgehe auf die Heide und einen Lindenbaum, der dort einsam steht,
ersteige, und ich sehe von dem Wipfel meines Freundes in die Welt hinaus: vor
meinen Augen zieht die Donau ihren altgewohnten Gang und in ihren Wellen flackert
die Glut der untergehenden Sonne; hinter mir im Dorfe klingen die Abendglocken
zusammen, die ein freundlicher Lufthauch zu mir hinüber trägt, und die Zweige des
Baumes schaukeln im Winde hin und her, wiegen mich ein, wie die Töchter des
Erlkönigs und die Blätter und Blüten meines Lieblings schmiegen sich dann zärtlich
an meine Wangen. - Ueberall Ruhe! Heiligste Ruhe! Nur von fern her tönt der
melancholische Ruf der Unke, die traurig im Rohre sitzt.’....
Hier laat Mahler een heel ander geluid hooren dan in zijn brief uit New-York
(Februari 1908) aan Willem Mengelberg, waar hij dezen (‘Lieber alter Freund!’)
raad geeft, wanneer men Mengelberg de leiding zal aanbieden van het orkest in
Boston, als opvolger van Muck. ....‘Wenn man an Sie herantreten sollte, so fordern
Sie 20.000 Dollars (so viel wie ungefähr 50.000 Gulden, ja noch etwas darüber). Sie
können ganz famos mit 6000 bis 8000 Dollar auskommen und das andere beiseite
legen. Ich würde die Stellung an Ihrer Stelle unbedingt akzeptieren, denn das
wichtigste ist bei dem Künstler das Instrument das er hat und das Echo, das seine
Kunst weckt.’...

1) Gustav Mahler. Briefe. Herausgegeben von Alma Maria Mahler.
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EERSTE BLADZIJDE PARTITUUR VAN DAS LIED VON DER ERDE EERSTE DEEL
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‘Das Lied von der Erde’ kan men beschouwen als Mahler's afscheid van het leven.
Hier heeft hij Chineesche gedichten, die hij in een Duitsche bewerking: ‘Die
Chinesische Flöte’ van Hans Bethge leerde kennen, verklankt als ‘eine Symphonie
für Tenor, Alt und Orchester.’
Er is dikwijls gevraagd, of ‘Das Lied von der Erde’ eigenlijk een symphonie of
een liederen-cyclus met orkest is. En hoewel de ondertitel inderdaad tot verschillende
uitleggingen aanleiding kan geven, mag men, dunkt mij, toch met groote zekerheid
aannemen, dat Mahler ‘Das Lied von der Erde’ niet als symphonie beschouwde,
maar eigenlijk als een groot lied (hij schrijft ook: ‘eine Symphonie f ü r Tenor und
Alt’) zooals b.v. de cyclussen ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’ en
‘Kindertotenlieder’. Met ‘eine Symphonie’ heeft Mahler hoogstwaarschijnlijk willen
aanduiden, dat de instrumentale begeleiding wordt uitgebreid, al zou men kunnen
vragen, of het machtige en veelkleurige orkestapparaat ook hier een werkelijk wijder
uitzicht schenkt!
Overstelpende klankmassa's komen echter in ‘Das Lied von der Erde’ niet meer
voor. Ik geloof, dat Mahler zich bewust was, dat hij met de voltooiing der Achtste
Symphonie zijn taak had volbracht, ja, misschien het hoogtepunt reeds voorbij was.
Uit Bethge's bundel Chineesche lyriek heeft Mahler de gedichten van Li-Tai-Po,
Tschang-Tsi, Mong-Kao-Jen en Wang-Wei tot zes afdeelingen vereenigd, en op
enkele plaatsen in den tekst wijzigingen aangebracht.
Vier gedichten: ‘Das Trinklied vom Jammer der Erde’, ‘Von der Jugend’, ‘Von
der Schönheit’ en ‘Der Trunkene im Frühling’ bezingen het einde van den sterveling
die in den zwijmel van het geluk, doorgloeid van den edelen drank, zonder leed in
het duister wegglijdt. In het eerste lied (voor tenor-solo) met het sterke
vergankelijkheid-motief door de vier hoorns, wordt ons toegezongen:
Schon winkt der Wein im gold'nen Pokale,
Doch trinkt noch nicht, erst sing'ich euch ein Lied:
Das Lied vom Kummer naht, liegen wüst die Gärten der Seele,
Welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang,
Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

In dit lied heerscht de stemming van bitterheid en vertwijfeling.
‘Von der Jugend’ en ‘Von der Schönheit’ (drie en vier) dragen een zonnig karakter,
in vijf: ‘Der Trunkene im Frühling’ wordt het beeld van het gelukzalige, Nirwana,
door den dronk der vergetelheid geschilderd:
Wenn nur ein Traum das Leben ist,
Warum denn Müh' und Plag!?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann
Den ganzen lieben Tag!
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en in de liederen twee en zes: ‘Der Einsame im Herbst’ en ‘Der Abschied’ - beide
voor alt-solo - spreekt de stem van hem die in de eenzaamheid gaat, om innerlijk
rustig van de aarde te scheiden.
Vooral in dit laatste lied heeft Mahler in den Duitschen tekst veel gewijzigd en
nieuwe regels ingelascht. De hartstochtelijke uitroep: ‘O Schönheit, O ewigen Liebens
- Lebens - trunk'ne Welt!’ is van Mahler - en de slotregel van Bethge: ‘Die Erde ist
die gleiche überall und ewig, ewig sind die weiszen Wolken’, heeft Mahler gewijzigd
in: ‘Die liebe Erde allüberall blüht auf im Lenz und grünt aufs neu! Allüberall und
ewig blauen licht die Fernen! Ewig.... ewig’....
Troosteloos doch berustend klinkt het in ‘Der Abschied’:
Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold!
Wohin ich geh'? Ich geh', ich wan'dre in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat! Meiner Stätte!
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde....

Een reflex van Mahler's stemming, die zich ook een eenzame gevoelde, zooals ook
tot uiting komt in het zoo bekend geworden ‘Ich bin der Welt abhanden gekommen’,
het lied met de vertolking waarvan mevrouw Noordewier ons zoo menigmaal groote
ontroering heeft geschonken.
Wellicht spreekt de geest van Mahler nergens zoo sterk als in de muziek van ‘Das
Lied von der Erde’. En toch kan ik het geheel eens zijn, als Mahler naar aanleiding
van dit lied wordt genoemd: ‘een merkwaardig voorbeeld van een kunstenaar, die
levenskunstenaar wilde zijn, maar het niet, althans niet voldoende, vermocht te
wezen’1), en het in ‘Das Lied von der Erde’ een wezenlijke leemte wordt geheeten,
dat het verzoenend element ontbreekt. ‘Een gemis, dat in de laatste strofen van “Der
Abschied” door Mahler zelf als het ware is gecursiveerd, want daarin wordt wel
moeder Aarde - welke in het Drinklied zoo uit de hoogte wordt behandeld - herdacht
als de “geliefde” Aarde, die in elke lente opnieuw zal bloeien, “eeuwig, eeuwig”,
maar deze diep bewogen herdenking verluidt zóó hopeloos weemoedig, dat zij aandoet
als een klacht.’....
En wie naar ‘Das Lied von der Erde’ luistert, hoort hij niet duidelijk, hoe Jeugd,
Schoonheid en Liefde ten slotte voor Mahler slechts symbolen van eigen leed zijn
geworden -, leed, waaraan hij tracht te ontkomen, maar dat hij tegelijkertijd toch zoo
lief heeft?
Het leven is Gustav Mahler niets schuldig gebleven. Het heeft hem eer en roem
gebracht, het heeft hem ook gegeeseld.

1) G.J.D.C. Stempels: ‘Das Lied von der Erde als symptoom van gebrek aan Eenheidsdrift’.
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Maar het lijden alléén vormt den kunstenaar niet, doch de strijd, de worsteling met
het lijden, die de levenskracht opvoert tot haar hoogste spanning.
Straks zal wellicht op uitbundige wijze weer de lof van Mahler bezongen worden
en opnieuw zullen er zijn - overbluft door uiterlijken glans - die hem een plaats
toewijzen onder de grootsten der grooten.
Laat ons voor Mahler het hart warm houden, maar het hoofd koel.
Eeren wij hem in zijn werk om zijn groot en vaak bewonderenswaardig
meesterschap in de instrumentatie, om zijn souvereine beheersching van het materiaal,
maar bedenken wij dat hij de man is van de groote geste, het pathos, dat hij zoozeer
in zijn afgod Wagner bewonderde en dat hij ook zelf niet ontberen kon, en vergeten
we niet, hoe ook deze tragische Faustnatuur ernstig worstelt en nooit overwint, eeuwig
zoekt en nooit bereikt, ons nergens de verlossing schenkt omdat hij die zelf niet
vinden kan, en ons innerlijk weinig doet doorleven.
En dengenen die ook thans weer zullen uitjubelen - overweldigd als ze eens waren
door alverstommend machtsvertoon van schetterend koper, gillend menschengeluid
en rommelend paukengedonder - dat niemand gelijk Mahler in zijn ‘Symphonie der
Tausend’ op zóó grootsche wijze lof en eer heeft gebracht aan den Almachtige - hun
zou ik willen vragen in hun Bijbel het Eerste Boek der Koningen op te slaan en in
het negentiende hoofdstuk nog eens het gedeelte te lezen, waar de profeet Elia zich
op den berg Horeb bevindt.
....Toen Elia voor het oog des Heeren zou treden, kwam er eerst een groote, sterke
wind, die de bergen scheurde en de steenrotsen verbrak, doch de Heer was in den
wind niet. En na dien wind kwam er een aardbeving, doch de Heer was in die
aardbeving niet. En na de aardbeving kwam er een vuur, doch de Heer was in dat
vuur niet, en na het vuur kwam er een stil en zacht suizen - en daarin was de Heer....
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Verzen
door Roel Houwink
Herinnering
Bij deze roos heeft zij gestaan
En is weer weggegaan, weer weggegaan.
Deez' appel hield zij in heur hand:
Te rotten ligt hij in de mand.
In dit kleed ging zij 't allerlest:
't Is âl wat van haar schoonheid rest.
Dit boek: 't lag open in haar schoot,
Nu ligt het hier, maar zij is dood.
En waar ik in mijn droomen ga,
Volgt mij haar broze schaduw na.
Bij deze roos heeft zij gestaan
En is weer weggegaan, weer weggegaan.
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De blauwe engel
Met jonge bloemen is uw graf bedacht,
Maar diep ligt gij onder het vochte zand
En hebt u afgekeerd reeds van dit land
En zijt verzonken in een verren nacht,
Waar vreemde sterren schrijden langs een vreemde baan
En waar u wacht een nieuwe naam
Bij 't krieken van den nieuwen dag
Die aan Gods einder schuw verrijst.
Een blauwe Engel staat daar, die u zwijgend wijst
Al wat gij in uw kinderdroomen zag.
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Voorjaar
Het voorjaar keert. De knoppen breken.
En ijle wolken drijven langs de roode maan.
Hoever reeds, aarde, was ik u ontweken,
Nu trekt gij mij weer in uw baan.
Ik kniel en leg mijn dorre handen
Hongrend en moe aan uw vertrouwden schoot
En weet met duizend bloesem-banden
Mij weer gebonde' aan leve' en dood.
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De oudste zoon
door Elisabeth Zernike
VI
MIEL nam zijn hoed af. - Dag juffrouw Brucker, hartelijk dank voor den avond. Ze keek hem aan, moest hij denken, met den glimlach van een oude vrouw.
- Dag jongen, dank voor je gezelschap. Ik zal de rol spelen, die jij me toebedeelt.
Ze bukte overdreven diep en stapte haastig in de wachtende auto. - Hij noemde den
chauffeur haar adres, en begon voort te loopen. Eigenlijk een verloren avond, dacht
hij en fronste zijn wenkbrauwen - maar wat had hij anders kunnen doen dan haar
volgen? Ze was hem van kantoor komen halen, ze aten bij Kras, - heel lekker, maar
wat gaf hij daarom? - ze keken er naar het dansen. Hij had niet gevraagd of zij dansen
wilde - had ze daarop gehoopt? - maar hij was geen gigolo en bovendien had hij er
niet de minste lust in gevoeld.
Hij liep met groote stappen, verlangend naar zijn kamer.
Otto was niet meer bij hem geweest, sinds die meubeltjes er stonden; Iez wel maar ze namen ieder een boek en verdiepten zich daarin - ze konden niet altijd over
een brugleuning hangen en over vrouwen praten. Dat zusje van Iez was een jong
kind - achttien jaar, vroolijk als een sijsje. Trip, trip, ging ze door haar kooitje en
zong, want ze besefte haar gebondenheid niet, het enge van haar leven, daar in die
huiskamer, naast haar moeder. Dan werd Eefje anders groot, alle wanden waren zoo
langzamerhand weggeslagen - een vader die zwierf, en een moeder die overspel
pleegde.
Hij trok met zijn schouders en verhaastte nog zijn pas. Als de kinderen nu maar
niet bij hem waren geweest, terwijl hij met Tony Brucker in de bioscoop zat. Hij zou
in 't vervolg altijd een uitvlucht zoeken als ze kwam, of eenvoudig zeggen dat hij
werken moest. De gedachte aan haar irriteerde hem, hij kon het toch niet helpen, dat
ze geen man had? en ze was te oud voor hem, al vond hij de kleuren van haar gezicht
prachtig. - O God, natuurlijk had ze weer over zijn ‘schilderen’ gepraat, - hij had een
oude oliekruik mee naar huis genomen, was het een goed ding geworden?
- Wat bedoelt u? zei hij - het is nog altijd hetzelfde ding - een forsche kruik - hij
gebaarde met zijn handen.
- Ja - heb je er nog geen stilleven van gemaakt? - Haar oogen waren werkelijk
groen, en haar wimpers donker. Hij dacht plotseling, dat hij haar gezicht op de kruik
kon schilderen, verwrongen als in een lachspiegel; en haar die dan sturen. - Natuurlijk
zou hij het niet doen, - hij was geen kwâjongen meer. Liever zou hij een krijtteekening
van haar maken, ze had een grooten kop, breede wangen en een hoog voorhoofd heel merkwaardig,
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en de kleuren waren teer. Het verwonderde hem eigenlijk, dat hij zijn vader nooit
over haar had hooren spreken - maar vader had heel weinig portretten gemaakt tot
nog toe. Eefje tegen den witten muur - en dat was geen portret in den eigenlijken
zin. Vader beheerschte de techniek niet volkomen - toch was hij ook geen dilettant
meer. Iemand die vrouw en kinderen in den steek liet om te schilderen - het waren
de allures van een Holbein - maar bij een waarachtig kunstenaar viel het accent
anders, dan zei je: hij volgde zijn roeping. - Miel had zijn huis bereikt. Nou ja, dacht
hij - deze praatjes ken ik. - Dat hij zijn vader veroordeelde, was niets nieuws voor
hem - toch stak het hem altijd weer.
Er was een brief onder zijn kamerdeur geschoven - van Eefje - dus toch! - Waarom
ben je niet thuis? - las hij - zit je weer bij dat lachende meisje? Ik heb me vreeselijk
gerept met mijn huiswerk, om naar je toe te mogen. Waarom kom je nooit meer?
heb je ruzie gehad met moeder? Waarover? Kom vooral Zaterdagavond. Eef.
Hij glimlachte om de woorden: dat lachende meisje - toen dacht hij: wat weet Eef
van ruzie? en wat weten de anderen? Herman bijvoorbeeld. Hij zou nooit vergeten,
dat Herman bij hem in bed was gekropen - en nu waren de kinderen alleen met Dolly.
Als hij nog thuis was, zou ze zich niet zoo kunnen laten gaan met dien vreemden
man - maar hij was geen politie-agent. - Zeden-politie - dacht hij schamper. - Hij
steunde zijn hoofd in zijn handen. - Kom vooral Zaterdagavond. - Neen, hij zou niet
komen. Maar hij had nog wat geld, en de maand was bijna om - hij zou de kinderen
bij zich vragen, hen tracteeren. Niet eraan denken dat Dolly dan het huis voor zich
had - en veiliger dan dien eersten keer - zelfs vader kon haar niet betrappen.
Weer overdacht hij dien avond - het ongelooflijke van dien hoed aan den kapstok
- en hoe het hem plotseling was ingevallen, zijn sleutel af te geven. Hij had sindsdien
niet aan zijn vader kunnen schrijven, en hij was eenzaam geweest. Hij zou aan een
verstandig mensch willen vragen: wat moet ik doen tegen de eenzaamheid? is er iets
dat afdoende helpt? Dat deed zelfs de nabijheid van Izenburg niet, tenminste niet
altijd. Maar Zaterdagavond moesten de kinderen komen, al zou Dolly een bordeel
maken van het huis.
Plotseling dacht hij: Ze is misschien ook eenzaam. Hij zat daar aan de tafel, en er
ging een stroom van droefheid door hem heen. Hij haatte Dolly niet - ze was ook
maar een vrouw - hij bedoelde: een mensch. Ze moest natuurlijk aan haar kinderen
denken, maar in een normaal huwelijk veronderstelde de vrouw ook wel eens dat
haar kinderen sliepen en haar niet noodig hadden. - Hij had met Iez over sexueele
dingen gepraat. De sexueele omgang is zooiets als eten en drinken, had Iez gezegd
- hij geeft niet meer genot, en wordt ook gewoonlijk niet hooger aangeslagen. Als
je jong bent, denk je je het veel te uitzonderlijk en te romantisch. Lees eens een
eerlijk, mannelijk boek, dan leer je die dingen in de juiste verhouding zien.
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- Ik weet het niet, had hij gezegd - ik weet het niet.
- Jij denkt aan ‘liefde’ - dat is heel wat anders.
Toen hadden ze weer gezwegen.
- Ja, hij dacht dat Dolly dien man liefhad - dat ze hem met andere oogen zag dan
alle andere mannen - dat ze naar hem verlangde, haar armen om zijn hals sloeg,
zoodra hij voor haar stond. - Misschien had ze vader al lang geschreven, en zouden
ze binnenkort gescheiden zijn. En dan? Miel staarde voor zich uit, ver over de tafel
gebogen. Ja, God, die kinderen werden wel groot, de ouders konden zich daar
tegenwoordig niet te veel om bekreunen - ze hadden hun eigen rechten. ‘We hebben
nu lang genoeg gecoquetteerd met ‘het kind’ - had hij grootvader eens hooren zeggen
- ja, bij welke gelegenheid was dat ook geweest? Eefje's oogen hadden vol tranen
gestaan. Gecoquetteerd - hm - maar ‘het kind’ lief gehad? - misschien moest die
periode nog beginnen - zooals het Christendom nog altijd beginnen moest. Hij dacht
aan Wim en Doortje, de kleintjes - dat groote achterhoofd van Wim - en Doortje's
tenger lijfje. Vader had de kinderen wel gemakkelijk opgegeven. - Och, zijn gedachten
keerden altijd tot hetzelfde terug - hij zou naar bed gaan en slapen. - Wat wist hij
van vader?
Een week later vond hij een briefkaart onder zijn deur geschoven. Gretig las hij
vaders woorden: Miel, ik ben al dicht bij huis, je weet niet hoe wonderlijk dat is, na
zooveel zwerven. Kom je me afhalen met de rest? Ik stuur nog een telegram hoe laat
precies ik er zijn zal. Groet Brucker van me, en laat hij je, zoo noodig, vrij-af geven.
Hij voelde blijdschap, maar wist meteen, en scherp, dat dat laatste zinnetje daaraan
al iets had bedorven. Hij was geen kind meer, dat vrij-af kreeg - vader begreep zijn
leven niet, - de moeilijkheden, maar vooral: den ernst ervan. Miel klemde zijn lippen
op elkaar, las de woorden opnieuw. - Groet Brucker van me - hij wist dat hij dat niet
doen zou. Hij liet vader niet toe tot zijn leven daar op kantoor, zijn werk - hetzelfde
werk, dat vader voor iets beters had geruild. Hem was het goed genoeg, als hij er
zijn brood mee kon verdienen. Gisteren had Brucker gezegd dat de zaak opleefde. Mogelijk wel door jouw energie. - En het wonderlijke was, dat het meerdere werk
nog nauwelijks meer tijd kostte, zoodat hij zich ging afvragen, hoeveel hij wel op
één dag zou kunnen verzetten. Vader zou hem misschien om deze belangstelling
uitlachen, evenals Tony Brucker. Goed - hij zou daar in 't vervolg rekening mee
houden.
Nu stond hij op en nam een van zijn studieboeken ter hand.
Den volgenden morgen om een uur of elf belde Dolly op. - Miel, vaders trein komt
om 4.28 - de kinderen kunnen dan juist aan het station zijn, als ze zorgen niet te
hoeven schoolblijven. En jij?
- Ik natuurlijk niet, zei hij haastig.
- Hm - heelemaal onmogelijk? Maar kom dan eten.
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- Graag. Zoodra hij dat gezegd had, schrok hij. Het bleef een oogenblik stil. - Tja,
zei Dolly toen - ik had liever gewild dat jij mee ging, met het oog op de kleintjes.
De jongen voelde een aarzeling. - Eef kan toch wel op Doortje passen.
- Och ja. - Haar stem klonk ineens onverschillig. - Nou, kom maar niet te laat.
Hij legde den hoorn neer. Mijnheer Brucker zat aan het bureau waarop de telefoon
stond. Miel liet zich ontvallen: vader komt vanmiddag thuis. Meteen had hij er spijt
van.
- Zoo, zei Brucker langzaam - komt hij terug. Er was verwondering in zijn toon
en een lichte afkeuring. Miel antwoordde niet, maar liep naar zijn eigen schrijftafel.
Daar legde hij een vel wit papier voor zich, waarop hij ging staren. Wat bedoelde
Brucker? moest vader maar blijven zwerven, onder den doem van niet te mogen
landen? Waarom? - Misschien zou zijn terugkomst wel moeilijkheden geven - maar
het kon ook zijn, dat vader al op de hoogte was, en hij de eerste stappen zou doen
voor een scheiding. Moesten de kinderen het dan ook dadelijk weten? Maar ze
moesten hem niet vragen wie er gelijk had!
Nu zou hij weer werken. 4 uur 28 - de kinderen zouden zich reppen uit school hij zag hen op het donkere perron staan in hun lichte zomerkleêren, - een aarzelend
troepje - en als hij dan kwam aanloopen, zouden ze gerustgesteld glimlachen. Maar
hij zou niet komen.
- Miel, zei mijnheer Brucker - kom eens hier.
Hij schrok op als uit een droom.
- Wil je een antwoord schrijven op deze brief? Eerst een klad, natuurlijk - maar
doe het zelfstandig. - Hij reikte Miel een langen, Franschen brief over. Probeer het
eens - je mag er den heelen dag over doen.
- Ja mijnheer. - Het beeld van de wachtende kinderen was weggevaagd.
Om zes uur stond hij voor het oude huis en gebood zichzelf: aanbellen - maar deed
het nog niet. Eerst toen hij bedacht had, dat hij naar omhoog kon roepen: Zijn ze er?
en dan wel iets tot antwoord zou hooren, gaf hij het signaal.
Herman deed open, riep op zijn vraag: Joe! en bleef niet op hem wachten. Miel
voelde zijn hart kloppen - hij wist plotseling dat hij te laat kwam - dat het eerste
vreugdeschuim al zou zijn neergeslagen - maar had geen tijd, daar langer over te
denken. Nu ging hij binnen en zag dat zijn vader was veranderd - nog magerder
geworden, en nog meer verweerd.
- Hallo, Miel, hoe staat het leven? Vaders handdruk was krachtig. De jongen merkte
dat hij bloosde van blijdschap, maar het volgend oogenblik voelde hij zich
teleurgesteld, want vaders blik was alweer langs hem gegleden. De kinderen praatten
alle vier tegelijk; - Dolly kwam binnen en zette een schaal op de gedekte tafel. - Zoo,
zei ze - is mijn laatste klantje gekomen? - Miel wist niet hoe hij haar groeten moest,
en dus zei hij niets,
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maar onwillekeurig ging hij op de plaats staan waar hij altijd aan tafel had gezeten.
- Kom, kinderen!
- Is alles goed gegaan op het station? vroeg Miel.
Dolly antwoordde: - Dat denk ik wel, want ik heb er niets over gehoord.
Ze schoven nu hun stoelen aan. - Hoe vind je dat vader eruit ziet?
Die vraag kon alleen maar voor hem bedoeld zijn, dacht de jongen.
- Och, zei hij - slecht.
Dolly uitte een klein, schamper lachje. - Omdat hij mager is.
- Nee, zei Miel, en verwonderde zich haastig over de felheid van zijn gevoel - toch
niet; het is moeilijk te zeggen, misschien ligt het aan de oogen.
- Maar je moet niet zoo nauwkeurig kijken, zei van Reewijk - moeder bedoelt:
oppervlakkig gezien.
- Oppervlakkig gezien bent u van brons, zei Herman.
Het gesprek werd algemeen, de vader vertelde van zijn reizen. Het bleek dat hij
zijn koffers nog niet geopend had, daarmee had hij gewacht tot zijn oudste zoon erbij
zou zijn. - Maar veel bijzonders heb ik niet, zei hij - een heeleboel vuil ondergoed,
dat ik aan moeders reinigende handen geef - denk eraan: laver en famille - en
daartusschen ligt een enkel snuisterijtje. Miel moet wachten op mijn kisten met werk
- ik heb weinig verkocht den laatsten tijd.
- En eerst ging het zoo goed? vroeg Dolly.
- Eerst geld als water, zei Herman luid - toen water inplaats van brandewijn.
- Juist, zei van Reewijk - dat is zeker een mopje van grootvader?
Miel zag dat hij bleek werd - de kinderen lachten.
- Hebt u veel gewerkt?
- Ja, - toch niet zoo heel veel - ik had niet altijd de rechte lust.
- Dat wil, hoop ik, nog niet zeggen: verkeerde lusten? vroeg Dolly strak.
Hoe durft ze? dacht Miel. Hij zag dat zijn vader hem aankeek met opgetrokken
wenkbrauwen, - en hij wilde zijn blikken in bedwang houden, dat hij niet Eefje's
oogen zou zien. - Als een vrouw door de modder gaat, had Iez tegen hem gezegd,
blijft er altijd wat aan haar kleven.
- Miel, vroeg Wim, mocht je niet weg van kantoor?
Hij was het kind dankbaar voor die afleiding. - Ik heb het niet gevraagd, kerel;
kantoor is anders dan school, zie je.
- Hij heeft zich daar al onmisbaar gemaakt, zei Dolly.
- Dan heeft hij het verder gebracht dan ik.
- Hè, laten we nou weer prettig gaan praten, zei Wim, en boog zijn hoofd over zijn
bord, als om het gelach van de ouderen over zich heen te laten gaan. Miel knikte
hem toe - hij dacht op dat oogenblik dat hij van Wim het allermeeste hield.
- Kom, jullie eten niet.
- Het eten is niet zoo erg lekker, zei Doortje.
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- Jullie zijn verwend. Als je, zooals ik, dagen lang niets anders kreeg dan gedroogde
visch met hard brood - en het volk leefde soms nog van minder.
- Alleen de visch? of alleen het brood? vroeg Eefje.
- Jij bent in ongelooflijk korten tijd een nest geworden, zei Miel, en schrok, nu hij
aan de woorden van Wim dacht. Moest vaders thuiskomst dan in alle opzichten
mislukken?
- En jij een ouwe heer.
- Stil jongens, zei Dolly, en lachte even. - Ik ben het niet meer gewend, ook die
oudste zoon van je te moeten verbieden.
- Nee, die verbiedt gewoonlijk zichzelf, maar als hij het vergeet, dan mag zelfs u
het nog doen. Wim gaf hem een trap onder tafel - het deed hem pijn, maar hij
beheerschte zich. - Vader, hoe was uw laatste reis? van waar tot waar?
- Van Helsingfors naar Hamburg - dat kostte me ook bijna mijn laatste duiten.
- Ik heb nog wel een spaarpot, zei Doortje.
- Maar grootvader, zei Wim ernstig - geeft niet meer zooveel als vroeger.
Dolly lachte. - Aan mij wel, Wim.
Het kind keek verheugd op. Ook Miel had gehoord, dat Dolly's stem ineens veel
warmer had geklonken. - Het dessert kwam op tafel. Vader vertelde van een bedelaar
in Finland, die hem ten eten had genoodigd, toen hij merkte dat die vreemde mijnheer
wel verf had, maar geen geld.
- En een goede maaltijd - gebraden kapoentjes met rinsche wijn. - Werken heb ik
niet geleerd, had de bedelaar gezegd, maar gierig zal ik nooit worden.
- Vertelt u nog eens van die boerenvrouw? vroeg Wim.
- De vrouw die mijn schilderij van haar varkens zoo mooi vond? - en ze heeft het
doekje gekocht ook, het hangt in haar keuken.
- Paarse varkens? vroeg Miel.
- Mooi roze - ze graasden onder een bloeienden appelboom.
- En de vrouw zei - begon Wim.
Van Reewijk vulde aan: - U moet wel een goed mensch zijn, dat u mijn beesten
zoo mooi kunt schilderen. - Dat bedoel je toch, vent? - Toen ben ik dan ook dien
heelen verderen dag een goed mensch geweest.
- In de oogen van de varkens? vroeg Dolly - of van de boerin?
- Vrouw, je moet me niet zoo afvallen.
Miel schrok. Vader weet niets, dacht hij, en plotseling ging het door hem heen dat
moeder misschien niet van plan was hem iets te vertellen.
Dolly lachte. - Maar zoolang je schilderijen verkoopt aan de boeren, wanhoop ik
nog niet aan je zaken-verstand.
Kortaf zei van Reewijk: - Miel doet de zaken beter dan ik.
Toen stond hij op en haalde een valies uit de gang. De kinderen gooiden hun
servetjes neer, drongen zich om hun vader - alleen Miel en Dolly bleven zitten.
- Wij zijn de verwachtinglooze, Miel.
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Hij antwoordde: - U krijgt de vuile wasch.
Van Reewijk hief even zijn hoofd op. - Moeder weet nog niet wat ze krijgt.
- Toe vader, zei Doortje dringend. Hij begon het valies uit te pakken.
Miel zette zijn ellebogen op tafel. - Sinds wanneer heeft Eef die jongenskop? vroeg
hij.
Dolly antwoordde: - Al een poosje, maar jij komt zoo zelden meer hier.
Zijn hart begon te bonzen. - Sinds ik geen sleutel meer heb - - Je kunt altijd aanbellen.
- Als u me dan altijd wilt toeroepen of de kinderen thuis zijn.
- Goed. Kom je alleen voor alle vier boven, of ook voor drie, twee - misschien
zelfs voor één?
- Ja, ook voor één. Het was hem of ze een spelletje speelden, opwindend, gevaarlijk,
alsof ieder oogenblik het wapen van de tegenpartij hem treffen kon tusschen zijn
schouderbladen. En hij wist dat vader luisterde, ook al praatten de kleintjes nu allen
tegelijk.
- Ik zal eraan denken. Het is natuurlijk gemakkelijker dat Eefje jouw sleutel heeft,
ze gaat en komt eenige malen per dag.
Het was Miel alsof Dolly haar geheim bijna niet meer verzwijgen kon; hij boog
zijn hoofd. Maar nu kwam het eerste geschenkje bloot: een groote vogel van Deensch
aardewerk - een reiger, zei Herman, die de vogels kende. Het was voor Eefje, en ze
liet het haar moeder zien. Wim kreeg een boekje in berkebast gebonden, hij drukte
het aan zijn hart. Toen keken Miel en Dolly elkaar glimlachend aan, en plotseling
vond de jongen haar gezicht mooi, en anders dan gewoonlijk. Ze stond op en begon
de tafel te ordenen.
Een oogenblik later riepen de kinderen om een spelletje.
De jongen was om half tien naar huis gegaan. Hij had gemerkt, dat zijn vader moe
was, en ook zag hij er tegenop met hem en Dolly alleen in de kamer te blijven. - Nu
lag hij in bed en kon niet slapen. Van den Westertoren zeilden de dreunende
klokkeslagen door de lucht, Miel telde er twaalf. Hierna zou het stiller worden, tot
drie maal toe één enkele slag, en als hij zich ging verwarren in den tijd, dan sliep hij
bijna in.
Hij dacht aan de schilderij, die hij zou krijgen, en aan wien hij hem ditmaal
verkoopen zou. Gemakkelijk zou dat wel niet gaan, nu vader zelf tientallen doeken
overhield. Door zijn terugkomst - neen, niet zeggen - bedierf hij hier de markt.
Er werd gebeld - lang aanhoudend. Miel bleef doodstil liggen en staarde in het
duister - wat kon dat zijn? - een inbreker, die probeerde of het huis bewaakt werd?
Misschien sliepen Joosen en zijn vrouw wel heel vast. - Weer sneed de electrische
bel door de stilte. - Het zou vader kunnen zijn, dacht Miel eensklaps, en stond al
naast zijn bed. Hij wilde zoo gauw mogelijk beneden komen, liefst vóór de concierge
iets merkte. Zijn handen beefden, en
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zijn spieren waren plotseling zoo stijf, alsof hij een oud man was. Voorzichtig opende
hij de kamerdeur, tastte naar de schakelaar en vond die niet - bedacht toen dat hij
links inplaats van rechts had gegrepen. Als kind was ik links, ging het door hem
heen. Hij hoopte beneden te zijn voor er opnieuw gebeld werd, en dat lukte ook. Nu
schoof hij de grendels van de deur. - Ik ben het, Miel, hoorde hij zijn vader zeggen.
- Ze stonden tegenover elkaar.
- Sluit de deur weer goed af.
De jongen deed het; - daarna liepen ze zwijgend naar boven. Toen ze de
zolderkamer waren binnen gegaan, vroeg van Reewijk: - Was je nog wakker?
- Ja, zei Miel, en deed zijn jasje uit, maar bedacht zich en trok het weer aan. - Wilt
u in mijn bed slapen?
- Graag. Maar jij dan?
De jongen keek om zich heen. - O, ik - het is gelukkig niet koud.
- Nee, het is zelfs een heel mooie avond - maar ik ben moe.
- Gaat u dan meteen liggen - ik neem die stoel.
Maar ze gingen naast elkaar op het bed zitten. Wel een minuut lang wachtten ze
op elkaars woorden. Toen zei van Reewijk: - Misschien begreep je wel dat ik komen
zou - ik kon niet goed een andere mogelijkheid bedenken - een hôtel - maar ik heb
geen geld meer - bovendien zijn de hôtels in Amsterdam altijd vol.
De jongen wist daarop niets te antwoorden.
- Er is ook een Tehuis voor Dakloozen, maar dat lijkt me zoo luguber. Ik ben in
Stockholm in zoo'n ding geweest. - Hollandsche schilder, waarschijnlijk geen
Rembrandt, zei de directeur. Maar daar kwam ik vroeg aan, want dien dag was ik
koortsig - de dokter heeft een zee'tje van me gekocht - toen kon ik weer even voort.
- Ik heb veel meegemaakt, en nu wil moeder niet meer met me naar bed. - Gelukkig
praat ze niet over een scheiding - wie zou dat moeten betalen? - haar minnaar is een
getrouwd man. Jij hadt het me kunnen schrijven, maar ik begrijp wel dat je dat niet
gedaan hebt. - Ja jongen, zoo zijn de vrouwen; - we zijn vijftien jaar bij elkaar
geweest, en in minder dan een jaar neemt ze een ander. Ze zegt natuurlijk dat i k
haar heb opgegeven - ik weet niet wanneer ik dat zou gedaan hebben. Mag een man
niet meer reizen? en ik heb haar telkens geschreven - ik heb geld gestuurd, als ik het
kon doen. - Ze zegt dat ze al lang niet meer van me houdt, omdat ik een slecht
handelsman ben geweest, en toen een slecht schilder ben geworden. Ze wil een man
hebben die uitblinkt in zijn vak - en zij wil uitblinken als minnares. - God, dat vind
ik prachtig - maar ze praat haar zuster na - alleen heeft Jet geen kans gezien, en Dolly
was een verlaten vrouw! Een verlaten vrouw, - stel je voor. Heb jij je ook een verlaten
zoon gevoeld?
De jongen bloosde. - Ja, soms wel, zei hij met moeite. Zijn mondholte was droog
als zand.
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- Goed, zei van Reewijk; maar jij bent zoo jong - achttien jaar?
- Negentien.
- En jij zit hier inderdaad alleen - maar een vrouw als Dolly - En toch heb ik haar
geen verwijten gemaakt - ik ben er zeker van dat Jet haar heeft opgestookt. - Een
zoo bloed-warme vrouw als jij - ik hoor dat. En hoe zouden vrouwen elkaar kennen
op dat punt? ze kennen zichzelf niet eens - en als ze er met elkaar over praten, dan
liegen ze. Ja jongen - - En het is ook de leeftijd - Dolly is twee en veertig; - ze heeft zich goed gehouden
vanavond, maar ik kreeg den indruk dat ze al begint te weifelen. - Weet je, de diepere
oorzaak van alles is mijn financieele ontoereikendheid. Dolly wil geen armoe lijden,
en als ze zich van mij afkeert, zal haar vader helpen.
- Ze moet toch ook voor de kinderen zorgen, zei Miel blozend.
- Natuurlijk, ik neem het haar niet kwalijk. Maar als ik met een buidel geld was
thuisgekomen, had ik haar morgen terug. Ik ken de vrouwen. En waar moet ze mijn
kunstenaarschap anders aan afmeten dan aan mijn verdiensten? Geld is tastbaar, Miel
- en ik heb op het oogenblik nog maar de fractie van een gulden. Ergens, aan het
grensstation misschien, staan mijn kisten met schilderijen - die zal ik zonder geld
zelfs niet kunnen inlossen. Maar daar vind ik wel wat op - morgen, als ik eerst eens
geslapen heb. - Hij geeuwde. - Je weet niet hoe afmattend zoo'n reis is, en die
noordelijke landen zijn zoo enorm groot - je beseft een oneindig aantal mogelijkheden,
en denkt dat je nooit weer thuis komt. Dat is heel vreemd - alle grenzen vallen weg,
ook die van de dood, - je wordt de eeuwige zwerver. En geen voorspoed bekoort je
meer, want er moet altijd tegenspoed op volgen.
- U hebt toch een pooslang goed verdiend? vroeg de jongen. - Hij trachtte zijn
lippen nat te maken met zijn tong, maar die was nog altijd zoo droog als leer.
- Ja, in 't begin - toen was ook alles nog anders, want ik dacht steeds over naar
huis gaan; - maar langzamerhand raakte ik het contact met mijn vroegere leven kwijt.
Niet dat ik mijn kinderen vergat, maar ik ging denken dat jullie me konden missen.
Soms dacht ik: Ben ik nu zoo eenzelvig geworden? - Maar dat is het niet - j u i s t
niet. Als je schildert, Miel, en heel veel buiten loopt, dan verlies je jezelf. Moeder
heeft me gevraagd of ik naar Brucker terug wilde gaan - ik kan dat niet. - Als ik weer
ga zwerven, dan komt, hoop ik, dat gevoel terug, dat er geen grenzen zijn. Begrijp
je? dan mag ik de varkens van een boerevrouw schilderen, en dat is dan even goed
als geld verdienen voor mijn kinderen. Ik vind het één niet beter dan het ander - God
bewaar' me - maar - ik houd nou eenmaal van schilderen.
Het bleef een oogenblik stil. Miel keek naar de lamp, en dacht hoe vreemd het
was, dat die zonder ophouden kon branden. Hij wilde zijn vader graag iets zeggen,
maar wist niet wat. Hij voelde zich heel jong en onervaren, maar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

332
toch dacht hij dat hij met zijn leven in het goede spoor was. Toen vroeg hij: - Wanneer
zouden die kisten met uw werk kunnen komen? moet u invoerrechten betalen?
Van Reewijk lachte even met gesloten mond. - Neen, alleen de vracht. Een
douane-beambte heeft één doekje gezien, en heeft toen de heele collectie waardeloos
verklaard - dus dat is nogal pleizierig - maar de vracht zal een paar gulden zijn.
- Die kan ik u natuurlijk wel geven, zei de jongen, en boog zijn hoofd. Het
verwonderde hem, dat hij niet al veel eerder zijn vader geld had aangeboden - en
ook nu nog deed hij het met tegenzin.
- Je zult anders niet veel kunnen missen, zei van Reewijk - ik zal morgen eens
naar Hendriks loopen.
- Hij heeft dat landschapje van u altijd nog - het stond eergisteren voor het raam.
- Nou, maar hij leent me wel wat. - Zullen we gaan slapen? - je kamer is goed
geworden. - Ik ben benieuwd wat je van mijn kleuren zult zeggen, - ik heb het paars
nog niet overwonnen, maar het is toch minder heerschend. Portretten heb ik heel
weinig - ik denk dat dat later komt.
Het bleef een oogenblik stil.
- Kent u de dochter van Brucker? vroeg Miel toen.
- Tony - ja zeker - vind je haar mooi?
- Och - dat weet ik niet.
- Haar tint, hè? - net een perzik. Ik geloof dat het een lieve meid is.
- Ik heb laatst met haar gegeten.
- Zoo. - Heb je ook vrienden?
Miel dacht een oogenblik na. - Hij voelde zich plotseling evenwichtiger en minder
jong; - ook was het hem weldadig dat er geen enkele schampere opmerking was
gevallen over Tony Brucker. - Ik heb Otto Ramscheid, met wien ik al die jaren op
het gym ben geweest, zei hij - maar we zien elkaar niet dikwijls. En ik mag mijnheer
Brucker erg graag.
- Zoo. Je moet toch zorgen dat je niet van de menschen vervreemdt. Kom je vaak
thuis?
Hij kneep zijn handen samen. - Den laatsten tijd niet.
- Bedoel je: heelemaal niet?
De jongen voelde dat hij van opzij werd aangekeken. Hij knikte.
- Om moeder? Toch is zij geen slechte vrouw, Miel. Ze heeft zich in zichzelf
vergist, je zult eens zien hoe gauw ze deze liaison verbreekt. Je oordeelt heel streng,
- dat is je goed recht - maar je oordeelt ook over dingen die je niet begrijpt.
Miel antwoordde niet; - hij dacht aan dien avond, toen Otto gezegd had: je houdt
nog van haar. - Hoe anders was er toen over moeder gepraat dan nu. Vaders houding
verwarde hem; had hij niet gezegd: Ik zou haar met
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geld kunnen terugkoopen? - en veroordeelde hij haar dan toch niet? - Opnieuw voelde
de jongen zijn moeheid, maar het leek hem onmogelijk, het gesprek te staken.
- Ik heb nu iets met moeder afgesproken, zei hij - ze zal me toeroepen of de
kinderen thuis zijn.
Van Reewijk stiet een klein, verontschuldigend lachje uit. - Ik heb zooiets gehoord.
Och, je moet zelf maar zien, dat je je in deze situaties terecht vindt. En nu gaan we
slapen; - geef mij maar een paar stoelen, ik ben aan alles gewend. - Hij bukte zich
en trok zijn schoenveters los.

VII
De avond was gevallen; door het dakraam zag Miel een ster flikkeren in het rossig
grauw van den stadshemel. Hij dacht hoe anders hij dien zomer de sterren had gezien
boven het stille heuvelland. - Traag rookte hij een cigaret, zijn oogen half dicht
geknepen, bij iederen haal twee vingers tegen zijn lippen drukkend. Totdat hij dit
gebaar voelde als een liefkoozing, en hij het smeulend vuur tegen zijn schoenzool
doofde. Tony Brucker had hem een doos Abdulla's gegeven, in het bijzijn van haar
vader. - Hier, ik heb ze voor mezelf gekocht, maar rooken deugt niet meer voor me.
- Probeer het eens met een goede Havanna, zei Brucker.
Tony liet hem overigens wel met rust, den laatsten tijd; - geen wonder, hij was
saai in haar gezelschap. - Daar buiten was er eens een meisje met hem opgeloopen,
een kind als Eefje - nee, jonger nog. Ze vroeg hem al gauw of hij niet praten kon. Pas en Français, - had hij geantwoord. Toen had ze haar tong tegen hem uitgestoken,
maar was gaan lachen, omdat hij lachte. Daarna had hij toch met haar gepraat, en bij
het afscheid wilde ze hem zoenen. Ze had hem bij zijn haar gepakt en zijn hoofd naar
zich toe getrokken - hij liet haar een oogenblik begaan. De herinnering was wel
grappig - hij had ook haar kleine borsten gezien. En ze fluisterde plotseling: - Tu n'
oses-pas, toi? - toen had hij haar los gelaten, en had ‘adieu’ gezegd. Ze bleef stil
staan op het pad - hij hoopte even dat ze hem weer volgen zou - en toch ook niet hij had het niet goed geweten. Nu was het iets geworden, waaraan hij wel graag terug
dacht. In zijn herinnering was trouwens alles mooi van dien tocht - ook het moeilijke
begin, dat hem toch zoo had gedrukt. - Ik krijg twee weken vacantie, had hij op een
avond thuis gezegd.
- Zoo, zei moeder - en - heb je al plannen gemaakt?
Herman keek hem met groote oogen aan. - Je gaat toch mee naar ‘De Veldbloem?’
Daarop had hij niets durven antwoorden, en moeder had zich afgewend.
- Ik zal er eens met grootvader over praten, zei ze. - Kort daarna was hij bij den
ouden heer de Klerk ontboden - die gaf hem geld voor een voetreisje. - Eerst zou Iez
meegaan, maar dat sprong af. Hij was toen een
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beetje wantrouwig geworden tegenover die menschen - hij dacht: Ik ben toch ook
maar een kantoorklerkje, dat een voettocht gaat maken door de goedkoope Ardennen,
- en de familie Izenburg was naar Schotland gereisd. Maar nu waren ze toch weer
heel hartelijk - hij zou in het vervolg zelfs lederen Woensdag bij hen eten.
Vroeger was een vacantie van zes weken kort geweest - nu leken deze veertien
dagen hem lang! - Een jonge man van jouw leeftijd moet eens iets anders zien dan
‘De Veldbloem’, had grootvader gezegd. - Ik geloof niet, dat je het zwerversbloed
van je vader in je hebt - ben je al eens van huis weggeloopen?
Het was zoo ellendig, dat hij nooit dadelijk het goede antwoord wist - maar hij
had gevoeld dat hij vlammend rood werd.
- Och kerel, ik bedoel het niet kwaad, geloof me, ik heb geen critiek op je vader
- en hij stak hem een hand toe. - Natuurlijk had hij die gegrepen, en had het geld
aangenomen - 60 gulden, waarvan hij er twintig had overgehouden. - Hij kon tegen
een man als grootvader niet op - een man met een slim, oud gezichtje en een altijd
helderen woordenstroom. Er waren menschen die hij onsympathiek vond, en voor
wie hij toch bewondering had; - maar nee, hij vond mijnheer de Klerk zelfs niet
onsympathiek.
Hij hoorde voetstappen en er werd op zijn deur geklopt. - Ja!
In het duistere licht van een spaarbrander zag hij een meisje staan. Nu lachte ze het was Greet Izenburg. - Altijd zou ik al je kamer komen zien - en nu zie ik nog
niets - maar je hebt goede cigaretten.
Hij liep naar de schakelaar en maakte licht; - plotseling dacht hij weer aan het
Belgische meisje, dat hem gezoend had.
- O, zei Greet, en keek rond - het is toch anders dan ik me heb voorgesteld. - Vind
je het gek, dat ik gekomen ben?
- Nee - het is een verrassing - ik dacht dat je het altijd wel beloofde, maar het nooit
zoudt doen.
- En die vrouw beneden dacht dat ik het nooit had m o e t e n doen, ze trok zoo'n
afkeurend gezicht.
- Daar hoeven we ons gelukkig niet aan te storen, zei Miel. Wil je een cigaret?
Ze gingen zitten en rookten.
- Je ziet er nu heel anders uit, zei Greet, dan dien avond, toen ik je voor 't eerst
zag - weet je nog?
- Ja, ik ben verbrand op mijn tocht.
Het meisje schoof wat vooruit op haar stoel. - Heb je het heusch prettig gevonden,
alleen?
- De eerste twee dagen niet, zei hij openhartig - ik had ook geen goed plan gemaakt
- en alles was anders dan ik dacht. Ik voelde me nogal ongelukkig; maar de derde
dag ging het beter.
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- En toen? vroeg Greet.
- Non, toen heb ik erg veel genoten.
Ze trok langzaam aan haar cigaret. - Je bent er een ander mensch door geworden.
Miel glimlachte vaag. - Hoe zou jij dat weten, dacht hij, maar toch voelde hij zich
eenigszins gevleid. - Ze praatten verder over hun beider vacantie. - Toen werd er
opnieuw geklopt en Eefje kwam binnen, maar bleef verwonderd bij de deur staan. Gô, heb je bezoek?
Miel had de tegenwoordigheid van geest, de meisjes aan elkaar voor te stellen.
- Ik heb ‘Eva’ altijd zoo'n leuke naam gevonden, zei Greet, en knikte de ander
vroolijk toe. - Hoe heeten jullie verder thuis? Miel is ook grappig.
Miel stond besluiteloos in de kamer. - Blijven jullie nog wat? zal ik om thee vragen?
- Voor mij niet, zei Eefje - ik wil weg wezen - maar er is groot nieuws - kan je
luisteren?
De jongen schrok en voelde zich verward.
- Zal ik weggaan? vroeg Greet.
- Welnee - jij mag het ook hooren: Ik heb een baan.
- Wàt zeg je?
Eefje hief haar hoofd op en knikte ermee. - Weet je niet wat een baan is? den
heelen dag de kost voor 't kauwen, en tien gulden in de maand toe. - Ze ging op het
divan-bed zitten, haar jonge gezicht straalde.
- Ben je van school af? vroeg Greet.
- Ja - eind-examen gedaan, Meisjes-Burger, en de heele vacantie gepiekerd over
wat ik doen moest. Ik heb een pension willen beginnen in ‘De Veldbloem’ - dat is
het buitenhuis van mijn grootvader - maar dat heb ik eigenlijk aan niemand durven
zeggen. En nu is het al October - en thuis - nou ja, ik had telkens ruzie met moeder,
ik zei dat ik me als dienstmeisje wilde verhuren, maar ik heb erg veel gebreid en
genaaid voor de kinderen. En vanavond had ik een klein beetje wol noodig, een
strengetje van vijf cent, ik had het aan den overkant kunnen koopen, maar ik wist
zoo'n leuke handwerkwinkel in de van Baerlestraat, daar kom ik wel meer, en ik kijk
er altijd stiekum patronen af. Nou, en vanavond was er niemand anders in de winkel,
en ik raakte aan het praten met de mevrouw - een heel oud mensch, met wit haar, en
ze heeft me aangenomen als winkeljuffrouw - als mijn moeder het goed vindt - ik
moet morgen een brief meebrengen. Ik heb gezegd dat mijn vader niet schrijven kon
- ze zal denken dat hij analphabeet is, maar dat duvelt niet. Hè, nu moet ik eens diep
ademhalen.
- Heb je altijd zoo'n flux-de bouche? vroeg Greet, en lachte; dat klonk als het
kwinkeleeren van een vogel. Eefje stemde met haar in - ze keken elkaar aan en lachten
nog schallender. De jongen voelde zich plotseling als buiten gesloten. - Is het, begon
hij, en fronste zijn wenkbrauwen - hij kon
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zich niet verstaanbaar maken. - Hoor eens, wat is het voor een zaak?
- Dat heb ik toch gezegd: een dolgezellige handwerkwinkel - ik mag er ook
ontwerpen, borduur-patronen, en modellen voor jumpers, en alles wat ik maar wil.
Ze wendde haar gezicht naar Miel, zei nadrukkelijk: - En er wordt hard gewerkt. Een
oogenblik zagen ze elkaars ontroering - toen zwegen ze alle drie, maar dat duurde
niet lang.
- Zou je moeder het goed vinden? vroeg Greet.
- Ik weet het niet - wat denk jij, Miel? Moeder praat nooit over geld - zijn we erg
arm?
Hij hoorde nu wel de onrust in haar luchtigen toon en voelde zich gehinderd, want
hij wist geen antwoord.
- Hoe het zij, ging Eefje voort, straks zal ik het weten, en ik doe vannacht geen
oog dicht, van blijdschap of teleurstelling. - Nu had ze den rechten babbeltoon weer
te pakken. - 's Morgens om negen uur beginnen - vaste etenstijden hebben we niet,
- je gooit gauw wat door je keelgat, als er geen klanten zijn. En 's avonds sluiten we
om acht uur - dan poeier ik me zorgvuldig en zwier de straat op - geld in mijn zak,
en de vrijheid in mijn beenen.
- Eef! zei Miel waarschuwend, maar Greet Izenburg lachte. - Ik kom bij je koopen,
zeg.
- Goed - dan noem ik je: ‘mevrouw’. Maar we zetten de menschen af, heel
voorzichtig en ongemerkt.
Miel bood nog eens een cigaret aan - Eefje praatte voort, had een fijn handgebaar.
Eigenlijk hoopte hij dat Greet zou opstappen, maar hij zag wel dat ze bekoord werd
door zijn zusje. - Zijn we erg arm? - die woorden kon hij niet vergeten, want hij wist
het niet. Hijzelf was arm - daardoor meende hij wellicht dat alle menschen rijker
waren dan hij - met uitzondering misschien van vader. - Hij rookte en verzonk in
eigen gedachten. Wat later hoorde hij Greet zeggen: Ik ga nu pharmacie studeeren.
Verleden jaar ben ik al van school gekomen, maar toen was ik zoo gek moe - ik had
nogal geblokt, weet je, en daardoor mocht ik een poosje niets uitvoeren - toen is het
een heel jaar geworden.
Hij dacht: Dat heeft Iez me nooit verteld, en keek opmerkzaam naar Greet; ze was
kinderlijk van gestalte, maar zag er niet ongezond uit.
- Nu stap ik op, zei ze plotseling, en Miel meende dat zijn kijken haar gehinderd
had. - Eefje liet haar uit.
Een oogenblik later zei de jongen: - Eef, - nu in alle ernst - hij pakte haar polsen
- wat beteekent dit? De uitdrukking van haar gezicht werd verwonderd en lichtelijk
misprijzend.
- Vind je het zoo gek? jij hebt toch hetzelfde gedaan?
- Maar ik verdien nu 75 gulden.
- Goed - na een jaar. En ik? - man, ik krijg meer dan jij - ik houd 10 gulden in de
maand over voor mijn kleêren alleen. - Ze trok haar handen
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los en wendde zich af. - Dat wil zeggen: Ik wil wel eens wat sparen ook, en dan na
een poos eens een postwisseltje sturen aan vader, bijvoorbeeld. Als je mee wilt doen
- ja, hij is ook jouw vader. Dat moet ik altijd weer bedenken, hoe jij en ik aan elkaar
vast zitten. - Ze lachte even. - Ga je mee naar huis? doe het maar - moeders reactie
opvangen - ik heb geen idee wat ze zal zeggen. Die vriend van haar is nogal hoog in
't wapen - maar ze kan hem moeilijk uitspelen, hè? dus dat valt misschien mee.
Miel zweeg nog. Hij wilde wel vragen: Zeg het alles nog eens over. Hij had het
toch goed gehoord - maar zijn gedachten verdrongen elkaar.
- Gaan we? vroeg Eefje weer - ik ben al zoo lang weggebleven.
- Ja, zei hij - en liep naar de deur - maar langzaam, alsof hij het doel alweer vergeten
was. Wat verstond Eefje onder het woord ‘vriend’?
Nu liepen ze op de gracht. Het was vrij donker, en windstil.
- Ken je dien man? vroeg Miel plotseling.
Eefje antwoordde niet onmiddellijk, - ze moest uitwijken voor een auto. - Hij is
een paar maal op ‘De Veldbloem’ geweest, - oom Sander is een keer boos geworden
- opa was toen niet thuis - die is er eigenlijk nooit lang achter elkaar.
Het verwonderde Miel, dat ze zoo gemakkelijk van het brandende onderwerp
afdwaalde - was het opzet, of argeloosheid?
- Wat is het voor een soort man?
- 'k Weet niet - kan me niet schelen. - Haar stem klonk kortaf.
Ze zwegen een poosje. - Wil ze misschien niet dat ik haar moeder zal veroordeelen?
dacht Miel. - Hij stelde haar heel hoog - veel hooger dan Greet Izenburg - ze was
ook geen kind meer - ze wist wat ze wilde. De manier waarop ze zei, pratend over
dien winkel: Er wordt hard gewerkt! Hij voelde plotseling dat hij haar besluit zou
verdedigen met alle kracht. Maar toen ze weer begonnen te praten, was het over
andere dingen. Ze kwamen thuis.
- Zoo, zei Dolly - dag Miel - en toen tegen Eefje: Ben je eindelijk terug? Ze zat
aan de tafel en stopte kousen. Het trof den jongen, dat ze er een beetje shabby uitzag,
en grauw, vermoeid van tint. Zou het avontuur al op zijn einde loopen? dacht hij
haastig. Tegelijk met Eefje stond hij voor den kapstok in de gang; ze legde een
oogenblik haar hand op zijn arm, en hij wilde haar toeknikken, maar ze liep alweer
de kamer binnen.
- Eef heeft een kloek besluit genomen, zei hij - een beetje eigengereid, misschien,
maar dat moet u haar vergeven.
- Ik heb werk, viel Eefje in.
Haar moeder keek even op, en antwoordde: Dat had je hier ook.
- Ja, maar ik wil wel eens onder vreemden zijn - en ik verdien 10 gulden in de
maand, met de volle kost.
- Dat is veel minder dan een dienstmeisje verdient.
Van die woorden schrok het kind, en Miel wilde haar te hulp komen, maar
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wist niet dadelijk hoe. Eefje trok met haar schouders. - Nou ja, het is toch i e t s . Ze
begon nu uitvoerig te vertellen. Onderwijl zag Miel bovenop de verstelmand een
brief van zijn vader liggen; - toch luisterde hij naar Eefje, en hoorde dat alle blijdschap
uit haar stem weg was.
Na een poos zei Dolly: - Ik heb er wellicht niets op tegen, maar ik zou eens met
die mevrouw moeten praten.
- Doet u dat dan morgen?
- Als het me zoo uitkomt - ik weet het nog niet - jullie hebt zoo'n belachelijke
haast.
De woorden brandden Miel op de lippen: Is er een brief van vader? maar hij hield
ze nog in, hij moest Eefje bij staan.
- U moet vragen, zei hij - of er ook opslag mogelijk is; als Eef goede dingen
ontwerpt, moet ze die vrouw toch veel meer waard zijn.
Hij zag Eefje blozen - het gesprek ging voort.
Wat later reikte Dolly zelf den brief aan Miel. Hier, lees maar eens.
De aanhef luidde: Lieve vrouw en kinderen. - Het was een lange brief. Toen de
jongen hem had uitgelezen, was hij in een stemming van lichte melancholie gekomen.
- Vader klaagde niet, hij vertelde zelfs van allerlei dat mooi en goed was, toch, dacht
Miel, had hij het moeilijk, verlangde hij naar huis, misschien ook naar een goede
verhouding met moeder. - Telkens werd ze genoemd; - moeder moet weten dat ik
soms een schilderijtje geef in ruil voor herstel aan mijn kleêren, en wasschen en
strijken. Moeder zou genoten hebben van dit fiksche, bedrijvige boerenleven enzoovoort. Geld scheen vader haast niet te verdienen, maar hij schilderde, en liet
zijn werk achter bij de menschen, die hem huisvesting en maaltijden hadden gegeven.
- Deze ruilhandel doet me heel veel plezier, schreef hij - en het leven is goed, maar
telkens dreigt het spaak te loopen: ik moet soms te lang zoeken naar een huis dat me
wil opnemen - dan ben ik te moe, en heb geen lust om te werken. Soms laat een boer
me van zijn erf jagen door blaffende honden - en een heel enkelen keer zou ik den
grand seigneur willen spelen, ‘afstappen’ in een voornaam hôtel, en me laten bedienen
en eeren. - Daarom vermijd ik de groote steden, waar ik toch wel eens zijn moet om
verf en linnen te koopen. - Op 't laatst stond er een adres genoemd en de woorden:
‘hierheen schrijven’, waren onderstreept.
Miel zat geruimen tijd met den brief in handen. Hij zou er graag met iemand over
praten - maar met wie? - als moeder erover dorst te beginnen.... - Hij zuchtte zonder
het te weten, en zag dat Dolly hem aankeek met een vreemden blik, niet spottend en
evenmin hooghartig. Alsof ze zeggen wilde: Waartoe dient dit alles, deze verlatenheid
- en dit - dit - Het was den jongen onmogelijk, zijn gedachten langer daarop te
concentreeren. Hij keek naar Eefje - ze steunde haar hoofd in haar handen en keek
voor zich uit. Hij vroeg: Waar denk je aan, Eef?
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Ze trok haar schouders op. - Och, als moeder wil, kan ik natuurlijk wel wachten tot
de nieuwe maand. Maar ik moet er morgenochtend om negen uur zijn, want ik heb
het beloofd.
- Je kunt wel zoo veel beloven, zei Dolly.
- Ja - maar ik ben oud genoeg om er voor in te staan.
- Zeventien jaar? jullie hebt wel een vroeg ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel
- als het zoo in je kraam te pas komt.
Die woorden klonken toch niet afkeurend, dacht Miel. Nu boog moeder haar hoofd
nog meer over haar handen; vreemd, op haar kruin werd ze zoo grijs. Ze was eigenlijk
geen vrouw voor een Liebschaft, - ze was te ernstig, en te oud.
- We kunnen morgenochtend wel samen gaan, zei ze, - dan heb je je zin.
Eefje antwoordde niet.
Moeder ging voort: Den heelen dag uit huis - en onder vreemden - jullie hebt wel
andere idealen dan wij in onze jeugd.
- Nou ja, zei Eefje peinzend - alles zal ook wel anders zijn.
Toen bleven ze alle drie een poosje zwijgen.
(Slot volgt)
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Verlaine
door Johan de Molenaar
'k Denk aan de rozen, de papieren,
die 't goor vertrekje, waar Verlaine
het laatst gewoond heeft, moesten sieren.
Hij vond ze mooi omdat een arme
verliederlijkte vrouw, 'n publieke,
ze neergezet had, uit erbarmen.
En even zong door zijn gedachten
een vers van vroeger: A Clymène,
't juweel der kuische minneklachten....
Papieren bloemen, hem ter eere 't ontroerde hem als een reliek en
als Breero wist hij: 't kan verkeeren.
Maar om zijn mond een trek van goedheid,
als l'Inconnue de la Seine
zóó stil, en bovenaardsch van zoetheid.
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De weerwolf
door Jacob Hiegentlich
IK ben een Student. In de Oostersche letteren en wijsbegeerte. Mijn vader wilde
predikant worden, maar hij werd organist. We zijn wél aan lager wal geraakt! Mijn
grootpapa was theologisch professor, maar hij stierf aan delirium tremens voor de
deur van 'n klein kroegje. Er hing bij ons 'n fraai bruinachtig fotografisch portret, dat
hem voorstelde, met 'n strenge bril op vriendelijk dik gezicht. Mijn vader kon nooit
naar 't portret kijken zonder er mij op te wijzen dat er niets gruwelijkers en
verwoestenders is dan de drankduivel. Ik stelde mij dien duivel al te concreet voor
en was zeer bang voor hem in 't donker. Toen vader van mijn angsten hoorde, sprak
hij: ‘Als je bizondere fenomena waant te zien, dan moet je maar ferm je oogen open
doen; dan zul je al heel gauw bemerken dat je je vergist hebt.’ Mijn vader was 'n
schraal gebogen mannetje, dat nooit dronk en toch vroeg gestorven is. Ik nu ben
veeleer lang, doch ook naar de magere kant, ik drink wel, doch met mate, ik verzeker
u, met mate, maar ik kan toch niet altoos koffie drinken, als ik in Zeemans Welvaren
zit te pandoeren. Ik woon in de schippersbuurt, wat vreemd mag lijken voor 'n Student.
De zaak is echter, dat ik min of meer bevreesd ben alleen te zijn, ja, de eenzaamheid
wekt juist die waandenkbeelden, geloof ik, op, waardoor ik al sedert mijn jeugd
geteisterd word. Nu, als ik me 's mistroostig gevoel, dan wandel ik door 't Steegje
der Duizend Katten, (straks vermeld ik, waarom 't zoo genoemd wordt), waar uit
elke tingeltangel weemoedige muziek naar buiten dringt en dat vroolijkt me weer
op. En als ik me erg ongelukkig voel, bezoek ik een der vele vrouwen, die hier in
uitgestrekte perceelen bij elkander wonen. In de laatste tijd zag ik weer vreemde
dingen. Overdag gaat 't nog, maar 's nachts als ik alleen ben, wordt 't heel erg, daarom
zoek ik zoo lang mogelijk gezelschap. De steeg, waar 's nachts uit elke deur het
lawaai van de orgels schettert, is overdag vrij stil, menschen wandelen er zelden,
vroeger zag ik 'n enkele kat zich rekken in de zon op kozijn of drempel. Wel, daar
is nu verandering in gekomen, het w e m e l t er van katten, niet dat ik er bang voor
ben, welnee, ik heb er juist schik in. Wat echter vreemd is, ik zei zoo tegen de
schoenmaker op de hoek van de steeg: ‘Wel Toon, waar komen toch al die katten
vandaan?’ ‘Katten?’ zei hij verwonderd, hij schoof de bril op z'n neus en kwam uit
z'n pothuis: ‘Ik weet niet wat je mankeert, meneer, maar ik zie maar zegge en schrijve
een kat met 'r jonkies wel te verstaan, daar bij de stad Hamburg.’ Ik moest opeens
verschrikkelijk lachen, omdat ik iets zag, wat hij niet zag. Ik sloeg den kleinen man,
die, ik weet niet waarom me aan mijn vader herinnerde, fiks op de schouder en lachte
luidkeels: ‘Haha, ik zie er wel duizend, en álle soorten, grasgroen, grijs, violet en
rood, wel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

342
duizend!’ Ik moest wel krankzinnig gelachen hebben, want er kwamen opeens lui
uit de kroegjes geloopen. Ik liep statig door, glimlachend tegen de vele, aardige
warmfluweelen beestjes, die om mijn voeten krioelden. Daarom noem ik dit Straatje
de Steeg der Duizend Katten.
's Avonds staat de zaak echter geheel anders, wat ik overdag voor onschuldige
beestjes hou, die me zelfs vermaak schenken, boezemt me als 't donker is de grootste
afschuw in. Ik eet vrij laat in 'n Chineesch restaurant en doe zoo lang mogelijk over
mijn eten. Dan wandel ik langzaam naar huis, waar ik elken avond probeer te
studeeren. Mijn kamer is heel eenvoudig en heeft vier hoeken. Er staat 'n bed, 'n
schrijftafel, waarboven 'n boekenkastje. 'n Kamer dus zooals nagenoeg elke kamer.
En toch is er iets. Ik m o e t 'n andere kamer hebben. Maar 't is of ze me b e w u s t
zulke kamers geven, waar iets a a n is. Als ik dan binnenkom overvalt me al de schrik.
Er is niets. Alleen mijn oude poes wacht op me. Ik schenk haar wat melk in. Ze is
zacht en vriendelijk. En toch - 's avonds wantrouw ik haar. Alles neemt andere vormen
aan. Ik moet 'n huiver onderdrukken, als ze langs mijn hand strijkt. Dan laat ik haar
op de gang. Ik poog te werken. De letters wemelen voor m'n oog als insecten, de
woordjes springen, het lijken wel vlooien, bah, ik hou er mee op. Het is hier ijselijk
stil, onbegrijpelijk midden in de drukke havenbuurt, zóó stil. Waarom krijg ik altijd
zulke kamers? D'r was 's 'n man, die werd voor ongeneselijk ziek gehouden, hij lag
altijd in 't zelfde bed in dezelfde hoek van zijn kamer. Zoo lag hij twintig jaar te
sterven. En laat d'r nou 'n oud vrouwtje komen en laat die nou zeggen: zet dat bed 's
in de andere hoek van de kamer! In korte tijd leefde de arme ziel weer op. Er leidde
n.l. 'n onbekende bronstroom onder 't huis door, juist waar z'n bed stond. Daardoor
had die man zich altoos koud en jichtig gevoeld. Ik roep iemand om mijn bed te
helpen verschuiven, ik ben zoo bang. Het lucht me op als een van de meiden
verschijnt. ‘Dag, Sjane,’ maar opeens schrik ik, wat heeft ze op d'r hoofd? 'n kat, 'n
vreemde loerende roode kat, de klauwpooten ingeplant in d'r schouders en de
griezelige open roode bek boven Sjanes hoofd. Ik wil 'r vragen wat dat is, maar ik
hou me in, beklemd, misschien weet ze 't zelf niet, het is belachelijk. Ze wil me wel
'n handje helpen. Hoe ik er bij kom opeens 't bed te willen verzetten? 't Tocht daar
zoo. Hoe kan dat nou als alles potdicht is. Ik zwijg en staar angstig naar 't monsterdier
dat opeens van Sjanes schouders springt en rustig naar de melk toesluipt van mijn
poes. Mijn kamer is nu heelemaal veranderd, liefst had ik 't bed weer teruggeplaatst.
Ik ga de straat op en hiermee begint de merkwaardige nacht, mijne heeren, aan 't
eind waarvan ik mij in uwe inrichting zag opgenomen. Waarom? Enfin, in de Oude
Planter is nooit muziek. Het is 'n bedaard café met 'n biljart en wat kaarttafeltjes.
Aan de bar is 't gezellig. Iemand zegt wat en vijf minuten later geeft 'n ander antwoord.
Vanavond is men bizonder onder-
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houdend, ik ben blij dat ik nu fijn tusschen de schippers zit. Het zijn binnenschippers
en ze klagen over den Rijn. Maar dan hebben ze 't over iets anders, dat hier gebeurd
moet zijn, iets zeer geheimzinnigs. ‘Er gebeuren raarder dingen dan 'n mensch zou
gelooven.’ Dan luister ik. ‘Hij gaat 's avonds tegen elf uur weg en dan zie je hem
niet voor zes uur terug. Of je hem al vraagt waar die geweest is. Maar soms schudt
hij met z'n kop en kijkt hij vuil.’ ‘Nogal wiedes,’ zegt 'n jonge baas even later, ‘hij
gaat naar de meiden.’ De oude schippersknecht haalt de schouders op: ‘Ik zeg je
ommers van nee, hij is de zeventig gepasseerd. - We zijn hem overal gaan zoeken
tot z'n eigen vrouw en dochter toe.’ Dan buigt hij zich fluisterend over het buffet en
met moeite vang ik vreemde woorden op als uit 'n sprookjesboek. De kastelein zegt:
‘Wat ook eigenaardig is, je hoort tegenswoordig veel van menschen die beten en
klauwen op d'r body hebben en niemand weet waarvan....’ De jongeman lacht luidt:
‘Zeker te dicht bij de kat geweest.’ Hoewel iets geërgerd, vervolgt onverstoorbaar
de kastelein: ‘Maar hoe 't komt, die lui die dat hebben kijken zoo allemachtig raar
uit d'r oogen.’ Dan verstomt 't gesprek, maar 't gehoorde windt me op, doet me
aangenaam aan. Opeens hoor en we 't eerste accordeon en de jonge schipper verdwijnt
om naar Zeemans Welvaren te gaan. Ik heb in korten tijd drie borrels gedronken, ik
laat me ook van m'n kruk glijden, 't wordt hier nu wat suf.
Dra sta ik op den drempel van 't danshuis. Het is 'n hallucinatie. Alle vrouwen,
alle mannen dragen katten op hun schouders, de kellner, de patroon, de jongeman
van zoo even, de harmonicaspeler bij de ingang, en al die katten in dezelfde dreigende,
springende houding. Het is beklemmend, vooral omdat ze allemaal doen of dat heel
gewoon is, of ze die nare beesten op hun rug heelemaal niet voelen. Ik betast m'n
rug, gelukkig, ik ben gespaard voor die zonderlinge last. Het is hier niet vroolijk,
beängstigend laveeren de paren door de zaal, monotoon plechtig, alle met 'n zwijgend
gruwelbeest op de rug. Opeens schiet 'n kat op me af, ik schrik, sta op, weer ze af,
ze springt woest tegen me op, ik gil, om mij lacht men luidkeels. En de kellner, n.b.
zelf met zoo'n ruig dier met overeind staande haren op z'n rug, zegt vriendelijk: ‘Wees
niet bang, meneer, hij krabt niet, 't is 'n echt zacht beestje.’ Maar ik schop dat zachte
beestje met zijn griezelige oogen van me af, ik krijg 'n vervloekte hekel aan dat
duivelsche schippersgebroed, ik betaal en vertrek, achtervolgd door 't hikkend gelach
der katmenschen. Ik heradem als ik buiten sta met 'n gewonen taxichauffeur. Hij
moet me de stad inbrengen, naar 'n fijne kroeg, waar geen zoetmiauwende accordeons
kermen en geen afzichtelijke katmenschen dansen. De groote negerportier van
Madame Récamier doet me beleefd open. De groene meubeltjes hebben gouden
biesjes in Madame Récamier, maar er zit bijna niemand op deze groene stoeltjes. Ik
bestel cognac bij 'n katlooze kellner en glimlach tegen 'n katlooze dame. Het is hier
zalig, ik zal straks met deze vriendelijke en lieve
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vrouw kennis maken, nog eerst 'n beetje moed halen uit de vurige cognac. Maar wat
is dat? Uit 'n donkere hoek, die ik niet wist dat er was, nadert 'n elegante zwarte jonge
man met 'n zwarte kat met vuriggroene oogen op z'n smoking, zie, hij weet 't zelf
niet, want hij buigt zich over de dame onbeducht dat 't monster er af zal vallen, maar
nu zie ik ook dat al deze menschen, ook de vrouw, plotseling, het katteteeken dragen,
ik word zenuwachtig, betaal, verdwijn: de neger vloekt, dat ik hem niets geef, maar
goddank de menschenstroom zuigt me op. En spuwt me uit in 'n net cafétje, geheeten:
Why not? 'n Aantrekkelijke naam.
Het is er zoo druk niet meer, maar alle gasten op een na, (hem zag ik dadelijk)
hebben 't vaag boven hun schouders, och ik ben er al 'n beetje aan gewend. Maar die
eene, die net a l s i k , zonder is, trekt mij onweerstaanbaar aan, er is 'n innerlijke
verwantschap tusschen die oude bleeke man en mij. Voor en na verdwijnen allengs
de anderen, de waard dut, en ten slotte is er niemand meer buiten de slaperige waard,
de oude schipper en mij. Ik ga met 'n glaasje rum naar den oude toe en spreek hem
aan. Hij vindt echter (zonderling) dat 't geen bestig weertje was vandaag. Zijn spits
gezicht is wit en zijn blauwe oogen kijken droevig, hij heeft z'n pet over de ooren.
Hij vraagt mij wat voor dag 't was vandaag en ik ben even ontsteld over 'n zoo
ongewone vraag. ‘Ja, ik weet niet of 't Zaterdag of Maandag is, maar 't komt er weinig
op aan. Als je gevloekt bent moet je je vrachtje dragen.’ Nijdig en vlug slaat de klok
half twaalf. ‘'t Is laat,’ zegt de schipper, en dan gejaagd: ‘Over 'n half uurtje zal je 't
hebben, ik kan 't jou wel zeggen, als ik om twaalf uur op straat sta, komt iemand me
halen, ik kan je niet zeggen wie, maar 't mist nooit, 't is rot, 't maakt je gek op 't laatst.’
Hulpeloos en kleine zit de oude man op 'n laag tonnetje en ik roep vroolijk: ‘Weet
je wat, ga met mij mee, dan kun je bij mij slapen.’ Voor mij is dat 'n uitkomst, want
ik wil niet alleen zijn vannacht. Hij schudt 't hoofd: ‘'t Geeft toch niks, maar met z'n
tweeën is beter dan alleen.’
We roepen den waard die wakker schiet, 'n vurigroode kater springt van zijn schoot
en sist, maar och je went aan die nachtelijke dieren, we betalen en gaan heen. De
stad loopt leeg, 'n auto brengt ons naar mijn woning.
Als ik 't licht aanknip op mijn kamer, ril ik even, 't is of 't iemand anders zijn kamer
is, 't bed staat in 'n andere hoek, maar dan herinner ik me. Mijn nieuwe vriend doet
de deur op slot, geeft mij de sleutel, voelt of 't raam goed dicht is. Als ik hem mijn
bed aanbied, schudt hij van nee: 't Gaat ook wel in de leunstoel. Ik ben blij niet alleen
te zijn, maar kan er ook niet toe besluiten het licht uit te doen. Dan slaat 'n kerk zwaar
en nadrukkelijk middernacht. Ik draai 't licht uit, kruip in bed, na nog gevoeld te
hebben of mijn revolver onder 't kussen ligt. Eindelijk rust. Echter mijn oogen zijn
ondanks mijzelf star op de gesloten deur gericht.
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Maar opeens is H e t daar! Iets o n z i c h t b a a r s , nee, iets v a a g s , iets w i t s , ik
word koud van schrik, vlieg naar 't licht.
‘Wat doe je?’ roept opeens de stem van den schipper, schor en onherkenbaar. Ach
er is immers niets, het is 'n zinsbegoocheling. Maar als ik me omwend naar de stoel,
waar hij zit, is h e t daar, gruwelijk onzichtbaar, op hem, op den schipper-zonder-pet,
die lijkbleek is, onder 't zweet, hij trilt. ‘Hij is gekomen, de verdomde,’ mompelt hij.
‘Hij komt over me.’ Ik gruw, wat zijn de ooren van den schipper spits, ook zijn
gezicht wordt steeds spitser, valer, vuiler, wolfachtig, zijn behaarde handen worden
langzaam klauwen, hij trilt, siddert, staat op, mijn God, 'n gruwelijk beest, 'n wolf
komt uit m'n fauteuil, op mij af, zijn klauwen naar mij toegewend.
Ik bedenk mij niet lang! Ik zal hem die arme, goeie Schipper bevrijden, van zijn
monsterachtigen dwingeland, die hem elken nacht dwingt wolf te worden, ik grijp
den revolver, nu of nooit, ik schiet. 't Schot klinkt scherp en koud in mijn ooren.
En nogeens hoor ik zacht en klagend: ‘Wat doe je nu?’. Bloedend ligt de Schipper
op den grond. Maar ik brul en lach verschrikkelijk als Sjane en de baas binnenkomen
en ik gil: ‘Ik heb de Weerwolf gedood, ik heb de Weerwolf gedood!’
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Voorzomer aan den IJssel
door Finus M.P. Oosterhof
Paarden en vlinders, dit verblijdend vlieden
Rankt als lianen om ons heen.
Geen blijder zon bescheen ooit den zomer
Dan die Uw groenend rivierland bescheen.
Licht op de gróene wei,
Zon over 't water;
Schaduw van duivevlucht
Schaduw in het riet;
Sneller dan duivevlucht
Koeler dan het water
Zeilende zwaluw voor 't avondverschiet.
Drink het geluk:
Het is nog aardwarm,
Het koelt later;
Het is hier en het is ginds
En het is elders niet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

347

Kroniek
Delacroix-Derain
Twee Fransche schilderijen; twee naakten. Honderd jaren ongeveer scheiden deze
twee. Wat is oud, wat is modern.
Het Afrikaansche naakt van E u g è n e D e l a c r o i x zag ik ongeveer vijf jaren
geleden, op een groote tentoonstelling in Parijs. Het is niet gedateerd; het kan
omstreeks 1836 geschilderd zijn. Het naakt bij zee - moderne venus marine - van
A n d r é D e r a i n zag ik kort geleden bij d ' A u d r e t s c h in Den Haag; een van
zijn laatste doeken. Het was niet op een tentoonstelling, maar in een kleine bergruimte
van schilderijen; tientallen staan er tegen de muren, van allerlei formaten. Een hoekje
van een Picasso, een stukje Jongkind komt te voorschijn, twee Versters op een stoel.
Ge kent dat; het is de prettigste manier van schilderijen zien. Er is geen
opzettelijkheid; niet de orde, het gelid en de dwang van een tentoonstelling. Ge
behoeft de nummertjes niet af te loopen; ge hebt niet bij het binnenkomen met één
opslag het terrein kunnen overzien. Er zijn geheimen, verrassingen. Wie weet wat
er tusschen al die omgekeerde doeken verborgen is. En daar hing, wat scheef, het
vrij groote naakt van Derain.
Er zijn kleine liggende naakten van hem, die iets van een modernen,
vereenvoudigden Tiziano hebben, zonder Venetiaansche weelden, vrij straf van
vormen (als negerplastiek) en vrij simpel maar mysterieus van bruinen en
verschemerende blauwen. Deze vrouw, van het groote doek, staat niet tegen het
landschap uit, maar ze staat in de oneindigheid van zee en hemel, in een limpide
licht. Zooals dat 's morgens in de vroegte kan zijn, in Augustus, als er lichte nevels
hangen en de zee loom van bewegen is. Dampen en wolken en watervlak vloeien in
één tot melkachtige schakeeringen van blauwen en groenen, onbepaalbaar ijl.
Tusschen die allerlichtste substanties, verzadigd van licht, komt een scheur; een
vanéén gereten dun weefsel. Daarin is de nacht van het diepe hemelsblauw. In het
schilderij van Derain is dat blauw een schuinsche streep boven het hoofd van de
vrouw. Het is daar belangrijk, omdat het (in de reproductie niet zichtbare) subtiele
vervloeiingen van de tinten, compositorischen steun geeft. Het kleine driehoekje
strand (ter linkerzijde-beneden) brengt door zijn richting het noodzakelijke evenwicht
aan. Tusschen die twee rijst de figuur. Bruinig, rossig, warm, tegen de koele, sereene,
groenen en blauwen en witten, die geen achtergrond zijn en zoo superieur geschilderd,
dat ze bijkans eerder dan de figuur, het zien boeien.
Het is een wijdsche verbeelding, waarin de droom van het licht en de ruimte alle
detail wegnemen. Het heeft iets klassieks, zonder in eenig opzicht neo-klassiek te
zijn of academisch. Het is lichter, ijler, vrijer en door de wijze waarop het doek als
een ondeelbaar natuurlijk geheel gecomponeerd en ge-
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schilderd is en niet als een allegorische figuur in een historisch milieu, is het niet
vroeg-romantisch in den trant van P r u d ' h o n . Toch is D e r a i n hier door de
zuiverheid en het directe van zijn stijl, het spiritueele en geïnspireerde, dat de
zinnelijkheid en het liefelijke redt van weekheid en overgevoeligheid, maar vooral
door die ondefinieerbare poëzie van zijn licht en coloriet (zonder tot
impressionistischen toon te vervallen) een moderne zoon van den zeer fijnen
P r u d ' h o n . Zijn vrouwefiguur, sluimerend sauvage, gratieus en warm, behoort tot
die klassieke, blijkbaar onsterfelijke Fransche traditie, die hier in al de schoonheid
van ruimte en licht vernieuwd tot ons komt.
Er is ook iets in - maar eigenlijk heel weinig - dat even aan C h a s s e r i a u doet
denken, die zijn naakten - Venus marine, Venus anadyoméne, Esther - exotischer,
romantischer schilderde.
En het is op zijn beurt C h a s s é r i a u , die in mij de herinnering wakker maakt
aan dat onovertroffen naakt van D e l a c r o i x , dat een maatstaf kan zijn, niet alleen
voor hetgeen in de 19de eeuw aan vrouwelijk naakt is geschilderd, maar evenzeer
voor de modernen van de 20ste eeuw. Er is in P r u d ' h o n noch in D e r a i n iets,
waardoor ze bij I n g r e s gerekend kunnen worden. Het coloristische is te bloeiend
in beiden om tot de Ingres-sfeer te kunnen behooren, waarin de kleur met nadruk als
van secundaire orde werd geacht. D e l a c r o i x echter is voor de 19de eeuw het
groote voorbeeld van een modern gepassioneerd, onrustig geniaal colorist. Gezien
naast D e r a i n is er inderdaad alle reden te erkennen hoe dicht hij nog bij het heden
staat en tegelijk hoeveel sterker, positiever, aarzelloozer en machtiger hij is geweest.
Er is één duidelijk verschil. Delacroix schildert den achtergrond als achtergrond.
Alles concentreert zich op de figuur. Derain breidt wat hij geven wil over het geheele
doek evenwichtig uit. Delacroix is plastisch de meerdere. Waar Derain hier en daar
contour niet kan missen, zij het mooi van kleur en vloeiend van lijn, daar is iedere
toets van Delacroix niet alleen coloriet maar in hooge mate vorm-gevend tevens. En
het wonder is, dat de plastische vorm niet alleen een vorm is, maar vol bloedwarm
leven. Onder de huid stroomt het leven; de huid zelf is het leven. Iedere welving
heeft gang en drift. Er is nergens stilstand. Het een geeft zich aan het ander over. De
arm die afhangt en de hand die rust in de schoot, ze zijn door één fluidum van leven
geëlectriseerd. Zie de vingers en de vingertoppen. Zie de streepjes kleur van de rok,
die op een pré-Vincent-achtige wijze vibreerend geschilderd is. Er is een donkere,
animale en tegelijk menschelijke sfeer van gezond leven. Er is niets van Freudiaansche
problematiek, niets van de obscene trucjes der late 19de en 20ste eeuw. Het is royaal
en hevig. Juist genoeg onthuld om de hevige vrouwelijkheid van deze zware vormen
te doen zien en de verhullende kleeren tevens zoo driftig en breed en levend
geschilderd, dat er niet het dubieuze contrast is, waar onzen tijd zich zoo gaarne aan
te buiten gaat. Hoeveel is er gewonnen met sex-appeal en gecompliceerde,
problematische, verziekte
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vrouwelijkheid in de schilderkunst. Hoeveel is er verloren gegaan aan ware natuurlijke
drift en aan volle menschelijke vrouwelijkheid. De vrouwen van een verloren
menschheid kunnen er niet schimmeliger, bleeker, leeger, kwijnender en interessanter
uit zien, dan de vrouwen, die het gros der moderne schilders (blijkbaar noodwendig,
zij kúnnen niet anders) hebben geschilderd.
Er is in Derain een traditie en een frischheid, die hem to de besten doet behooren
van de oudere moderne Franschen. Er is in Delacroix een doorstralende kracht van
leven, die hem altijd weer als een maatstaf kan doen gelden voor de tegenwoordigen
en als een waarschuwing voor een overschatting, die geen grond heeft.
A.M. HAMMACHER

Tentoonstelling van oude kunst in het Frans Hals Museum
De afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Kunstverbond heeft ‘om het verminderde
saldo der middelen weder te kunnen doen stijgen, besloten een tentoonstelling van
oude kunst in te richten, wetende, dat zulk een expositie steeds groote belangstelling
wekt.’ De afdeeling heeft zich daar niet in vergist, bij een bezoek op een weekdag,
was het ondanks een hoog entrée vol, er heerschte een genoegelijke warme
belangstelling voor (eenvoudig gezegd) het mooie oude 17de eeuwsche schilderij.
Er heerschte een oprechte en geen provinciaalsche bewondering voor onze
Hollandsche goede en burgelijke kunst, er was de stille vreugde in het herkennen
van het meesterlijk kunnen, in de knappe en volmaakte verbeelding van het stemmig
realisme, dat landschap en stilleven vertolken. Men ontmoet dit vertrouwd meeleven
met het schilderij te zelden om het niet te signaleeren, maar er zit een zekere ironie
in het noodlot dat de kunst, die Kunstverbonden en andere verbonden steunen en
willen voorthelpen, die belangstelling niet heeft. De bezoekers zouden er niet naar
kijken, zooals zij hier kijken, zij zouden hun beurzen niet dan wrevelig openen. Is
het wonder dat de kunstenaars huiveren, wanneer al eens zoo'n verbond een goed
bedoelde poging onderneemt, medewerking te verleenen, niet alleen zooals Plasschaert
meent, omdat een Jury niet zou deugen, omdat men de hegemonie van Arti en Pulchri
beu is (welke belangrijke kunstenaar heeft daar last van?), maar omdat men voelt op
deze wijze geen juiste belangstelling meer te kunnen wekken. Indien er èèn hegemonie
is, dan is het de hegemonie van de oude kunst, die nog overal zoo domineert en de
instelling van den mensch op het moderne kunstwerk onbewust zoo beïnfluenceert,
dat zij belemmerend werkt op de ware ontvankelijkheid voor wat vandaag leeft en
in een tastbaren blijvenden vorm wordt vastgelegd.
Het inrichten van tentoonstellingen van oude kunst ten behoeve van de
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hedendaagsche werkt mi. dus in wezen tegengesteld aan het uiteindelijk doel dat
beoogd wordt, werkt niet verhelderend voor de geheel anders geaarde functie die de
kunst in de hedendaagsche samenleving vervult, doet den hedendaagschen nood zien
als een technisch falen, als een gebrek aan voldoende kunnen en niet als een
geestelijke en sociaal noodzakelijke worsteling. Men versterkt alleen het idee bij de
te weinig historisch ontwikkelden, dat kunst recht heeft op een afzonderlijke plaats,
op erkenning, op eerbied, men isoleert haar onwillekeurig, door haar niet, even
onwillekeurig, in een eigen gedachtenleven op te nemen.
Het lijkt overdreven deze regels neer te schrijven naar aanleiding van een inderdaad
fraaie en ook in enkele opzichten kunsthistorisch interessante expositie, maar het is
dat toch misschien weer niet, indien men het hieraan verbonden doel voor oogen
houdt en zich bewust is dat elke daad die men nog voor de moderne kunst kan doen,
alleen dan helpt, wanneer het richt en de gedachten en het gevoelen naar het heden
dwingt.
De tentoonstelling bestond uit schilderijen en teekeningen, de laatste grootendeels
uit de collectie Koenigs en de atlas van het gemeente-archief te Haarlem. Bij de
schilderijen overheerschten de werken van Haarlemsche meesters uit Haarlemsch
particulier bezit en de kunsthandels Katz en Goudstikker: landschap, portret en
stilleven. Voor het landschap de Ruysdaels, voor 't portret Hals, voor 't stilleven
Pieter Claesz de stuwende krachten. Uitzonderlijk een rap, puntig en twinkelend
portretje van den predikant Swalmius door Hals (1639), een uitbundig (op groen,
wit en grijs gebouwd) fleurig damesportret van Jan de Bray (1667) en een ingetogen
strak en zuiver meisjesportret van Verspronck (1651). Verrassend en naïef de
landschapjes van de niet-Haarlemmers Arent Arentsz, Avercamp en Simon de Vlieger
(jeugdwerk van 1626); naast prachtige teekeningen, twee ongemeen gevoelige en
sereene Saenredam's, een onnoozele Sorgh (een keukentje met de Emmaüsgangers),
een Jan Steen met een bekend thema (soo d'ouden songen, etc.) en een van de
teerst-geschakeerde winters die van Goyen ooit schilderde. Genoeg - men kent deze
meesters uit onze musea, wat men daar nog niet kan vinden, en dat was in Haarlem
de verrassing, is een zoo rijp, gaaf, indringend en meesleepend mansportret van den
humanistischen renaissancist J a n v a n S c o r e l . De Utrechtsche Kanunnik was
een fijngevoelig psycholoog, typeerde niet alleen, maar onthulde; achter al het
vertrouwde, dat de blikrichting accentueert, achter het gemeenzaam contact en de
innerlijke verstandhouding en het begrijpen, scheen hier iets van een visionaire wereld
aangeduid, iets van een komende extase, een zelfverloochening. Tot de kleine reeks
portretten van Scorel, die meer dan een uiterlijk portret weten vast te leggen door
een houding of een gebaar, behoorde ook deze sensibele physionomie.
v. G.
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Portretten
Deze tijd zoekt nieuwe vorm-mogelijkheden voor het portret in verschillende
richtingen die misschien op den duur convergeerend zullen blijken. Voorloopig
hebben zij slechts gemeen het streven om te ontkomen aan de verbizondering en het
momenteel karakteristiekste waarop de schilders van het psychologische portret zich
toelegden, die schilderden als romanciers of als novellisten, en met een zelfde
belangstelling voor de psychologie der sexualiteit (niet erotiek, begrip van wijder
omvademing). Sluyters en Vandongen zijn er markante voorbeelden van, elk op zijn
zeer eigen, nauwelijks verwante wijze. Het is geen toeval dat zij beiden ook schilders
zijn van het psychologische naakt en dat zij portret en naakt bij voorkeur in interieur
schilderen. De psychologie, zoo goed de wetenschappelijke, als de litteraire of de
schilderkunstige is uitteraard een vorm van analyseeren. Analyse van den mensch
doet den mensch te kort. De groote litteraire scheppers en schilderkunstige beelders
van menschen waren geen analytici, zij waren dat tenminste n i e t i n h u n
w e r k e n . H u n w e r k e n o v e r w o n n e n d e a n a l y s e . Sluyters heeft zijn
psychologie overwonnen met het jongste portret dat hij van mevrouw Sluyters
schilderde1). We kunnen gevoegelijk zwijgen over de volle rijpheid van zijn
schilderschap uit dit portret blijkend. Zij is ook kenmerk van menig ander, reeds
vroeger werk van Sluyters. Het te noteeren ‘moment’ is, dat Sluyters met dit portret
een volledigheid van menschbeelden bereikte, dat hij met dit portret niet raakte aan
het mysterie van den mensch - terwijl hij dezen mensch toch waarschijnlijk beter
kent dan eenigen anderen mensch! - maar het mysterie van de vrouw in dien mensch
huldigde, zulks met alle middelen van den schilder, ook van stoffen, die hij is. De
tusschenzin is overbodig noch willekeurig. De schildering van het kleed der
geportretteerde is niet minder mee-beeldend dan die van b.v. de handen of den kop.
Indrukwekkend is dit portret, doch niet zoo als een statie-portret indrukwekkend is.
Het gaat boven een zoodanig portret uit omdat het een nergens beperkt, ingehouden
of geremd, vol-levend beeld is van de vrouw die er voor zat. Als een bijkomstigheid(?)
zij nog terloops opgemerkt dat het portret van mevrouw Sluyters door haar man een
van diens meest Hollandsche, minst Fransche werken is. Het is onbewust traditioneel.
Dit is het geval van een uit het psychologiseeren vrij gekomen schilderschap reeds
tot de volheid van het meesterschap gegroeid. Het is mogelijk dat het op zich zelf
blijft staan, mede in het oeuvre van Sluyters, het is ook mogelijk, dat later anders zal
blijken.
Met de jongeren is het anders gesteld. Onder hen leeft een bewuster zich afwenden
van het psychologische portret, een streven naar vormen met meer

1) Het was ten toon gesteld in het Leesmuseum te Amsterdam.
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ruimte voor een religieus te begrijpen menschelijkheid, waaraan iedere mensch
individueel deel heeft. De jonge Fransche en ook niet Fransche humanisten te Parijs,
die in ons land eenige verwanten hebben, zoeken die menschelijkheid te
verwezenlijken in nieuw-renaissancistische vormen van portret (ook met landschap),
de jonge Hollandsche ambachtelijken gaan uitvoerig en geduldig physionomie en
physiek na als vormen van psychisch doordrenkt tastbaarder leven in een
helderder-zakelijke en nauwkeuriger preciseerende schildering, maar zij gaan minstens
evenzeer als die Parijsche schilders af op het portret als schilderij, dat dus ook buiten
elke relatie tot het model, als werkstuk van aesthetische premissen uit begonnen, kan
bevredigen. Ook van hen is het portret met landschap een beminde vorm van portret
- als het naakt in landschap een beminde vorm van naakt. Hier worde herinnerd aan
de voorkeur der psychologen voor het naakt in interieur.
Stefaan Couwenberg1) behoort niet tot de Hollandsch-ambachtelijken, hij is verwant
aan de Parijsche humanisten, hij ziet menschen echter iets individualistischer
afzonderlijk dan zij. Zijn zien is typisch Hollandsch psychologisch, maar intuïtief
volledig, niet bewust ontledend, zelfs niet bewust (zonder analyse). Meer dan de
Parijsche humanisten betrekt hij het schilderij - samenstel van middelen en waarden
- op den individueelen mensch, door hem geportretteerd. Minder dan de Hollandsche
ambachtelijken bekommert hij zich om het schilderij als werkstuk. Zijn uitvoerigheid
is meer teekenachtige beschrijving dan een langzaamheid van de kleur waarvan de
totaliteit soms reeds even psychisch-expressief bleek als de vorm-geving Wat hij,
naar het mij toeschijnt, wil bereiken - hij is op weg - is een vorm van portret waarin
verschillende tendenties van dezen tijd worden verzaamd. Het zal hem tijd kosten.
S.P. ABAS

Ernstiger dan....
De maatschappelijke omstandigheden, waaronder de moderne Nederlandsche
componisten gebukt gaan, zijn ernstiger dan ooit. Zij leven en werken in een
muziek-politieke constellatie, welke nimmer zoo ziek van geest, nimmer zoo
bedriegelijk van zakelijken opzet blijkt geweest te zijn als gedurende de laatste jaren.
De economische crisis vreet diep in hun bestaansmogelijkheden. Ook
instrumentalisten, dirigenten en anderen lijden onder een te klein afzetgebied: de
wisselwerking, de intense relatie tusschen vraag en aanbod, tusschen consument en
producent speelt hierbij een hoofdrol.
Toch valt duidelijk waar te nemen de bevoorrechte positie, die de reproduceerende
kunstenaar inneemt ten opzichte van den componist. Een violist of ander
instrumentalist heeft nu eenmaal de wereldliteratuur als product en het concert-publiek
als consument; hij zelf zal als commissionnair een

1) Expositie bij Santee Landweer te Amsterdam, Maart 1936.
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percentage van het bedrag bedingen, dat zijn manager aan hem hoopt te kunnen
verdienen. Indien hij de incidenteel juiste relatie tusschen muziek-consument en
diens producten-voorkeur (Bach of Tschaikofski, Mozart of Ketelby) weet op te
sporen - en de manager op zijn beurt den commissionnair in betrekking neemt, naar
wien de verlangens uitgaan (Hubermann, Zimmermann, Treep of Mengelberg) - dan
zal hij door psychologisch inzicht, reclame, politiek of topprestatie zich een bestaan
kunnen scheppen, dat balanceert tusschen welgesteldheid en te eten hebben.
De mogelijkheden van den modernen Nederlandschen componist zijn daarentegen
veel beperkter: de door hem te leveren koopwaar is uitsluitend die, waarvan hij zelf
de geestelijke auteursrechten bezit. Het afzetgebied wordt hem toegewezen door den
reproducent, is dus zoo klein mogelijk, omdat manager en winst-rekeningen nu
eenmaal belangrijker voor hem zijn dan het artistieke crediet van den componist.
Met andere woorden: de componist heeft den reproducent noodig en niet omgekeerd.
En van deze omstandigheid nu maakt de reproducent of de reproduceerende
organisatie een grof misbruik; een misbruik, dat ernstiger is dan de eventueele
belastingontduiking of de minder juiste persberichtgeving van manager Sam
Bottenheim.
De componist, vóór alles, wenscht gespeeld te worden. Desnoods (en dus steeds)
zonder materieele vergoeding, noodzakelijk voor brood, licht en muziekpapier. De
reproducent, die dit beseft, krijgt zijn waar dus voor niets, doch weigert op de markt
(in casu: het podium) risico te loopen, durft zijn artikelen niet aan te prijzen en
suggereert daarmede tevens ondeugdelijkheid aan de consumenten. Niettemin zal
hij niet nalaten, zich in het idioom van artisticiteit of baanbrekenden arbeid te
afficheeren. Indien een Nederlandsche concertonderneming een nieuw Nederlandsch
werk gaat uit voeren, dan is het reglement als volgt: géén onkosten (is de
Nederlandsche muziek ook ‘onbetaalbaar’?), géén tijd-verbruik voor instudeeren en
het a priori vaststellen der publieke negatie. Een uitsluitend Nederlandsch programma,
een Nederlandsch muziekfeest beteekent een vuilnis-emmer, waarin de Nederlandsche
componisten te zamen gestopt worden om zoo snel mogelijk in de vuilnisbelt der
vergetelheid geledigd te worden.
Vele leiders van Nederlandsche concert-ondernemingen spelen deze rol van
vuilnisman schaamteloos, doch onverbeterlijk. Het Concertgebouw speelde dit seizoen
vrijwel géén noviteit van eigen bodem, na Mengelberg's jubileum op de vuilnisbelt
der vergetelheid; de praktijken van het Sextet, door Evert Cornelis eens tot bloei
gebracht, zijn een aanfluiting voor ieder fatsoenlijk muziek-besef. Het
Residentie-orkest onder Van Anrooy beschouwde een Nederlandsche moderne
partituur als taboe, een Nederlandsch muziekfeest te Wiesbaden (Schuricht) brengt
voornamelijk werk van componisten-critici (Monnikendam, Vranken, Voormolen,
Landré e.a.), het z.g. noviteiten-orkest te Rotterdam (Ed. Flipse) weigert halsstarrig
een noviteit meer dan éénmaal
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uit te voeren en Van Goudoever (U.S.O.) is door zijn dilettantisme totaal ongeschikt
voor baanbrekend werk.
Als verweer worden niet onvermakelijke slagzinnen gelanceerd. ‘Men jaagt het
publiek de concertzaal uit’, is de lijfspreuk rondom dit verloochenen onzer nationale
productie. Ik wil in het midden laten, in hoeverre een Nederlandsch publiek zich de
zaal uit laat jagen. Het komt mij overigens voor, dat de zaak Verkade een goede pers
heeft gehad. Doch zeker is, dat deze zakelijke, financieele overweging betreffende
artistieke zaken kant noch wal raakt en onwaardig is voor instellingen, die een traditie
hebben hoog te houden. Ernstiger is, dat zij bovendien bewezen dient te worden. Een
financieel nadeel (dat inmiddels vele organisatie's zich kunnen permitteeren) is dán
slechts aanwezig, wanneer het aantal consumenten, dat weg zou blijven na
aankondiging eener noviteit, grooter is dan het quantum consumenten, dat afwezig
is op concerten, tijdens welke Mengelberg Debussy's Iberia parodieert, Hubermann
voor een dikke duizend gulden Bach martelt, Zimmerman Von Webern's muziek
publiekelijk uitlacht of Walter zijn Mozart- of Mahler-roes uitleeft. Welke suppositie
ik in sterke mate betwijfel.
Deze kort geschetste wanverhouding tusschen de moreele en maatschappelijke
rechten van den levenden componist eenerzijds en het misbruik, dat de
reproducent-commissionnair zich meent te kunnen permitteeren anderzijds, is nòg
ernstiger dan het degradeeren van het baantje van privé-‘secretaris’,
muziek-correspondent, concertbureaulist of belasting-betaler tot beroepen van lager
allooi. Want zij beteekent het geestelijk vermoorden zoowel van een gezond
Nederlandsch muziekbesef als van het besef omtrent Nederland's muziek.
PIET KETTING

Boekbespreking
Jan Campert, Wier, Den Haag, H.P. Leopold's Uitg.-Maatsch., 1935.
Bij de lezing van de eerste bladzijden van Campert's roman ‘Wier’ werd ik getroffen
door een sensatie die mij een enkele maal méér overvalt: ik kén dat al, ik heb dat
vele jaren geleden al eens gelezen, misschien zelfs méér dan ééns. Onaangenaam is
dit niet, men keert wel eens gaarne terug in gedachten en gevoel van vroegere
levensdagen - het is als een bezoek aan het huis van onze jeugd - alleen het duidt op
een zekere ouderwetschheid in het geschrift dat men dan onderhanden heeft. Die
ouderwetschheid valt ook niet te ontkennen in dit nieuwe product van den dichter
Campert, die zich op vorderenden leeftijd - gelijk zoovelen vóór hem - ook op het
proza is gaan toeleggen. De allermodernste litteratuur is vaak hevig romantisch, maar
zij zoekt het meer in het door exotisme of door menschelijke, meestal ziekelijke,
verbizondering afwijkende dan deze Campert, die naar wel zeer oude, en lang
beproefde middelen heeft gegrepen. Zijn boek is goed-nederlandsch met een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

355
tikje vlaamschen inslag, misschien veroorzaakt, althans hoofdzakelijk, door het
tooneel der handeling: Zeeland. En zijn soort romantiek is wel ontwijfelbaar
ouderwetsch - zij het dan naief en frisch, met een prettig open directheid en zeker
jeugdig élan, voorgedragen. Er is trouwens méér in dit boek dat volstrekt niét
ouderwetsch aandoet. Maar daarover straks meer.
Lou van Zakke leeft van strandjutterij en stroopen in de duinen. Hij heeft een
verhouding met vrouw Ingelse, de weduwe van Jaap, den lichtwachter, maar liefde
is het nooit geworden, althans niet van den kant der vrouw, wier zielsbehoeften door
den bruut niet bevredigd kunnen worden. Als zij Gabe Vader leert kennen, den
zachtgeaarden zoon van een geruïneerden boer, en vooral wanneer deze (met de
alomtegenwoordigheid die de helden van zulke verhalen vanouds te kenmerken
pleegt) haar zoontje op 't allerlaatste moment van verdrinken redt, ligt Lou er uit en
geniet Gabe haar veel teederder vrouwelijke gunsten. Waarom Van Zakke den eersten
den besten keer dat de ander bij vrouw Ingelse zit daar nu juist precies langs moet
komen en de weet van het bezoek krijgen, begrijp ik niet - déze toevalligheid had
ons toch werkelijk wel bespaard kunnen worden. Trouwens de relatie tusschen Gabe
Vader en de vrouw heeft dan nog geen ‘zondig’ karakter gekregen en Lou van Zakke,
die voordeel ziet in samenwerking met den boerenzoon, is daarvan voorloopig nog
te overtuigen. Maar zóó kan het natuurlijk niet blijven en het einde is dat Lou zijn
mede-minnaar in het huis van de vrouw hunner begeerten overvalt en tracht te mollen.
Gabe, ook niet heelemaal een kwajongen, verweert zich en heeft geluk. Het is Van
Zakke die geveld wordt - en in de zee begraven.
Het geval schijnt strikt geheim te blijven - 't geen, dunkt me, niet eens erg noodig
was; geen rechter, die den overwinnaar als moordenaar had kunnen veroordeelen.
Maar dit soort romantiek heeft van een nuchter en ordinair rechtsgeding te veel te
lijden. Misschien ook achtten Gabe en zijn vriendin het toch verstandiger 't zekere
voor 't onzekere te nemen. Een weinig onzekerheid blijft er desondanks over in den
blik waarmee Gabe Vader in latere avonden over de zee pleegt te staren.
‘Zie je wat, Gaobe?’
‘Neeje,’ antwoordt die van Vader dan, ‘geenen donder....’
Als de lezer nu nog weet dat nog andere dorpsdrama's, waarbij eveneens plotselinge
doodsgevallen en meer van die toevalligheiden, zich rondom de vermelde tragedie
afspelen, en dat ook de zeewind herhaaldelijk, machtig en bijna als dramatis persona
optreedt, zal ik wel niet de eenige blijven, die den indruk ontvangt, ditzelfde al vroeger
eens ergens gelezen te hebben....
Naar nú het frissche, aantrekkelijke, hartveroverende, en tevens bijna ‘moderne’,
althans hedendaagsche van dit verhaal. Dat ligt in den forschen aanpak, den directen
verhaaltrant, het zeer geringe aandeel dat hier - ondanks alles - aan sentimentaliteit
en roman-truc is gegeven. Naief als een
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beginneling, toch met voldoende kennis van, en macht over, taal en dialect, heeft de
vier-en-dertig-jarige dichter zijn roman geschreven. Daaraan is het te danken, dat
wij dien genieten als iets waarachtigs, als het leven zelf daar in de Zeeuwsche duinen,
dat wij sfeer, buitenlucht en werkelijken zeewind om ons heen voelen. Een kind, een
jongen nog, in de romankunst, deze Campert, maar een jongen die ons sterker weet
te boeien dan menige hoogst wijsgeerige of geraffineerd intellectueele litterator....
van zijn eigenlijken leeftijd!
H.R.

H. Moulijn-Haitsma Mulier, Verzamelde Verzen. Bussum, C.A.J. v.
Dishoeck, zonder jaartal.
De lectuur der verzen van H. Moulijn-Haitsma Mulier geven sterk den indruk dat
men met een persoonlijkheid te doen heeft. Deze persoonlijkheid te beschrijven is
geen gemakkelijke taak, doch één der dingen die toch wel met zekerheid te zeggen
vallen, is dat deze persoonlijkheid in al haar streven - waarvan haar gedichten
getuigenis afleggen - er op uit is zich zelf te verwezenlijken.
Zich zelf verwezenlijken - ook dit eischt nadere omschrijving, want de term is
voor velerlei verklaring vatbaar. Deze dichteres is iemand die van meet-af aan een
diep vermoeden heeft gehad, en een naar zekerheid groeiende aanschouwing kent,
van het eigen ik en wie die aanschouwing, dit beeld eenmaal ontving, zal - als de
persoonlijkheid een sterke is - niet rusten, of zij zal in haar uitingen, haar
levensvormen, zoovéél mogelijk trachten nader te komen tot dit beeld. Dit lijkt me
een der grondvormen van Mevr. Moulijn's poëzie: haar eenmaal-aanvaard wezensbeeld
en de nooit aflatende wensch naar dit beeld toe te streven. Niets nu is moeilijker,
hachelijker, smartelijker dan deze weg naar het eigen ik - het vergt een grooten moed
tegenover tallooze gevaren, en een kracht om telkens weer opnieuw te beginnen,
want natuurlijk is het hier op aarde maar weinigen gegeven zich op bevredigende
wijze naar hun oerbeeld te bewegen. Mevr. H. Moulijn-Haitsma Mulier spreekt in
haar gedichten van dezen weg tot het eigen ik, van de vele doolwegen, de louteringen,
den diepen val en het zoet omhoog stijgen.
Deze geestelijke belevingen echter zijn zoo subtiel dat men soms voelt, dat de
poëtische krachten niet toereikend zijn op een gebied waar zelfs de poëzie zich nu
eenmaal niet dagelijks beweegt! Dit zijn de oogenblikken dat de lezer misschien niet
gehéél gegrepen wordt, dat er iets onvatbaars, iets wegglijdends komt in haar poëzie.
Overziet men den weg die de dichteres gaat door haar gedichten, dan is haar weg
er vóór alles een van ontworsteling aan aardsche tyrannie, een gang naar het ‘innerlijk
licht’. Er is een beeld als een symbool dat zij gebruikt en dat zeer schoon is: ‘het hart
is als een boom, zijn machtig streven heeft het de open hemel in geweven’ - het geeft
het verlangen van de ziel der schrijf-
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ster treffend weer. De dichteres komt tallooze malen tot gevoelens van innerlijke
opstandigheid daar waar zij zich wond stootte aan de wereld, doch zij eischt van zich
zelf dat zij de aarde niet ontvlucht, al is heel haar verlangen naar een geestelijke
wereld gericht. Dit geeft tweespalt, een tweespalt die op gelukkige momenten
opgeheven wordt. In die oogenblikken zijn aarde en hemel één, beleeft de ziel den
kosmos, is de menschelijke weg een evolutiegang, die niemand ontvluchten kan en
is het verlangen naar een geestelijke wereld er een dat beheerscht kan worden door
het bewustzijn. In dat streven heeft de persoon der dichteres de poëzie noodig gehad
als bevrijdingsmiddel. Soms is haar stem in het getuigen eenvoudig en direct, soms
is er een teveel aan beelden dat verwarrend werkt. Dan is de volle wereld der
schrijfster primair, het dichterlijk ordenen secondair. Naar het einde van den bundel
worden de verzen steeds zuiverder van vorm, gaver en overtuigender.
JO DE WIT

L. Székely, Van Oerwoud tot Plantage, A'dam, U.M. Elsevier, 1935.
Het zal misschien velen gegaan zijn als het ons ging, toen wij dit boek van den
echtgenoot van mevrouw Székely-Lulofs in handen kregen; wij dachten: alwéér dit
onderwerp; wat voor nieuws kan ons daarover nu nog na ‘Rubber’, ‘Koelie’ en ‘De
andere Wereld’ worden gezegd. En zoo begonnen wij de lectuur ervan met niet zeer
hoog gespannen verwachtingen. Maar hoe hebben wij ons vergist, want er is iets zoo
eigens in dit boek, dat wij, al lezende, geheel vergeten, dat de stof ons uit de werken
van mevrouw Székely-Lulofs reeds ter dege bekend geworden is.
De heer Székely heeft het pioniersbestaan der planters aan Sumatra's Oostkust
beschreven in den vorm van een ik-roman. Kennelijk heeft hij autobiografische
gegevens verwerkt met stof, die hem uit anderen hoofde bekend geworden was, maar
in het verhaal zelf is van eenige tweeslachtigheid of onevenwichtigheid niets te
bespeuren.
Wanneer wij in aanmerking nemen, dat de auteur zijn boek heeft moeten schrijven
in een andere taal dan zijn moedertaal - hoezeer hij zich ongetwijfeld in den loop der
jaren gedurende zijn verblijf in Nederlandsch-Indië onze taal zal hebben eigen
gemaakt -, kunnen wij niet anders zeggen, of hij heeft zich kranig heengeslagen door
de moeilijkheden. Slechts een paar maal merkten wij enkele germanismen op.
Belangrijk is dit boek in de eerste plaats om de volkomen oprechtheid, waarmede
de schrijver het levensbeeld der Sumatra-pioniers geteekend heeft. Hij onthield zich
daarbij wijselijk van alle romantiek. Zoo werd zijn werk tot een document, dat tot
nadenken stemt over de manier, waarop het blanke ras zijn ‘superioriteit’ aan het
Oosten heeft opgelegd. Uit den aard der zaak is daarin weinig verheugends en veel
beschamends te bespeuren,
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dat noch door nobel werk van anderen noch door groote woorden als
‘noodzakelijkheid’ en dergelijke kan worden ongedaan gemaakt.
Het eenige wat men misschien zeggen kan is, dat wat ginds geschied is, bezig is
zich hier zevenvoudig en, wie weet, straks wellicht zeventig maal zeven maal, te
wreken. Overigens is het natuurlijk volkomen dwaas ‘enkele menschen’ hiervan de
schuld te geven. Als er ooit een proces geweest is in de menschelijke geschiedenis,
waarbij het woord van Henriëtte Roland Holst, dat allen aan alles schuldig zijn, van
toepassing is, dan is dat wel het geval bij de kolonisatie-werken der Europeesche
mogendheden, waarbij het geheele volk ten nauwste betrokken is, en waarbij alles
in het teeken van den Mammon staat.
Doch dit alles terzijde: Székely's boek is geen aanklacht, het is een document; en
als dit document voor ons tot een aanklacht wordt, dan kan dat alleen, doordat het
in de eerste plaats tot een zelf-aanklacht wordt.
Maar het is meer dan een document uit den pionierstijd van het plantersbedrijf;
het geeft daarenboven op zeer suggestieve en gevoelige wijze een beeld van de
tropische natuur. Er zijn bladzijden in dit boek, die opwegen tegen het beste wat
Kipling in zijn Jungle-boeken schreef (De olifantenjacht!). Alleen iemand, die de
tropen grondig heeft leeren kennen en die bovendien over een zeer scherp
waarnemings- en uitbeeldings-vermogen beschikt, kan ons deze ‘andere’ wereld zoo
nabij brengen, dat het soms is, of wij er zelf zijn en het ‘onze’ wereld geworden is.
Dit is een sterk en zuiver boek, dat van leven verhaalt, dat gestaald is door hardheid
en ontberingen niet alleen, maar dat ook gelouterd is tot een goed en simpel
mensch-zijn. Door een ‘hel’ ging het heen, maar het hervond zijn menschelijkheid.
Hoe? Daarvan verhalen zijn laatste bladzijden.
ROEL HOUWINK

Dr. Catharina Ypes, Petrarca in de Nederlandsche Letterkunde.
Amsterdam, Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’, 1934.
De litteraire studie van mej. Dr. Catharina Ypes over den invloed van Petrarca op
onze letterkunde getuigt van een bijzondere belezenheid en van groote
wetenschappelijke nauwkeurigheid. Toch kunnen wij bij de lectuur van een dergelijk
boek nooit aan den indruk ontkomen, dat studies als deze feitelijk slechts als
‘voorwerk’ zouden hebben te dienen voor beschouwingen die zich bezig houden met
den geestelijken inhoud van de betreffende letterkundige werken.
Er is voor ons gevoel in studies als deze een te veel aan wetenschappelijk
‘formalisme’ en een tekort aan geestelijken arbeid. Waar het boek eindigt, zou het
eigenlijk pas hebben te beginnen.
Tegenover de ‘praestatie’ van het door Dr. Ypes verricht onderzoek klinkt deze
opmerking minder fraai. Laat ons er daarom terstond aan toe mogen
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voegen, dat zij geenszins persoonlijk, doch uitsluitend in algemeenen zin is bedoeld.
Wij bezitten b.v. een studie van prof. Dr. C.G.N. de Vooys over ‘Middelnederlandse
Legenden en Exempelen’, dat aan een soortgelijk euvel lijdt; ook hier een
wetenschappelijke akribie, maar een pijnlijk gemis aan besef van den geestelijken
achtergrond der behandelde stof. Wij herinneren in dit verband o.a. aan de polemiek
tusschen den genoemden hoogleeraar en Dirk Coster over het bekende Aegidius-lied,
waaruit eveneens bleek op welk een gespannen voet wetenschappelijke exegese en
poëtisch inzicht met elkander kunnen staan.
Maar is het wel zeker, dat dit noodig, c.q. onvermijdelijk is? Moeten wij het niet
op rekening van een al te eenzijdig opgevatte litterair-wetenschappelijke methode
stellen, wanneer studies als die van Dr. Ypes er zoo dor en levenloos uit komen te
zien? Is hier nog altijd niet een verouderde litterairhistorische richting aan het woord,
die in laatste instantie haar oorsprong vindt in het negentiende eeuwsche positivisme,
doch die reeds lang haar tijd heeft gehad?
Wij zullen de laatste zijn om te pleiten voor minder nauwkeurigheid op
wetenschappelijk gebied of voor g e r i n g e r e wetenschappelijke
verantwoordelijkheid. Integendeel zonder deze beide valt er überhaupt van
‘wetenschap’ in den strikten zin van het woord niet te spreken, maar.... hoe belangrijk
zij ook zijn, op zich zelf bepalen zij het w e t e n s c h a p p e l i j k karakter van een
werk niet en dat wordt maar al te spoedig blijkbaar door onze wetenschappelijke
positivisten vergeten. Zij behooren, zou men kunnen zeggen, tot de ‘formeele’
kenmerken van het wetenschapsbegrip, maar den wetenschappelijke i n h o u d zelf
vermogen zij niet te vormen, die moet voortkomen uit den g e e s t van den
wetenschappelijken onderzoeker zelf, althans het stempel dragen van zijn
persoonlijkheid. Waar dat niet het geval is, hebben wij slechts schijnbaar met
wetenschap te doen, doch in werkelijkheid met vóór-wetenschappelijke
onderzoekingen.
Mutatis mutandis geldt hier hetzelfde wat voor den kunstenaar geldt, die vaak
uitgebreide voorstudies te maken heeft voor zijn onderwerp. Het eigenlijke kunstwerk
mag hij niet verwisselen met zijn ‘materiaal’. Wanneer hij dit zou uitgeven alsof het
zijn kunstschepping ware, zou men hem er terecht een verwijt van maken, dat hij
niet datgene gaf, waartoe hij geroepen was.
Zoo is het o.i. ook hier. Wat in deze studie gepubliceerd wordt, is ‘materiaal’,
maar het boek over Petrarca, dat dit materiaal moet rechtvaardigen en de kostbare
tijd aan de verzameling ervan besteed, wacht er nog op om te worden geschreven.
ROEL HOUWINK

Ir. G. Knuttel Sr. Beknopte ontwikkelings-geschiedenis der Bouwkunst.
H.J. Paris, Amsterdam 1935.
Ir. Knuttel, leeraar aan de Haagsche Akademie, bekend ook door zijn
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voordrachten over Chineesche kunst, schreef dit beknopt leerboek voor de
studeerenden in de bouwkunde, doch het heeft ook voor ruimer kring van
belangstellenden waarde. De schrijver heeft iedere stijlperiode vergezeld doen gaan
van korte historische overzichten, geographische gegevens en een aanduiding van
het verband tusschen beschaving en bouwvormen. Er is geen overvloed van feiten,
geen volledigheid, geen kostbaar fotographisch materiaal. Het laatste is vervangen
door duidelijke teekeningen van plattegronden, façaden, doorsneden, constructieve
details. Zoo is een handig boekje ontstaan, dat een moeilijke materie doorgaans op
zeer heldere wijze uiteenzet. Het doet weldadig aan deze karakteristieken te lezen,
die zich onderscheiden door een gezond evenwicht tusschen zakelijke formuleering
en kunstgevoelige waardebepaling.
Het inzicht is nergens eenzijdig aesthetisch gericht. Hier en daar hindert het
herhalen van clichétermen als ‘bijzonder fraai’, ‘zeldzaam schoon’ e.d., doch afbreuk
doet dit weinig aan het overigens pittig en met rustig beheerschte kennis van zaken
geschreven handboekje. Het is licht van gewicht en daardoor gemakkelijk mede te
nemen op reis. Schrijver dezes heeft het als zoodanig reeds goede diensten bewezen;
als praktische steun voor het geheugen blijkt het een goede gids te zijn.
A.M. HAMMACHER

Otto van Tussenbroek, Drie Heldenfiguren uit het Rijk der Beeldende
Kunst. Kleine Cultuur-Bibliotheek, N.V. Arbeiderspers, Amsterdam 1935.
De leider van de Kleine Cultuur-bibliotheek van de N.V. Arbeiderspers is niet altijd
gelukkig met de door hem verstrekte opdrachten. Een boekje met nauwelijks 45 pag.
tekst en 24, helaas ook nog erbarmelijke, afbeeldingen is door den omvang al
volkomen ongeschikt om Michel Angelo, Rembrandt en Vincent van Gogh ook maar
eenigszins waardig recht te kunnen laten wedervaren. Nu de tekst hierbij ook nog
maar zeer gedeeltelijk na autopsie is ontstaan, krijgen de lezers een wel al te letterlijke
kleine cultuur van zeer verdachte allure te verwerken. Het plezier, dat lectuur over
kunst geeft, verschaft iemand nog niet het recht literatuur zoo vrijmoedig te plunderen.
Waarom al die citaten, levensbijzonderheden en onnoodige namen die een dam
tusschen den lezer en het kunstwerk opwerpen? Waarom niet uitgegaan van het
kunstwerk zelf? Dit werkje leidt niet in, maar leidt af.
v. G.
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AFB. 1 - STIJL VAN HET OUDE MAYARIJK: KOP VAN DEN JEUGDIGEN MAÏSGOD, STEENPLASTIEK VAN
EEN TEMPEL TE COPÁN. PEABODY MUSEUM, CAMBRIDGE U.S.A.
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Oude kunst der Mexikanen en Maya's
door Jos. de Gruyter
AAN een beschouwing over de Mayasche en Mexikaansche kunst moeten enkele
algemeenheden van cultureelen en historischen aard voorafgaan. En wel vooral, daar
velen hier een terra incognita in den volstrekten zin betreden. Een ieder weet iets,
op zijn minst van hooren zeggen, omtrent de oude beschavingen van Egypte,
Babylonië en Assyrië, Perzië, Indië, China en Japan; maar menigeen verwart in
gedachte de Azteken van Mexiko met de Inka's van Perú, of meent zelfs onwillekeurig,
dat ‘Indianen’ enkel in Noordamerika te vinden zijn. En het is begrijpelijk, in zooverre
de inheemsche amerikaansche kunsten, en de culturen waarvan deze de regelrechte
weerspiegeling zijn, verder van ons afliggen en over het geheel ook niet de hoogte
bereikten der zoojuist genoemde.
Over het geheel! Immers, de superioriteit der afrikaansche en aziatische kunst
geldt lang niet steeds en in alle opzichten; zelfs niet uit het door Europeanen doorgaans
te éénzijdig gewaardeerd, technisch naturalistisch oogpunt. Een blik op onze
tekstfiguur 1 naar een helaas geschonden reliëf te Menché kan er reeds van overtuigen,
dat de kunstenaar van het Oude Mayarijk (vermoedelijk 68 na Chr. tot 610 na Chr.)
het verstond, figuren in profiel of drie-kwart anatomisch en perspectivisch juister en
met een grooter gemak weer te geven, dan zijn collega uit Mésopotamie of Egypte.
En het rijk en delicaat, op kleine schaal moeilijk te reproduceeren driedeelig laagreliëf
van een altaarplaat in den z.g. zonnetempel te Palenque toont een beheersching der
menschelijke proporties, die temeer verbaasd doet staan wanneer men bedenkt, van
hoe ondergeschikte beteekenis de weergave der menschelijke figuur in het totaal
dezer kunst bleek. Voor den Indiaan toch was de mensch nooit, gelijk voor den Griek,
de maat aller dingen.
Maar zulke vergelijkingen met de hoogstaande aziatische, afrikaansche of
europeesche kunsten gaan trouwens feitelijk niet op. Want hoewel historisch heel
wat recenter, dateeren de mexikaansche en in 't bijzonder de centraalamerikaansche
voortbrengselen uit een aanmerkelijk ouder tijdperk der wereldontwikkeling,
ontstonden zij namelijk practisch gesproken in een Neolithicum, een Late
Steenperiode. De geniale bouwkunst der Maya's van Guatemala dwingt tot een
bewondering zonder voorbehoud indien men beseft, dat deze stammen onbekend
bleven met drie der belangwekkendste architectonische beginselen; en wel dat van
den waren boog, dat van het binden der hoeken en dat van de metselspecie1). Hun
overdadig geornamen-

1) De laatste onwetendheid kan verwonderen, aangezien men bedreven was in stucwerk.
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teerde ‘altaren’ en tijdrekenkundige steenzuilen, te Quiriguá een hoogte van bijna
zeven meter boven den grond bereikend (afb. 9), waren zonder twijfel met primitieve
steenen werktuigen gehouwen. Het ijzer was volkomen onbekend, ook in het
prae-spaansch Mexiko der Azteken, zooals bewezen wordt door het huidig
mexikaansch woord ervoor: tliltic tepoztli, d.w.z. ‘zwart koper’. Een ook daarom
interessante uitdrukking, omdat het aangeeft, hoe de Indiaan het nieuwe graag
vergeleek met het hem reeds vertrouwde; op eendere wijze werden b.v.
centraalamerikaansche woorden voor ‘hert’ en ‘tapir’ toegepast op het oorspronkelijk
onbekend, door de conquistadoren ingevoerd paard.

FIG.

1 - RELIËF EENER FIGUUR IN AANBIDDING, DÉTAIL STELE MENCHÉ (NAAR SPINDEN)

Uit de benaming ‘zwart koper’ volgt meteen, dat men dit roodbruinig metaal wel
kende; en zelfs bleek het door een toevallige, dus ongewilde bijmenging van tin, een
brons van laag gehalte te zijn geweest. Maar het was schaarsch en werd in hoofdzaak
gebruikt voor ornamenten, niet voor instrumenten; en hoewel men de kunst verstond,
dit brons-achtig koper aan de randen door hameren te verharden, en ‘bronzen’ bijlen
dan ook meermalen in deze streken zijn gevonden, zullen werktuigen van dit metaal
voor doeleinden van steenbewerking toch inferieur zijn geweest aan de gebruikelijke
messen van harde rotssteen of vulcanisch glas. Van een Bronsperiode in den
eigenlijken zin kan bijgevolg in deze oorden geen sprake zijn! En indien wij per se
vergelijkingen willen maken, dan moeten wij de voortbrengselen der Mexikanen en
Maya's technisch van denzelfden gezichtshoek uit beschouwen, als de geweldige
maar wel zeer ruwe overblijfselen der megalitische cultuur in Europa, of de
indrukwekkende steenkolossen van het Paascheiland.
Goud en zilver zijn in dit opzicht door hun zachtheid natuurlijk waardeloos. Het
is trouwens de vraag, of zelfs goud in het Oude Mayarijk bekend was; één gouden
sieraad, te Palenque gevonden, het bovendeel van een bel, kan er later toevallig
terecht zijn gekomen. Op het mexikaansch hoogland echter was men in meer recente
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tijden uiterst bedreven in de bewerking van het goud, deels door locale industrie en
deels als jaarlijksche schatting van onderworpen steden uit de buurlanden bemachtigd.
Het gietprocédé bleek steeds dat van den verloren vorm - à cire perdue - zoodat alle
voorwerpen unica waren. Ook zilver werd door de Azteken overvloedig aangewend,
en spaansche auteurs weten niet enkel te verhalen van ‘een zeer rijke hals-
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ketting van gouden krabben’, maar zelfs van een object in den vorm van een visch,
waarvan de schubben beurtelings van goud en zilver waren vervaardigd. Helaas lieten
de blanke veroveraars van dit schoons nagenoeg niets ongesmolten, en zijn zelfs
later in Europa de beide enorme ceremonieele schijven van zon en maan, door Cortés
in 1519 naar keizer Karel V van Spanje gezonden en door Albr. Dürer nog vurig
bewonderd, onherroepelijk verloren gegaan. Deze schijven van zilver en goud brengen
in de herinnering, dat beide edelmetalen heilig werden geacht door de Azteken. Men
noemde ze de gele en de witte teo-cuitlatl, d.i. ‘echte’ of ‘ware’ of ‘goddelijke
uitwerpselen’, daar men ze hield voor de verharde stralen van zon en maan.

FIG.

2 - RELIËF VAN EEN SLANG MET GODENGESTALTE IN DEN MUIL, MENCHÉ (NAAR MAUDSLAY)

Met het bovenstaande, het ontbreken der kennis van staal en ijzer en het moeizame
bouwen met z.g. valsche bogen en zonder hoek verbanden, hebben wij echter niet
alle primitieve trekken dezer culturen gereleveerd. Ook de pottenbakkersschijf en
het beginsel van het rad - van het vervoermiddel op wielen dus - bleven onontdekt,
terwijl deze in Mesopotamië reeds omstreeks 4000 vóór onze jaartelling voorkwamen.
Voor de aardigheid kan nog toegevoegd worden, dat in de voeding alle melk, boter
en kaas ontbraken; dat honing het gemis aan het later door Cortés ingevoerd suikerriet
vergoedde; en tenslotte dat men er geen huisdieren op na hield, althans indien we de
beide slachtdieren. hond en kalkoen uitzonderen.
Geeft de afwezigheid dezer cultuurelementen tegelijk beknopt aan, wat de
verschillende stammen in het onderhanden gebied naar de negatieve zijde gemeen
hadden, hun positieve kenteekenen van overeenkomst zijn mede duidelijk; dit vooral
wat betreft de drie voornaamste dezer volken: de Maya's, de Mexikanen (Tolteken
en Azteken) en de Zapoteken. Volsta het op te merken, dat zij allen overwegend
landbouwers waren en goeddeels afhankelijk van de maïscultuur; dat zij tempels,
altaren e.d. bouwden op afgeknotte, terrasvormig opgetrokken pyramiden van soms
verbazingwekkende basisafmetingen1); dat zij in hun kunstuitingen veelvuldig godenof
1) Deze ‘pyramiden’ waren dus geen graftomben gelijk de Egyptische, maar toonen
overeenkomst met de Assyrische verhoogingen. Alleen zijn de trappen, die naar boven voeren,
in Mexiko en Guatemala geheel anders.
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menschenkoppen weergaven in den opengesperden muil van een dier of fabelwezen
(tekstfig. 2), waarbij het dier gewoonlijk als ‘verkleeding’ gold van god of priester;
en dat zij tenslotte, nevens gebruiken en ceremoniën, ook een ingewikkeld en zeer
geperfectionneerd stelsel van tijdrekening gemeen hadden, hetwelk door een
gevederden slangengod Quetzalcóuatl-Kukulcan (afb. 3) heette te zijn ingesteld.
Of deze wonderlijke kalender, verre superieur aan dien der Grieken en Romeinen,
en waar schrift en religie dezer Indianen ten nauwste mee samenhingen, het product
was van de intelligentie der To l t e k e n dan wel van die der M a y a 's, ziedaar een
der felst omstreden vraagstukken van de geheele amerikaansche oudheidkunde! De
beantwoording dezer vraag is namelijk niet enkel beslissend voor onze reconstructie
der geschiedenis van Mexiko en Centraalamerika, maar beïnvloedt mede onze visie
op de kunst, of hangt daar, liever gezegd, direct mee samen. Uit een aesthetisch
oogpunt komt het hierop neer: is de kunst der Maya's van het Oude Rijk in Guatemala
en aangrenzende gebieden (afb. 9 en 10) een vrij recente, en dankt zij haar bloei aan
tolteeksche invloeden uit het noord-westen; óf moet men omgekeerd in de
bouwwerken en sculpturen der Tolteken van het mexikaansch hoogland (afb. 2) eer
een zekere verstarring van v r o e g -mayasche inhouden en vormgevingen
constateeren?
Er is natuurlijk een derde mogelijkheid, namelijk deze, dat zoowel Mexikanen als
Maya's hun geestelijke goederen in kiem ontvingen van andere stammen in deze
streken. Daarvoor komen dan speciaal de Totonaken en Olmeken van de Golfkust
van Mexiko in aanmerking; maar aangezien deze stammen heel veel met de
Mayavolken gemeen hebben - al zijn zij er niet rechtstreeks toe te rekenen - heeft
deze ‘oplossing’ m.i. veel weg van een struisvogelpolitiek.
De enorme hoeveelheid van verzamelde gegevens is en blijft tot nog toe
onvoldoende om met zekerheid over deze quaesties te oordeelen. Men heeft de
chronologie der mayasche monumenten onderling nauwkeurig kunnen vaststellen,
maar daar zij alle een willekeurig aangenomen, d.w.z. imaginairen datum in een ver
verleden tot uitgangspunt hebben1), kan niet met stelligheid worden bepaald, in welke
verhouding deze tijdrekening staat tot de Christelijk Europeesche. En wat de Azteken
en hun voorgangers de Tolteken betreft: alle jaartallen, voorafgaand aan de stichting
in 1325 der azteeksche hoofdstad Tenochtitlán (het tegenwoordige México-City),
zijn meer of minder legendarisch gekleurd en dus niet volstrekt betrouwbaar. En hoe
verder wij in het verleden teruggaan, des te grooter wordt begrijpelijkerwijze de kans
op onjuiste dateeringen.

1) Deze mythische aanvangsdag ‘4 ahau, 8 cumhu’, voor de Maya's dus het begin der tijdrekening
- gelijk bij ons Christus' geboorte - blijkt zooiets van drie en een half duizend jaar vroeger
dan de vroegst gedateerde monumenten.
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AFB. 2 - TOLTEEKSCHE STIJL V.H. MEXIKAANSCH HOOGLAND: CEREMONIEEL VAATWERK VAN WITTEN
ONYX IN DEN VORM VAN EEN KATPARDEL. LENGTE 33 CM. BRITSCH MUSEUM, LONDEN.

AFB.

3 - AZTEEKSCHE ROOD ZANDSTEENEN GEVEDERDE SLANG. NATUURHIST. HOFMUS., WEENEN.
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AFB. 4 - AZTEEKSCHE STEENPLASTIEK V. XOCHIPILLI, GOD V. BLOEMEN EN FEESTEN. BRITSCH MUSEUM
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AFB. 5 - AZTEEKSCHE STIJL V.H. MEXIKAANSCH HOOGLAND: TEZCATLIPOCA ALS DOODSGOD (‘CE
MIQUIZTLI’). MET MOZAÏEK BEDEKTE MENSCHELIJKE SCHEDEL; DE OOGEN ZIJN ZWAVELKIESKNOLLEN,
VAN WITTE SCHELP OMRINGD; HET INLEGWERK DER DONKERE GEZICHTSBANDEN IS VAN OBSIDIAAN,
DAT DER LICHTERE VAN GROENBLAUWE TURKOOIS. HET VOORWERP MAAKTE DEEL UIT VAN DEN
ONVERGELIJKELIJKEN SCHAT, DOOR DEN AZTEEKSCHEN KONING MOTECUZOMA AAN CORTÉS
GESCHONKEN BIJ ZIJN AANKOMST TE VERA CRUZ. BRITSCH MUSEUM
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De vele verschillende Maya-Quiché stammen wonen, op één uitzondering na - de
Huaxteken, waarover later meer - alle t e n z u i d e n van de bekende landengte van
Tehuantepec (zie het kaartje). Volgens den Amerikaan Morley zouden zij evenwel
uit het noorden zijn geëmigreerd en bevolkten zij aanvankelijk voor geruimen duur
de tropische rijke, vochtige oostelijke kustlanden van Mexiko. Vlak na Christus'
geboorte zouden zij dan verder zuidwaarts zijn getrokken naar Guatemala en
omliggende gebieden, waar men de groote ruïnensteden van het O u d e R i j k : Tikal,
Copán, Menché enz. heeft aangetroffen. In deze streek en gedurende dit tijdperk
bereikte de inheemsche amerikaansche kunst m.i. haar hoogste uitdrukking in verfijnde
en verheven sculpturen gelijk het als frontispice bij dit artikel weergegevene. De
‘steden’ waren feitelijk religieuze centra, complexen van pyramiden met tempels
vooral, waaromheen de toenmalige bevolking op een uitgestrekt gebied in hutten
van vergankelijk materiaal zal hebben gehuisd. Het laatste jaartal op deze monumenten
bij de tempels valt (volgens Morley) op 610 na Christus, vervolgens trokken de
Maya's om een voor ons duistere reden naar het water-arme schiereiland Yucatán,
hun prachtige gebouwen en beeldhouwwerken weerloos ten prooi achter latend aan
een even weelderigen als vernielzuchtigen plantengroei. In Yucatán hebben zij,
inmiddels pas in de 10e, 11e en 12e eeuw het N i e u w e R i j k gesticht, met tientallen
van enorme tempelcomplexen, waarvan dat van Chich'en Itzá - ‘aan de bron der
Itzá-lieden’ - wel het meest vermaard is. Ook dit rijk ging inmiddels al vóór de komst
der Spanjaarden te gronde. Morley rekent in totaal ten minste 2000 jaar voor de
geheele periode van opkomst, bloei en verval der mayasche cultuur; wat mij niet
teveel lijkt, gezien hun barok geacheveerde kunst en hun schrift, dat reeds in het
Oude Rijk niet langer pictographisch, maar symbolisch ornamentaal was.
Op het hoogland van Mexiko kan volgens Walter Lehmann eveneens van een Oud
en een Nieuw Rijk (der Tolteken) worden gesproken; maar de geleerden zijn het er
niet over eens, of de pyramiden bij het plaatsje San Juan Teotihuacán - kortweg
Teotihuacán, zie het kaartje - het werk van de oud-Tolteken dan wel van de Olmeken
zou zijn. Deze pyramiden, terloops opgemerkt, schijnen inwendig geheel uit in de
zon gedroogde, maar niet gebakken kleisteenen te bestaan en zijn van buitengewone
afmetingen: de grootste, gewijd aan de zon Tonatiuh, beslaat een oppervlak van
40.000 m2!1) Pas zeer veel later zijn de Azteken in deze buurt gekomen, de Mexikanen
in engeren zin, die hun cultuur aan de Tolteken te danken hadden, ongeveer zooals
dit met de Romeinen en de Grieken het geval bleek. Het ‘Tolteeksch probleem’ is
inmiddels uiterst ingewikkeld en ik zal er niet nader op ingaan, maar één ding staat
in elk geval absoluut vast: dat de gigantische pyramiden

1) Dit doet ternauwernood onder voor het grondvlak der egyptische pyramide van Cheops, maar
men dient toe te voegen, dat deze veel hooger is.
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van zon en maan te Teotihuacán p r a e -a z t e e k s c h zijn en dat het cultuurtijdperk,
waarin deze tot stand kwamen, lang moet hebben geduurd.
Dit toch is door opgravingen op de Mesa Central - de mexikaansche hoogvlakte
- onomstootelijk bewezen. Ten noorden van de reeks vulkanen, waartoe de bekende
Popocatépetl (‘rookende berg’) en Citlaltépetl (‘sterberg’) behooren, heeft men in
den bodem drie opeenvolgende cultuurlagen ontdekt. De oudste, dus onderste laag
bevatte gele en roode aardewerkplastiekjes van een onbeholpen en ruw karakter:
voortbrengselen der primitieve Otomí's en hun verwanten. Deze stammen, die nog
altijd in de buurt te vinden zijn, behooren tot de oerinwoners van het land; althans
bij wijze van zeggen tot de oerinwoners, immers álle Indianen kunnen wel van
oorsprong Aziaten zijn, die schoksgewijze over de Beringstraat in lang vervlogen
eeuwen Amerika binnendrongen. Op de Otomí-laag dan, die te Azcapotzalco nabij
México-City ruim twee meter diep was, volgde een laag van scherven en voorwerpen,
welke een aanmerkelijk hooger beschavingspeil aantoonde: producten der reeds ter
sprake gebrachte Teotihuacán-cultuur. De diepte van deze laag bleek te Azcapotzalco
niet minder dan 3.25 meter, terwijl die der bovenste, Azteeksche laag nog geen halve
meter bedroeg.

Hieruit voelt men wel, dat de Teotihuacán-cultuur op het mexikaansch plateau van
geruimen duur moet zijn geweest. Centra dezer archaïsche cultuur waren in den
ouden tijd, nevens Teotihuacán, Tollantzinco en Tollan. Volgens de overleveringen
stichtte de Gevederde Slangengod Quetzalcóuatl1) in Tula of Tollan zijn ‘biezenstad’,
in manuscripten van den azteekschen tijd op overeenstemmende wijze pictographisch
aangeduid als een tolin, een ‘rietplant’. En het blijkt, dat zich inderdaad op deze
plaats tempelresten bevinden van zuilen in den vorm van gevederde slangen, welke

1) Q u e t z a l is de naam van een schuwe bergvogel met metalig glanzende, schitterend
diepgroene staartveeren, c ó u a t l wil zeggen slang of tweeling. (Inderdaad had Quetzalcóuatl
een tweelingbroeder, de god in hondegestalte Xolotl, een soort van mexikaansche Kerberos).
Wij vinden denzelfden naam bij de Maya's als K u k u l -(= quetzal)c a n (= cóuatl).
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door den spaanschen geestelijke Bernardino de Sahagún nadrukkelijk als ‘tolteeksch’
worden gereleveerd:
‘Dat zijn ronde steenzuilen in de gestalte eener slang,
de kop (van zulk een zuil) rust op den bodem,
de staart, de ratels, zijn boven.’1)

De mythe van Quetzalcóuatl luidt verder, dat hier in Tollan vorst en volk in vrede,
overvloed en geluk leefden, totdat Quetzalcóuatl oud en ziek werd, om vervolgens
ten offer te vallen aan de listen van hem vijandig gezinde toovenaars. Dezen werden
aangevoerd door Tezcatlipoca (‘de rookende of dampende spiegel’, afb. 5), een
demon van duisternis en wrekende gerechtigheid. Tezcatlipoca overreedt den lichtgod
in een spiegel te zien, welke magisch zijn trekken verwrongen terugkaatst, en ontsteld
over de eigen leelijkheid besluit Quetzalcóuatl zijn gezicht te verbergen achter een
turkooizen slangenmasker. Ook drinkt hij op aandringen van zijn tegenstander een
bedwelmenden drank, hierdoor den paradijsstaat verspelend: hij moet vertrekken in
oostelijke richting, naar het land van den zonsopgang, door dwergen en gebochelden
begeleid. Maar zijn volgelingen sterven van koude op de hooge sneeuwbergen.
Treurend vervolgt Quetzalcóuatl den langen weg naar het oosten, totdat hij komt aan
den oever van het ‘hemelwater’ - den oceaan - waar hij zijn veerentooi en
slangenmasker aflegt, en zich vrijwillig verbrandt. Uit zijn omhoogstuivend asch
vormt zich een menigte veelkleurige vogels, zijn hart echter wordt tot de morgenster,
en kondigt daarmede den nieuwen dag aan.
De hier zeer in het kort vermelde, ontroerende en diepzinnige mythe, waarin
psychologisch op een dichterlijke wijze de momenten van ‘schuld’, inkeer, dood en
wederopstanding prachtig tot uitdrukking zijn gebracht, bevat onmiskenbaar
historische trekken en duidt te dien opzichte op de latere uitdrijving der Tolteken uit
hun land in zuidoostelijke richting. Maar in hoofdzaak blijkt het verhaalde toch
religieus en astronomisch. Eduard Seler heeft de sage als typisch l u n a i r
geïnterpreteerd, en dat stellig niet ten onrechte; maar Seler heeft m.i. toch over het
hoofd gezien, dat de maan (Quetzalcóuatl) hier gelijktijdig als ‘nacht-zon’ is opgevat.
Mythisch gesproken ligt Tollan, de biezenstad, het waterig rijkdomsoord, in het
westen, waar tegen den avond de macht van het licht met het duister worstelt en het
onderspit moet delven. De oud geworden Quetzalcóuatl is de zieke, tot sterven
gedoemde zon, die zich verwrongen weerspiegelt ziet in den westelijken oceaan (den
dampenden spiegel?) en beseft, den weg der levensvernieuwing van het westen naar
het oosten te moeten gaan. Niet enkel de maan toch verplaatst haar stelling aan den
hemel van west tot oost, maar ook de nachtelijke zon gaat deze richting, en wel naar
wijd ver-

1) Uit het duitsch aangehaald naar dr. Walter Lehmann: E i n T o l t e k e n -K l a g e g e s a n g .
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breide archaïsche opvatting door de ‘tunnel’ of ‘slang’ der onderwereld.
Het voordoen van het slangenmasker in het westen en het wederafdoen ervan in
het oosten mag overduidelijk een z o n n e -motief heeten, zijn paralellen vindend
zoowel in de oud-egyptische voorstellingen, als in de raven-mythe der
noordwestamerikaansche Indianen, waarin de zon door de raaf (de morgenster?)
wordt bevrijd van onder zijn tweekoppig-slangenmasker.1) Dat Quetzalcóuatl in de
eerste instantie een zonnegod is, wordt mede versterkt door het feit, dat Xolotl als
zijn tweelingbroeder goldt; Xolotl immers is de ‘hellehond’, die zoowel de ziel van
den gestorvene, als de nachtzon begeleid door de onderwereldsche regionen. Maar
anderzijds moeten wij ook vele lunaire trekken in de gestalte van den Gevederden
Slangengod erkennen, b.v. zijn veronderstelde blanke huidskleur en het feit, dat hij
tevens gedacht werd eenmaal ‘als een klein kind’ - d.w.z. als pasgeboren nieuwe
maan - in Tollan, het mythische Westen, te zullen weerkeeren. Het een en ander heeft
ertoe geleid, dat de Azteeksche koning Motecuzoma in den blanken, gebaarden
veroveraar Cortés en zijn op ‘herten’ rijdende, den ‘bliksem’ in de hand houdende
soldaten, den teruggekeerden god en zijn gevolg waande te herkennen.
De Quetzalcóuatl-mythe is te mooi en van te ingrijpende beteekenis voor de
geschiedenis, de religie en de kunst dezer volken, dan dat ik haar hier onvermeld
kon laten. Maar met dat al hoop ik, dat de lezer zich het uitgangspunt dezer kleine
uiteenzetting nog zal herinneren: de gevederde slangenzuilen van het h i s t o r i s c h e
Tollan. Een tijdlang heeft de l a t e mayasche kunst van Yucatán onder tolteekschen
invloed gestaan en men vond te Chich'en Itzá denzelfden vorm van zware ronde
slangezuil.2) Maar ook in de zooveel vroegere kunst der Maya's uit het Oude Rijk
komen wij het thema tegen eener met pluimen getooide slangedraak, b.v. op Altaar
O te Copán, en de priester- of godengestalten op de voorzijden der machtige
monolithen (afb. 9) houden een heilig tweekoppig serpent in de armen. Een variant
op dit motief schijnt op de monumenten van Tikal, Copán en elders de serpent-vogel
te zijn.
Het is dan ook zeer wel mogelijk, dat niet de bewoners van het mexikaansch
plateau, maar de Indianen van Guatemala en Honduras de eerste aanbidders waren
van het fabelachtig wezen, dat gelijktijdig zich openbaarde als mensch, godheid,
vogel en slang, en dat tevens als windgod functionneerde. Zooals reeds aangestipt,
schreef men aan Quetzalcóuatl-Kukulcan de vinding van den kalender toe, maar
hierop komen als dagteekens verschillende namen voor van dieren, die enkel in de
t r o p i s c h e gebieden en dus n i e t op het hoogland van Mexiko worden aangetroffen.

1) Vergelijk dr. G.W. Locher: T h e S e r p e n t i n K w a k i u t l R e l i g i o n . Brill, Leiden,
1932, in het bijzonder blz. 36.
2) Voor een afbeelding zie het tweede deel van Matty Vigelius' opstel over D e B e s c h a v i n g
d e r M a y a 's in dit tijdschrift, Dec. 1931.
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AFB. 6 - ZAPOTEEKSCHE STIJL: AARDEWERK FIGUUR VAN KLEINE AFMETINGEN MET EEN GORDEL VAN
DANSRATELS. GEVONDEN IN 1856 IN EEN GRAF TE NAZARENO, PROVINCIE OAXACA. MUSEUM VOOR
VOLKENKUNDE, BERLIJN
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AFB. 7 - ZAPOTEEKSCH: GRAFVAZEN UIT OAXACA,
LINKS EEN VLEERMUISGOD. BRITSCH MUSEUM.

± 30 CM HOOG, LICHT GEBAKKEN AARDEWERK,

AFB. 8 - HUAXTEEKSCH: HARD GEBAKKEN ROOD EN ZWART OP CRÊME BESCHILDERDE VAAS, MET
TUIT IN DEN VORM VAN EEN DIERENKOP; AAN DE ANDERE ZIJDE EEN MENSCHELIJK GEZICHT. BRITSCH
MUSEUM
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Behalve den Gevederden Slangengod vereerden de Tolteken een ouden vuurgod
Xiuhtecutli, ‘Turkooisheer’, en een regengod Tlaloc, beiden in een nauwe betrekking
staand tot Quetzalcóuatl. Het tot onherkenbaarwordens toe geabstraheerd gelaat van
Tlaloc blijkt afwisselend met dat van Quetzalcóuatl in kundig gebeeldhouwd
steenmozaïek aangebracht op een der kleinere, latere bouwwerken te Teotihuacán.
De opgravingen van Batres hebben tevens duidelijk gemaakt, dat de amerikaansche
jaguar of ‘tijger’ - juister: katpardel of ocelot (naar de azteeksche benaming ocelotl)
- een rol van gewicht speelde in de religieuze voorstellingen. Groote steenen
ocelotkoppen zijn bij de zonnepyramide gevonden, vierkantig van vormgeving en
geel beschilderd met zwarte vlekken en een rooden muil. Van stijl zijn deze grootere
sculpturen eender als het hierbij weergegeven ceremonieel vaatwerk van witte
nagelsteen, in de gestalte van een liggend jaguartje (afb. 2), waarbij men terloops
moet letten op de mythisch bedoelde, onwerkelijke vlammen of veeren aan voor- en
achterpooten. Dit plastiekje heeft slechts een lengte van 33 cm, maar zonder het te
weten zou men het gemakkelijk 'n meter of meer kunnen schatten; hetgeen een
wezenlijke hoedanigheid blijkt van alle tolteeksche en van vele azteeksche sculpturen
(afb. 4). Men wordt door dit monumentale soms aan Egypte herinnerd.
Het ocelotplastiekje blijkt tevens een merkwaardig voorbeeld van een archaïsch
‘cubisme’, speciaal wat den kop betreft. Ook dit kenmerkt de kunst der
Teotihuacáncultuur, die in haar geheel massaal vereenvoudigd, hoekig streng en
vormelijk geacheveerd aandoet. Het ‘cubistische’ treft mede elders in Mexiko, b.v.
bij de Huaxteken, maar het draagt dan een essentieel verschillend, zoowel spontaner
als onbeholpener, karakter. De Teotihuacánkunst is allerminst primitief in den zin
van onbeholpen, maar op gedurfde en doelgerichte wijze abstract en van een
dwingende decoratieve monumentaliteit. Feitelijk staat zij in deze gebieden geheel
apart en pas in Zuidamerika komt men denzelfden stijl tegen, namelijk in de
boliviaansche beeldhouwwerken van Tiahuanaco, die hoogst waarschijnlijk
onafhankelijk van het tolteeksche zijn ontstaan. Bij alle onloochenbare qualiteiten
valt m.i. niet te ontkennen, dat de tolteeksche kunst begrensd en meermalen star
aandoet, dit zoowel naar de inhouden als naar de vormen geoordeeld. Men mist hier
het subtiele en overvloedige, de meer verscholen kracht en den imaginatieven rijkdom
der monumenten van het Oude Mayarijk; zij het dan, dat deze op hun beurt de bijna
demonstratieve, samengevatte vormgrootheid van het tolteeksche ontberen.
De cultuur der Zapoteken, die de provincie Oaxaca of Oajaca aan de westkust van
Mexiko bevolken, zal eveneens tot een ver verleden teruggaan en misschien al
gelijktijdig met de tolteeksche hebben bestaan: in de kunst zijn er duidelijke
overgangsvormen van tolteeksch naar zapoteeksch of omgekeerd. Evenals de
hierboven vermelde Otomístammen, behooren de
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Mixteko-Tzapoteken tot de ‘oerinwoners’ van het land, wat in de allereerste plaats
zeggen wil dat zij niet-mexikaansch zijn.1) Merkwaardigerwijze kennen de Zapoteken
- daarin van hun verwanten de Mixteken verschillend - geen emigratie-mythen, gelijk
vrijwel al deze volken, maar heetten zij rechtstreeks ter plaatse uit boomen, rotsen
of wilde beesten te zijn ontstaan. Ook hielden zij er talrijke grottempels op na, in
enkele waarvan vermaarde orakels werden geraadpleegd. Joyce wijst in zijn Mexican
Archaeology op verwantschap tusschen zapoteeksche en zuidamerikaansche mythen
en men vindt ook in de kunst frappante overeenkomsten; vooral op het terrein van
geometrische vaasbeschilderingen, die op textielpatronen blijken geïnspireerd, maar
mede op het gebied der architectuur.
Buitengewoon karakteristiek voor de zapoteeksche cultuur mogen de ontelbare
roodbruine of zwarte vazen in figuurvorm heeten, afkomstig uit graven te Xoxo,
Cuilapa en elders in Oaxaca (afb. 7). Zij zijn van een betrekkelijk grove substantie
en licht gebakken, dus gewoonlijk heel broos, maar zij moeten dan ook uitsluitend
sacraal zijn bedoeld: het utilitaire is vrijwel overwoekerd door het symbolisch
plastische. Meestal worden zittende of staande menschelijke figuren verbeeld, met
capes, groote ronde oorornamenten, en een weelderigen hoofdtooi met uitstaande
veeren (afb. 7, midden); echter treft men ook goddelijke of demonische gestalten
aan (rechts) en meer bij uitzondering opzittende dieren (links), blijkens hun attributen
eveneens tot de goden en demonenwereld te rekenen. Invloeden der Mayakunst zijn
duidelijk, evenwel op een volkomen zelfstandige wijze verwerkt, en de verbluffend
inventieve geest van den zapoteekschen pottenbakker blijkt vooral hieruit, dat men
geen twee zulke vazen precies eender zal aantreffen.
Een onbedorven vitaliteit in ‘barbaarschen’ trant kenmerkt deze kunst, en men zal
geen moeite hebben denzelfden stijl te herkennen in de als afb. 6 gereproduceerde
plastiek, een grafvondst uit Nazareno. Dit kereltje met zijn helm-achtige
hoofdbedekking, zijn sieraden en zijn gordel van dansratels, acht ik voor mij een
waar meesterstukje van spontaan en tegelijk beheerscht kunnen, ontwapenend door
een pittige geanimeerdheid. Het modelé is fijn en ferm, de ultra-Breugheliaansche
proporties - groot hoofd, gedrongen lijf, zeer korte beenen - mogen haast een bekoring
te meer heeten, althans voor wie zich niet blind staart op louter naturalistische
waarden. Het onwillekeurig humoristisch accent en de eenigszins momenteele,
genre-achtige levendigheid van zulke beeldjes wordt mede gevonden

1) Het klinkt paradoxaal en bijna vermakelijk, dat juist de oorspronkelijke bewoners van Mexiko
de n i e t -M e x i k a n e n zijn. Maar wij moeten bedenken, dat de mexikaansche indringers
uit het noorden in azteeksche tijden oppermachtig werden in dit heele gebied, dat aldus naar
hen werd genoemd. Mexiko wil zeggen (het land der) Mexica, die oorspronkelijk Mexitin
heetten, en Mexitin is synoniem met Me-citin of wel (het geslacht der) ‘agave-hazen’. Deze
‘Agavehazen’ behoorden tot hetzelfde volk als Tolteken en Azteken.
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in de vaak uitstekende ceramische plastieken der provincie Colima, meer noordelijk
aan de mexikaansche westkust. Maar het vormbesef van beide gebieden verschilt
toch aanmerkelijk.
Bij gebrek aan illustratieruimte zal ik niet ingaan op de overigens hoogstaande,
meermalen sterk oost-aziatisch aandoende kunst der Totonaken en Olmeken aan de
o o s t kust van Mexiko; maar wel moeten eenige kantteekeningen geplaatst worden
bij de noordelijk van hen zich bevindende Huaxteken. Deze Huaxteken of Cuexteken
aan de Pánuco-rivier, bovenaan op het kaartje in het grensgebied tusschen de
provincies Vera Cruz en Tamaulipas, blijken een opvallend primitieve stam der
Maya's te zijn: zij spreken een Mayatongval, dat door den taalkundige Walter
Lehmann als ‘sprachlich altertümlichst’ wordt gekenschetst. Maar zij bezitten geen
steenen tempels, geen grootsche gedenkzuilen, geen ingewikkelde ornamentiek en
zelfs geen spoor van schrift, gelijk hun verwanten ten zuiden van de landengte van
Tehuantepec; en hieruit kan men opmaken, dat zij reeds lang geleden moeten zijn
afgesneden van de overige Maya's. Hoe kwamen zij daar zoo geïsoleerd terecht aan
de Rio Pánuco, noordoostelijk van het mexikaansch plateau? Deze twistvraag heeft
veel hoofdbreken gekost, maar nemen wij met Morley aan (zie boven) dat de Maya's
uit het noorden emigreerden, dan wordt de quaestie bevattelijker: de Huaxteken zijn
in dat geval achtergeblevenen in het oerwoudgebied bij de bedoelde rivier, en hun
beschaving geeft een indruk der mayasche cultuur in haar kinderschoenen.
Hoe dit zijn mag, de Huaxteken blijken een boeiend volkje, vermaard als groote
toovenaars - zij goochelden op droge plekken bronnen te voorschijn, en staken op
magische wijze huizen in brand - en voorts als vervaardigers van zeer fraaie
bontgestreepte katoenen stoffen. Maar het opmerkelijkst voor ons is wel hun
pottenbakkerskunst, die zich zoowel technisch als aesthetisch handhaaft temidden
der rijke en gevarieerde ceramische voortbrengselen van Tolteken en Maya's, van
Totonaken en Zapoteken. Hard gebakken, zwart en rood op crême beschilderde
vaatwerken van theepot-achtig aanzien (afb. 8) zijn karakteristiek voor dit gebied,
en treffen door een afzonderlijk accent, een bepaalde, moeilijk te omschrijven sfeer
van stille donkere ontroerdheid. Het zijn voorwerpen, waar een naar ons inzicht
droefgeestig en overgegeven, ja fatalistisch levensbesef uit spreekt. Een stille
geslotenheid; een vreemde, als ondoordringbare eenzaamheid; en de bijna doffe,
bijna afwerend zachte hulpeloosheid van het kinderlijke, gepaard evenwel aan de
felheid en ongerijmdheid van wat terecht barbaarsch heet. Want deze Huaxteken,
met zooveel teeder geduld en verfijnde gelatenheid hun potten vormend en
beschilderend, waren woestelingen, die hun gedoode vijanden den kop afsneden en
dezen mummificeerden. Zij golden bij hun azteeksche buren als ruwe dronkaards en
droegen zelfs geen schaamdoeken, daar volgens de overlevering hun voorganger,
Cuextecatl, eens in
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een blinden roes zijn lendendoek van zich had geworpen. Men zeide van hen, dat zij
‘den vijfden beker’, d.w.z. één te veel, hadden gedronken.
Zeer verschillend is het beeld, dat men zich vormt van hun verder ontwikkelde
stamgenooten in het zuiden, die evenals de Tolteken vredelievend en beschouwelijk
van aard schijnen geweest te zijn, en die onvermoeide bouwers en beeldhouwers
waren. Het Oude Mayarijk van Guatemala, oostelijk Chiapas, westelijk Honduras
en Britsch Honduras besloeg een uitgestrekt gebied in omgekeerden driehoeksvorm.
Ongeveer in het noordoosten van dezen driehoek liggen de oudste ‘steden’: Tikal en
Uaxac-tun (‘acht-steenen’); daarna volgt historisch in het verst naar het zuiden gelegen
punt Copán, dat men het Athene der Nieuwe Wereld heeft genoemd; en in den lateren
tijd ontstonden in den noordwestelijken hoek steden gelijk Menché en Palenque,
eveneens belangrijke artistieke middelpunten. Te Quiriguá, ongeveer vijf en twintig
mijl ten noorden van Copán gelegen maar later in ontwikkeling, bereikten de stelen
hun grootste afmetingen - drie ervan hebben een totale lengte van meer dan zeven
en een halve meter (afb. 9) - en wisselen af met zoogenaamde altaren: steenkolossen
in mythisch grotesken diervorm, klaarblijkelijk een op krokodil en katpardel
geïnspireerd ‘aardmonster’ voorstellend. Als een opmerkelijkheid mag gereleveerd
worden, dat de gestalten op verschillende monolithen te Quiriguá en op enkele te
Copán van een korten baard zijn voorzien (afb. 9).
Wij zullen de bouwwerken der Maya's in dit artikel buiten beschouwing laten en
in het kort iets zeggen over hun sculpturen. In het algemeen blijken deze veel meer
lineair dan plastisch opgevat, wat naar mijn inzien verband houdt met de intense
religiositeit van dit volk.1) Het tropisch welig en min of meer barok geëxalteerd
aanzien van vele der latere beeldhouwwerken ten spijt, bleef de gerichtheid van den
mayaschen kunstenaar een introverse, naar binnen schouwende, in elk geval gedurende
het tijdperk van het Oude Rijk. De bewerking der vroege steenzuilen is streng lineair;
langzamerhand ontwikkelt zich het laagreliëf tot hoogreliëf en vervolgens, meer in
schijn echter dan in wezen, tot een ‘vrije’ rondsculptuur (b.v. Stele H te Copán).
Drie-dimensionale plastieken in den eigenlijken zin blijven echter beperkt tot kleine
afmetingen, gelijk de hier als frontispiceprent gegeven kop (afb. 1) van den Maïsgod
te Copán, waar de gebruikte steensoort trouwens zachter was dan elders. In late
steden gelijk Quiriguá en Palenque treft een blijkbaar welbewuste terugkeer tot een
archaïseerend laagreliëf.
Een weinig hartstochtelijke, bedwongen kalme verhevenheid schijnt het

1) De volledige beheersching van het plastische ruimtelijke hoort bij een naar buiten gerichte,
in het drie-dimensionale zich hervindende en verwerkelijkende mentaliteit. Het kan geen
toeval zijn, dat b.v. de Chineezen een gebrekkig, en de weinig religieuze, weinig artistieke
Romeinen een grootsch ruimtebesef aan den dag legden. Misschien is de uitdrukking
‘ruimtebesef’ in dit verband eenigszins misleidend, maar de lezer zal hoop ik mijn bedoeling
verstaan. In de kunst kan men een i n t r o v e r s e , spiritueel vlakke en lineaire
geestesgesteldheid stellen tegenover een e x t r a v e r s e , naar het vrije stoffelijke en
drie-dimensionale gekeerde.
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AFB. 9 - STIJL V.H. OUDE MAYARIJK: TIJDREKENKUNDIGE GEDENKZUIL TE QUIRIGUÁ IN GUATEMALA.
TOTALE LENGTE RUIM 7½ METER, VERMOEDELIJK 502 NA CHR. OPGERICHT TER AFSLUITING EENER
VIJFJARIGE TIJDSPERIODE. AAN DE VOORZIJDE EEN PRIESTER- OF GODENFIGUUR MET ZEER RIJKEN
HOOFDTOOI, AAN DE ZIJKANTEN HIËROGLYPHEN. FOTO V.H. BRITSCH MUSEUM
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AFB. 10 STIJL V.H. OUDE MAYARIJK: IN LANG RELIËF BEWERKTE STEENEN PLAAT, VOORSTELLEND
EEN TONG-OFFER, OORSPRONKELIJK BESCHILDERD EN AFKOMSTIG VAN EEN GEBOUW TE MENCHÉ.
LINKS EEN (GODEN?) GESTALTE MET STAF, RECHTS EEN KNIELENDE PRIESTER; OP DEN VOORGROND
HET MANDJE MET INSTRUMENTEN WAARMEE TER BOETEDOENING BLOED VAN TONG OF OOR WERD
GETROKKEN. LET OP DE KUNSTMATIG GEDEFORMEERDE SCHEDELS EN DE PRACHTIG GEWEVEN
e
GEWADEN. HOOGTE M. 1.09, MISSCHIEN 5 EEUW NA CHR. BRITSCH MUSEUM
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aesthetisch ideaal der Maya's te zijn geweest. De ‘altaren’ in monstervorm te Quiriguá
en menige verbeelding van den doodsgod, met den ontvleeschden onderkaak, zijn
ontstellend genoeg en het chtonische blijkt de geesten sterk bezig te hebben gehouden.
Maar het groteske ontaardde zelden in het gechargeerde, en de kunstenaar muntte
vooral uit in de weergave van een boeddhistisch aandoende, beschouwelijke sereniteit,
bijna gracieus in haar wereldontheven ernst (afb. 1 en afb. 10). Het overladene van
vele sculpturen schijnt meer een gevolg te zijn geweest van een te ver doorgedreven
ornamentale symboliek en van een zekeren horror vacui, een vrees voor ledige
ruimten, dan dat het uitkomst was van een uitbundige of demonstratieve geaardheid.
Bij de beschouwing echter van het weleens rammelend totaalaspect der monolithen
mag niet uit het oog worden verloren, dat de Maya's hun tempels en beeldhouwwerken
in waarschijnlijk de overzichtelijkheid stevig bevorderende kleurpartijen van rood
en geel en blauw beschilderden. Met dat al lag hun kracht vooral in de gelijktijdig
strenge en sierlijke lijnwerking en in het vaak onvolprezen détail: in een enkel gezicht
of een enkele figuur, meesterlijk soms van stand en gebaar; in een expressief
bijtlustigen ocelotkop, of ornamentaal zich kronkelend slangelijf; in de weergave
van een rijk weefsel (afb. 10), een rhythmisch neergolvenden tooi van quetzalveeren,
een uitvoerig bewerkt ritueel object, of ook een liefderijk in het harde steen gehouwen
hiëroglyph, deze wonderen van miniatuurkunst. Wat men bij de Maya's echter ten
eenen male mist, is de bijna weerbarstig sobere, nadrukkelijke grootheid van
vormgevoel, waardoor vele sculpturen van het mexikaansch hoogland zich gunstig
van de mayasche onderscheiden, een meer droge of wrange expressie ten spijt (afb.
2 en 4). En niet te ontkennen valt, dat de kunst van het Nieuwe Mayarijk in Yucatán
tot het gemaniereerde verviel, al mag zij nog altijd imponeerend heeten. Het is
duidelijk, dat de eeuwenlange bloei der groote godsdienstige centra in het zuidelijker
gebied de imaginatieve scheppingskracht der bouwmeesters en beeldhouwers
goeddeels had uitgeput.
De jongste der inheemsche prae-spaansche culturen, waarop wij hier in vogelvlucht
een blik willen werpen, was die der Azteken van het plateau van Mexiko. Zij waren
de laatste emigranten uit het noorden en daagden op onder de persoonlijke leiding
van hun onverschrokken stamgod, den krijgslustigen Huitzilopochtli (‘kolibri-links’).
Deze aanvankelijk in huiden gekleede binnendringers bleken een gehard, paraat en
energiek jagersvolk, in vergelijking met de veel verder ontwikkelde, meer bezadigde,
landbouwende inwoners van het toenmalig Mexiko. Naar het schijnt, waren de
Azteken een tijdlang de slaven der stad Colhuacán, maar eenmaal onafhankelijk,
moeten zij zich in circa anderhalve eeuw vóór de komst der blanken met een
ongehoorde snelheid hebben ontwikkeld. Aan uiterlijke schittering overtreft de
azteeksche beschaving gemakkelijk alle voorafgaande in deze landen.
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Firstly and lastly waren de Azteken gestaalde krijgslieden en schrandere organisatoren:
een Romeinsch volk. Maar aan hun wreedheid paarden zij een stellige verfijning en
hun geestelijke cultuur blijkt boeiend en dichterlijk. Deze namen zij inmiddels voor
het grootste deel over van hun tolteeksche voorgangers en van de onderworpen
buurstammen, daarin een opmerkelijk assimilatievermogen aan den dag leggend. De
beoefenaars der kunsten en ambachten waren veelal achtergebleven Tolteken, die
meer of minder de tradities der oude Teotihuacáncultuur voortzetten; slechts
geleidelijk maakte deze architectonisch gebonden stijl plaats voor een heftiger en
scherper realisme. Het typisch azteeksche onderscheidt zich door een concreet en
geladen, vaak broeïerig zwaar accent. Zooals Joyce terecht opmerkt: ‘Aztec stonework
is supreme in vigorous simplicity, and in a certain quality of fierceness.’1)
Het heeft vele reizigers in Mexiko getroffen, hoezeer de Azteken van bloemen
hielden. Bloemen ontbraken nooit in de vertrekken van hun ferm gebouwden
woonhuizen in de hoofdstad México-Tenochtitlán en zij kenden een specialen god
van bloemen en feesten, Xochipilli d.i. ‘bloemenprins’. Maar deze bloemen waren
hun een symbool voor bloed, en het beeld van Xochipilli in het Britsch Museum te
Londen doet verre van beminnelijk aan: een massieve, oer-krachtige, haast dreigende
verschijning (afb. 4). Hoeveel gemakkelijker zouden wij ons het zapoteeksch kereltje
uit het graf te Nazareno als een Xochi-pilli kunnen denken! Het azteeksch beeld mag
in zijn soort grandioos heeten, het straalt echter niet uit, het zendt geen trillingen van
zich, maar trekt alles tot zich; domineert en absorbeert het leven als een drukkend
blok poreus lavagesteente. De Bloemenprins danst niet, maar zit zwaar op den grond
neergehurkt, aardscher dan de aarde, in laatdunkend gepeins voor zich uitstarend,
de eeuwen trotseerend als een onbewogen rots. Een sardonisch beeld van zeldzame
kracht, maar van een kracht, die nooit los kan komen van zichzelf, voor altijd
bevangen blijft binnen haar eigen ommuringen. Onwillekeurig denkt men aan de van
jeugd en verwachting stralende Korai in het oude Hellas, of zelfs aan hun wildere
zusters, de Maenaden dansend om den Dionusos-boom, en men vraagt zich af of de
titel Xochipilli soms ironisch werd bedoeld?
Maar dat de Azteken toch ook heel sensitief konden zijn, bewijst het rood
zandsteenen beeldje van de schichtig den kop intrekkende vogelslang, zinnebeeld
van den edelen Quetzalcóuatl (afb. 3). En al offerden de priesters van
México-Tenochtitlán niet minder dan 20.000 krijgsgevangenen bij de wijding van
den grooten tempel van Huitzilopochtli, de stad was er niet minder een wonder om.
Een stad, op een eiland in het Meer van Mexiko gebouwd, doorkruisd van kanalen
en verbonden met den vasten wal door steenen dammen, waarvan er een twee mijlen
lang was; met honderden

1) M a y a a n d M e x i c a n A r t , blz. 45.
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tempeltorens, goed gebouwde woonhuizen en ruime marktplaatsen, waar een streng
toezicht werd gehouden op de degelijkheid der koopwaar, op maten en gewichten,
zelfs op prijzen; met hoofdstraten van cement, die 's avonds verlicht waren en
daarenboven zoo schoon, dat men volgens Fray Toribio ‘blootsvoets kon loopen
zonder dat de voetzolen méér werden besmeurd dan de handen’; met een grooten
dierentuin, waar de gieren en arenden dagelijks vijf honderd kalkoenen te verorberen
kregen, en de slangen diepe watertroggen hadden of geheel met vogeldons bekleede
kooien. Een stad tenslotte, waarvan het bevolkingsaantal op 300.000 á 1 millioen
wordt geschat, en die voorzien was van een netwerk van cementen buizen, dat alle
wijken van water voorzag, de publieke ‘huisjes van riet of stroo’ langs de wegen
zindelijk hield, en in de lusthoven der aanzienlijken de fonteinen deed opspringen.
Onherroepelijk jammer, dat de Spanjaarden zich genoodzaakt zagen dit Azteeksch
Venetië met den grond gelijk te maken, nadat zij er eerst met alle égards als gezanten
van de Gevederde Slang waren toegelaten. Het pleit althans voor Cortés, dat het hem
erg ter harte ging.
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Openluchtspel te Salzburg
Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes
door M.G. Dozy
OP het Domplein in Salzburg voert Max Reinhardt Jedermann op, de moderne
bewerking door Hugo von Hofmannsthal van het aloude Middeleeuwsche spel, Den
Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc*), dat o.a. tijdens de zomerspelen in 1907 werd
opgevoerd door Royaards en Verkade.
De sfeer, waarin Salzburg gedurende de Festspiele leeft, heerscht ook bij den
toegang tot het Domplein, op de ruime Residenzplatz, waar de menigte staat te kijken
naar de bezoekers. Den geheelen weg langs staan ze zoo, de Salzburger burgers,
terwijl wij vreemdelingen ons opmaken voor het gemeenschappelijk doel, dat ons
hierheen heeft gelokt: de Festspiele. Zoo ook dezen Zondagmiddag. Wij loopen langs
de rijen toeschouwers en voelen ons ‘thuis’.
Het Domplein zelf is omgeven door een klooster, terwijl de majestueuze Dom,
door galerijen met het klooster verbonden, de vierde zijde afsluit.
Het podium is een eenvoudige verhooging, terwijl de gevel van den Dom met de
vier Apostel-figuren het decor vormt.
Boven onze hoofden klapwieken duiven, die zich nestelen in galmgaten en nissen.
Achter de kloosterramen onderscheiden we een enkelen monniksfiguur. De zon
brandt nog een oogenblik, zinkt dan achter den kloostermuur. De tijd van aanvang
nadert. Langzaam telt de torenklok de slagen uit: vijf uur. Als antwoord kondigen
drie wachters, hoog op een zijgalerij het spel aan.
Nun habet allsamt acht, ihr Leut'
‘Jedermann’ wird aufgeführt heut',
Kommt heran, kommt heran,
‘Jedermann’ geht an.

Van een andere zijde roepen drie anderen, het wederwoord klinkt. Dan dringt gedempt
de muziek van het Domorgel tot ons door en voert ons naar een sfeer van vroom
geloof.
Een diepe ernst heerscht rondom en houdt het plein gevangen in een spanning, die
oudtijds de menigte moet hebben bezield, die samenstroomde om een spel mee te
maken, dat allen ter harte ging en voor ieder een deel van zijn leven beteekende.
Eén oogenblik is het den toeschouwer of hij niet zal toekijken bij een spel in
middeleeuwsche kleederdracht, maar of hij er bij hoort, één van kleeding, één van
gedachte, één van levensbelang.

*) ‘Elckerlijc’ is ontleend aan een oude parabel van Oosterschen oorsprong en
hoogstwaarschijnlijk gedicht door Pieter Dorland uit Diest (1454-1507).
RED.
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JEDERMANN EN GOEDE GEZEL DEN ARMEN BUURMAN HOONEND

JEDERMANN TROOST ZIJN MOEDER DEZE EN NRS LXXX-LXXXII ZIJN TAFEREELEN UIT DE OPVOERING
VAN JEDERMANN - REGIE MAX REINHARDT - SALZBURGER FESTSPIELE (REPRODUCTIES MET
TOESTEMMING PROP. BUREAU S. FESTSPIELE)
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JEDERMANN TEGENOVER GIJZELAAR EN DANS ROND JEDERMANN EN ZIJN GELIEFDE
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De kleurige, zwierige Spielansager versterkt die sfeer. Dan klinkt uit den Dom de
geweldige stem van God: De gansche wereld heeft zich van hem afgekeerd en is in
zonde vervallen. De mensch heeft zijn streven slechts gericht op aardsche bezittingen
en vergeet het groote verbond, dat God met hem sloot, toen hij zich overgaf aan het
Kruis. Daarom zal God een dag des Oordeels houden. Hij ontbiedt den Dood, zijn
trouwe bode. Als deze voor Hem verschijnt, zendt Hij hem naar ‘Jedermann’, ieder
ter wereld, om allen te berichten uit Zijn naam, dat zij zich opmaken voor een
pelgrimstocht en dat zij hun levensboek ter afrekening meebrengen.
De Dood spreekt zijn antwoord, de belofte afleggend, dat hij over de geheele aarde
zal zoeken naar elk, die zijn Heer ontrouw geworden is. Dién zal hij treffen met een
enkelen slag, zóó dat hij de poorten des Hemels niet kan bereiken, ténzij hij zich
mild en vrijgevig heeft getoond tijdens zijn leven.
Als dan de Dood zijn tocht begonnen is, treedt op het podium in zijn plaats de
rijke man: Jedermann.
Deze bralt en praalt op zijn bezittingen, geeft korte bevelen aan knechten, die hij
met een enkelen handklap naast zich roept. Zij springen op, van achter het podium
en ‘vallen’ als het ware, in een stijve, uitgedachte tableauhouding van afwachting.
En hierdoor is dadelijk de innerlijke spanning gebroken, waarmede dit spel begon.
Gebroken is de sfeer van één-zijn. Naar voren treedt in ons bewustzijn Max Reinhardt,
de regisseur van dit stuk. Op dat moment voelen we dit nog niet als een leegte. Ook
om hém kwamen we dit spel zien. Toch is een gevoel van wrevel gewekt, omdat
deze gestyleerde houdingen zoo tegenstrijdig zijn met de figuur van Jedermann, die
daar zeer reëel, zonder eenig symbolisch gebaar zijn bevelen staat uit te deelen.
Onmiddellijk verdringt dan ook deze natuurlijke, fel levende gestalte van Attila
Hörbiger zulke gedachten. Hij staat daar, wijdbeens, steeds op dezelfde plaats, in al
zijn eigenwaan te pochen.
Zijn doodarmen buurman, die hem smeekt om de helft van zijn geldbuidel, scheept
hij af met een shilling en houdt een ernstig gemeende tirade op de onvermijdelijke,
zware en dure verplichtingen, die op een rijk man als hij drukken. Hugo von
Hofmannsthal heeft hem niet verlaagd tot een slecht mensch. Hij is geen schurk,
maar één die den afgod van het geld te voet is gevallen en zijn ziel heeft afgewend
van zijn waren Heer. Niet om zijn aard, of om zijn slechte daden, maar om het verderf
zijner ziel zoekt de Dood ook hem, als hij dwaalt over de Aarde, om aan de opdracht
van God te voldoen.
Eveneens wanneer een gijzelaar, terwille van een schuldbrief aan Jedermann tot
den kerker veroordeeld, wordt voorgeleid, klinkt uit den treffenden dialoog de diepe
verdorvenheid, waarin zijn verkwistend en goddeloos leven Jedermann heeft gestort.
Fel klinken de woorden over en weer. De rampzalige gijzelaar werpt hem zware
beschuldigingen voor de voeten, maar Jedermann, hoewel geërgerd
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en innerlijk verontrust, voelt zich onschuldig, dank zij het recht, dat het geld hem
geeft.
En weer weet hij zijn gedrag te rechtvaardigen door een verstandige en doordachte
rede op het bezit.
Wel zwaar heeft verblinding hem geslagen, dat hij niet inziet, hoe nimmer aardsche
schatten macht kunnen verleenen over dood en leven van een medemensch.
Hoe licht waren deze twee voorvallen geworden tot uitgedachte voorbeelden, om
den toeschouwer de nadering van Jedermanns einde aan te toonen. In Hofmannsthal's
werk zijn ze dat niet. Nauw verbonden met het leven van Jedermann, zouden ze elken
dag kunnen plaats hebben.
En tóch laat Reinhardt de beulsknechten met den gijzelaar, en daarachter de vrouw
en kinderen loopen in afgemeten, tooneelmatigen pas en hen op een bepaald oogenblik
inhouden, zonder reden, allen tegelijk, terwijl ze een houding aannemen, die er al
op wijst, dat de gijzelaar zal gaan spreken.
Weer rukt Reinhardt ons uit de betoovering, die ons nog altijd de stemme Gods
in de ooren doet klinken en die ons het verderf van Jedermanns leven doet zien als
met verhelderde oogen, terwijl het ons is of we den Dood kunnen hooren naderen
op zijn weg hierheen.
Weer zet Reinhardt ons voor een schouwspel, dat hij schijnt op te voeren, zittend
tegenover dit podium, de gebaren der spelers besturend, om een door hem gewenscht
effect te bereiken.- Meer dan Jedermann zich zelf wil bekennen, heeft het optreden van den gijzelaar
hem getroffen. Hij draagt zijn goeden gezel, die is gekomen om hem te halen voor
een braspartij, op, om althans de vrouw en kinderen een onderdak te verschaffen, al
wil hij niets merken van hun geklaag of gejammer. De schuldenaar zelf moet natuurlijk
volgens recht en billijkheid zijn lot ondergaan!
Jedermanns dag is bedorven en de lust, met zijn gezel uit te gaan is hem vergaan.
De woorden van den schuldenaar hebben een onrust in hem gewekt en wrevelig
beklaagt hij zich over de brutaliteit van dergelijke menschen, die eerst zoo stom zijn,
zich aan andermans geld te vergrijpen, en dan nog den ander het goede humeur en
den heerlijken zomerdag bederven door alle schuld op hem te werpen.
Dat is te veel voor hem: zijn gezel moet maar alleen gaan.
Nóg wordt Jedermanns geweten niet met rust gelaten. Zijn moeder komt hem
bezoeken, om hem, zooals vele malen, te smeeken toch terug te keeren van den
verkeerden weg en zich tot God te wenden, vóór de Dood het hem mocht beletten.
Overmoedig bezweert Jedermann haar, dat hij dáárvoor nog tijd genoeg heeft.
Dringender maant ze, hem waarschuwend dat elken dag de boodschap van God, om
voor zijn rechterstoel te verschijnen, kan komen. Is hij dan bereid? Maar hij wil er
niets van hooren. Hij is jong en
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in de kracht van zijn leven. Later zal hij zich daarin wel eens verdiepen. Het is al erg
genoeg dat pastoors zieken en ouden van dagen sombere gedachten in het hoofd
praten. Hij, Jedermann, wil zich zijn genoegen niet laten ontnemen.
Nog eenmaal laat zijn moeder haar waarschuwing hooren:
‘Mein Sohn, es ist ein arg Ding zu sterben,
Doch ärger noch auf ewig verderben.’

En als ook dit hem niet kan treffen in zijn zelfbewustzijn, komt ze met een laatste
bede, of hij haar de troost wil meegeven in het graf, dat hij zijn zedeloos leven vaarwel
heeft gezegd, en een goede huisvrouw getrouwd, opdat het heilig sacrament van het
huwelijk hem niet vreemd is gebleven.
Haar zoon tracht nog te ontkomen aan haar verzoek, maar tenslotte belooft hij
haar toch dat ze hem nog wel eens als getrouwd man zal zien. Ontroerd en gelukkig
gaat ze heen, bereid voor den Dood, en het is haar of in de woorden van haar zoon
bazuingeschal en engelenzang klinken, die de zoete nadering van haar einde
verkondigen. In Jedermann is van dit oogenblik af een verandering gekomen. Ook
hij hoort muziek, en ook hem doet ze bovenaardsch aan. Maar Goddank! Daar ziet
hij muzikanten komen. Hún instrumenten heeft hij gehoord!
Feestelijk gekleede kinderen loopen achter hen, in hun midden Jedermanns geliefde
voerend. Maar in zijn ooren klinkt nog de vermaning van zijn moeder, nog is zijn
voorhoofd bewolkt door de sombere gedachten, welke het woord Dood bij hem
hebben opgewekt, als hij stil blijft staan wachten, terwijl de in goud-gele pakjes
gestoken kinderen zijn minnares tot hem leiden. Met afwezigen blik begroet hij haar.
De plotselinge zorg is hem te machtig en hij waagt een poging, haar te herinneren
aan de vergankelijkheid van het leven.
Zij lacht en kust zijn zwarigheden weg, hem tooiend met een bloemenkrans. Weer
zorgeloos en gelukkig beantwoordt hij haar kus, en sluit haar hartstochtelijk in de
armen. Niet lang is hun echter een ongestoord samenzijn gegund. Reeds komen van
weerszijden gasten op en dansen om hen heen. Welk een lust om naar te kijken, hoe
mooi zijn de kleuren gekozen, hoe welverzorgd zijn gebaren en passen! Hoe verstaat
Reinhardt de kunst een aardig tafereel voor oogen te tooveren! Hoe goed doet de
gedekte tafel het, die inmiddels op het podium is gezet, met de reusachtig groote
vruchten en groene guirlandes.
Jedermann en zijn geliefde kijken vergenoegd naar dit aardig tooneel. Dán verzoekt
hij de gasten aan zijn disch. Uitnoodigend strekt hij de hand uit en spreekt, als
verwezen plotseling, de ontstellende woorden:
‘Seid allesamt willkommen sehr.
Erweist mir heut die letzte Ehr.’
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Zwaar valt het woord temidden der uitgelaten gasten. Hij zelf is ontzet en herstelt
zijn verspreking. Maar vanaf dit oogenblik is hij een geteekende. Vergissing op
vergissing begaat hij, roept vol schrik uit, dat zijn gasten in doodskleed zitten, maar
dadelijk daarop lacht hij uitbundig mee en drinkt vroolijk zijn beker wijn.
Doch eenzaam en vreemd blijft hij. Gods bode is onderweg: naar hem toe. Het is
of hij zijn naderenden voetstap hoort en tot zijn geliefde spreekt hij de vraag, of ze
hem volgen zou naar ginds, als hij stierf op dit uur. Angst vervult hem, dat ze hem
verlaten mocht. Zij tracht hem met een schertsend woord tot andere gedachten te
brengen en voor een korten tijd slaagt zij er inderdaad in.
De vroolijkheid der gasten geraakt tot een hoogtepunt en Jedermann vergeet zijn
drukkende vrees bij het lichtzinnig leven van zijn vrienden en vriendinnen, het leven,
dat ook het zijne is geweest, tot aan dit uur.
Niets heeft hem ooit onderscheiden van zijn zedelooze gasten. Vandaag is het niet
zijn plagend geweten, dat hem daar doet zitten als een eenzame, wiens mond lacht,
maar in wiens oogen een onbestemde angst brandt, doch de nadering van God's
gezant.
Welk een prachtig werk van Max Reinhardt is deze tafelscène! Geen moment
maakt dit groote gezelschap een rommeligen indruk. De magere en dikke neef zijn
geestig gekarakteriseerde figuren. Thans geen gestyleerde gebaren, neen, de
uitbundigheid is natuurlijk. Een wonder van regie is het mopje dat doorgefluisterd
wordt. Aan alle kanten een sissen van nieuwsgierig: ‘Was ist's?’ gevolgd door
onbedaarlijk gelach en gegichel van ieder, op eigen wijze, terwijl in de eerste plaats
het gehéél een goeden indruk maakt.
En toch.... wat is het, dat aan dit fleurige schouwspel ontbreekt? Is het niet
Reinhardt's regisseursrecht, om bedacht te zijn op een goed geheel? Is hij het niet
die tot uitdrukking moet brengen, wat Hugo von Hofmannsthal op papier heeft
neergeschreven? Waarom dan deze innerlijke terughouding tegen de opzettelijke
regie, tegen het besturen van één leidende hand bij dit veelkleurige, bonte, uit
goedgetypeerde personen saamgestelde geheel?
Maar.... we zijn in Salzburg, de feeststad van den Maestro en nog leven wij in den
ban van zijn Fidelio-opvoering. Nog ervaren we, met een nog niet hersteld gevoel
van verwondering, de nooit gekende schoonheid, die deze mensch den avond te voren
heeft opgeroepen. Zooals eens Beethoven de menschheid gaf in zijn Fidelio, wat in
zijn binnenste brandde, zóó herschiep Toscanini dit werk tot de volmaakte,
bovenaardsche schoonheid, die het voor hem beteekent.
En nog in deze betoovering bevangen, zitten we thans bij dit spel van kleur en
uiterlijk vertoon. Wat we misschien anders nog zouden kunnen waardeeren, staat nú
tegen. Wat we anders misschien nog als schoonheid hadden kunnen beschouwen,
herkennen we nu als valschen schijn.
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VREEMDE STEMMEN HEBBEN GEROEPEN....
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GOEDE GEZEL EN JEDERMANN TE MIDDEN DER FEESTVREUGDE

DE DOOD SPREEKT MET JEDERMANN

DE DOOD LEGT ZIJN HAND OP JEDERMANN'S HART EN DE GASTEN VLECHTEN
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Want niét is deze tafelscène de schepping van Reinhardt's kunstenaarsziel, die tot
grootsch geheel heeft weten te smeden de uitgelaten zedeloosheid der gasten, met
in het midden den door den Dood geteekenden mensch, maar ze is een uiting van
Reinhardt's oogzintuig, dat gezocht heeft naar bevrediging in kleur en elegance. Geen
spanning leeft in dit vroolijk tafereel. Op honderden manieren had deze scène
hetzelfde effect gehad en altijd opnieuw zou men zich kunnen indenken dat Reinhardt
op de tribune toekeek of het wel mooi genoeg was om te zien. Doch niet als kijkspel
heeft deze tafelscène zijn diepe beteekenis voor het geheele stuk, maar om de
verdorvenheid van Jedermanns leven, die ze blootlegt.
Dezelfde kleurige pracht had Reinhardt mogen behouden, áls hij ze maar niet tot
doel had gemaakt voor een geraffineerd effect, maar als middel had gebruikt om den
zin van het stuk uit te beelden.
Dat dié toch niet geheel verloren is gegaan, danken wij aan Attila Hörbiger wiens
gezicht een strakheid, een innerlijke geroerdheid heeft behouden, zelfs toen hij met
wijn en vroolijkheid trachtte te vergeten....
Zijn einde nadert onafwendbaar. Hij zelf wordt er weer aan herinnerd, doordat hij
in het zingen van den ‘mageren neef’ een ondertoon van dof klokluiden verneemt.
Nóg laat hij het zich uit het hoofd praten door zijn vroolijke gasten, totdat tijdens
het zingen van een canon, stemmen roepen uit de verte, aan alle kanten van het
Domplein met onheilspellenden galm: ‘Jedermann’!
Geen van de gasten verneemt het. In doodsangst, zijn gezicht grauw en vertrokken,
springt hij op en loopt naar voren. Verschrikt staren de gasten hem na. Wat is er met
hem? Waarom verstoort hij zoo vreemd hun samenzijn?
Langzaam wendt hij zich weer om naar hen toe nog met vrees in zijn oogen. Dáár
ziet hij, op zijn plaats, de sombere figuur van den Dood, die hem aanstaart....
Met een kreet zinkt hij achterover in de armen van zijn Geliefde. Met troostwoorden
brengt ze hem tot rust: Zie toch Jedermann; je Goede Gezel is gekomen. Dié is komen
aanzitten. Heeft hìj ook geroepen?....
Neen, neen, Jedermann kan zich niet meer losrukken. Hij heeft het visioen gezien,
de vreeswekkende stemmen gehoord. Dáár,.... dáár.... dáár overal opnieuw klinken
ze; hun roepen zwelt aan tot één luide aanklacht, een beschuldiging van alle, door
Jedermann getroffenen.Nooit heeft hij hun stemmen willen hooren! Thans luiden ze zijn einde in.
Een stilte valt over het plein. Het roepen verstomt, maar nog vóór Jedermann
geheel is hersteld, springt hij weer op, zijn oogen gericht naar iets, dat hij ziet
tegenover zich, in de verte. Zijn blik is angstig. Vreeselijk moet het zijn, wat hem
heeft getroffen. Wij weten niet, wát het is. We zien om, ook wij beangst door dat
felle staren. Maar óns is verborgen, wat Jedermann tot wanhoop brengt. Dof klinkt
dan zijn stem:
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‘Und wer kommt hinter mir heran?
Auf Erden schreitet so kein Mann.’

Hij heeft den voetstap vernomen, achter hem verschijnt de Dood, die hem treft met
het woord:
‘Ei, Jedermann! Ist so fröhlich dein Mut?
Hast deinen Schöpfer ganz vergessen?’

Weer klinkt hieruit de kern van von Hofmannsthal's stuk. Niet het doen afsterven
van deze aarde is de taak van den Dood, maar het brengen van den mensch voor
God's troon. Hij meldt Jedermann God's boodschap. Nog noemt hij niet zijn luguberen
naam, maar legt de hand op Jedermann's hart en deze beseft voor het eerst, dat zijn
Heer de hand tot hem uitstrekt.
De gasten om hem heen bemerken niet dadelijk de sombere figuur in hun midden.
Doch als de Dood Jedermann heeft aangeraakt, bevangt schrik hen. Ze zitten verstijfd,
niet begrijpend. Eerst wanneer het woord ‘Dood’ gevallen is, rijzen ze op en slaan
op de vlucht.
Deze vlucht nu heeft Reinhardt in fazes onderverdeeld en na elke faze verstijven
de gasten in een bepaalde houding, een tableau-groep vormend.
Dit nu is een smakelooze vondst, die meer dan al het andere uit den toon valt, de
aandacht afleidt van het groote samentreffen van Dood en Mensch en die van een
gekunsteldheid is, welke zeker na de realistische tafelscène misstaat. Al miste die
dan ook elke innerlijke spanning, de vreugde kwam althans uit het individu zelf. De
angst bij deze vlucht werd uitgedrukt in een gewrongen houding, waarin ieder
secondenlang bleef staan.
Misschien ja, misschien heeft Reinhardt eens op een dergelijke wijze een vlucht
uitgebeeld door houding en gebaar. Misschien is eens de schilder in hem zoo machtig
geworden, dat hij als het ware de compositie van een schilderij op het tooneel opstelde.
Misschien ja. Maar dan zal hij den angst van menschen tot een groep hebben
vereenigd, die ook als geheel, als éénheid de symboliseering is van angst. Ik denk
aan de Laocoongroep en ik zou me kunnen indenken, dat een regisseur zóó zeer
beeldhouwer of schilder is, dat hij in eigen kunst zoekt uit te drukken, wat hij met
penseel of beitel zeggen wou.
Ik wil aannemen, dat uit Reinhardt eens zoo een schepping geboren is. Dan heeft
hij thans datgene, wat hij zich daarvan herinnert willen copieeren, en nu is het doode
Ersatz geworden.
De innerlijke bewogenheid, de door inspiratie ingegeven schoonheid van het
waarachtige kunstwerk is verdwenen en over bleef een dik opgelegde
revue-vertooning.
Niet allen zijn gevlucht. De goede gezel en de dikke en magere neef zijn gebleven,
ze houden zich verborgen, terwijl de Dood Jedermann opdraagt, zich gereed te maken
voor de groote reis tot God. - De arme, hij heeft
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zijn Moeder nog zoo kortelings vol overmoed en levenskracht de verzekering gegeven,
dat hij allen tijd heeft. Thans reeds is het uur geslagen en hij is niet bereid.
Zóó kan hij niet voor den rechterstoel verschijnen. De Dood schenkt hem,
barmhartig, een korten tijd van voorbereiding.
Koortsachtige haast overvalt Jedermann, zoodra de Dood vertrokken is. Wie zal
hem vergezellen op de moeilijke reis, waarvan geen terugkeer mogelijk is? Zijn
geliefde? Zij was de eerste, die vluchtte. Zijn goede gezel? Overal wil deze hem
volgen, alles wil hij doen. Maar meegaan naar dit verre land kan hij niet. Smartelijk
spreekt hij zijn afscheid en rent weg.
Is Jedermann thans eenzaam? Hij ziet om zich heen, de stilte is angstwekkend na
het vroolijke rumoer der gasten. Hebben allen hem verlaten? Neen, niet allen. Daar
komen schuchter en beangst de dikke en de magere neef. Ze zullen hem niet in den
steek laten, dat zweren ze. Maar hoe kleintjes, hoe zieligjes worden ze, zoodra ze
hooren, wat er van hen geëischt wordt. Ze putten zich uit in verontschuldigingen,
houden zich groot, maar trekken zich langzaam terug. Meewarig het hoofd schuddend,
verdwijnen ze in het volle besef, dat er nu te veel van hen is gevraagd. Een fijn trekje
is dit afscheid van gezel en neven. Hierin doet Reinhardt von Hofmannsthals dialoog
geen geweld aan. Prachtig zijn deze drie figuren geteekend, hun armzalig, laffe
houding voortkomend uit hun verschillende karakters.
Verlaten door vriend en maagschap staat Jedermann daar nu en vraagt zich af, bij
wien onder de menschen hij steun zal vinden. Hij heeft zijn dienaren nog! Die heeft
hij in bezit. Doch wel in hun leven kan hij hen beheerschen, maar niet hen dwingen
hem in den dood te volgen. Zij stormen weg zoo snel ze kunnen.
De eenige macht die hem op aarde nooit verlaten heeft, wordt ook nu Jedermanns
laatste toevlucht: Zijn Geld.
Maar in de reusachtige geldkist die hem boven is gebracht, vindt hij niet het
blinkende, klinkende klatergoud, dat hem lief is. Eruit rijst de Mammon op, dien hij
aanbeden heeft inplaats van God. Thans is het rijk van den Mammon uit. Dat ligt
hier op aarde en de mensch, die zijn weg naar een andere wereld heeft te gaan, moet
den Mammon achterlaten.
Jedermann zal dus alleen zijn reis moeten aanvaarden. Hij, die nimmer het
alleenzijn kende en het immer heeft geschuwd. De Dood maant hem haast te maken,
de tijd snelt voort; hij verspilt dien. Dat begint Jedermann zelf ook te beseffen, dat
het tijd verspillen was, toen hij zijn steun op aarde zocht. Maar hij weet niet wáár
anders te zoeken.
Dan verschijnt een vrouw op krukken die zich moeizaam voortsleept. Zijn Goede
Werken: Zij wil hem volgen, zij heeft hem steeds ter zijde willen staan, maar nooit
heeft hij de bovenaardsche zaligheid, die zij hem brengen kon, herkend. Nu is ze
zwak geworden, kan met hem de groote reis niet
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gaan, noch hem troosten, wanneer hij verteerd door berouw over zijn verloren Geluk
op de knieën zinkt.
Zij kan hem niet meer helpen, daarvoor is het te laat. Nog slechts bij één is redding:
bij haar zuster, het Geloof. Als deze zich zou afkeeren, moet hij ongetroost ten grave
dalen. Slechts het Geloof kan hem zuiveren van alle aardsche smet. Slechts het Geloof
kan hem nog geleiden voor Gods troon. Zal zij genadig zijn?
Daar verschijnt zij, uit den Dom naar voren tredend, in Madonna-blauw gewaad:
Hélène Thimig. Zij, met haar mooi, maar koud gezicht en felle scherpe stem verbeeldt
het Geloof. Hoe kan Reinhardts keuze gevallen zijn op deze vrouw, weliswaar een
prachtige actrice in de rol van Elizabeth van Engeland, maar die als ‘Geloof’ een
berispende, kwaaie dame gelijkt.
Met sneerende stem brengt ze Jedermann tot rede, die denkt zich te redden door
het stamelen van: ‘Ik geloof - ik geloof’, terwijl hij dan verzekert, dat hij wel gelooft
aan den verlossingsdood van Jezus Christus, maar dat hij weet, hoe deze hem niet
helpen kan. Niet voor zondaars is God barmhartig, ook al zegt het geloof, dat Gods
vergiffenis onbegrensd is, want Jedermann antwoordt:
Schlug den Pharao,
Schlug Sodom und Gomora, schlug,
Schlug.

Dán spreekt het Geloof:
‘Nein, gab hin den eignen Sohn.
In Erdenqual vom Strahlenthron,
Dasz als ein Mensch er wird geboren
Und keiner ginge mehr verloren
Nit einer, nit der letzte, nein
Er finde denn das Ewige Leben.
“Um der Sünder Willen bin ich kommen
Der Gsund bedarf keines Arztes dann”.
Die Red ist aus dem Munde kommen
Der keine Lügen reden kann
Glaubst du daran in diesem Leben
So ist dir deine Sünd vergeben
Und ist gestillet Gottes Zorn.’

Het is de belijdenis van het Geloof, waaruit dit stuk is gegroeid. Een geloof, dat als
een genade Gods de ziel van den Mensch redt van den ondergang tot een eeuwig
heil.
Het wonder ligt in het onbegrijpelijke, onzienlijke; als door een vonk ontbrand,
vlamt de ziel op, die door God is aangeraakt. De redding van de ziel van Jedermann
door het Geloof is de zin van het stuk.
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Maar hier o v e r t u i g t een kwaaie Dame Jedermann, en deze op zijn knieën e r k e n t ,
dat dit een beter inzicht is, zonder dat ons ook maar iets ontroert van het wezenlijke,
dat zich in hem voltrekt en waardoor alleen een mensch kan geraken tot dezen
deemoed. Jedermanns inkeer tot God, als hij het Onze Vader bidt en daarna zijn
vredig sterven tusschen het Geloof en de Goede Werken, die genezen is dank zij
Jedermanns geloof, is het hoogtepunt van von Hofmannsthals werk, is het doel,
waarom in oeroude tijden dit spel werd gespeeld en meebeleefd door de toeschouwers.
In het spel, dat Reinhardt ons voortoovert op het Domplein te Salzburg, is het een
doodgewoon voorval gebleven: - Nadat ieder op aarde hem verlaten heeft, komt de
rijke man tot beter inzicht. Engelen zingen bij zijn dood, de duivel wordt door het
Geloof bezworen. Jedermann sterft met een gelukzaligen glimlach op de lippen.
Maar - om ons deze verandering in zijn ziel te doen begrijpen is meer noodig dan
Reinhardt ons bieden kan. Dit is niet meer een verhaal dat hij vertelt. Dit is het spel,
dat gespeeld is ten allen tijde, om de wereld te brengen tot God, òf om belijdenis af
te leggen van eigen Geloof.
De verlaging tot revue-achtig kijkspel van wat diepst beleven had behooren te
zijn, heeft me doen begrijpen, waaróm Reinhardt den nadruk heeft kunnen leggen
op het feestelijk vertoon van de tafelscène.
Voor hem ligt daarin het hoogtepunt: De feestroes, waaruit plotseling het noodlot
den zorgeloozen mensch wegsleurt. Doordat hij daarin de kern van het stuk ziet, is
het voor hem mogelijk het geheel te maken tot een schilderachtige opvoering vol
kleur en afwisseling. Voor een regisseur, voor wien von Hofmannsthals werk heilig
is, is deze opvatting een gruwel.
En toch - zelfs dit schilderachtige geheel en deze opvatting hadden kunnen leiden
tot een grootsch kunstwerk, als ze geboren waren uit de ziel van een kunstenaar, voor
wien dit kleurenspel een kind van zijn inspiratie zou zijn geweest.
- Reinhardt verstaat zijn vak voortreffelijk. Elke tooneel-technische moeilijkheid
schijnt voor hem een nietigheid te zijn, maar hij misbruikt zijn vakmanschap voor
speculatieve doeleinden en stelt haar niet meer in dienst van zijn kunstenaarsschap,
dat hij, naar den roep die er van hem uitgaat, toch moet bezitten.
Eén ding heeft me daaraan steeds herinnerd: zijn gave om de spelers verzen te
doen zeggen. Daarin is hij eerlijk, zonder effectbejag. Wellicht was hij dit vroeger
ook in de andere onderdeelen van zijn regie. Dat hij die nu heeft verloren, is in dit
wijdingsspel voor den Dom te Salzburg wel zeer teleurstellend gebleken.
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Over Gustave de Smet
door Maurice Gilliams
HET latere werk van Gustave De Smet is gekenmerkt door het betrachten van een
eenvoudige, menschelijke kunst. Niet zoozeer het zichtbare, betreffende een algemeen
gangbare vorm, dan wel het karakter dat er in besloten ligt is daar overvloedig het
bewijs van.
De traditioneele bepalingen van licht en donker, van vorm, perspectief en kleur,
zijn sinds jaren in onbruik geraakt. Ook het atmospherisch zien en weergeven is
verdrongen door een zucht naar het uitleven van de verbeelding. Door zijn
expressionistisch overgangswerk - dat nochtans aanleiding tot zijn beroemdheid heeft
gegeven - is hij louter nog een schilder van het professioneel secreet te noemen, al
mogen zijn motieven ook volkscher dan die van sommige zijner weggenooten zijn
geweest. Men had, ook bij hem, doorgaans meer met artistieke verzinsels dan met
waarachtig doorleefde imaginatie te doen. Aan zijn z.g. droomverbeeldingen kon
men niet onverdeeld geloof hechten; zij waren meestal louter schilderkundig gepleegd
overleg om problemen van vorm, kleur en beweging op te lossen, wat op zich zelf
een boeiend spel kan genoemd worden en waar men somtijds het doel van de kunst
in poogt te achterhalen. Doch de vrucht van dit overleg was in haar geheel genomen
nog niet zuiver picturaal te noemen, al nam zij daar met alle mogelijk geweld de
schijn van aan. Wel was er een in het oog vallende zorg aan het evenwichtig
samenvoegen van drukke en veelvuldige motieven besteed, waardoor een naar buiten
tredende stelligheid verbluffend aan de dag kwam; doch zij ontroerde minder dan ze
waardeering afdwong.
Ik hoef er niet verder op te wijzen, hoe en wat hij is geweest, aangezien ik mij
uitsluitend met zijn latere productie wil bezighouden, die mij lijkt de definitieve
verworvenheid te wezen van zijn talent. Alleen kan ik er de nadruk op leggen, dat
hij voortaan het schilderen heeft leeren beschouwen als zijnde niet enkel een
technische overwinning, maar wel een gedurigaan gepuurde aandacht die bij hem
vooral een kwestie van gemoed is.
Spijts zijn poëtische visie, weet ik geen beter woord waar geheel zijn
kunstenaarswezen in uitgedrukt wordt: dan dat hij een realist is. Natuurlijk moet men
dit niet believen te verstaan in de zin zooals Claus, Courtens en Baertsoen realisten
waren; meer en rijker artiest dau zij, geeft Gustave De Smet een werkelijkheid te
aanschouwen die wij als bij tooverslag door zijn tusschenkomst ontdekken. De
persoonlijke, nieuwe uitdrukkingswijze voor zijn ontroering toont hem als een
eerbiedig kolorist die, spijts het avontuur van de onbedenkbaarste ontdekkingstochten
in het domein der plastiek, in zich is blijven dragen de betrachting naar een afgepaste,
secuur-overwogen klassieke vorm. Waar hij vroeger, met een bijna zinnelijke
behoefte, ieder
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voorwerp steeds bij herhaling zwaarwegend, onverzettelijk en als in een plots
onderbroken beweging geronnen afbeeldde, is er nu een vrije gebondenheid, een wel
stoere doch buigzame factuur waar te nemen. Het pijnlijk beklemmende
acrobatenwerk heeft afgedaan; in de plaats hebben wij nu het oprechte, gemeenzame
leven.
De menschelijke figuur, zooals hij die thans afbeeldt, is veeleer nog een groote,
weelderige - zij het steeds sobere en gebondene - kleurengedaante dan een handelend
wezen. Wanneer ik zijn figuren de beweeglijkheid van handelende wezens ontzeg,
bedoel ik geenszins dat ze daarom de weergave van louter ‘doode natuur’ zouden
zijn; wat Gustave De Smet betracht weer te geven is niet de min of meer sensibele
voorstelling van een geval of een onderwerp, maar de uitdrukking van de stroomende
levenswarmte, waar hij zich op het scheppingsmoment de oververvulde van gevoelt.
En ik geloof dat hij zich niet meer aangaande zijn betrachtingen vergist.
Nergens in zijn oeuvre merkt men de berooidheid van de lijdende, sterflijke mensch;
de verbittering des harten en de begeerte des lichaams hebben er niet dit markante
en boeiende accent aan gegeven waardoor de kunstenaar ons geweten als doorzoekt
met een alles doordringende lichtstraal. Evenwel is hij het toonbeeld van een schilder
met een thuis in een schoone, kalme streek; ik zou bijna durven zeggen dat het begrip
‘wereld’ wel iets vaags voor hem beteekent, waar hij niets in betrokken heeft dan
zijn eigen gezellige woonkamer. Dit wil nog niet zeggen dat hij slechts een huisbakken
schilder zou zijn, weinig meer dan met humor en zin voor gemoedswerkelijkheden
begaafd. Misschien is hij argeloos; zeker is hij een zedig schilder, zonder in het
maken van zedige voorstellingen zijn genoegen te zoeken, wat dan ook geen
verdienste zou zijn. Die zedigheid bestaat in de manier waarop hij de levensfenomena
benadert; in de voordracht van zijn werk; in de uit verre tijden overgeërfde krachten
van zijn wezen.
Zijn kleur, door geen ingewikkelde ambachtelijke mysteries in het oog vallend,
is overheerschend door de verbeelding bepaald; zij heeft karakter; zij doet bizonder
vertrouwelijk aan door de bondige eerlijkheid waarmee zij, wars van stofuitdrukking,
de voorwerpen niet zoozeer tot speeldingen dan wel tot vertolkers van het gemoed
verheven heeft. Ik geloof dat alles in zijn later werk te verklaren is; geen verwarring,
geen overdaad; onuitputtelijk zijn zijn vondsten. Zijn zeer persoonlijke lust tot
verbeelden; zijn onschuld; zijn ietwat romantische gedweeheid om de ontluisterde
dingen luister toe te dichten; zijn gevoel en zijn oprechtheid in de expressie daarvan,
maken hem tot een onzer sympathiekste schilders van het oogenblik.
Buiten de opgesomde eigenschappen, wordt Gustave De Smet van dag tot dag
minder beslopen door de barokke zucht om van een schilderij een gewichtige
compositie te maken; met een uitzonderlijk constructeurstalent begaafd, legde hij
eertijds vaak artistieke neigingen aan de dag die louter
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uiterlijke voorwendsels waren om - welk een vergissing - zijn kunstenaarsschap te
bewijzen. Dan was hij minder genietbaar; doch ik wensch hem te waardeeren in
dezulke van zijn werken waardoor ik getroffen word, en men kan van mij niet
verwachten dat zulks steeds zonder voorbehoud zou geschieden. Men kan dus gerust
aannemen dat hij aan het kleinste doekje moeite en zorg besteedt, die zeer voorbeeldig
en stichtend voor de jongeren zijn. Waar hij met ambachtelijke zorg eenzelfde plekje
herhaalde malen koestert om er de volle maat van zijn liefde aan te besteden, boeit
hij ons dadelijk door de teere - bijna verteederde - aandacht waarmee hij de schoonheid
nastreeft in de door hem vermoede volkomenheid; zijn indertijd zware en donkere
kleuren zijn gevarieerder geworden; zijn lichte hebben meer warmte en verspreiden
een sprookjesachtige klaarte over het doek, zoodat de donkere kleuren, door de
werking der tegenstellingen, schijnen op te klaren. Bijwijlen zoelt de eene kleur als
geademd over de andere, b.v. in de schaduwpartijen van een gelaat of hand; dan weer
zijn het fel naast elkaar gezette of dik en dicht gesmeerde kleuren en verflagen. Zijn
vloeiende en zalvende schilderijen zijn beslist geen toeval; toch blijven zij, alles in
alles genomen, stoere en ernstige getuigenissen van een ontvankelijk gemoed; ik ben
besloten ze momenten van verliefdheid te noemen.
Is hij immers de uitbeelder niet van een wonderlijk vrouwetype: bloem èn vrouw
èn volkslied? Ontmoet men haar niet op al zijn beste doeken, als een oasis van
mildheid en vrede. Haar zoete, dichterlijke blik glimlacht. De mond is proevend
gesloten, niet op een geheim, maar op de meer dan woorden sprekende, zaligende
stilzwijgendheid. Het is alsof zulke levensgezellin door angst noch pijn kan
overrompeld worden; of de man zich nooit tegen haar te verdedigen heeft; zelden
heeft zij de eenzaamheid of de verbittering gesmaakt om de diepe roerselen van haar
geslacht. Zij roept of lokt de man niet; zij verwacht hem. En vooral, spijts een niet
te onderschatten atmospheer van een zeer schuchtere maar toch pregnante erotiek,
zijn zijn vrouwenfiguren meestal toonbeelden van weemoedig-blijde aanvaarding
van de huiselijke zorgen. En alleen reeds om zulke heel bizondere en heel
doodeenvoudige werken zou men Gustave De Smet een poëet van de liefdetrouw
durven noemen.
Is hij ook de schilder niet van een bizonder weemoedig-sereen doek, waarop een
jonge man met een harmonica naast een zittende vrouw staan afgebeeld? Door het
open venster licht de bijna blanke Zondag; de fabrieksschoorsteenen staan koel aan
de harde, kuische stilte van de lucht. Geen spoor van hartstochtelijke ontreddering.
De atmospheer is niet geheiligd door een beschouwelijke berusting; ook toont zij
geen uitbundige, jonge vreugde; zij is vooral harmonieus en niet te zeer gekweld
door menschelijke driften, een beetje strak en gesloten misschien, doch ernstig en
virginaal als een mozaiek.
Voor zijn contentement en om te verpoozen van zijn wrochten op weer-
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spannige grootere werken, onderneemt hij kleine landschappen, met een dorpskerkje,
een huis, een paar boomen; zij toonen ons een Gustave De Smet, verknocht aan een
idyllisch bestaan, goedmoedig en niet al te diep door geestelijke onzekerheden
gehavend. Is hij het niet die zijn mannefiguren een vredepijp tusschen de tanden
steekt; en proeven wij aan zulke oogenschijnlijk bijkomstige attributen niet een teug
geluk, een onvoorwaardelijke tevredenheid met het lot? Zijn figuren zijn niet uit
onverwachte of onmiddellijke aandoeningen ontstaan; zij hebben een langzame,
noeste groei gehad, waarvan zij de degelijke, kloeke kenmerken dragen. Niet het
bonkige van een welgevuld, vurig en roekeloos leven dragen zij rond, en natuurlijk
ook de droesem missen zij van een al vroeg zich wrekende zelfoverschatting. Zijn
menschen zijn dragers van zijn eigen gelijkmoedigheid; zij herinneren zich wel iets,
maar dit is voorbij; zij luisteren er nu niet meer naar. Hoogstens hooren zij de wind
rond het eenzaam huis, dat maar een arme werkmanswoonst mocht zijn. In gedachten
zien zij een weide, een bosch of een akker waar ze vandaag dit of dat hebben
gewrocht. Er zijn loodgrauwe wolkenbanken in aantocht en er komt misschien regen
vannacht. De wildstroopers zwerven door het landgoed van mijnheer-de-baron; af
en toe worden er schoten gelost over het slapend land. Maar dit alles verandert niets
aan het standvastige uitzicht van de koffiepot en de loome, aartsvaderlijke tiktak van
de oud-Vlaamsche klok in de keuken.
Gustave De Smet is niet meer bepaald jong te noemen, doch zijn werk doet steeds
frisch, nieuw en jeugdig aan.
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Schijn
door Jo Landheer
Voordat je ging, liepen wij op en neer
In 't bosch. Roerloos hingen de donkre blaren
Boven ons hoofd. Wij dachten aan den tuin,
Waar wij als kindren zoo gelukkig waren.
Hoe wij kastanjes zochten in het grasveld,
Hoe de asters bloeiden langs den ouden stal.
Je zei: ‘Zoo zal 't weer worden als ik terugkom.
En ik weet zeker dat ik komen zal.’
Wij zwegen en lang lang, voordat je ging,
Stonden wij samen op de avondhei.
't Is schijn dat ik hier loop in licht en wind,
Want ik lig naast je, stil en koud als jij.
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De oudste zoon
door Elisabeth Zernike
VIII
HET was het laatste jaar wel meer gebeurd, dat Brucker laat kwam, dacht Miel, maar
gewoonlijk belde hij dan toch op. Nu sloeg het buiten elf uur, de tijd vloog om, het
was een drukke Maandagmorgen. Moest hij niet in ieder geval informeeren? - louter
uit belangstelling - de angst om het werk zelfstandig te doen, had hij langzamerhand
wel verloren. Hij prevelde het telefoon-nummer, maar hoorde gerucht buiten de deur.
- Brucker? - neen, iemand klopte.
- Binnen!
Het was Otto Ramscheid. - Goêmorgen.
- Zoo, jij hier? - hoe gaat het? - Hij had Otto na dien zomer niet meer gezien.
- Goed - ben je alleen? - ga mee een kop koffie drinken in de buurt. Otto was
veranderd, dacht Miel haastig, werd hij mannelijker, of eenvoudiger? Misschien
beide.
- Mijn baas is er niet, zei hij - ik kan onmogelijk weg - spijt me.
- Ach, zei de ander.
- En ik kan niet eens zeggen: blijf wat. Maar kom vanavond bij me an.
Otto keek nadenkend. - Misschien - ik werk 's avonds. Tenminste - Je gaat dus
niet mee - jammer. Heb ik een college verzuimd om naar je toe te loopen.
- Een enkele keer speel je de verwende jongen, zei Miel glimlachend, maar hij
voelde zijn hart naar Otto uitgaan. - Spreken we iets af? - nou ja, we zien elkaar wel.
Nog bleven ze een oogenblik praten, toen knikten ze elkaar toe en wendden zich
beiden om.
Miel nam de telefoon van den haak en draaide het nummer van Brucker. Terwijl
hij de bel daar in het huis hoorde ratelen, bedacht hij dat mevrouw uit was, sinds
enkele dagen - maar er zou toch wel iemand in huis zijn? - Ha, een stem. - Met het
meisje van mevrouw Brucker.
- Ja, met van Reewijk - is mijnheer Brucker ziek?
Het meisje antwoordde niet onmiddellijk. - Nee mijnheer, eigenlijk niet.
- Zoo - is mijnheer niet thuis?
Weer een weifelen. - Hij is wel thuis, maar ik mag hem niet onnoodig storen.
- Ja - ik ben van Reewijk - verstaat u me? - van kantoor. Is er iets gebeurd - met
mevrouw?
- Ik geloof dat de juffrouw ziek is.
- De juffrouw - hm - ernstig? - toch geen ongeluk?
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Stilte. - U kunt het mij wel zeggen.
- O nee - geen ongeluk.
- Zoo. - Zou mijnheer vanmiddag op kantoor komen?
- Daar weet ik niets van.
- Wat hééft de juffrouw? - is er een dokter bij?
- Nee mijnheer, dat niet.
Miel voelde zich ongeduldig worden. - Nou, het beste, zei hij kortaf, en legde de
telefoon neer. - Daarna stond hij een oogenblik voor zich uit te kijken. - Gekke
geschiedenis, dacht hij - Tony - misschien een of andere liefdes-tragedie; - maar hij
glimlachte onwillekeurig, want het was druk, en hij moest zooveel mogelijk alleen
afhandelen. Ook speelde daar nog onderdoor de gedachte aan Otto's bezoek; - Otto
had waarschijnlijk met hem willen praten. - Waarover? dat wist hij in de verste verte
niet. Maar dat kon wachten. - Nu moest hij eerst die correspondentie afmaken.
- Om half zeven, dien middag, sloot Miel het kantoor, nadat hij eerst zorgvuldig
de ronde had gedaan. Bartels was al weg, zijn grijze stofjas hing op een spijker aan
de deur; - de terrier sliep naast zijn etensbak. Het laatste jaar was de opslag
toegenomen, maar hij wisselde snel. - Het is niet wat het vroeger was, zei Bartels,
maar we krijgen het toch weer aardig aan 't rollen. - Brucker had opgebeld, en had
Miel gevraagd, 's avonds te komen.
- Hoe is het met uw dochter? had hij gevraagd, maar een rechtstreeksch antwoord
kreeg hij niet. - Ach - ik zal vanavond probeeren, je het een en ander te vertellen, als er gelegenheid is - tegen Tony zeg ik natuurlijk dat ik de post moet teekenen - ze
mag niet vermoeden dat je iets weet.
- Ik weet inderdaad van niets.
- Nou ja, goed kerel, we zullen zien.
Dus liefdes-smart - en daarvoor bleef haar vader den heelen dag thuis? Miel voelde
plotseling dat hij de ware reden van dit thuisblijven nog niet kende. - Hij liep nu
buiten; de zon had dien dag geschenen - het was herfstig en frisch. Hij hief zijn hoofd
op. Hoog aan den hemel stonden enkele sterren, lager was de lucht nevelig en rood
door de stadslichten; hij dacht hoe pittig het nu zou geuren in een loofbosch en toen
flitste het door hem heen: misschien heeft Tony Brucker zelfmoord willen plegen.
Hij wist niet hoe zijn gedachten zoo plotseling waren versprongen, maar hij voelde
dat hij nu wellicht den toestand benaderde: de verlegenheid van het dienstmeisje, de
ernst van Brucker en ook dat milde in zijn stem, toen hij zei: goed, kerel. - Een poging
- een heel dwaze poging misschien, van te voren gedoemd om te mislukken - maar
toch - - Waarom was een vrouw als Tony niet al lang getrouwd? waarom niet vóór
haar drie-en-twintigste jaar, vóór de eerste teleurstelling? Ze was mooi en schrander
- natuurlijk ook eigenzinnig - maar - nou ja, je nam toch geen vrouw om een speelpop
te hebben. - Toch waren er misschien mannen geweest, die haar niet aandorsten?
Vreemd,
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dacht de jongen, want als je naar zoo'n vrouw werd toegedreven - en als zij wilde dan kon je niet anders dan haar trouwen, en dan was het ook goed. Tony zou wel
heel lief zijn, en moederlijk. Een poos lang had hij van alle vrouwen die hij kende
de onmacht gezien, het ontoereikende; van Dolly in de eerste plaats, van tante Jet,
van die vrouw waar Eefje bij werkte - ook iemand, die door haar man verlaten was.
Maar den laatsten tijd stond hij toch ook dikwijls met eerbied tegenover moeder het meest wel dan, als hij haar vaste hand voelde tegenover de kinderen. Ze waren
soms opstandig en veeleischend - Herman en Doortje vooral - en Wim had buien
van melancholie. Hij had haar laatst hooren zeggen: Van alle kinderen mist Wim het
meest zijn vader; - dat was in een gesprek met mevrouw Brouwer, uit den
handwerkwinkel. - De teugels kort houden, kan ik beter dan mijn man, maar wat
Wim noodig heeft, begrijp ik niet altijd. - Hij was een oogenblik bang geweest, dat
de ander zou zeggen: liefde - er was een uitdrukking in haar gezicht, alsof ze daaraan
dacht. Maar ze had geantwoord: Misschien geduld, mevrouw - en toen beet Dolly
op haar lippen. - Tja, dat ligt me nou juist niet. - Mevrouw Brouwer was er niet verder
op door gegaan.
Miel at dien middag zonder veel te proeven, en ging naar zijn kamer om te zien
of er post voor hem was. - Toen hij een kwartier lang-uit op zijn bed had gelegen,
dacht hij: nu moest ik me maar scheren en een schoon overhemd aantrekken. - Hij
lachte even, want hij schoor zich iederen morgen, maar, zei hij zichzelf, nu zal het
meer terwille van het parfum zijn dan van iets anders. - Meteen trok hij zijn jasje uit
en deed zijn boord af.
Het scheren en wasschen verfrischte hem. - Nu een overhemd met een heel licht
streepje; - dat ladenkastje van Otto kon hij niet genoeg prijzen. - Een zijden
zakdoekje? Och, Tony had er laatst een voor hem meegebracht uit Londen - heel
licht grijs. - Zoo.
Toen hij weer buiten kwam, sloeg het acht uur. Hij nam, na een korte aarzeling,
de eerste zijstraat; er was daar, enkele huizen verder, een bloemenwinkel. Asters en
chrysanten en rozen - neen - anjelieren. In den winkel trad een meisje hem tegemoet.
Hij vroeg wat de anjelieren kostten.
- Een kwartje per stuk.
- Geeft u me dan vier roode en vier witte.
Het meisje deed hem aan Greet Izenburg denken, ze was even klein en tenger. Terwijl ze de bloemen uit de vaas nam, zei ze: - Ik zal er u tien geven, omdat u op
het sluitingsuur bent gekomen.
Hij glimlachte om de reden, maar zei: Heel graag. Het was een grappig meisje, ze
had heel fijne sproeten op haar neus.
- Een prettig baantje? vroeg hij - zoo altijd tusschen de bloemen?
Ze keek hem even aan, - haar oogen waren helder groen. - Och, als ze verwelken
voor ze gekocht worden - - Ze zei het niet sentimenteel, maar heel zakelijk.
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Toen Miel weer buiten liep, dacht hij: verwelkende bloemen irriteeren haar, vandaar
die gulheid. Hij zou Tony Brucker kunnen vertellen, dat hij de helft van deze
anjelieren had cadeau gekregen. Maar Tony was van een vorige generatie - zou ze
de staalharde oogen van zoo'n meisje kunnen waardeeren?
Een half uur later belde hij aan het huis van Brucker. Het dienstmeisje dat hem
open deed, keek verwonderd naar zijn bloemen - of verbeeldde hij het zich? Hij
vroeg, opzettelijk luchtig: Hoe is het hier? en hing zijn jas aan den kapstok. - Het
meisje had geen antwoord. In den salon, waar ze hem binnen liet, was niemand. Het
is ook saai, zoo'n huis, dacht hij - Tony is er niet alleen, zooals ik op mijn kamer, ze
woont bij haar vader en moeder, ze is hun kind, maar ze is even oud als zij. Soms
doet ze misschien jeugdig, maar dan schaamt ze zich, en wordt weer wijs - o, veel
verstandiger dan de oudjes, veel wereldwijzer. Wat een dwaze slingeringen, waarom
kan ze niet eenvoudig souverein zijn in haar eigen huis?
De deur ging open en mijnheer Brucker kwam binnen. - Zoo Miel, het is goed dat
je gekomen bent. Hij keek den jongen aan, alle angst en zorgelijkheid nog in zijn
blik.
- Hoe is 't met uw dochter? vroeg Miel.
- Ga even zitten. Heb jij die bloemen meegebracht? - ik weet niet - Brucker streek
met zijn hand over zijn oogen. - Je weet nog van niets - en denk eraan dat je zwijgt.
- Ja, natuurlijk.
Ze zaten nu tegenover elkaar, Miel tipte even aan zijn pochette. - Schei uit, zei hij
zichzelf. De geur van de anjelieren drong tot hem door - of was het dien van zijn
scheerzeep? Brucker's gezicht was vaal; - nu boog hij zich wat voorover en dempte
nog zijn stem.
- Tony heeft - een liaison gehad, de laatste maanden - en vannacht schijnt die man
haar te hebben beleedigd - in ieder geval, ze is driftig geworden, en heeft hem bijna
gewurgd. Ja - ja. In den morgen is ze thuis gekomen, heel vroeg - een uur of vijf en heeft me gewekt. - Ik heb een man vermoord, zei ze - wat moet ik doen? - Ze was
een oogenblik heel kalm, onbegrijpelijk; maar toen ze mijn schrik zag, begon ze te
schreeuwen - hard te schreeuwen. - Ik probeerde met haar te praten, ik drukte eindelijk
mijn hand tegen haar mond - zoo bang was ik - voor de buren - en voor haarzelf.
Toen was het even - alsof ik haar nu ging wurgen. - EnMiel luisterde gespannen. Het was niet erger dan hij zich had voorgesteld, en toch
was het tienmaal erger - nu hij het hoorde, van dezen man, die het had meegemaakt.
Brucker's oogen waren zoo dof, alsof er geen licht meer inviel. Hij ging voort: En ik wilde een puts water over haar heengooien, dat leek me nog het beste - maar die
vaste waschtafels van tegenwoordig - ik had niets anders dan een glas. - Ik heb haar
op den grond gelegd - dat kostte me heel veel inspanning - maar ze bleef liggen toen heb ik haar
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het water in haar gezicht gegooid. Dat ik dat heb kunnen doen - in haar gezicht! Maar het hielp wel - tenminste - Ze werd heel bleek en is gaan braken. En - ik wilde
den dokter opbellen, maar ik dorst niet - er ging me zoo veel door mijn hoofd.
Hij zweeg even.
- En nu? vroeg Miel.
De ander keek hem een oogenblik aan - er kwam een menschelijker uitdrukking
in zijn gezicht. - Schrik maar niet, zei hij - nu is alles veel beter. Ik heb het nog aan
niemand kunnen vertellen, begrijp je - daarom vroeg ik jou te komen - maar - je moet
het trachten te vergeten. - Kijk, ik wilde dat er niet over gepraat zou worden, maar
we konden Dina, ons meisje, er niet heelemaal buiten houden - ik heb haar gezegd,
dat mijn dochter een groot verdriet heeft. Vanmorgen ben ik in een taxi heen en terug
naar dien man gegaan - hij leeft - hij was zelfs weer heel goed; en hij zal alles op
zijn beloop laten. Het was een afschuwelijke tocht - toch had ik in mijn hart niet
geloofd dat de man dood was. Dina heeft toen zoolang bij Tony gezeten, - en ik heb
de deur aan den buitenkant op slot gedaan - ik was zoo bang - maar er is niets gebeurd
- toen ik terug kwam, lag ze nog rustig in haar bed. Toen ben ik verder bij haar
gebleven. De dag was zoo heerlijk, vergeleken bij de nacht. Ik had wel heel graag
een dokter geraadpleegd, maar Tony wil het niet. Ze zegt dat ze niet zwanger is - ik
was daar bang voor. Ze zegt dat ze dien man om een kind heeft gesmeekt, en dat hij
haar toen gehoond heeft - en toen is ze driftig geworden. Hoe het zij.... Hij schrok
plotseling. - Ik ga nu weer naar boven - ze ligt voor het eerst zoo lang alleen, - en ik
ben bangMiel stond op en liep naar Brucker toe - hij legde zijn hand op diens schouder. Waarvoor bent u bang? vroeg hij, en herkende zijn eigen stem niet. - Het bleef een
oogenblik stil. Toe dan, zei de jongen zichzelf, en balde zijn vrije vuist. - Voor haar
verstand? - maar ze is toch zoo'n normale, sterke vrouw - ieder mensch wordt wel
eens driftig - ze zal hier gauw overheen komen.
- Geloof je dat? In Brucker's stem was haast geen klank meer. - En was ze normaal?
Maar ik moet naar haar toe - wacht hier op me, wil je?
De jongen antwoordde niet.
Langzaam kwam Brucker overeind en liep de kamer uit. De bloemen geurden
sterk. - Miel bleef nog staan - tot zijn verwondering gleed er een glimlach om zijn
mond - hij vond dit een mooie geschiedenis. Natuurlijk was het goed, dat de man
leefde - en eigenlijk was er niets gebeurd - hij zou dat Tony willen zeggen. Ja,
natuurlijk moest ze niet in bed blijven liggen, en doen alsof ze ziek was. - Staat u nu
maar weer op. Het is vreeselijk, om zoo driftig te zijn - en het geeft een uitgeput,
lamlendig gevoel, dat wil ik graag gelooven. Maar nu moet u de straat opgaan, en
alle menschen weer
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gewoon aankijken - u moet uzelf niet den tijd geven een afstand te scheppen tusschen
u en de buitenwereld.
Hij had nogal eens over psychiatrie geboomd met van Oort, een vriend van Iez,
die medicus werd. - Ja, hij moest zien dat hij tot Tony doordrong - hij zou haar zijn
bloemen geven, en vertellen van het meisje met de hardgroene oogen. Maar dat
‘verwelken voor ze gekocht zijn’, kon hij misschien beter verzwijgen? - Hm - dus
toch haar ontzien? de tactiek van haar vader? Maar zelfs die vader had een puts water
over haar heen gegooid - hij had dat gekund: in haar gezicht - over haar mooie
perzik-wangen. Dus nu zoo voortgaan - bij haar binnenloopen, haar zeggen dat hij
alles wist. - Het is een goede waarschuwing voor me, juffrouw Brucker, als ik ooit
een vrouw zou hoonen, omdat ze een kind wil hebben, dan weet ik wat me te wachten
staat. - Maar hij kon haar vader niet zoo trotseeren, - en hij was te jong - hij zou het
heel ernstig moeten zeggen, niet als een grapje. Hij kon dat - ernstig zijn - tegenover
iemand van zijn eigen leeftijd - niet tegenover Tony Brucker.
Miel stond nog altijd middenin de kamer, maar voelde zijn houding onzeker
worden. - Hij zou natuurlijk wachten - hij haalde de brieven uit zijn binnenzak, en
legde die op tafel. Morgen zou hij de post waarschijnlijk weer moeten brengen - hij
was in dit huis eigenlijk niet anders dan een klerk van kantoor.
Mijnheer Brucker kwam weer binnen. - Heb je daar de brieven? Goed - misschien
kan ik ze boven lezen. Morgen bel ik wel weer op.
- U moest toch niet te lang wegblijven van kantoor, zei Miel, en bloosde.
Brucker keek hem aan. - Heb je vandaag moeilijkheden gehad?
- Och, dat niet. Ik heb naar mijn beste weten de boel beantwoord - u moet maar
eens zien.
- Ja. - Ik weet niet wanneer mijn vrouw terug komt, en ne- Hoe is het nu met uw dochter?
De ander haalde zijn schouders op. - Ik weet het niet - ze ligt heel stil, en zegt niets
meer.
De jonge opstandigheid kwam weer in Miel boven. - Zal ik haar gaan groeten, en
die bloemen brengen?
- Durf je dat? - De oogen van Brucker stonden nog even dof, en hij tastte nerveus
langs zijn horloge-ketting.
- Natuurlijk - waarom niet? - Hij wikkelde de bloemen uit het papier - schrok bijna
van hun felle kleur, maar nam de buigzame stengels beet.
Brucker aarzelde nog. - Heel even dan? - Hij deed een paar stappen naar de deur
en stond weer stil. - Wat wil je zeggen?
- Dat weet ik niet - maar dat komt vanzelf goed.
- En als ze boos wordt?
Ze stonden nu tegenover elkaar bij de deur. Miel voelde zijn hart kloppen.
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Een oogenblik nog, dacht hij - dan zou hij niet meer durven.
- Ze wordt niet boos om bloemen, zei hij haastig.
Nu liepen ze op hun teenen naar boven.
- Tony - zei Brucker, en verder kwam hij niet. Er brandde een schemerlamp in de
kamer - Miel ging naar het bed toe. Hij zag Tony's gezicht, dat bleek was - de
rimpelige, grauwe oogleden gesloten, en daarboven het vlammend roode haar. Een
ontroering klopte in zijn keel. - Hoe is 't met u? vroeg hij, en boog zich voorover. Ze sloeg haar oogen op - hij knikte haar toe. - Heeft u al iets ingenomen voor die
erge hoofdpijn? - mijn moeder neemt altijd cachet de Faivre - dat schijnt goed te
helpen. - Ze keek hem verwonderd aan, en hij voelde dat hij verder moest praten. Ik heb anjelieren voor u meegebracht - zal ik ze in 't water zetten? Het meisje waarvan
ik ze kocht, had zulke wonderlijke oogen, groen als de zee. - Uw vader ziet er nog
beroerd uit - ik hoop dat hij morgen ook beter is - een heelen dag alleen op kantoor
maakt me zenuwachtig. - Nu glimlachte hij maar weer naar haar - hij vond de situatie
toch wel heel pijnlijk.
- Miel, zei ze - dank je wel - ik zal iets innemen om te slapen.
- Ja - lekker slapen. - Het was of hij tegen een kind sprak. - Dag! - Hij kon
onmogelijk ‘juffrouw Brucker’ zeggen. - De bloemen legde hij in de waschbak en
liet die vol water loopen - zijn handen trilden, maar hij zei zichzelf: het is op een oor
na gevild.
Mijnheer Brucker liet hem uit. - Zou ik haar alleen durven laten slapen?
- Natuurlijk, zei de jongen - stug opeens.
- Dank je wel voor je komst - tot morgen. - De huisdeur viel achter hem dicht.
Tony hoorde het, en de tranen lekten tusschen haar gesloten oogleden door.

IX
Miel kwam aanloopen - het huis van Ramscheid leek massaal en hoog als een oude
burcht, nu hij tegen dien bijna blinden noordermuur opkeek. Daar vóór kon hij zich
een diepe gracht denken, omzoomd door de Italiaansche populieren, die den tuin
afsloten. Miel bleef naar die boomen kijken, in het schemer-duister zag hij het geel
van hun bladeren. Ze bewogen zacht in den wind - het leken twijgen, maar dan
reusachtig vergroot. Op den hoek stond een straatlantaarn, en voor hem lag nu het
Museumplein, met zijn verlichte wegen en zijn snelle auto's. - Dit beeld moest hij
vasthouden - later kwam hij misschien nooit meer bij Otto, of het plein werd
volgebouwd. - Langzaam wendde hij zich naar links - de deur ging juist open - onder
het baldakijn brandde een sterk licht, en Otto kwam naar buiten, daalde vlug de stoep
af.
- Hallo - Miel! Aan den toon van die beide woorden hoorde Miel, dat
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de ander niet op weg was gegaan naar hem toe. Daarom zei hij haastig: Ik moet naar
Brucker, en had je dat even willen zeggen. Ben je gisteravond nog bij me geweest?
- Nee, zei Otto, er is niet meer van gekomen. Er was nu een lichte verlegenheid
in zijn stem. - Ik werk voor mijn doctoraal. Wat heeft Brucker?
- Och, - verkouden - ik moet hem de correspondentie laten zien.
- Juist. - Ze liepen in de richting van het Concertgebouw. - Na een oogenblik begon
Miel te praten over een krantenbericht omtrent den kerkelijken strijd in Duitschland.
Otto antwoordde niet. Even later zei hij: Ik heb dat niet allemaal meer gevolgd.
- O nee? zei Miel verwonderd - en je was zoo goed op de hoogte.
- Ja - och - er zijn ook andere dingen.
- Natuurlijk. Voor welk tentamen zit je?
- Rechts-philosophie.
Miel dacht een oogenblik na. - Daar zou ik graag iets over lezen, zei hij - het
ontstaan van het begrip ‘recht’. Hij lachte even. Er is tegenwoordig zoo veel, waarover
ik wel wat weten wil.
- Dat begrijp ik, zei Otto. Nou, als ik je ooit helpen kan - Na een kleine stilte
voegde hij erbij: Ik ben 's avonds veel thuis, tegenwoordig. - Ze liepen nu in de van
Baerlestraat. - Overigens kom ik ook nog eens bij jou aan - Iez zegt, dat je kamer
hoe langer hoe beter wordt.
Miel knikte. - Ik heb nu iets op den vloer, zeg, - geweldig vind ik dat. Ik had ook
kunnen verhuizen - maar daar voelde ik niet voor - ik woon liever royaal op een
zolder, dan- Natuurlijk, viel de ander in - en je hecht je waarschijnlijk ook aan een kamer.
Otto vertraagde zijn stap. Hij zal aan zijn doel zijn, dacht Miel, en wil me kwijt.
- Een meter of vijftig verder was Eefje's winkel - Miel moest daar langs - hij zou
even naar binnen kunnen loopen, het was ongeveer acht uur.
Het langzame loopen werd slenteren. - Ik heb toch valsche schaamte, dacht Miel
- ik wil niet zeggen: hier werkt mijn zusje, - terwijl Otto werkelijk niet hooghartig
is. Hij streed tegen dat belachelijke gevoel van minderwaardigheid. - Ze bleven voor
den winkel staan. - Nu nog mooier, zei Miel zichzelf - ik sta stil, en geef toch de
verklaring niet. Hij keek strak naar een wit baby-jurkje.
- In dezen winkel werkt mijn zusje, zei hij.
- Dat weet ik, zei Otto, - ik wilde haar afhalen.
Een oogenblik keken ze elkaar aan, zagen in een flits elkanders gevoelens.
- Ik heb haar bij Iez ontmoet - ze is bevriend met Greetje.
- Ja, zei Miel - wel al een jaar.
- Hm - Maar ik ken haar - sinds een week. Otto keek op zijn horloge.
- Het is vijf minuten over achten, ze zal wel gauw komen.
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De ander probeerde te denken. - Wanneer was hij thuis geweest? en had hij Eefje
toen gezien? - maar hij kon niet denken. Onzinnig was dat; - sinds een week - wat
had hij dan de laatste week gedaan?
- En jij moet naar Brucker - hoorde hij Otto zeggen - doe hem mijn hartelijke
groeten.
Nu lachten ze, keken elkaar onomwonden aan, en toch nog verlegen.
- Ik ga, zei Miel - maar plotseling voelde hij zich ernstig worden. Eefje en Otto mijn God, Eefje was nog geen achttien jaar. Zijn hart trilde. - Weet je dat het een
kind is? vroeg hij - en toen was hij opnieuw en anders ontroerd, want Otto's gezicht
werd strak.
- Zullen we daar een anderen keer over praten? zei hij, en stak zijn hand uit. Miel
greep die hand - toen liep hij weg, zonder nog een woord te spreken. Liep weg zonder omkijken, - en pas enkele straten verder, op het Roelof Hartplein, waar het
verkeer hem deed opschrikken, bedacht hij dat hij naar Brucker moest. - Tony! na
Eefje en Otto. Hij had Eefje toch graag een oogenblik willen zien - alleen maar zien
- haar glimlach en zoo. - Otto meende het; - hij had honderd uitvluchten kunnen
bedenken, als hij dat had gewild, maar hij ging recht op zijn doel af. En gisteren
immers had Otto het hem willen vertellen; - ‘ik heb een college verzuimd, om bij
jou aan te loopen.’ Een liefde op het eerste gezicht - hij kon die kinderen benijden.
Ja, vreemd, hij wist nu plotseling dat Eefje mooi was.
Met een omweg bereikte hij het huis van Brucker. Terwijl hij al had aangebeld,
zei hij zichzelf nog: laat ik oppassen, hier heerscht de ‘chagrin d'amour’. Toen schoot
het hem te binnen, dat hij Brucker den heelen dag niet op kantoor had gezien - en
hij fronste zijn wenkbrauwen, want het alleen werken was hem zwaar gevallen.
Het dienstmeisje vroeg, of hij maar naar boven wilde gaan, de kamer links in den
hoek. Het bleek Tony's zitkamer te zijn; - ze lag op een divan in een zwart zijden,
bloemig gewaad, en bij het voeteneind zat haar vader. Nu kon hij weer ‘juffrouw
Brucker’ zeggen.
- Hoe gaat het, vroeg hij - u ziet nog wat bleek.
- Maar ik ben veel beter, zei Tony, en vader komt morgen stellig op kantoor.
- Gelukkig, zei Miel - u weet niet hoe onzelfstandig en klein ik me voel, zoo'n
heelen dag. Gisteren ging het nog - maar vandaag.... Morgen zou ik Bartels om raad
gaan vragen, en overmorgen de fox.
- En dat is toch de manier voor jou om het te leeren, zei Brucker - en Tony lachte
even om Miel's ontstelde gezicht.
- Gisteren heb je de zaakjes nogal goed opgeknapt - een paar dingen wil ik anders
hebben, maar dat hoor je morgen wel. Hoe lang ben je nu bij me?
- Twee jaar, mijnheer.
- En zou je willen blijven?
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- Ja, graag - als u me houden wilt. - De jongen voelde zijn hoofdhuid prikken - een
dergelijk gesprek had hij n u niet verwacht.
Brucker keek nadenkend. - Dan moet je zorgen, zei hij, dat je na nog twee jaar
genoeg zelfvertrouwen hebt om desnoods alles alleen te doen.
- Ja, zei Miel - maar ik zou eerder willen zorgen voor kennis, dan voor
zelfvertrouwen - en ik weet nu nog maar zoo weinig. Ik bedoel: een goed handelsman,
heeft, dunkt me, fantasie - en fantasie kan alleen ontstaan op een bodem van heel
solide kennis.
- Ik heb u altijd gezegd, vader, zei Tony, dat hij iets Hamlet-achtigs heeft.
- Houd jij nog even je mond, zei Brucker.
- Neemt u me niet kwalijk, als u een dergelijk gesprek in m i j n kamer voert - Ze keken elkaar een oogenblik aan, verwonderd, en niet heelemaal kunnende
begrijpen, dat die zware druk nu al was weggenomen, - maar Tony was te eerlijk om
een last te veinzen. - Ik zal eens een japon aantrekken, zei ze, en vragen waar de thee
blijft - dan krijgt u nog een kwartier voor uw zakelijk gesprek. Ze stond van den
divan op en gaf haar vader een kus op zijn kruin. - Miel, zei ze toen, je bloemen zijn
toch zoo mooi. - Ze stonden op een lage, ronde tafel.
Miel glimlachte en plotseling dacht hij aan Otto - Otto, die uit zijn vaders huis
kwam en een winkelmeisje ging afhalen, maar dat winkelmeisje was Eefje. Ze
glimlachten alle drie en Tony liep de kamer uit.
Nu hield Brucker een hand voor zijn oogen. - Wat heb je ook gezegd, jongen? ik
weet het niet meer. Ik ben zoo blij, dat Tony het leven nog aandurft, en jij hebt haar
daarbij geholpen - je moet dus ook meer zelfvertrouwen hebben, dan ik wel weet.
Miel antwoordde niet onmiddellijk, en het bleef een oogenblik stil. - Als u me nog
twee jaar geeft, zei hij toen, dan zal misschien dat gevoel van dilettantisme zijn
afgesleten. Ik ben niet voor den handel opgeleid, ik heb zoo'n beetje oude talen
geleerd - en- Je hebt geleerd te denken, zei Brucker.
Toen Tony terug kwam, in een pastel-blauwe japon, praatten de mannen nog over
kennis en fantasie.
- Miel, vroeg ze, kleurt dit blauw goed bij mijn koperdraad, of niet?
- Ja, zei hij - ik vind van wel, maar het is natuurlijk wat Eefje zou noemen ‘voyant’.
Ze lachte even. - Je bent zoo echt een jongen met broertjes en zusjes - vindt u ook
niet, vader? - ‘Voyant’ - ja, ik zou wel graag zwart haar willen hebben, dat lijkt me
zoo rustig - niet altijd die vlammende kop.
- Een vrouw is nooit tevreden met haar uiterlijk.
- Een mooie vrouw misschien wel? zei Miel vragend en quasi-argeloos.
Het gesprek ging voort, licht, maar toch vertrouwelijk. Miel zag dat Tony
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er plezier in had, en dat haar vader oneindig was opgelucht door haar houding. Hijzelf
voelde zich volop en bijna juichend leven.
Na een poos vroeg Brucker: Hoe is het met je vader, Miel? en het was den jongen
plotseling, alsof hij naar deze vraag had verlangd.
- Goed, zei hij - en dacht over dat eene woord na - het was natuurlijk nog onomlijnd
en kleurloos, maar toch was het, als uitgangspunt, het goede woord. Hij begon te
vertellen. Zijn vader had vrienden gemaakt in Denemarken, menschen die op een
groot buiten aan een meer woonden, en heel sober en natuurlijk leefden - ook hard
werkten. De eigenaar, niet jong meer, vader van een groot gezin, was boer en
landbouwer, en had verstand van vischteelt en van boomen. Hij was een in zijn land
bekend dendroloog, hij schreef wetenschappelijke verhandelingen; hij was
rozenkweeker en houtvester. - Die man had, met zijn zonen en zijn knechten, in een
week tijds een huis voor vader gebouwd, een atelier, met een slaapkamertje en een
keuken eraan, en had gezegd: De wereld is veel mooier dan jij haar ziet, maar als je
hier een poos blijft, zal je wel beter leeren kijken. - Ze hadden ook heel veel connecties
in Scandinavië, die menschen. Dezen zomer had vader twee doeken naar een
tentoonstelling in Stockholm gestuurd - ze waren aangenomen en al gauw verkocht.
Vader had wel een heel moeilijken tijd achter zich - hij had zoo gezworven, en ook
vaak gebrek geleden. - En dat was nog het ergste niet geweest - maar dat hij nooit
erkend werd - niet meer dan geduld. - Toch had hij gemeend te moeten leven tusschen
de allereenvoudigsten - boeren en daglooners. En het zou wel ergens goed voor zijn
geweest, maar een arbeider had recht op moeheid en op slaap - hij niet, want hij had
niet gewerkt, volgens hun begrip. - Nu kreeg hij heel gunstige critieken in Zweedsche
bladen, en over één had hij gehuild - niet als een kind, zooals de menschen
gedachteloos zeiden, maar als een veel geknauwd man, die onverwachts weer
goedheid ondervindt. - Hij zou nu wel in die Noordelijke landen blijven - zijn vriend
wilde, dat hij zich zou laten naturaliseeren tot Deen - ‘niet omdat je kunt schilderen,
maar omdat je een kerel bent’. - Vader voelde natuurlijk niet voor grenzen en
nationaliteits-besef - maar hij was dan toch een Hollander, en hij zou wel eens terug
komen om zijn kinderen te zien.
- Hij moet niet te lang wachten, zei Brucker, anders zijn de kinderen groot geworden
- maar omdat hij dit niet als aanmerking had bedoeld, voegde hij erbij: Ik zal hem
eens schrijven, dat zijn oudste zoon ook al een heele kerel is.
Tony begon zich te verdiepen in het leven aan dat meer. Huisden die menschen
in een boerderij of een villa? - zijzelf had altijd verlangd aan het water te wonen,
veel te roeien en te zwemmen tusschen waterlelies.
Miel fronste zijn wenkbrauwen. - U moet er geen idylle van maken, zei
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hij - en had even spijt van zijn verhaal - het is alles echt, en dus ook wel heel nuchter,
denk ik.
- Ja, zei Tony, je zult wel gelijk hebben, maar ik ben te oud voor de werkelijkheid.
Is dat een fraze? dacht Miel. - Het bleef een oogenblik stil; - alle drie beseften ze,
dat de avond over zijn hoogtepunt heen was.
Den volgenden morgen kwam de heer Brucker om negen uur op kantoor, en praatte
met Miel niet meer over zijn dochter. Alleen 's middags, bij het weggaan, zei hij
plotseling: Vergeet ons vooral niet, in 't vervolg.
Het was een drukke dag geweest, Miel liep slenterend naar het restaurant waar hij
gewoonlijk at, en verheugde zich op een kop koffie en een cigaret. Een poos zat hij
soezend zijn rookwolkjes na te kijken in het warme lokaal, dacht over alle menschen
die hem na stonden, maar vaag, zonder duidelijke woorden en bij voorbaat al
bevredigd.
Tegen sluitingstijd van de winkels had hij weer de van Baerlestraat bereikt. Otto
zit nu voor zijn tentamen te werken, dacht hij - ik had me daar eerst van kunnen
overtuigen, maar dan was het te laat geworden voor Eefje. Bovendien - Neen, hij
wilde niet verder denken - hij wilde, voor dit oogenblik nog, zoomaar dom-weg
gelooven.
Hetzelfde baby-jurkje, waarop hij gisteren gestaard had. Hij wist hoe Eef zooiets
in haar handen hield - en ze zei niet: wat snoeperig - maar: een kwartje verdien ik
daar wel op, dertig cent, misschien. Moeder was ook aangestoken en breide voor den
winkel, de huisvlijt keerde terug.
Nu liep hij naar binnen. Eefje stond bovenop een trap en borg een doos weg. Do-do, zei ze. Achter de toonbank stond mevrouw Brouwer; Miel groette haar. Iederen avond een andere cavalier? vroeg hij en trok zijn wenkbrauwen op.
De vrouw met het witte haar bleef spelenderwijs ernstig. - O nee, zoo bont maken
we het niet - dat zou niet passen bij het cachet van onze zaak.
- En u bent voor alles zakelijk?
- Jij toch ook?
- Mevrouw, zei Eefje, - ik neem dus die groene wol mee naar huis; vier strengen,
en een knot parelgrijs - teekent u het even aan? f 1.85.
Miel wachtte geduldig; - het duurde trouwens niet lang meer.
- Hoor eens, opschieten, zei Eefje, toen ze buiten kwamen - ik moet vanavond nog
aan een nieuwe jumper beginnen.
- Denk jij maar aan één ding? vroeg de jongen.
- Hm - nee. - Jij wilt natuurlijk over Otto praten - maar daar valt niet zoo veel over
te zeggen. We hebben elkaar gezien - dat is tot nog toe eigenlijk alles.
Miel zweeg en dacht na. We hebben elkaar gezien - wat was dat scherp uitgedrukt.
- Maar ook Romeo en Julia, Tristan en Isoude, hadden elkaar
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enkel gezien, en hielden van elkaar. Wist Eefje zelf hoe reëel en hoe romantisch ze
was? - Een straat verder vroeg hij: - En zullen jullie elkaar in 't vervolg dikwijls zien?
Ze antwoordde: - Dat weet ik niet.
Haar houding verwarde hem toch; - wat had ik eigenlijk willen vragen? dacht hij.
Dat ze hem zoo tegemoet zou komen, daarop was hij niet voorbereid geweest. Maar
zag ze het werkelijk zoo eenvoudig als ze hem wilde doen gelooven?
- Hoor eens, Eef, begon hij - Otto's vader is ontzettend rijk.
Ze liep in denzelfden snellen pas voort. - O, zei ze, - weet je het zeker? Maar wat
heb ik met Otto's vader te maken?
- Misschien heeft Otto iets met hem te maken.
- Misschien, herhaalde ze.
Nu pakte hij haar arm. - Je doet wel erg kinderachtig.
Ze keken elkaar aan - Eefje grijnslachte en trok haar oogen dicht. - O ja?
Neen, dacht hij, eigenlijk doe je onbereikbaar ‘groot’. Hij zuchtte en liet haar arm
los. - Nou, je wilt er dus niet over praten - dat is je goed recht. Alleen: als je eens
zoudt willen praten, wie heb je dan?
Het bleef een oogenblik stil; - toen zei Eefje: - O, ik vecht het wel met Otto uit en mevrouw Brouwer is er ook nog. Met moeder ben ik niet zoo vertrouwelijk omdat ze mijn moeder is. Als je haar iets vertelt, vergeet ze het niet meer. Ik bedoel:
als je dan thuiskomt, moet je aldoor tegen zoo'n wetend gezicht aankijken - begrijp
je? aan een moeder raak je de dingen niet echt kwijt.
De jongen was opnieuw verbaasd. - En als je iets aan een broer zou vertellen?
vroeg hij na veel aarzelingen.
- O, zei ze luchtig - jij bent een man, en een vrouw moet met een vrouw praten.
Maar toen ze voor het huis stonden, knikte ze hem toe, en hij had in lang niet zoo'n
lieven blik in haar oogen gezien.
Begin November werd Eefje achttien jaar. Ze zou dien dag om zes uur vrij krijgen,
en had Miel en Greet Izenburg ten eten gevraagd.
Toen Miel om kwart over zessen binnenkwam, zag hij Dolly en de kinderen, en
een groote, feestelijk gedekte tafel - de beide meisjes nog niet. - Dolly wenkte hem
met haar oogen - hij liep ongemerkt de kamer weer uit, volgde haar naar de
slaapkamer.
- Hoor eens, Miel, heeft Eefje jou iets verteld over dien Otto Ramscheid?
- Neen, zei hij - maar Otto is een vriend van me. - Het viel hem op dat het groote
bed er niet meer was; - er stonden nu twee smalle, witgespreide bedden, ieder aan
een muur. Zoo hebben ze meer ruimte, dacht hij, moeder en Doortje - maar hij zei
niets.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

404
- Een vriend van jou, zei ze, en sprak met halve stem - ja, maar hoe zijn de jongen
menschen tegenwoordig? - Een beetje haastig en wat luider voegde ze erbij: Ik zou
niet graag willen dat hij Eefje voor den gek hield.
Hij dacht: Als Eefje maar zichzelf niet voor den gek houdt - en wilde ook graag
verder denken, maar dat lukte hem niet. Hij keek Dolly aan, voelde zelf het onnoozele
van zijn blik, en begreep dat ze meer van hem verwachtte.
- Ben jij daar niet bang voor? vroeg ze.
- Neen, eigenlijk niet, zei hij. Ik heb eenmaal met Otto gepraat, - hij was toen heel
ernstig. - Op dat oogenblik hoorden ze een sleutel in het slot steken. - Daar is ze, zei
Dolly, en liep de kamer uit.
Even later sloeg Eefje haar armen om Miel's hals. - Dag Michiel Jaapszoon - nou
ben ik achttien.
Hij klopte haar zachtjes op haar rug. - Ja kind, nou wordt het erg - houd je maar
taai, en veel geluk en zoo. - Een oogenblik sloot hij haar in zijn armen, en was er
zich wel van bewust, dat Greet Izenburg, die tegelijk met Eefje was gekomen, op
hem lette.
Ze gingen al gauw aan tafel. Toen ze de soep ophadden, werd er gebeld; - Miel
zag Eefje blozen. Hij vroeg haar zacht - hij zat tegenover haar - zit je op heete kolen?
- Ze glimlachte - ze geeft zich gewonnen, dacht hij - maar ze zei nog zachter terug,
met sterk bewegende lippen: Ik heb niets van vader gehoord. - Herman, die had open
gedaan, zwaaide met een brief: Uit Noorwegen, expresse! - en meteen juichten de
kinderen.
Eefje scheurde den brief met haar vork open. Rustig nam ze er een groen bankbiljet
uit, las den aanhef en het slot, zei toen: de rest kan wachten - allemaal groeten - en
pracht-recensies in Noorwegen. Hoe veel zou dit waard zijn? - alles in één adem.
- Ze is zoo'n geldwolf, zei Miel hoofdschuddend tegen Greetje.
Dolly bracht de schalen op.
- Hoe gaat dat hier? vroeg Greet, toen ze langzaam van het dessert genoten - komt
er nu vanavond nog veel visite?
Miel gaf Eefje een veelbeteekenenden blik. - Dat zullen we moeten afwachten,
zei hij - we weten n i e t s .
- Jij misschien niet, zei Eefje, ik wel - mevrouw Brouwer komt nog. En Luut?
vroeg ze haar vriendin.
- Wel ja, riep Herman, ik zou heel ‘Pallas’ laten komen! - Hij zat met Frits, een
broertje van Otto, in de klas, en die beide jongens verlangden vurig naar het
studenten-leven.
- Luut wilde mij komen halen, zei Greet.
Miel voelde een plotselingen schrik - Eefje zou toch niet ook over Iez denken? Otto was een veel fijnere kerel. - Greet bood hem op haar vlakke hand een amandel
aan.
- Een philippine? vroeg hij.
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- Ja, - maar we hoeven niets af te spreken. - Nu lachte ze haar jubelend vogelgeluid
- ik zou het toch winnen.
Er kwam koffie - voor de kleintjes met veel melk en room. - Eefje had haar brief
toch weer tevoorschijn gehaald; eenmaal keek ze peinzend op, Miel zag haar oogen
glanzen. - Nu zijn we gelukkig, ging het door hem heen, dezen avond - en waarom
eigenlijk? - Meteen gaf hij zichzelf ten antwoord: Waarom niet?
De kinderen werden luidruchtig.
Terwijl de meisjes nog met Dolly aan 't afwasschen waren, werd er opnieuw gebeld.
- Mevrouw Brouwer, kondigde Eefje aan, en zocht Miel's oogen, om hem plagend
te kunnen toeknikken. De jongen voelde zijn spanning stijgen: zou Otto niet komen?
- Kind, zei mevrouw Brouwer, je dag is goed - ik heb vijf minuten voor het sluiten
je bonte theemuts verkocht. Alsjeblieft. - Ze telde drie kwartjes op de tafel neer.
- O, zei Eef met een wijden mond, - dat is b i j n a het prettigste, wat me vandaag
kon overkomen. U weet wel, moeder, dat ding, dat half mislukte mormel. - Haastig
wendde ze zich weer tot mevrouw Brouwer.
- Wie heeft hem gekocht?
- Een man. Een groote man, van middelbaren leeftijd, met snorren. En de theemuts
moest in zijn binnenzak, en kon er werkelijk niet in, - dat heeft ons beide vijf minuten
gekost.
Eefje borg het geld op. - Vandaag word ik rijk, zei ze ernstig. Greet trok haar de
banden van haar boezelaar los. - Zoo, j i j hebt gasten, - en we zijn bijna klaar in de
keuken.
Eindelijk kwam Otto; - Miel zag hem de kamer binnen komen en snel om zich
heen kijken. - Dit is mijn moeder, zei Eefje met een klein handgebaar. - Moeder,
Otto Ramscheid. - Mevrouw Brouwer - Greet ken je - en de kinderen, Herman, Wim
en Doortje.
Otto groette en wenschte geluk - Miel legde hij even een hand op den schouder.
Onder zijn linkerarm klemde hij een pakje, dat hij nu overreikte. - Eef, ik geloof dat
dit een wensch van je was.
Ze begon het papier af te wikkelen, - het werd stil in de kamer. Miel dacht
plotseling: Wat zou hij haar wel niet kunnen geven? en voelde twijfel in zich
opkomen: wat beteekende deze ‘vriendschap’?
- O, zei Eef, daar ben ik erg blij mee, dank je wel. - Het bleek een boek te zijn
over ‘De kunst van het ornament’. Ze stak Otto haar hand toe.
De vier jonge menschen verlieten het huis gelijktijdig, maar splitsten zich op den
eersten straathoek. Miel en Otto liepen nu samen; - een paar minuten spraken ze niet.
Toen zei Otto: Het was niet gemakkelijk, iets voor Eefje te koopen - ik mocht
hoogstens twee gulden uitgeven. Dit boek heb ik
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antiquarisch kunnen krijgen voor f 1.90, maar ik zal haar eens zeggen dat ik meer
dan een dubbeltje aan mijn schoenen versleten heb, op mijn tochten door de stad.
Miel wist geen antwoord.
- Laat niet merken dat ik het je verteld heb, zei Otto - ik had het eigenlijk niet
moeten doen.
- Neen, ik zal mijn mond houden.
- Maar het is merkwaardig, vind je niet? Ze heeft gezegd: je m a g komen, maar
niet als Nabob, ik heb geen zin om een kleur te krijgen, - en je hoeft de kinderen niet
te épateeren.
- Ja, zei Miel - en toch is ze dol op geld.
Otto antwoordde nadenkend: Ik weet het niet - ze heeft een groote vereering voor
jullie vader, en die hecht niet aan geld.
Miel had een gevoel, alsof hij verschrompelde - hij, die zich zoo had ingespannen
om geld te verdienen - voor de kinderen - voor vader zelfs ook; - nu vielen ze hem
één voor één af. - Een oogenblik vocht hij met zijn gedachten. - Vader hecht niet aan
geld, zei hij toen - maar wel aan waardeering - en wij menschen, die maar gewoon
handel drijven, in oliën en vetten, of in theemutsen en slabbetjes, wij krijgen geen
andere waardeering dan het geld, dat we ermee verdienen.
- Daar is iets van waar, zei Otto - maar ieder mensch krijgt o o k de waardeering,
die hem toekomt. Als jij later trouwt, en je vrouw houdt van je, dan weegt dat op
tegen de mooiste critieken van je vader. En vraag een kunstenaar wat hij liever wil:
erkenning - desnoods opgevoerd tot een goddelijke vereering - of het gewone
menschelijke geluk van vrouw en kinderen.
Ze praatten nog wat voort over dat onderwerp. - Na een poosje vroeg Miel: Wat
was ook weer ons uitgangspunt? Och ja, - Eefje.
- Eefje - herhaalde Otto, en bleef zwijgen.
Toen volgde ieder zijn eigen gedachten.

X
Het was een vries-heldere avond in Februari; - Miel zat onder de lamp te lezen. Hij
las veel, den laatsten tijd, boeken van Otto en Iez, - ook wel eens een roman van
Tony. Hoewel het Zondag was, had hij niet thuis gegeten, hij was op schaatsen
geweest met Tony Brucker - daarna aten ze stamppot bij Dorrius. Tony reed goed hij voelde zich altijd zoo meegenomen door haar - nu zelfs ook al op het ijs. Toen
ze in Ouderkerk stonden, had ze gezegd: Nu gaan we onze krachten verspillen op
dien weg naar Abcou. De vaart kronkelde, maar telkens woei de Oostenwind hun
pal tegen. - Het land was mooi geweest, dacht Miel - die boerderijen tusschen de
kale boomen - zoo strak en toch teer van lijn. Een wintersche boom - wat een schamel
ding, niet meer dan een geraamte - en toch vol leven. -
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Nu terug, zei Tony, naast elkaar - we hebben de wind verdiend. - Ze stak hem zoo
moederlijk haar handen toe. - En als ze gegeten hadden, legde ze ongemerkt haar
beurs onder zijn bereik, en keek of hij het goede gebaar van het betalen al had geleerd.
Haar mooie, blanke gezicht had ze op haar handen gesteund, en was wat naar hem
toegeschoven. - Miel, zoodra je een meisje hebt, zal ik je niet meer lastig vallen maar nu kan ik niet helpen te denken: hij is toch o o k alleen. - En ik weet wat ik kan
- schaatsenrijden gaat nog vrij goed, vind je niet? - Haar oogen waren beschaduwd
geweest, - ze leken donker en diep.
- Heel goed, zei hij - en is er wel iets dat u n i e t kan? - Ze droeg een zwarte japon
met kant aan de mouwen; ze had altijd iets wereldsch', en was toch zoo echt.
- O ja, zei ze - heel veel; - de moeilijkheid is, me daarin te leeren schikken. Ik heb
oorspronkelijk een heel hoogen dunk van mezelf gehad. - Nu kon hij dat tooneeltje
bij Dorrius niet goed kwijt raken - andere menschen hadden nieuwsgierig naar hen
gekeken. Het was hem als zag hij het op een schilderij: aan een wit-gedekte tafel een
vrouw van achter in de dertig, voornaam van kleuren, het haar bleek-bruin met een
roze gloed. Een jonge man zat bij haar, zijn gezicht zag Miel niet duidelijk, alleen
zijn houding: altijd nog jongensachtig onzeker. En toen was het, als speurde hij ook
de onmacht van de vrouw in dien smallen jongensrug - haar zijn daar met hem - en
haar donkere, diepe oogen, die hunkerend bleven.
Er werd op zijn deur geklopt. Zoo was hij in gedachten geweest, dat hij geen
voetstap had gehoord.
- Ja!
De vrouw die binnenkwam, was Dolly.
- Moeder, zei hij, en ging haar tegemoet.
- Het is hier lekker warm; - en dit is dus je kamer - ja, die had ik me wel goed
voorgesteld.
Het viel hem op dat ze er oud en zorgelijk uitzag.
- Geeft u mij uw mantel - is er iets bijzonders?
Ze trok haar handschoenen uit, toen haar mantel, en bleef half starend voor zich
kijken. - Neen, niets bijzonders. Otto heeft bij ons gegeten - nu zullen hij en Eefje
zorgen, dat de kinderen op tijd naar bed komen - ze vinden dat wel grappig voor een
keer, Otto wilde er bij de kleintjes zelfs op letten, dat er tanden werden gepoetst. En jij? vroeg ze - we hebben je den heelen dag niet gezien.
Dat klonk lichtelijk klagend, en de jongen was geen klachten van haar gewoon.
Hij keek haar vluchtig aan, - ze had een stoel bij de kachel geschoven, en warmde
haar handen en voeten. - Neen, zei hij - ik ben op het ijs geweest, en heb in de stad
gegeten. - Meer te zeggen, vond hij plotseling niet noodig.
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Dolly ging er niet verder op in.
Hij dacht dat ze wel weer over Otto en Eefje zou willen praten, en het maakte hem
een beetje kriegel - alsof er niets anders is dan die twee, zei hij zichzelf. Maar ze
bleef nog zwijgen, en aaide den nikkelen kop van de kachel.
- Bent u zoo koud? vroeg hij.
Ze keek op. - Ja, - het vriest - acht graden, zeggen de kinderen.
Ze hebben alle drie - Eef moet al voor zichzelf zorgen - alle drie een nieuwen
winterjas gekregen - en de jongens zijn op goede kleêren gesteld - Doortje niet, dat
is een kind.
Miel luisterde verwonderd.
Dolly ging voort: Nou, en een maand geleden moest ik plotseling een nieuwe
stofzuiger hebben - de oude vampyr was totaal op en-ne - nu zit ik op zwart zaad.
Zou jij me misschien iets kunnen leenen? - Ze glimlachte gedwongen. - Je verdient
tegenwoordig zoo goed - tenminste, voor een jongen van jouw leeftijd. Je bent nu
meerderjarig - ik zou je een ‘man’ kunnen noemen.
- O ja, zei Miel - als u niet te veel noodig hebt - honderd gulden, bijvoorbeeld? De honderd gulden, die op zijn spaarbankboekje stonden, hadden hem een kapitaal
beteekend; nu kromp dat, door moeders woorden, wel erg in - en hij bloosde bij de
gedachte dat ze het verwerpen zou.
Maar ze zei: Heel graag, als je die missen kunt. En ik weet niet wanneer ik ze je
terug zal kunnen geven. Mijn eigen geld is natuurlijk erg geslonken, en ik wil niet
altijd aan grootvader vragen. Straks zal ik niet meer weten, waarvan ik leven moet.
De jongen dacht aan de onmogelijkheid voor hem, in één jaar meer dan honderd
gulden over te sparen.
Dolly steunde haar ellebogen op haar knieën. - Vader zou immers thuis komen,
zei ze, in December - toen heb ik onwillekeurig gedacht, dat hij geld zou meebrengen
- heel dwaas misschien. Maar ik dacht: als hij zoo normaal doet om terug te komen,
dan zal hij ook - - Ze brak af, als was ze te moedeloos om het alles te zeggen.
Miel dacht hardnekkig na. - Het moest toch kunnen - hij m o e s t meer kunnen
overleggen. In 't begin, toen hij nog maar f 40 verdiende - ja, wierp hij zichzelf tegen,
- toen had je nog geen nieuwe kleêren noodig. - Maar het was toch altijd zijn bedoeling
geweest, een klein beetje mee te zorgen voor de kinderen. Nu gaf hij zijn
eerstgespaarde honderd gulden, en voelde ze gaan als een gierigaard.
Hij vroeg: Kan u niet wat van tante Jet leenen?
Dolly keek verwonderd op: Van Jet? - hoe kom je daarbij?
- Ik dacht dat oom Sander nogal in goeden doen was.
Ze schamplachte. - Tja - maar daarom leenen ze mij geen geld. Ze hebben zoo
ontzettend veel critiek op vader.
De jongen voelde zich driftig worden. - Des te meer reden om u te hel-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

409
pen. - Maar toen beet hij op zijn lippen en dacht: u valt vader immers ook af. - Er
viel een stilte.
Miel bukte bij de kachel en porde in het vuur. Hij voelde lust, al die helder
gloeiende kolen door het rooster te zien vallen - maar bedwong zich. Terwijl hij zich
weer oprichtte, vroeg hij: Hoe gaat het tusschen Eefje en Otto?
Dolly antwoordde niet onmiddellijk. - Och - ik geloof dat Eef hem niet hebben
wil.
- Wat zegt u?
- Ze laat het zich zoo'n beetje aanleunen, maar ze lijkt me meer in haar schik met
Greet, de vriendin, dan met dezen pretendent.
- Ze schijnt er vader toch over te hebben geschreven.
Dolly trok met haar schouders. - Zoo - nou ja.
Na eenige aarzeling vroeg Miel: Mag u Otto niet?
Ze schoof haar onderlip naar voren. - Ik? - wat komt dat er op aan?
Op dat oogenblik vond de jongen haar onbegrijpelijk, en bijna afstootend.
- Ze is uw dochter, zei hij.
Dolly legde haar hoofd tegen de rugleuning van haar stoel - haar gezicht was vaal
bleek. - Ja, - en waar ik tegen ben, daar zal zij vóór zijn.
Even bleef het stil. - Ik ben niet tegen Otto, maar ik laat niets merken. Een arme
moeder verliest haar kind op de zekerste manier door haar een rijk huwelijk te laten
doen.
- Moeder, dacht de jongen. - Hij voelde verzet in zich tegen die woorden, en liefde
voor haar, die ze zoo bijna barsch had uitgesproken.
- Maar Eefje - begon hij, en wist niet verder. - Na een oogenblik probeerde hij het
nog eens. - Als u geestelijk arm was - dom - ongevoelig; - maar nu- Vergeet het maar weer, zei Dolly. - Opnieuw stak ze haar handen uit naar het
vuur. - Eef is een goed kind, maar nog zoo jong.
Even later stond ze op. - Ik moet naar huis.
- Zal ik u brengen? vroeg hij.
- Doe dat maar niet, het is koud. - Wanneer krijg ik het geld?
- Morgen? - Hij hield haar mantel op.
- Goed. Kom dan eten als je wilt - rolpens met roode kool.
- Ja, graag - ik zal licht maken.
Hij volgde haar de trappen af.
- Je krijgt het geld zoo gauw mogelijk terug.
- O, daar is anders geen haast bij. Dag moeder, tot morgen.
Met even omhoog getrokken schouders liep ze weg.
Hij wilde zich weer aanwennen, haar ook in gedachten ‘moeder’ te noemen.
Een paar dagen later; - het dooide, en er viel een natte sneeuw. Toen Miel op zijn
kamer kwam, snoof hij een sterke roetlucht op; - de kachel was koud. De woorden
van een oude onderwijzeres schoten hem te binnen, met
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die bijzondere stembuiging, waarmee hij ze haar bij iedere gebroken griffelpunt had
hooren zeggen: dat zijn van die kleine tegenslagen - Jawel, maar zijn avond werd
hierdoor bedorven. - Toen bedacht hij, dat er iets in den Stadsschouwburg ging,
waarover hij had gehoord - mijnheer Brucker was er met Tony geweest.
Twee minuten later liep hij weer buiten.
Hij hield van het tooneel, en hij kon er zich aan ergeren. De schmink haatte hij,
de ‘permanent wave’ en de altijd correcte vouw-in-de-broek, - maar een goed acteur
kon hem door het kleinste gebaar verrukken. Het meest kantte hij zich misschien
tegen overdrijving, in welk opzicht ook, ieder teveel stuitte hem onmiddellijk; - maar
een tekort maakte hem op den duur neerslachtig.
Hij nam een plaats op den hoogsten rang, en zat tot zijn groote voldoening op de
voorste rij: ver voorover leunend kon hij zoo, behalve het tooneel, ook de zaal
bespieden.
Hij was op het uiterste nippertje gekomen, het gordijn werd weggetrokken zoodra
hij zat. - Een kamer - gelukkig - een kamer was altijd het beste; - tooneel-tuinen leken
gewoonlijk naar niets. Een vrouw en een man komen binnen, de vrouw hooghartig,
de man blijkbaar ‘geladen’. Kijkt of de deur goed dicht is - te dik-op, dat. - Je hebt
je meer dan dwaas aangesteld, onzinnig, hoor je - en als je dat nou maar van me
wilde aannemen....
- O ja, zegt de vrouw met heel weinig stem, zoo onverschillig mogelijk - in jouw
oogen was dat natuurlijk ‘dwaas’.
Ze boeide Miel, hij las bij voorbaat de woorden uit haar houding af. Zijn armen
wijd-uit op de balustrade, zijn kin op zijn handen, zijn knieën tegen het harde houten
beschot, zoo zat hij en keek.
Toen het gordijn viel, loosde hij een diepe zucht. Klappen deed hij niet, daarvoor
was dit spel nog te onbeslist, te willekeurig verbroken, zoodat hij er nog geheel in
voortleefde. - Hij tuurde naar de zware plooien van het gordijn, prevelde wat - had
een glimlach, een onwillekeurig hoofdgebaar. - Lang hoefde hij trouwens niet te
wachten, hetzelfde tooneel keerde weer, - het stuk ging voort. Het werd nu kleuriger,
er traden meer personen op, de dialoog was geestig, maar de groote lijn ging wat
verloren. Dit hinderde Miel - hij kon niet naar alle spelers tegelijk kijken, en hij had
het gevoel dat ook Lyda, de jonge vrouw, er niet meer voortdurend in was, ze tastte
te vaak en veel te vluchtig naar haar kapsel. - Hm, dacht hij - mijnheer Brucker had
dit samenspel geroemd - maar wàt speelden deze menschen samen? - de
verwikkelingen die ontstonden, leken hem onnoodig.
Na het tweede bedrijf stond hij al gauw op en keek de zaal in. Beneden, in de
stalles, zag hij allereerst Otto, toen, naast hem, Eefje, daarnaast de heer Ramscheid.
De vrouw aan Otto's andere hand zou zijn moeder kunnen zijn. - Dus Eefje was in
hun midden opgenomen, ze ging met haar aanstaan-
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de schoonouders uit. Hem had ze daarover niet verteld. - Hij wilde naar haar toe,
tegenover haar staan, misschien met den vader praten. - Nu schoven ze de rij uit; Eefje droeg een witte blouse, waarschijnlijk weer zooiets dat ze zelf gemaakt had en een fluweelen rok, dien hij moeder veel had zien dragen, geen zwart, heel donker
grijs-bruin. Nu wendde ze haar hoofd om en praatte over haar schouder met Otto's
vader, die aandachtig wat naar haar toeboog, als om geen woord te verliezen.
Miel wist dat hij van zijn hoogen rang af beneden niet zou worden toegelaten,
maar hij wilde het probeeren. De eerste trappen nam hij zonder weerstand, toen trad
hem een suppoost in den weg. Ze praatten een oogenblik, en de jongen ging vlug
verder. - De toon doet het hem, dacht hij - fooien geven is zoo vernederend.
In de groote foyer moest hij even rondkijken, voor hij de Ramscheid's zag. - Ha,
ze hadden een tafeltje bemachtigd. Er kwam een feestelijk gevoel over hem; - hij
schoof tusschen de menschen door, stond voor Otto's vader.
- Kent u me nog? Miel van Reewijk.
- Natuurlijk, jongen - hoe gaat het?
Hij werd aan mevrouw voorgesteld - een aardige vrouw, dacht hij, pientere oogen,
en rustig.
- Waar zit je? vroeg Otto.
- Ergens in de lucht; ik vond het grappig, om even naar hier door te dringen.
- Was je verbaasd ons te zien? vroeg Eefje. Voor mij is het ook onverwachts Otto kwam me van den winkel halen - ik moest ineens mee.
Miel vertelde van de roetlucht in zijn kamer, en van de onbehagelijke temperatuur.
- Een warme stank is nog te verdragen, zei mijnheer Ramscheid - een koude niet.
Ze praatten wat over het stuk, en over andere spelers, die ze gezien hadden, maar
al gauw voelde Miel dat mevrouw Ramscheid hem aankeek, en hem als 't ware binnen
den cirkel van haar aandacht trok.
- Hoe zijn de berichten van uw vader? vroeg ze.
- Wel goed, mevrouw. Hij had terug willen komen, in December, maar toen kwam
er weer een tentoonstelling in Oslo, waar hij kon exposeeren.
- Ik zou graag eens wat meer werk van hem zien, - we hebben dat schilderijtje met
die visch in de rotsholte.
- Dat weet ik, zei hij. - Ze keken elkaar een oogenblik peilend aan.
- Schildert u ook?
- Nee mevrouw, ik word handelsman. - In een flits dacht hij aan Tony Brucker.
- Eefje heeft wel eenig talent in die richting, zegt Otto - misschien juist zooveel
als haar te pas zal komen bij haar werk.
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Hij glimlachte. - Eef is heel zakelijk. - Maar meteen voelde hij zich trotsch op haar.
- Hij zag mevrouw Ramscheid naar haar kijken. - Ik ben blij voor Otto, zei ze toen,
- hij heeft nooit een zuster gehad, en het studentenleven geeft ook zoo'n mannelijke
omgang - deze jonge verloving is waarschijnlijk heel goed voor hem.
- Beschouwt u het al als een verloving? vroeg Miel.
Ze had een vaag handgebaar. - Het schijnt publiek te zullen worden als Otto door
zijn doctoraal is - de ouders worden daar tegenwoordig niet meer in gekend - gelukkig
- het ontneemt ons een verantwoordelijkheid, die we toch niet konden dragen.
- Geen zware gesprekken daar in die hoek, zei Otto.
Er begon een bel te luiden. - Onder het wegloopen zei mijnheer Ramscheid tegen
Miel: Je hebt een kranige zuster. - Hij had plotseling behoefte aan een enkel woord
van Eefje zelf - het leek alsof ze hem ver kwam te staan, nu deze menschen haar zoo
prezen. - Hij deed een stap dichter naar haar toe. - Heb je plezier, Eef? - Nu zag hij
haar gezicht - zijn woorden werden banaal en leeg voor den glans van haar oogen,
de welving van haar rustig gesloten mond, het gladde, hooge voorhoofd. Ze knikte
bijna onmerkbaar, maar pakte plotseling zijn neerhangende hand. - Dag, - zei ze.
Hij liep toen zonder groet weg - zijn borst was een oogenblik te vol om te ademen.
Terug naar huis, door de avondstad. Even hadden ze nog staan praten buiten den
schouwburg - Otto had zijn arm door dien van Eefje gestoken.
- Drinken we nog iets - vrouw, waar wil je zitten?
- Ik geloof, zei mevrouw, dat Eefje naar huis wil.
- Ja, eigenlijk wel - anders heb ik morgen zoo'n slaap.
Ze waren in een taxi weggereden.
Voor Miel had het voornaamste stuk zich in den foyer afgespeeld; de rest leefde
nog wel daarnaast in zijn herinnering, maar alsof hij het lang geleden had gezien. Een geestig stuk, - ja, - maar Eefje - - Ik geloof dat ze Otto niet hebben wil, had moeder gezegd. - Hij glimlachte een
heel klein beetje spottend. - Romeo en Julia - ze hadden elkaar gezien - dat was
genoeg, en wederzijdsche familie bestond er niet. Eef wist nu wel dat Otto het meende,
even echt als zij.
Het sneeuwde niet meer, maar een koude, vochtige wind woei in zijn rug en om
zijn hoofd. Op de gracht liepen weinig menschen; toch kreeg Miel geen gevoel van
rust, lichten flikkerden in het water, over de bruggen reden de auto's met schel signaal.
Een onrust woelde door zijn geest, hij voelde een drukkende pijn op zijn slapen. Eefje en Otto - de kinderen thuis bij moeder - vader ver weg, - die exposeerde in
Oslo en had mooie critieken - hij, Miel, was eenzaam, zelfs zijn gespaarde geld had
hem in
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den steek gelaten. - Hij schamplachte even. Onzinnig, dat je geld zou kunnen voelen
als een kameraad - en toch had het er iets van. Otto zou hij als vriend wel moeten
missen, en Iez - Toen stond plotseling het beeld van Greetje voor hem - ze lachte - natuurlijk, maar de lijnen van haar gezicht waren strak - die rechte neus onder het rechte
voorhoofd. Hij zag hoe ze haar hand naar hem ophield, hij hoorde haar weer zeggen:
We spreken niets af, ik win het toch. Nou ja, dat had ze heel letterlijk bedoeld. - Hij
dacht aan haar omdat ze het eenige meisje was dat hij kende - de eenige van zijn
leeftijd. Vroeger waren er wel meisjes in zijn klas geweest, maar die had hij uit het
oog verloren. - Haar lachen was heel bekoorlijk - en de ernst van haar oogen daarbij
- maar hij had tot nog toe nooit aan Greetje gedacht. Eens had Iez over haar gepraat
- hij was dat al lang weer vergeten. Dat ze zijn stemmingen raadde, of zooiets - zijn
gevoelens, misschien zelfs wel. Och ja - een vrouw stelde zich graag in op een ander.
Maar hij was eenzaam.Moeder zou in 't vervolg wel al zijn spaarduitjes noodig hebben voor de kinderen.
Hij trok met zijn schouders. - Het was toch ook zijn bedoeling geweest, voor hen te
zorgen, een tehuis voor hen op te bouwen. - Tja, wat een illusies. - En nu voelde hij
zich eenzaam? - of te zwaar belast? - Misschien beide. - Hij kwam op zijn kamer, waar het nog altijd naar roet rook. Hij duwde een raampje
open, ging er met zijn gezicht voor staan. Altijd hetzelfde: de wind, en de bedorven,
miskleurde stadshemel - hij zou buiten willen zijn, en schilderen.
Onzin - hij kon niet schilderen. - Nee mevrouw, had hij gezegd - ik word
handelsman. - Natuurlijk, over twee jaar moest hij zelfstandig kunnen zijn. - En dan
- in zijn vrijen tijd - - en hij zou dat profiel van Greet wel altijd kunnen - Hij stootte
een luide zucht uit. Ik moet eerst slapen, dacht hij - ik heb hoofdpijn - en ik wind me
op als een gek.
Hij sloot zijn oogen en liet den avondwind over zijn gezicht spelen - zijn
mondhoeken trokken naar omlaag - hij wist niet meer of hij eenzaam, of heel gelukkig
was.
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Juninacht
door H. Koch
In stille zoele zachte Juninacht
is 't wonder weer aan ons teruggegeven.
In korte stille zoete Juninacht
is toovernevel om elk ding geweven.
De stilte die bezield van leven lijkt,
een enkle late lach, een ver gerucht,
een pijlstaart, die snel over struiken strijkt,
een lange ritselende zucht
van populieren, en het vreemd geflap
van vleermuisvlerkjes, wendend weer en keerend,
en 't gaan van de adem, en van d' eigen stap,
en klaver koel om bloote voeten veerend,
en het verrukkend zingende gedrop
van levend water, eeuwig oergeluid
en van het hart het heviger geklop
als wil het ver zijn kleine woning uit.
Een zacht geplomp in 't donker watervlak, de acacia, vol trillend vlinderzweven,
staat onder roomwit geurend bloesemdak
bedwelmd van heerlijkheid stil in zichzelf te leven.
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Haar adem zwaar van zomerwarme droom
vermengt zich met den geur van anjelieren
en zoet nog zonwarm hooi, en paradijsaroom
van de appelgeur der eglantieren.
En om en boven 't al, de hemel, lichtdoorzeefd
waar ver een enkle ster te schijnen staat
zoo vreemd en nieuw, en nooit genoeg beleefd
als zachte hand en eindloos lief gelaat.
Het is of alles dubbel eigen is
en toch zoo anders, en zoo ver gebleven,
zooals in dier'bre droom het zalig zwijgen is
als men zich weifelloos weet weggegeven
aan 't dicht genaderd wezen, nooit aanschouwd,
aan oogen waar de onze niet van wijken konden,
aan innig zoete glimlach, diepvertrouwd
en handen die vanzelf de onze vonden.
O Juninacht die mij weer droomen doet, daar zijn alleen maar oogen, en een lach,
een teedre lach, zoo onbeschrijflijk zoet....
Kan 'k ooit weer leven in den droomeloozen dag?
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Liefde
door Th.A.M. Alba
ONZE jongste is sinds enkele dagen verliefd.
Wij, zijn huisgenooten, zijn niet bijster ingenomen met zijn keuze. ‘Zij’ ziet er
weinig appetijtelijk uit. En bepaald zachtvrouwelijk lijkt zij ons nu ook niet. De
mogelijkheid dus, dat zij straks een lid van onze familie zou kunnen worden, bekoort
ons, begrijpelijkerwijze, dan ook maar matig. Doch allicht hoeft het zoover niet te
komen.
Hij heeft het voor zijn vijf jaren erg te pakken. Ik moet aannemen, dat zij
beantwoordt aan het ideaal, dat hij zich van het vrouwelijk wezen gevormd heeft:
hij zingt haar naam: Truus!
Truus is bijzonder goed uit de kluiten gewassen. Zij heeft brutale lachende oogen
en een, voor haar leeftijd, buitengewoon imponeerende stem.
Natuurlijk heeft Truus een moeder. Maar dan een moeder zonder ‘zorgende
handen’. Hetgeen aan het uiterlijk der jongedame niet moeilijk te constateeren valt.
Doch onze jongen heeft haar lief zooals zij is.
En is dat eigenlijk niet het kenmerk van de zuivere Liefde?
Waarschijnlijk is het juist de ongebondenheid, innerlijk en uiterlijk - contrasten
plegen elkaar aan te trekken - die haar voor hem zoo aantrekkelijk maakt.
Hij aanbidt haar, haar groezelig wezen en haar eeuwig vuile neus!
En dan te denken, dat hij huilt, wanneer hij genoodzaakt is, tweemaal in dezelfde
zakdoek zijn neus te snuiten!
Vandaag spelen ze samen in den tuin.
Dat wil zeggen: zij speelt en laat zich amuseeren, hij dient haar en is gelukkig.
Eerst spelen ze met den trekwagen. Zij laat zich rijden, hij is het paard. Hij rijdt
haar stapvoets, in draf of in galop, al naar de dame het beveelt. Eerst als hij pioenrood
ziet en zijn krachten merkbaar minderen, heeft zij er genoeg van. Dan gaan ze de
bloemen begieten. Hij sjouwt het water, zij hanteert de gieter. Doch omdat zij zich
waarschijnlijk daarbij toch te veel inspannen moet, verlangt zij naar andere genoegens.
Hij verschaft ze haar. Hij graaft een auto in het zand uit en bedekt de zitplaatsen
zorgvuldig met kranten. En terwijl hij zich buiten adem tuft en toetert, zit zij achter
in den wagen, lekker in 't zonnetje en geniet van de wereld, zooals die aan haar oog
voorbijrolt.
Als daar de pret af is, klimt hij in een boom, want hij is bereid desnoods zijn nek
voor haar te breken. Maar aangezien zijn aangebedene geen oog schijnt te hebben
voor zijn behendigheidstoeren, staat hij goddank weer
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spoedig op zijn beide beenen. Nu speelde hij met die acrobatische kunsten wel een
van zijn hoogste troeven uit, maar verslagen is hij daarom toch nog geenszins. Hij
verzint van alles, ook het onmogelijkste, om haar in het gevlei te komen.
Doch van haar kant is de toenadering uiterst gering en een beetje timide komt hij
bij mij om een koekje.
En dat is bedenkelijk. Want hij neemt daarmee zijn toevlucht tot andere middelen,
dan zijn eigen aantrekkelijkheden.
Nu kan ik natuurlijk weigeren. Doch ik heb meelij met mijn jongen, die, ik weet
het wel, voor een hopelooze zaak vecht.
Ik geef hem het koekje.
Dat is van zelfsprekend een onvergeeflijke fout. Want daarmee moedig ik een
verhouding aan, waarop ik, en alle huisgenooten met me, niet gesteld ben.
Maar ik ben me er ook van bewust, dat in deze aangelegenheid mijn stem van nul
en geener waarde is en bovendien het leven in de liefde toch altijd zijn gang gaat.
En ik zie tot mijn vreugde - een moeder is maar een moeder - dat het koekje zijn
uitwerking niet mist. De jongedame wordt werkelijk handelbaarder.
Ja, het komt zelfs zoover, dat de overmoedige het waagt onder haar groote hoed
te duiken en haar, ten spijt van haar vuile neus, een heel teer kusje te geven. En terwijl
hij nog even onder de luifel toeft, zie ik aan zijn heele houding, dat hij haar gouden
bergen belooft.
Zoo'n verleider!
Zoo voor het oog spelen ze nu werkelijk eendrachtig.
En toch, ik vrees dat als de nasmaak van het koekje verdwenen zal zijn....
En ja, daar heb je 't al!
Plotseling breekt de jongedame bruusk het spel af, loopt den tuin uit en gaat op
den weg spelen, iets dat hem verboden is.
Doch opgeven doet hij het daarom toch nog niet. Geduldig wachtend hangt hij op
het hek en volgt haar met zijn oogen. Wanneer zij op 't punt is om den hoek van de
laan te verdwijnen, dreigt hij over het hek te zullen vallen.
Maar zij komt terug!
Even plotseling als zij verdwenen is, staat zij weer bij hem in den tuin.
Overgelukkig neemt hij haar mee.
Doch hoe hij ook zijn best doet, het wil nu heelemaal niet meer vlotten. Zij doet
landerig en verveeld en nogmaals komt hij bij me om steun. Ditmaal wil hij een
toffee hebben.
Helaas, nu moet ik hem teleurstellen.
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Bedrukt en in gedachten verzonken gaat hij heen. Hij neemt nu zelfs niet meer de
moeite haar te behagen. Ze hangen een beetje bij elkaar om.
Zij danst van het eene been op het andere en zegt zoo nu en dan een woord.
Zwijgend staat hij er bij en het is onmiskenbaar dat hij ten einde raad is. Rijp om een
dwaas ding te doen.
Dan schijnt hij eensklaps een besluit te nemen. Hij pakt haar bij de hand en samen
gaan ze den tuin uit.
Maar bij het hek vang ik ze op.
‘Waar willen jullie naar toe?’ vraag ik.
Zij steekt de vinger in haar mond en kijkt me zoo onnoozel aan, of zij geen tien
kan tellen. Doch hij zegt kloek en mannelijk:
‘Toffee's koopen, moeder!’
‘Toffee's koopen!’ zeg ik. ‘Waar?’
‘Bij Schouten.’
‘Zoo,’ zeg ik, ‘en heb jullie geld?’
‘Nee,’ zegt hij benepen, ‘maar Truus wil....’
Nu vind ik het genoeg.
Ik pak de verleidster bij den arm en zet haar buiten het hek. En hem neem ik mee
naar binnen.
In de huiskamer gaat hij voor het venster staan.
Ik zeg niets, ga bij hem zitten en neem mijn werk weer op.
Wanneer ik na een poosje opkijk, is de aangebedene voor ons huis vol vuur aan
het tollen. Vlak voor het raam rolt zij tergend langzaam het touwtje om de tol en
kijkt daarbij mijn jongen aan of zij hem nog nooit eerder zag. Als de tol staat, springt
ze en draait op haar voeten en lacht en jubelt van vreugde om zoo'n héérlijk spel....
Mijn jongen wendt langzaam zijn hoofd naar mij om, en glimlacht verlegen. Maar
hij zegt niets.
En ik, ik zie niets en ik zeg ook niets. Doch ik denk: ‘Vandaag heeft hij een les
gehad. Zal hij er in het vervolg zijn voordeel mee doen?’
Ach!
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Kroniek
Weerglas
Het aantal stemmen, dat zich uitspreekt tegen de moderne levensrichting (ethisch,
aesthetisch, cultureel) neemt toe. De symbolen en hoofdmotieven, die men ten
vereenvoudiging van de bestrijding gekozen heeft, zijn reeds gemeengoed. Voor
muziek: het onwelluidende, onrythmische; voor schilderkunst: deformatie, abstractie;
literatuur: neurosen, collectivisme; architectuur: staal, glas, beton; ethica: hygiène,
sport. Het lijstje is niet volledig, doch meer dan deze volledigheid eischt het de kracht
van een tegengif, dat in onthouding en negativisme niet wordt gevonden.
Er is inderdaad reden te over in dit leven tot verwerpen, verzet, critiek, walging,
schaamte. Gelukkig is er nog iets anders in ons, dat tegen alles in, toch den
levensplicht doet aanvaarden en onveranderd blijft. Geen mislukkingen, onvermogen
noch falen kunnen de onophoudelijke lust tot verwerpen doen zegevieren over het
aanvaarden en vervullen van den levensplicht. De critiek verliest het altijd weer
tegenover den onredelijken wil van den levensaard, die vervulling vraagt.
Wij zijn er niet mee klaar negatief te blijven. Het koor der klagers heeft zoo
langzamerhand den duren plicht den verwerpenden aard door creatief vermogen zijn
levensrecht te geven. Wij zijn er niet mee klaar, de moderne architectuur af te keuren.
Wij doen in ieder geval verkeerd den burgerlijken tegenzin aan te wakkeren en op
te hitsen. Het is zelfs gevaarlijk in die richting aan weerzin al te hartgrondig lucht te
geven, omdat het nergens anders toe kan leiden dan tot een zegevieren van een dom
nieuw-burgerlijk gemiddelde. Wee, wie deze machten, tegen zijn eigen nobele
bedoelingen in, gaat aanblazen.
Het wonder van het leven is nooit zijn starheid geweest. Als wij de culturen van
Egypte, Griekenland en de Middeleeuwen bewonderen, dan vraagt ieder kind in de
levenscultuur zich altijd weer af waarom het dan niet bij de Egyptenaren, Grieken
of Middeleeuwers is gebleven. Waarom is er verval, ontbinding, vergaan geweest,
altijd door in de geschiedenis der menschen. Welke daimonische krachten hebben
het bewonderde van vroeger altijd weer ten val gebracht. Welke warme dooiwind
heeft altijd weer in den nood van het bevroren leven redding gebracht. Iedere gedrukte
weeklacht over den modernen tijd zou zich feitelijk moeten rechtvaardigen door een
preludium, waarin inzicht wordt geopend voor het wonder der levensverandering,
voor het vloeiende, stroomende, voor het ontdooien tegenover het bevriezen. Menige
klacht zou dan vanzelf een gebrekkige historische visie demonstreeren. Alleen de
ware bitterheid treft en brengt zelfs de balkende ezels tot zwijgen. Alleen de verheven
vurigheid van Savonarola doet ver-
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schroeien en grauw en zwart worden als lava. Maar er is weinig lava in den
onleesbaren stroom der banvloeken over dezen tijd. Ook daarin dient men te
onderscheiden en scherp te keuren.
De ontluistering van ons land, zoo noemden C o r n e l i s Ve t h , W. T i l l e m a en
J. J a n s , een bij Van Stockum (zonder jaartal) verschenen veelbelovend boekje, dat
stelling neemt tegen het modernisme en zijn modieuze excessen in ons land. Er staan
in dit boekje uitstekende dingen; het is met hartstocht geschreven, een cri de coeur.
En toch bevalt dit mengsel van kleine vinnigheid en tastende wijsgeerigheid niet
volledig. Details reeds waarschuwen ons, dat de schrijvers zich al te veel hebben
overgegeven aan den lust om zich te laten gaan. In gesprekken is daar plaats voor,
in brieven iets minder, maar in beide gevallen weet men wat men aan elkander heeft.
De gedrukte vorm echter, die zich richt tot onbekende lezers, vraagt hooger
verantwoording. Onderschriften bij afbeeldingen als: ‘spookhuis’, ‘de operatiezaal
in huis’, ‘naar het bijbehoorende volk wordt nog gezocht’ enz. bij plaatjes, die zoo
onvoordeelig mogelijk gekozen, zeer slecht afgedrukt en slecht van formaat zijn,
speculeeren al te duidelijk en goedkoop op den bekenden weerzin van den gewonen
burgerman en vormen een bedenkelijke bestrijding van deels genoemde en deels
verzwegen tegenstanders, waaronder toch waarlijk niet louter kwajongens zijn. Het
tast het goed recht der auteurs, misstanden te bestrijden, niet aan, als wij toch deze
methode betreuren.
De auteurs zijn zich bewust geweest van gevaren, maar toch niet genoeg blijkbaar.
Want reeds bereikten ons eenige politieke blaadjes (Nationaal Herstel en Rijkseenheid)
waarin echte societeits- en huiskamerlyriek het doorbreken van de nationale gedachte
en de vaderlandsche architectuur aangekondigt, geholpen door den ‘welwillenden’
uitgever, die nog voor de verschijning de noodige cliché's ter beschikking stelde.
Wist men niet reeds lang wie Cornelis Veth is en dat hij nog kortgeleden voor de
Arbeiderspers een boekje schreef over revolutionnaire beeldende kunst, dan zou men
waarlijk het ergste vrezen. Ongetwijfeld is het tegen de bedoeling van de auteurs,
dat deze luidruchtige reclame in bladen van politieke sfeer wordt gemaakt, doch er
blijkt ten duidelijkste uit wie en wat zij het eerste aanblazen en waarvoor zij worden
gebruikt. Wie goed leest zal trouwens bemerken, dat een der auteurs zijn betoog
geestelijk grootendeels op den Chineeschen wijsgeer Lao Tse heeft gefundeerd, wat
nu niet bepaald in ons land een nationale figuur is. Bouwkunstig beroept men zich
op de Beursperiode van Berlage, die evenmin bij uitstek of in de eerste plaats een
man van nationale gedachten is geweest. ‘De breuk met het verleden omzeild’ staat
boven ontwerpen van den schrijver-architect Jans. Ook dit verzwakt en kenschetst
het betoog. In een dergelijk strijdgeschrift waarin anderen fel worden aangevallen
en Lao Tse geciteerd, propageert men niet eigen werk.
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Doch dit nog daargelaten: breuken worden niet omzeild. Men kan nog zoo te keer
gaan tegen het modernisme: het laat zich niet omzeilen, noch met Lao Tse noch met
de Beurs van Berlage. Het is zelfs tegen Lao Tse en tegen de wijsheid der Bhagawad
Gita, te schrijven, dat ‘niet het experiment op zich zelf, maar slechts het geslaagde
experiment belangrijk is.’ Niet de begeerte naar de vrucht, maar de vervulling van
het werk, ongeacht het welslagen of de mislukking, dient het leven te richten.
A.M. HAMMACHER

Eenige opmerkingen over het beursgebouw te Rotterdam door architect
J.F. Staal
1 Januari 1940 zal de Rotterdamsche Kamer van Koophandel haar eerste vergadering
in de vergaderzaal van het Nieuwe Beursgebouw te Rotterdam kunnen houden. Dat
duurt dus nog meer dan drie en een half jaar. In een tijd, waarin iedereen haast heeft
en eigenlijk niets snel genoeg gaat, lijkt de bouwtijd nog lang. Dan zal een
terreinoppervlak van niet minder dan 13000 m2 bebouwd zijn. Op zichzelf zeggen
deze cijfers niets, doch dit wordt anders als men weet, dat op ditzelfde terrein
tweemaal de Amsterdamsche Beurs en bijna tweemaal een Notre Dame van Parijs
geplaatst kan worden. Ook de bouwtijd krijgt andere beteekenis als men weet, dat
thans in ongeveer vier jaren een gebouw verrijst, waarvan de samenstelling oneindig
ingewikkelder is dan van de genoemde kathedraal, terwijl men aan de laatste meer
dan een menschenleeftijd bezig was. Voor dit kerkgebouw te Parijs zijn zeker ook
geen 3000 folio berekeningen, enz. bij de bouwpolitie ingeleverd, uitsluitend ter
beoordeeling van de constructieve samenstelling.
Is een vergelijking misplaatst? Ten deele ongetwijfeld wel; men mag de veranderde
omstandigheden natuurlijk niet buiten beschouwing laten, maar voorzoover de
vergelijking dan niet opgaat wordt ons duidelijk hoe sterk de verhoudingen wel
veranderd zijn. Destijds beheerschten totaal andere begrippen de samenleving: men
maakte tezamen de kathedraal tot symbool van geestelijke overtuiging en men keek
daarbij niet op enkele maanden; de middelen waren weliswaar voorwaarde, doch
van winst of rente was geen sprake. Onze tijd maakt plannen, verandert plannen,
schuift nieuwe elementen tusschen de oorspronkelijke opzet en gaat eerst bouwen
als het kan, d.w.z. als de winstmogelijkheid is aangetoond. Van het oogenblik af dat
men begint beheerscht maar één vraag het aangevangen werk: in hoeveel tijd is het
gereed, hoe valt een maand te winnen, want elke maand gewonnen tijd beteekent
rente van het geïnvesteerde kapitaal.
Is het wonder, dat zooveel groote werken uit onzen tijd ten deele of geheel
mislukken? Het is niet prettig om te moeten toezien hoe juist de grootste opgaven,
aangevangen met de beste bedoelingen, het sterkste lijden moeten onder de eischen
gesteld door geld en tijd. Daaraan valt (behoudens uit-
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zonderingen, waarover nader) niet te ontkomen en het drukt als een noodlot op onzen
tijd.
Ook het Nieuwe Beursgebouw te Rotterdam zal te zijner tijd toonen hoe de
omstandigheden het totstandkomen van een architectonisch grootsch geheel in den
weg stonden. Wij zullen nagaan waardoor.
Men is gewend te spreken van de Beurs, doch men kan zich aanstonds afvragen
of dit wel juist is, gelet op de bestemming der ruimten, die op het bouwterrein zullen
verrijzen. Behalve het eigenlijke beursgedeelte treffen we immers in de opgave, los
van de Beurs, o.a. zeer omvangrijke complexen kantoren, een groot café, tal van
winkels, een autogaragebedrijf en ten slotte een concertzaal met toebehooren aan.
De behoefte aan beursruimten en de daarmede samenhangende localiteiten zal
ongetwijfeld het uitgangspunt geweest zijn, doch uiteindelijk beslaat dit complex
slechts een deel van het terrein en zijn de overige hierboven genoemde bedrijven en
ruimten een noodzakelijke aanvulling geweest om het plan uiteindelijk te doen slagen,
d.w.z. om het financiëel mogelijk te maken. Zoo is dit plan feitelijk uitgegroeid tot
een kleine stad, waarin verschillende bedrijven soms geheel los van elkaar een plaats
gevonden hebben, samengebonden door economische motieven. In deze zoo
samengestelde kleine samenleving stelt elk onderdeel zijn bepaalde eischen. Wil het
totaal kunnen beantwoorden aan de verwachtingen, dan dient met al deze verschillende
- soms tegenstrijdige - belangen rekening gehouden te worden. Zoo is het b.v.
verklaarbaar, dat de eigenlijke groote Beurszaal, met haar sprekende overkapping,
schuil gaat achter de groote strooken kantoorruimten, gelegen aan de twee
belangrijkste zijden van het terrein, nl. Coolsingel en Meent. Deze kantoren toch
zouden bezwaarlijk elders in het plan opgenomen kunnen zijn zonder de
verhuurbaarheid ervan in groot gevaar te brengen, doch het expressieve element bij
uitnemendheid, nl. de groote Beurszaal, komt ten gevolge daarvan weinig tot
uitdrukking.
Het spreekt haast vanzelf, dat in dit conglomeraat van te vervullen wenschen
moeilijk meer gedacht kan worden aan een op den voorgrond tredende uitdrukking
der samenstellende deelen. Verschillende deelen zouden verschillende behandeling
vragen, die echter voor zich geen van allen tot hun recht kunnen komen. (Zoo is de
concertzaal aan de buitenzijde alleen nog maar voelbaar of aangeduid door een luifel
boven den ingang).
Het eenige wat, samenbindend, overblijft, is schaal; het rythme van de maateenheid,
de neutrale maateenheid, waarbinnen zich alles oplossen laat. Het resultaat daarvan
is een zekere onaandoenlijke herhaling van ruimten, die zich aan het oog voordoen
als een ‘passepartout’. Het is in den grond genomen weinig verschillend van de
Amerikaansche werkwijze toegepast voor skyscrapers. Dáár een opeenstapeling van
gelijkvormige cellen met een duidelijke tendens in verticale richting, hier ongetwijfeld
met een horizon-
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talen nadruk, doch in beginsel met een overeenkomstige bedoeling. Wij spreken van
‘in beginsel’, omdat architect Staal gemeend heeft goed te doen in zijn Beursontwerp
individueele elementen een bijzondere beteekenis te moeten toekennen. Wij noemen
daarvan b.v. de uitgebouwde vergaderzaal van de Kamer van Koophandel, die als
erker voor het kantoorgevelvlak uitsteekt en het torentje met het Beursklokje. Kunnen
wij het eerstgenoemde element persoonlijk moeilijk waardeeren (zoomin door de
verhoudingen als door de samenvoeging van rechte en gebogen vlakken), zoo kunnen
wij het laatstgenoemde beurstorentje niet anders zien dan als een rudiment uit een
vroeger stadium van ontwikkeling van den architect, waarvan het afscheid nog te
zwaar viel. Het torenmotief lijkt ons in deze opgaaf van weinig beteekenis; een
electrisch voortbewogen luidklok is reeds een vreemde uiting van de mogelijkheden
langs electrischen weg geluid te maken, doch een uitwerking ervan tot een zelfstandig
torenmotief lijkt ons een concessie aan sentimenten, die in dit zakelijk complex niet
thuis hooren. (Terloops mogen wij misschien hier even opmerken, dat het ons steeds
zal spijten, dat architect J.J.P. Oud niet eveneens kans kreeg zijn destijds ingezonden
prijsvraagontwerp van de Beurs nader uit te werken. Diens ontwerp toch ging destijds
van dezelfde principes uit, die Staal eerst later aanvaardde, doch Oud's werk toonde
indertijd - thans bijna 10 jaar geleden! - reeds een consequenter en doelbewuster
beeld, dan wat Staal thans voorstelt om te maken).
Wij merkten in het bovenstaande dus op, dat het werk, hetwelk Staal thans
onderhanden heeft, meer op een gebouwencomplex, een kleine samenleving met
uiteenloopende en soms tegenstrijdige bedoelingen lijkt, dan op een gebouw uit één
stuk. Het spreekt zeker vanzelf, dat daarmede een duidelijke strekking tot Beurs
ontbreekt.
Als men tijdens de vergevorderde voorbereiding van een zoo groot plan plotseling
de opdracht ontvangt een concertzaal voor 550 personen in te lasschen (zooals gebeurd
is) beteekent dit een streep door de rekening van het werk, indien dit reeds als plan
bestaat. Als men weet, dat ventilatie- en verwarmingssysteem in totaal e der
bouwkosten bedragen, wordt duidelijk, wat dan alleen al op dit gebied groote
veranderingen dienen te worden gemaakt. Wanneer men uiteindelijk met alles, wat
tijdens de voorbereiding bij stukken en brokken te voorschijn kwam, bekend is, dan
zou feitelijk terwille van het geheel den architect gelegenheid geboden moeten worden
alles opnieuw te ordenen. Eerst dan zou men mogen verwachten, dat alles zijn plaats
en waarde kreeg, die het toekwam. Maar.... daarvoor ontbreekt de tijd!
Mag men den architect dus slechts ten deele verantwoordelijk stellen voor minder
geslaagde oplossingen, ook voor de opdrachtgevers is bij zulke groote opgaven
moeilijk van den aanvang af een duidelijke formuleering te geven. Hierbij springt
het groote verschil met den bouw van een fabriek in
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het oog. Daar is alles consequenter en directer gericht op het bedrijf, heeft men
meestal van het begin af aan een duidelijk programma, onmiddellijk gesteld door dit
bedrijf zelf, waardoor de oplossing ook recht op het doel af kan gaan. Is het wonder,
dat in onzen tijd fabrieken (denk aan Van Nelle) vaak den sterksten indruk achter
laten?
Met dat al zal de Nieuwe Rotterdamsche Beurs geen evenement voor de
Nederlandsche architectuur worden, zooals dit eertijds de Amsterdamsche Beurs van
Berlage was. Het zou te ver voeren om nader te onderzoeken, welke essentiëele
verschillen - geheel afgezien van de kwaliteiten der bouwmeesters - dit ook niet
waarschijnlijk maken. Wij willen echter wel opmerken, dat een vergelijking ook hier
misplaatst is, omdat Berlage's Beurs het eerste groote gebouw was steunende op
beginselen, gebouwd in een tijd welke geen duidelijke beginselen had. Het thans in
aanbouw zijnde Beursgebouw toont een richting welke reeds vertegenwoordigd is
door andere omvangrijke werken zooals o.a. de fabrieken van Van Nelle en het
flatgebouw in den Bergpolder te Rotterdam. Het is als zoodanig dus een schakel in
een reeds door ieder gekende ontwikkeling. Zou door welke omstandigheden ook,
dit groote werk een minder groote stap voorwaarts zijn dan wij wel wenschen, dan
willen we toch niet besluiten zonder te hopen dat architect Staal een volgende maal
de gelegenheid zal krijgen om zich sterker uit te spreken.
C. V. TRAA

H. Chabot bij Van Lier
Chabot de beeldhouwer, leek tot nu toe sterker, overtuigender, dan Chabot de schilder
en teekenaar. Het is zoo ook met Raedecker gegaan. Als beeldhouwer ging hij vrijwel
dadelijk vast en zeker zijn weg, hij wist wat hij wilde en hij had zijn vorm. Als
schilder was hij sterker vatbaar voor invloeden, vibreerde mee met Parijs, tot hij
langzaam aan ook daarin tot een zeer persoonlijken vorm is gekomen, waarin hij
aarzelloos zich zelf is. Het doet er weinig toe of Raedecker als schilder ooit tot een
reeks zal komen waarin zich een schildersdrift zal kenbaar maken, langer van adem
dan het bij tusschenpoozen schilderen. Wat hij zoo nu en dan in eenige zelfportretten
en vrouweportretten heeft bereikt, had de eigenaardigheid van zijn wezen geheel.
Het waren essentieele werken, geen spelevaarten tusschen of terzijde van het
beeldhouwen.
Chabot heeft eenigen tijd invloeden van en verwantschap met Raedecker getoond.
Hij kwam met zijn werk soms in de buurt van negerplastieken of van Permeke. Een
laat Vlaamsch-expressionisme, met markante eigen trekken, moeilijk te definieeren,
maar onmiskenbaar aanwezig. Wat mij altijd trof in hem was zijn schier animistische
eerbied en vrees voor de natuur in den ruimsten zin. Niet alleen voor het landschap
maar voor het land; voor
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het boerenleven, dat hem zeer nabij is; voor de dieren, voor de boomen, de planten.
Hij had een afschuw van het schilderachtige daarin, van die tafereelen, die een vorige
generatie boeiden ter wille van een schilderij. Niet het beeld van de natuur, maar
eenvoudig weg: de natuur. Zoo kon hij aarzelen om een gegeven stuk steen, in zijn
wonderlijke geheimzinnige vorming, aan te tasten met zijn beeldhouwerswil en in
menig beeld van hem heeft de eerbied voor de materie hem teruggehouden van het
doorvoeren van den eigen wil tot het vormen van een beeld. Van hieruit is gemakkelijk
te verklaren, dat zij die gewend waren de beeldhouwkunst vrijwel uitsluitend van
den eigen menschelijken maatstaf en beeldvorm te bekijken, heel weinig konden
begrijpen van hetgeen hij, uitgaande van een tegenovergestelden gezichtshoek,
bedoelde. Ook als schilder heeft Chabot gevochten met hetgeen hem altijd meer
aesthetisch dan waarachtig leek. Een door het leven uitgesleten mensch wekte in
hem diezelfde eerbiedige ontroering, die de natuurmachten in hem wakker maakten.
Langen tijd is de werking dezer machten misschien sterker over hem dan in hem
geweest. Hij werd aangegrepen en kon er niet altijd tegen op. Toch geloof ik niet,
dat hij werkelijk innerlijk zocht. Hij is iemand, die reeds lang wist wat hij wilde. Dat
is overal in zijn vroeger werk te zien. Hij vocht meer met het vinden van de noodige
weerstanden. Hij moest tegen de overstroomingen der indrukken verweer hebben
om iets te kunnen maken. Er moet tegen-kracht komen als de krachten van buiten
aanstormen.
Het expressionisme heeft het juist ontbroken aan dijken voor de gevoelsstroomen.
Chabot's laatste werken toonden een merkwaarige verandering. Hij heeft gewonnen,
hij heeft in zich zelf tegenweer ontdekt. Het werk is vaster geworden, meer bevrijd,
ruimer en minder bezwaard. Het ademt; het is minder bang voor spoken. Het lijkt
niet meer gekweld door overdreven angst voor het aesthetische, voor het
schilderachtige, voor het schoone of wie weet welke moderne bekommernissen meer.
Het is bij alle hevigheid der vormen en expressionistische zucht naar groote formaten:
stiller, eenvoudiger en zachter geworden. Het schilderen heeft aan verfbehandeling
zeer gewonnen, er komt meer melodie in, meer vreugde om stille flonkeringen en
fijne schemeringen, die de harde grootheid van het zwijgende leven buiten nog een
onmisbaar beetje stem geeft. Hier en daar is er detail (een ader op een hand, de fijne
buiging van het staal van een mestvork, een oude plank), dat de breede schilderwijze
voller van klank maakt. Het is niet onmogelijk, dat de verandering verder doorwerkt,
dat de formaten veranderen, enz. Maar nu reeds is te zien, dat C h a b o t aan beteekenis
heeft gewonnen.
C h a b o t is hier de schilder van het landleven geworden, zooals er wel in
Vlaanderen, maar nog niet in ons land waren. Kruyder had er iets van in zijn latere
schilderijen van dieren, maar ont-steld vaak door een verwrongen en gemarteld
zielsleven.
Het aandeel van de steedsche cultuur is voor onze moderne schilder-
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kunst overgroot. Ook de verhouding der moderne schilders tot de natuur is in den
regel beredeneerd of Freudiaansch; een geperverteerde instinctenverheerlijking,
veroorzaakt door een oververmoeide cultuur; een binnenste buiten gekeerde steedsche
allure. Een warm, sterk en eenvoudig natuurverband is daardoor nog niet ontstaan.
Chabot is, hoe zuiver en dicht hij bij het landleven staat, toch ook een schilder van
zijn tijd. Hij is niet vrij van de steedsche invloeden, al is hij ze ontvlucht. Maar zijn
aard heeft van nature een warmte, een zuiverheid en een eerbied voor het grootsche
en menschelijke in de natuurlijke krachten, die, nu hij zekerder en meer bevrijd werd,
een winst beteekent in de goede richting.
Zijn landschap is vaak van een diepe, donkere aardsche kracht, waarin mysterie
is. Zijn figuur toont de expressionistische voorkeur voor de geoutreerde vormen der
kleine boeren en knechten. Niet de heereboer, maar de geringsten van den boerenstand.
Dat is een tijdlang mode geweest en het heeft ons tal van tragische, overzware
beeltenissen van misvormden en imbecielen bezorgd. De houding van de meeste
schilders tegenover hun patienten deugde in den regel niet. Het was de intellectueele
houding van den blasé, die zich de injectie wilde bezorgen van het anti-intellectueele.
Er is veel genotzucht bij van vastgeloopen intellect of verstopt gevoel, dat weer op
gang wil komen met de sensaties der stompzinnigheid en de kracht der onbeheerschte
instincten. Daardoor kwamen deze beeltenissen van dikwijls afzichtelijke of
weerzinwekkende figuren zelden uit boven het goedkoop karikaturale of het tragische
met een akelig bijsmaakje. Wie zich daarvan afkeerde deed dit niet altijd omdat op
zichzelf iets in te brengen zou zijn tegen het onderwerp. Hij kon zich van Bruegel,
Jan Steen, Brouwer, gegevens herinneren, die - en dan vooral bij Bruegel - het
aangrijpende hebben van de levensechtheid. Hier is geen intellectueel genot in
mismaakten of verdierlijkten, maar een menschelijke herkenning, die de schildersdrift
aanvuurde.
Er is misschien weinig bij gedacht en ongetwijfeld minder over gesproken dan
men tegenwoordig gewend is. Het is gevoeld, gezien en geschilderd. De volgorde
van thans is vaak anders: bedacht, geschilderd, besproken en al sprekende ontstaat
de meening, dat het gevoeld is. ‘Gezien’ komt zelden aan de orde.
Bij Chabot is de houding anders. Hij mist de intellectueele attractie van zijn
tegendeel. Wint hij aan beheersching, dan kan uit het waarachtig gevoel en het
werkelijk zien bij hem een beeltenis ontstaan, die de zachtheid heeft van den
verstaander en de kracht van een schilder.
Zoo bleef mij bij, behalve de reeks der landschappen, een der kleinere doeken,
van een oud boerenvrouwtje op het erf, in de kou van een grijzen avond en het groote,
van de twee zusters, naast elkander gezeten in de vreeze van God en in een groote
stilte van het onbegrepen leven.
A.M. HAMMACHER
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Boekbespreking
B. Roest Crollius, Kroniek van een Jeugdzonde, Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1935.
B. Roest Crollius, Land van Verlangen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1936.
Langzamerhand begint er toch teekening te komen in de jongste, de
náoorlogs-generatie onzer letteren - de generatie die zoo huiverig is geweest zich te
uiten, terwijl het schelle gekrakeel der vorige de lucht nog vulde. Althans wat het
proza betreft worden duidelijke vormen herkenbaar, eigen geluiden te onderscheiden.
De beide boeken van Peter van Steen, deze twee van Roest Crollius, ‘Ave Caesar’
van Jan de Hartog, plus dan nog eenige korte prozaverhalen, die men in ‘Elseviers’
en een paar andere tijdschriften heeft kunnen ontmoeten - o klaroenstooten zijn het
niet, er klinkt geen fanfare in, en goddank ook geen zelfverheffing, laat ons zelfs
toegeven, dat het nog maar tamelijk zwakke geluiden zijn, maar dan toch zuivere en
doordringende, en, voor wie gewend is aandachtig te luisteren, frissche, betrekkelijk
nieuwe geluiden. Betrékkelijk nieuwe? Ja, natuurlijk; wat zou nu nog gehéél nieuw
kunnen zijn? Zooveel eeuwen na den Prediker!
Zijn er in deze frissche, jonge geluiden ook al onderlinge overeenkomsten te
constateeren, zoodat men zou kunnen meenen het begin van een beweging bij te
wonen? Zéér weinige! Toch, negatief is er stellig één groote overeenkomst: het
ontbreken van cynisme, van intellectueele hybris, van de bekende ‘Kopf hoch, Brust
voraus’-houding: de litteratuur, dat zijn wij - een houding waarbij men vooral nooit
te gauw moet omkijken! En misschien is er positief ook wel iets overeenstemmends
te vinden, nl. in zooverre men in het wegwerpen van alle valsche schaamte, in een
moedig vertrouwen op het eigen, innerlijkste gevoel, in een niet langer bang zijn
voor het wreede, en meestal zoo gedachteloos geuite, scheldwoord: sentimenteel,
iets positiefs vermag te ontdekken. O kon ik dit positief-overeenkomstige reeds
definieeren als een nieuwen opbloei van menschen- en levensliefde, als een hervinden
van sublieme waarden onder lagen van grofheid en rotheid - dat zou pas echt positief
zijn! Maar zoover zijn we nog niet! Al gaat het er naar toe. Al is er ‘kentering’, al
gaan de blikken weer naar een ‘land van verlangen’, al schijnt het besef te ontwaken
dat niet het geheele menschdom uit ploerten en gedegenereerden bestaat!
Roest Crollius is een jonge schrijver van grooten ernst, van scherpe zelfkennis,
en daaruit voortkomende bescheidenheid, van werkelijke, liefdevolle, belangstelling
in anderen, en van zoeken naar een nieuwen stijl om dát te uiten, dat wat ten slotte
niets anders is, nooit iets anders zijn kan, dan eigen levensgevoel, maar dit met
vroomheid aanvaard en diep-aandachtig beschreven, eenvoudig en oprecht uitgezegd,
niet vernuftig beredeneerd,
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niet paradoxaal omgepraat tot iets dat misschien wel schitteren en blinken kan in de
oogen van anderen, maar het naar lafenis smachtende zelf niet voldoen. Hij is zeer
echt, deze nog wat onhandige jonge schrijver - dat ook hij vaak ten onrechte
sentimenteel gescholden is, blijkt wel heel duidelijk uit zijn werk -, hij is rigoureus
eerlijk en zal wel nóoit ‘best-sellers’ produceeren maar waarschijnlijk wel menig
waarachtig goed, innig boek.
‘Kroniek van een Jeugdzonde’ is.... niet éen, maar een bundel kroniekjes - men
zou het aan den titel niet zeggen, en dit reken ik den uitgever als een jeugdzonde aan.
Alleen het eerste, en langste, verhaal heet Kroniek van een Jeugdzonde, en is dat ook
inderdaad, in allen eenvoud, in zoo volkomen argeloosheid, dat daardoor alleen al
het begrip zonde of schuld ten slotte maar weinig van toepassing lijkt. Onbesnoeide
planten schieten onberekenbaar uit. Kinderen, wien het aan zoo iets als opvoeding,
leiding, ten eenenmale blijkt te ontbreken, zondigen, op tamelijk abnormale wijze,
ten gevolge, voornamelijk wel, van een sexueel hoogst primitief, amoreel
meisjeswezen. Ook in de zeven andere stukjes worden min of meer afwijkende
gevallen en gevoelsnuances behandeld. ‘Vader en Zoon’ (brief van een vader aan
zijn eenigen zoon - geboren na vijf meisjes!), dat wel het minst buitenissige genoemd
mag worden, is misschien ook wel het beste, het overtuigendste en menschelijkste.
Dat een jong auteur het verhalenschrijven het eerst probeert met zeer uitmiddelpuntige
gevallen lijkt mij in 't geheel niet verwonderlijk. Zulke gevallen zijn immers schijnbaar
het interessantst en hun eenvoudige ‘kroniek’ heeft al iets boeiends, gelijk ook
ziektegeschiedenissen in de handboeken der neurologie. Zoodra zoo'n jong auteur
ontdekt, dat het z.g. gewone, normale, feitelijk net zoo wonderbaar en zoo diepzinnig
is als het meest pathologische, zal hij zich van het afwijkende afwenden en zich
storten in een epiek, waarin het volle leven tot kernige openbaring komt.
Zoo is het Roest Crollius dan ook gegaan. In zijn ‘Land van Verlangen’, dat een
soort roman is, een familie-roman, een kroniek van moeder op dochter en van vader
op zoon, is van abnormaliteit geen sprake meer. Het verhaal is te eenvoudig, te
gewoon zelfs om het hier over te vertellen. Dit is het leven zelf, dat zich voortzet en
zijn onvermijdelijke tragiek schept. In den aanvang een tikje caricaturig, op het
groteske af zelfs, wordt de vertelling ál aanvoudiger en eindelijk van een stille
simpelheid, een ontroerde woordkarigheid, die meermalen raak en diep treft.
Het overigens deugdelijk recept: geen woord te veel, heeft den auteur hier gevoerd
tot een vaak overdreven, aan de duidelijkheid niet ten goede komende, samenpersing,
vooral waar hij toch even iets beschrijven moest - maar ook dit is niet antipathiek
voor wie er plezier in heeft een ernstig en hartstochtelijk talent in zijn wording en
groei nauwlettend gade te slaan. Roel Houwink had indertijd soortgelijke bedoelingen:
waarom heeft hij ze laten varen? Roest Crollius is nuchterder, minder sensitief (of
sensualistisch?)
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dan die vroegere Houwink - misschien is zijn kans van slagen, en volhouden, er te
grooter om. Maar ik zou hem toch wel willen raden, zich stilistisch geen geweld aan
te doen, ook in zijn vormen zich te houden aan eenvoud en natuur. Zeggen, zeggen,
krachtig, maar eenvoudig, zeggen wat men te zeggen, vertellen wat men te vertellen
heeft! Zonder bijgedachten! Dat is toch altijd maar het beste en, vreemd genoeg, het
zeldzaamste.
H.R.

Elisabeth Zernike, Het leven zonder einde, Amsterdam, Querido's
Uitgevers Mij., zonder jaartal.
Dit boek van Elisabeth Zernike was mij een verrassing. Het lijkt wel of deze schrijfster
een verjonging doormaakt, haar laatste werken krijgen iets stralends. Dikwijls dreigde
in het werk van Elisabeth Zernike - waaraan men fijnheid en bezonkenheid nooit
kon ontzeggen - een zekere matheid, iets vernevelends, of de dingen opkwamen en
vergingen in een mist.
Dit laatste werkje is helder als een voorjaarslucht en heeft een open toon. Het
vertelt van een gezond, jong kind, innig aan huis gehecht, opgroeiend tusschen broers
en zusters, een kind dat niet hopeloos verstrikt raakt in problemen en dat toch
zielswarmte bezit. Zulk een kind raakt langzamerhand iets bijzonders in de litteratuur!
Tegenwoordig zitten alle papieren kinderen boordevol complexen en afwijkingen
en dit kind is normaal. Welk een verfrissching!
Maar dit meisje is geen typisch modern meisje, het prototype van deze Heleen is
stellig nog in de 19e eeuw geboren. Haar moeder heeft haar dienstmeisje 15 jaar en
Heleen vindt haar ouders ‘volmaakt’. Overigens een origineel kind dat, ondanks
innerlijken eenvoud, goed en rustig doordenkt en met open oogen het leven aanziet.
Toch is ze ook droomerig, heeft ze haar innerlijke moeilijkheden. Iets teeders ligt
in de beschrijving van menige episode. Trouwens Elisabeth Zernike heeft in haar
oeuvre menigmaal blijk gegeven het jonge, prille ontluikende in een menschenziel
goed te kunnen uitbeelden. Ik denk aan haar voortreffelijk boekje: ‘Het eerste licht’.
Haar laatste werkje zou men bijna in handen kunnen geven van opgroeiende
meisjes, zoo menschelijk en eenvoudig is het geschreven, maar het laatste gedeelte
is daartoe minder geschikt. Niet alleen voor jeugdige lezeressen is de geschiedenis
dezer bijna-verloving onbevredigend, ook wij, die zoo vol sympathie de lotgevallen
van Heleen tot op haar zeventiende jaar volgden, staan opeens eenigszins ontnuchterd.
Het is niet voor de eerste maal dat het werk van deze schrijfster ons zulk een
ervaring schenkt. Er kan in de psychologische ontwikkeling harer personen soms
opeens een wending komen die ons van deze personen vervreemdt, een ietwat kille,
soms wat perverse instelling, die in strijd is met hun
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heldere en oprechte wezen. Men kan tegenwerpen dat het het goed recht van iedere
auteur is, om ook het negatieve van zijn figuren uit te beelden. Doch dan moet men
bemerken dat de auteur zich hiervan bewust is. Dit nu is soms bij Elisabeth Zernike
niet het geval. Dit meisje Heleen wordt zonder eenige innerlijke voorbereiding opeens
voorgesteld als een wezentje dat niet geheel zonder berekening is, dat op
zeventienjarigen leeftijd grif haar bemind ouderlijk huis voor een haar vrijwel
onbekenden man zou willen verlaten. En dat met gevoelens in het hart die men toch
geen onverdeelde liefde kan noemen.!
Zoo hadden we ons Heleen niet voorgesteld.
Dit is jammer. Want het geldt hier zulk een fijn, helder boekje, waarin vooral de
aardige tafereelen van gezinsleven een typisch hollandsch en innig karakter dragen.
JO DE WIT

Herman Gorter, De groote Dichters, A'dam, Querido's U.M., 1935.
Wat mij in deze nagelaten studies van Herman Gorter het meest getroffen heeft, is
de mengeling van groote belezenheid en volslagen kritiekloosheid, waaruit zij bestaan.
Gorter is volkomen blind voor alles wat aan gene zijde ligt van de door hem
aangehangen ideologie. Men wordt dan ook telkens gehinderd in zijn lectuur door
een ergerlijk gemis aan exactheid en wetenschappelijke verantwoordelijkheid met
betrekking tot het door Gorter beweerde. Wij zullen eenige voorbeelden geven.
Het begint al dadelijk met het citaat uit Marx en Engels, dat Gorter zonder eenige
reserve voor zijn rekening neemt en waarmede hij zijn inleiding opent. Het vangt
aldus aan: ‘De vooropstellingen, waarmee wij beginnen, zijn geen willekeurige, geen
dogma's, het zijn werkelijke vooropstellingen, van welke men alleen in de verbeelding
abstraheeren kan.’ Wie een zich als wetenschappelijk aankondigend werk met een
zoo grondige miskenning van de eerste beginselen der kenniskritiek inzet, kan moeilijk
verwachten, dat men zìjn beweringen voor méér dan ‘willekeurige vooropzettingen’,
alias ‘dogma's’ houdt. De gevolgen van dit gemis aan kritische bezinning blijken
telkens.
Op blz. 13 schrijft Gorter: ‘Poëzie ontstaat spontaan uit het onbewuste van den
mensch. Maar dit onbewuste is niet, zooals de schrijvers der bourgeoisie meenen,
een onbekende, geheimzinnige macht. Het is zeer goed kenbaar. Het bestaat uit drie
krachten: den drang tot zelfbehoud of de liefde voor zichzelf, de geslachtsdrift of de
liefde voor de vrouw of den man, de sociale drift of de liefde voor de gemeenschap.’
Op deze psychologisch volmaakt ongefundeerde basis van het dichterschap bouwt
Gorter dan zijn theorieën verder op. Wij kunnen daarop binnen het bestek van deze
boekbespreking niet nader ingaan; wij wijzen slechts op het feit, dat Gorter bij zijn
omschrijving van het dichterschap geen enkele eigenschap naar voren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

431
brengt, die karakteristiek voor dit dichterschap als zoodanig is. Wat hij hieromtrent
neerschrijft, past op e l k e n menschelijken bewustzijnsinhoud. Dat ‘de schrijvers
van de bourgeoisie’ het dichterschap zouden houden voor ‘een onbekende,
geheimzinnige macht’, is een stelling, die door iedere middelmatige kunst-psychologie
wordt weerlegd. Hier wordt eenvoudig gespeeld met de h a l v e waarheid van het
historisch materialisme.
Waartoe dit ‘spel’ leidt? Men leze de noot op blz. 170 over Dante's Divina
Commedia; zij luidt: ‘De burgerlijk-individualistische zoogenaamd idealistische
kritiek schrijft deze devotie aan de mystiek van Dante en zijn tijd toe. Men ziet echter
dat deze mystiek de devotie is aan een onbegrepen - en daardoor imaginaire - macht,
die zeer gemakkelijk en duidelijk uit de verhoudingen van Dante's klasse, die hij zoo
diep als dichter voelde, kan worden verklaard.’ Er is dunkt ons bij deze uitspraak
geen commentaar noodig, tenzij dit, dat als men het onbegrepene tot het imaginaire
meent te moeten herleiden, men niet bevoegd is een letter over de werkelijkheid te
schrijven.
Van Goethe wordt gezegd, dat hij geen ‘echte’ dichter is, omdat hij zijn poëzie
van ‘bovenaf’ maakt. ‘Poëzie evenwel’, zegt Gorter, ‘de echte, de groote, heeft dit
met de liefde gemeen, dat zij uit het onbewuste, d.i. van het hart, voert naar het
bewuste. Dat zij komt van onder op, niet anders om.’ Nu kunnen wij Gorter de volle
vrijheid laten Goethe een burgerlijk dichter te noemen en aan deze ‘karakteristiek’
de eigenschappen te verbinden, die daarbij naar historisch-materialistisch inzicht
behooren. Maar men kan Goethe niet ‘geen echte dichter’ noemen zonder zichzelf
onsterfelijk te blameeren. En als Goethe volgens Gorter's theorie geen echte dichter
kan zijn, omdat hij niet van ‘onderop’, maar van ‘bovenaf’ dicht - vraag dit de
psychoanalytici maar eens! - dan bewijst dit alleen, dat Gorters theorie niet deugt en
dat zijn onderscheiding tusschen ‘echte’ en ‘onechte’ dichtkunst op gronden berust,
die met het dichterschap zelf niets te maken hebben.
Zoo zou men bladzijde na bladzijde door kunnen gaan met aan te toonen, dat
Gorters theorieën over de wereldlitteratuur en haar maatschappelijke grondslagen
precies datgene missen wat ze waardevol zouden maken, n.l. exactheid en
wetenschappelijke verantwoordelijkheid.
Gorter heeft de wereldlitteratuur gebruikt als kapstok om er zijn socialistische
denkbeelden aan op te hangen, maar hij schijnt zich geen oogenblik te hebben
afgevraagd, hoever hij in dezen gaan kon zonder d e e i g e n w a a r d e dezer werken
te verkrachten.
Het is een boek, dat fataal voor onzen tijd kan worden, omdat het een extremistische
ideologie voor een wetenschappelijk principe laat doorgaan. Iets dergelijks ligt geheel
in de lijn van onze tegenwoordige half-beschaving. Maar misschien zijn wij,
Hollanders, toch nog nuchter en kritisch genoeg om niet het slachtoffer te worden
van een groot dichter, die - men zie noot 1
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op blz. 312 - het slachtoffer geworden is van een psychopathologisch complex, dat
aan zijn denken een zoo sterk monomanen inslag gaf. Juist het stuk ‘Spieszbürgertum’,
dat Gorter in Goethe zoo innig verachtte, had hem zelf er misschien voor kunnen
bewaren te vervallen tot een ‘socialisme’, dat in den grond der zaak feitelijk slechts
een geperverteerd solipsisme was. Zie o.a. Kretschmer ‘Geniale menschen’, blz. 29
e.v.
ROEL HOUWINK

Dirk Coster, Het Kind in de Poëzie, Arnhem, Van Loghum Slaterus' U.M.,
1935.
Als Coster zich zet tot het opspeuren en bijeenbrengen van waardevol litterair
materiaal, kan men ervan verzekerd zijn, dat hij mooie dingen aan het licht brengt.
Hij moge in zijn inleidende beschouwingen niet altijd van een zekere pathetiek vrij
te pleiten zijn, zijn keuze is steeds verantwoord en gebaseerd op een fijn en veelzijdig
ontwikkelden smaak.
Dit kan ongetwijfeld ook gezegd worden van zijn jongste werk in deze richting,
de bloemlezing van poëzie, die betrekking heeft op het kind. De toon van de inleiding
lijkt ons hier en daar iets te pathetisch, vooral in verband met het onderwerp, dat zoo
in het geheel geen pathetiek verdraagt, doch de bloemlezing zelf is onberispelijk.
Moge zij het contact tusschen dichter en publiek uitbreiden en versterken!
ROEL HOUWINK

Willem de Mérode, Geestelijke liederen. Amsterdam, U.M. Holland, 1935.
Willem de Mérode, die krachtens zijn eigen lang niet algemeen genoeg bekend werk
een bijzondere belangstelling heeft voor godsdienstige poëzie, verzamelde in dezen
bundel een keur van religieuze gedichten uit de Nederlandsche letterkunde van alle
tijden.
Over het geheel genomen is zijn keuze zeer gelukkig en menige verheugende
ontdekking zal de poëzie-liefhebber erin kunnen doen. Wij missen wel eenigszins
een beknopte verantwoording van het boek. En ook hadden wij het met het oog op
het algemeen publiek, waarvoor dit werk zeker in de eerste plaats bestemd is,
raadzamer geacht, indien de samensteller de gekozen verzen, voorzoover dat noodig
was, in de hedendaagsche spelling (maar niet die van Marchant!) had overgebracht.
ROEL HOUWINK
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[Deel XCII]
Inhoud van Deel XCII
ALLES IS OUD, door P.H. VAN
MOERKERKEN

Bladz.
385

BEETHOVEN, GEZIEN DOOR
BOURDELLE, door S.P. ABAS, met 2
illustraties

25

BELIJDENIS, door M. MOK

176

BOSCH (HIERONYMUS), door G.J.
HOOGEWERFF, met 8 illustraties

1

BRUCKNER, SCHIJN EN WEZEN,
370
door EDUARD REESER, met 18 illustraties
CANDELABRUM, door THOLE
BEISHUIZEN

110

CELINE EN HET KIND, door LODE
ZIELENS

333

CÉZANNE, door J.A. POLLONES, met 5 217
illustraties
DE AVOND SPEELT MET MIJ, door
LEA WIJNBERG

51

DE BRIEF, door A.
HENDRIKS-KAPPELHOFF

30

DE DEFTIGE SCHOOL, door J. VAN
HATTUM

120

DE DRAAK, door HENK DE WIT

321

DE HEKSENTUIN, door HENDRIK DE
VRIES

248

DE MOL, door MEA MEES-VERWEY, met 169
1 illustratie (naar een teekening van Marie
Cremers)
DE WEIGERING, door JOHAN DE
MOLENAAR

394

DE WREEDE KEUS, door EMMY VAN 413
LOKHORST
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DE WIJZE MENSCHEN ZIJN DE
LIEFSTE NIET, door A.
HENDRIKS-KAPPELHOFF

332

DROOM VAN DEYA, door KITTY DE
JOSSELIN DE JONG

178

EEN VERLOREN ZOON, door
SIEGFRIED E. VAN PRAAG

249

ER IS GELUK...., door C.W.
SANGSTER-WARNAARS

257

ESTHER, door FINUS M.P. OOSTERHOF 258
EX-LIBRISKUNST (TIEN JAREN
145
NEDERLANDSCHE) 1926-SEPT.-1936,
door JOHAN SCHWENCKE, met 26
illustraties
FLAMENCO KUNST, door CORNELIUS 160
CONIJN, met 6 illustraties
GEBOORTE, door FREEK VAN LEEUWEN 201
HERINNERING, door JOHAN DE
MOLENAAR

346

HET STEUNPUNT, door M. MOK

272

HOE EEN MENAGERIE ONTSTAAT, 192, 259
door JUUL ROGGEVEEN
IK ZAG...., door WALTER BRANDLIGT

121

INDISCHE KUNST (DE MENSCH IN 73
DE), door HERMANN GOETZ, met 7
illustraties
INRICHTING (DE) DER NIEUWE
238
MUSEA VAN DEN HAAG EN
ROTTERDAM, door J. SLAGTER, met 6
illustraties
‘JAN COMPENIE’ KENDE BANGE
DAGEN, schets uit onze koloniale
geschiedenis, door MAURITS
WAGENVOORT

52

LEUNE FEMME BLESSÉE, door FINUS 50
M.P. OOSTERHOF
JELDER (TOON), door JOS. DE
GRUYTER, met 3 illustraties

305

KICK, door GERDA RIJNDERS-VERSLOOT 122
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KINDERBOEK (EVOLUTIE VAN
HET) door CORNELIS VETH, met 6
illustraties

170

KLEIN IDOOL, door JOHAN DE
MOLENAAR

128

KRONIEK

59, 129, 203, 273, 347, 419

LIEVERE OP KOSTSCHOOL, door
STIJN STREUVELS

395

KOUISE, door J. VAN HATTUM

190

MAAR BLIJVEN KUNNEN...., door A. 175
HENDRIKS-KAPPELHOFF
MISMAAKTE, door ADRIAAN MORRIËN 127
MOEDERS, door A.
HENDRIKS-KAPPELHOFF

412

ONTMOETING, door HENDRIK DE
VRIES

108

OP ‘VEILIG’, door TOP NAEFF

98
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OUDE TOREN, door TAEKE DE GROOT 202
OUDHEIDKUNDIGE VONDSTEN IN 289
PADANG LAWAS (MIDDEN
TAPANOELI), door F.M. SCHNITGER,
met 11 illustraties
RESTAURANT TE MILAAN, door P.H. 109
VAN MOERKERKEN
ROMEINSCHE KUNST (DE
ACTUALITEIT DER), door ANNIE N.
ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, met 7
illustraties

386

SAKSISCHE (DE)
226
LANDSBIBLIOTHEEK EN HET
NIEUWE MUSEUM VAN HET BOEK,
door HELENE MULLER MASSIS, met 5
illustraties
SCHILDERIJ (EEN) DAT EEN
361
MENSCH EN EEN TIJDPERK
WEERGEEFT, esthetische analyse van
een schilderij van Rik Wouters: Een
schaal met appelen, door LUC en PAUL
HAESAERTS, met 10 illustraties
SNELVERKEER VOOR HONDERD 83
JAREN, door N.G. VAN HUFFEL, met 5
illustraties
STARING (MAURITS), 1840-1914, een 311
teekenaar van paarden en soldaten, door
MR. A. STARING, met 9 illustraties
TEEKENONDERWIJS IN
SANTINIKETAN, door PAULINE
BOLKEN, met 11 illustraties

90

VERSIERING (OVER DE
KUNSTZINNIGE), VAN
WETENSCHAPPELIJKE
INSTRUMENTEN, door C.A.
CROMMELIN, met 18 illustraties

12

VUUR IN DEN NACHT, door M. MOK 320
‘WIJ BEIDEN’, door J.D.J. VAN
KETWICH

32

ZWANGERE VROUW, door ADRIAAN 31
MORRIËN
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Alphabetische lijst der medewerkers

ABAS (S.P.)

Bladz.
BEETHOVEN, GEZIEN DOOR 25
BOURDELLE

BEISHUIZEN (THOLE)

CANDELABRUM

110

BOLKEN (PAULINE)

TEEKENONDERWIJS IN
SANTINIKETAN

90

BRANDLIGT (WALTER) IK ZAG....

121

CONIJN (CORNELIUS)

FLAMENCO KUNST

160

CROMMELIN (C.A.)

KUNSTZINNIGE
VERSIERING VAN
WETENSCHAPPELIJKE
INSTRUMENTEN

12

GOETZ (HERMANN)

DE MENSCH IN DE
INDISCHE KUNST

73

GROOT (TAEKE DE)

OUDE TOREN

202

GRUYTER (JOS. DE)

TOON KELDER

305

HAESAERTS (LUC EN
PAUL)

EEN SCHILDERIJ DAT EEN 361
MENSCH EN EEN TIJDPERK
WEERGEEFT: RIK
WOUTERS' SCHAAL MET
APPELEN

HATTUM (J. VAN)

DE DEFTIGE SCHOOL

120

HATTUM (J. VAN)

LOUISE

190

HENDRIKS-KAPPELHOFF DE BRIEF
(A.)

30

HENDRIKS-KAPPELHOFF MOEDERS
(A.)

412

HENDRIKS-KAPPELHOFF MAAR BLIJVEN KUNNEN.... 175
(A.)
HENDRIKS-KAPPELHOFF DE WIJZE MENSCHEN ZIJN 332
(A.)
DE LIEFSTE NIET
HOOGEWERFF (G.J.)

HIERONYMUS BOSCH

1

HUFFEL (N.G. VAN)

SNELVERKEER VOOR

83

HONDERD JAREN

JOSSELIN DE JONG
(KITTY DE)

DROOM VAN DEYA

178

KETWICH (J.D.J. VAN)

‘WIJ BEIDEN’

32

LEEUWEN (FREEK
VAN)

GEBOORTE

201
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LOKHORST (EMMY
VAN)

DE WREEDE KEUS

MEES-VERWEY (MEA) DE MOL

413
169
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MOERKERKEN (P.H.
VAN)

ALLES IS OUD

385

MOERKERKEN (P.H.
VAN)

RESTAURANT TE MILAAN 109

MOK (M.)

BELIJDENIS

176

MOK (M.)

HET STEUNPUNT

272

MOK (M.)

VUUR IN DEN NACHT

320

MOLENAAR (JOHAN
DE)

DE WEIGERING

394

MOLENAAR (JOHAN
DE)

HERINNERING

346

MOLENAAR (JOHAN
DE)

KLEIN IDOOL

128

MORRIËN (ADRIAAN) MISMAAKTE

127

MORRIËN (ADRIAAN) ZWANGERE VROUW

31

MULLER MASSIS
(HELENE)

DE SAKSISCHE
226
LANDSBIBLIOTHEEK EN
HET NIEUWE MUSEUM VAN
HET BOEK

NAEFF (TOP)

OP ‘VEILIG’

98

OOSTERHOFF (FINUS
M.P.)

ESTHER

258

OOSTERHOFF (FINUS
M.P.)

JEUNE FEMME BLESSÉE

50

POLLONES (J.A.)

CÉZANNE

217

PRAAG (SIEGFRIED E. EEN VERLOREN ZOON
VAN)

249

REESER (EDUARD)

BRUCKNER, SCHIJN EN
WEZEN

370

ROGGEVEEN (JUUL)

HOE EEN MENAGERIE

192, 259

ONTSTAAT

RIJNDERS-VERSLOOT KICK
(GERDA)

122

SANGSTER-WARNAARS ER IS GELUK....
(C.W.)

257

SCHNITGER (F.M.)

289

OUDHEIDKUNDIGE
VONDSTEN IN PADANG
LAWAS
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SCHWENCKE (JOHAN) TIEN JAREN
NEDERLANDSCHE
EX-LIBRISKUNST

145

SLAGTER (J.)

DE INRICHTING DER
NIEUWE MUSEA IN DEN
HAAG EN ROTTERDAM

238

STARING (MR. A.)

MAURITS STARING,
1840-1914

311

STREUVELS (STIJN)

LIEVEKE OP KOSTSCHOOL 395

VETH (CORNELIS)

EVOLUTIE VAN HET
KINDERBOEK

170

VRIES (HENDRIK DE)

DE HEKSENTUIN

248

VRIES (HENDRIK DE)

ONTMOETING

108

WAGENVOORT
(MAURITS)

‘JAN COMPENIE’ KENDE

52

WIT (HENK DE)

DE DRAAK

WIJNBERG (LEA)

DE AVOND SPEELT MET MIJ 51

ZADOKS-JOSEPHUS
JITTA (ANNIE N.)

DE ACTUALITEIT DER
ROMEINSCHE KUNST

386

ZIELENS (LODE)

CELINE EN HET KIND

333

BANGE DAGEN

321

Inhoud van de kroniek

AMSTERDAMSCHE
TENTOONSTELLINGEN, door J.
SLAGTER, met 2 illustraties

Bladz.
349

AZIATISCHE KUNST
131
(TENTOONSTELLING), STEDELIJK
MUSEUM, AMSTERDAM, door IR. G.
KNUTTEL JR., met 1 illustratie
BOEKBESPREKING, door H.R., ROEL 67, 141, 208, 283, 354, 427
HOUWINK, M.A. BOSMAN-LEOPOLD,
A.M. HAMMACHER, JAN BORMS en V. G.
BOYMANS (DE TENTOONSTELLING 203
IN MUSEUM), door A.M. HAMMACHER,
met 1 illustratie
COENEN (IN MEMORIAM FRANS), 129
door H.R.
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CRITICUS (EEN)...., door PIET KETTING 137
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DUFRESNE BIJ SANTEE
LANDWEER, door S.P.A.

136

ENGELSCHE KUNST (TWEE
133
EEUWEN) IN HET STEDELIJK
MUSEUM TE AMSTERDAM, door v.
G., met 2 illustraties
ERASMUS (DE BRIEFSCHRIJVER), 61
door H. NOORDENBOS, met 2 illustraties
HABA (KAREL), door PIET KETTING

64

LA ARGENTINA (IN MEMORIAM),
door M.G. DOZY

278

LOCHNER (TENTOONSTELLING
274
VAN WERKEN VAN STEPHAN) TE
KEULEN, door WOLFGANG STECHOW,
met 1 illustratie
NOVITEITEN TE AMSTERDAM, door 352
PIET KETTING
OPSOMER (ISIDORE) BIJ BUFFA,
door J. SLAGTER, met 1 illustratie

423

PERZISCHE DANSERS: DE
279
REZVANI'S, door CORNELIUS CONIJN,
met 1 illustratie
RIJKSMUSEUM (OUDE KUNST IN
HET) TE AMSTERDAM, door JO
ZWARTENDIJK, met 1 illustratie

206

SLAUERHOFF (IN MEMORIAM JAN), 347
door H.R.
TIN (HANDWERK IN): EEN
63
PRIJSVRAAG VOOR LEERLINGEN
VAN
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN, door
W.F.G., met 2 illustraties
TOONEELKUNST
(INTERNATIONALE
TENTOONSTELLING VOOR) TE
WEENEN, door M.G. DOZY

424

UTRECHTSCHE PENNINGEN, door J. 276
JONGKEES
VISSER (TJIPKE) ZESTIG JAAR, door 420
PIETER KOOMEN, met 1 illustratie
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WEERGLAS, door v. G. en A.M.H.

59, 273, 348, 419

Frontispice-prenten

HIERONYMUS BOSCH, DE
KRUISDRAGING, KUNSTHISTORISCH
MUSEUM, WEENEN

Tegenover bladz.
1

BOEDDHISTISCHE GENIUS MET
EEN DOODSHOOFD,
STUCCOFIGUUR VAN EEN
RELIQUIE-HEUVEL TE HADDA,
OOST AFGHANISTAN, MUSÉE
GUIMET, PARIJS

73

NIC. J.B. BULDER, EXLIBRIS J.J.
SCHWENCKE, HOUTSNEDE

145

PAUL CÉZANNE, ZELFPORTRET,
217
1875-'76, VERZAMELING HENRI-JACQUES
LAROCHE, PARIJS
DANSENDE STIER VAN POELO AAN 289
DE PANEI, MUSEUM BATAVIA
RIK WOUTERS, INTÉRIEUR,
PORTRET VAN ZIJN VROUW
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HIËRONYMUS BOSCH. DE KRUISDRAGING KUNSTHISTORISCH MUSEUM
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Hiëronymus Bosch
door G.J. Hoogewerff
Bosch steht mit seiner Gestaltungsweise im 15en Jahrhundert allein.
FRIEDLÄNDER.
EEN eenzame! En toch is er in zijn werken geen frons van zwaarmoedigheid te
bekennen, geen zweem van menschenhaat, geen schaduw van verzaking dezer wereld.
Het leven in de verscheidenheid van al zijn schakeeringen - en in een overvloed van
fantastische vormen daarenboven - wordt door hem niet ontweken, maar naarstig
gezocht en betracht. Deze eenzame schuwt zijn evennaaste niet. Gaarne beweegt hij
zich tusschen de massa. Dit wil niet zeggen, dat het drijven daarvan hem aangenaam
zou zijn, doch het veld van zijn waarneming is meer het marktveld dan de onbewoonde
beemde, al mag hij zich ook daar op zijn tijd hebben thuisgevoeld. Vervult hem
afkeer tusschen de menigte, dan is het afkeer van snood bedrijf, niet van de bedrijvers.
Anderzijds is hij niet uit op hetgeen enkel deerniswaardig en jammerlijk is, om
zich daarin ooit te verlustigen. Hem boeit niet in de eerste plaats het potsierlijke in
de menschelijke zwakheden. Zijn satire maakt zich nergens vroolijk. Zij heeft als
genre in de officieele letterkunde geen equivalent; wel daarentegen in de
volksliteratuur, waar in marktspelen en samenspraken, die naar de taveerne rieken,
van Aernouts berooide kinderen en van het door den meester ook uitgeschilderde
Schip van Sinte Reyn-uyt sprake is. Het is dan een tragische satire vol galgenhumor,
die den lach om de lippen doet besterven. Als hij den Man der Smarten uitbeeldt,
omringd van Zijn beulen, dan wordt het schilderstuk zelfs een aanklacht; maar zij
die verguizen zijn mét den Verguisde in zijn deernis begrepen. Jeroen Bosch is in
menig geval een hekelaar, maar tevens méér dan dat. Hij is een moralist, indien ge
hem zoo noemen wilt; maar hij is tevens méér dan dat. Hij is een aartsfantast, een
ziener van ontstellende visioenen; maar hij is zelfs nog méér geweest dan dat: Hij
schouwde niet alleen, maar hij verwerkelijkte zijn spooksels, zijn angsten, zijn deernis
om het menschdom. Hij was een groot kunstenaar.
Hij was nog iets, waarover menigeen nu, dit lezende, ten Noorden van den
Moerdijk, zal meesmuilen: Hij was een Brabander.
Ieder behoort ergens toe, al is hij nog zoo eenzaam. Een kunstenaar behoort tot
een tijd en tot een school. Hiëronymus Bosch behoort aan heel de wereld. Natuurlijk!
En voor een aanmerkelijk deel aan de Nieuwe Wereld. Het is niet anders! - Doch
alevel behoort hij niet aan Duitschland, noch aan Frankrijk; ook niet aan ‘Holland’.
Hij behoort aan Brabant, en niet aan onze huidige provincie, - als het noodig mocht
zijn dit te zeggen, - maar
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aan het aloude hertogdom, dat bloeide toen hij er omstreeks het midden van de
vijftiende eeuw geboren werd.
Hiëronymus Bosch behoort bij gevolg ook aan de Nederlanden. Doch wie in het
wezen van onze oude nationale schilderkunst doordringt, haar gewestelijke
eigenschappen leert onderkennen en die vermag af te wegen tegen de meer algemeene
kenmerken, hij bespeurt aldra, dat in de vroege school-complexen, die Gelre, het
Oversticht en 't Sticht, Holland met Zeeland en straks ook Friesland omvatten, voor
de teedere, de sarcastische, de luguber-bezeten voortbrenging van Jeroen Bosch geen
plaats is.
Ook al zou men willen beproeven dezen oer-Brabander binnen het kader van de
Hollandsche kunst te dringen, - hetgeen voor Duitsche kenners een klein kunstje is,
- ook al zou men 't willen onderstaan hem aan Noord-Nederland op te dringen, men
komt bedrogen uit en ziet zich opgescheept met een phenomeen, dat het evenwicht
deerlijk verstoort en onze Bataafsche gemoedsrust nog heden ten dage bedreigt.
Hiermede wil ik niet zeggen dat het Brabanders minder bang om het hart zou
worden, wanneer zij onverhoeds tegenover een werk van Bosch komen te staan. Zij
worden zeker niet minder aangegrepen dan de ‘Noordelingen’; maar terwijl voor
dezen het genie van den Bosschenaar toch altijd erg ‘raar’ blijft (en dat van een
Rembrandt niet), zal een Brabander zijn concepties met minder argwaan en met meer
begrip benaderen. Ik heb opgemerkt, dat dit het geval is.
Men wil nog steeds maar niet bedenken, dat Noord-Brabant met zijn hoofdstad
voor ons een dubbel-begrip is geworden, dat uit de Gouden Eeuw is overgeleverd,
maar dat in de dagen van den kunstenaar, over wien wij spreken, nog niet bestond.
Er bestond het Hertogdom Brabant, gaaf en wel, vitaal en vol traditie.
Men wil maar niet toegeven, dat de tegenwoordige landgrens, anno 1648 in
hoofdzaak geregeld en anno 1830 hersteld, hoegenaamd geen grens is tusschen
gewesten. Zij deelt gebied, maar in de 15de en de 16de eeuw was die streep door de
rekening nog niet getrokken. Niemand kon toen vermoeden, dat zij ooit getrokken
zou worden, zooals ook niemand kon voorzien, dat Sevenberghen en St.
Geerdenberghe ooit zouden ophouden grensvestingen van een graafschap te zijn.
Petrus Christus is te Baerle in ‘Noord-Brabant’ geboren. Waarom is hij dan geen
‘Frühholländer’, en Jeroen Bosch wel? - Pieter Brueghel is van Breda afkomstig.
Waarom wordt hij dan niet met een beroep op den Vrede van Munster bij Holland
ingelijfd, en Jeroen Bosch wel? - Waarom is Lucas Gassel, landschapschilder van
Helmond, wel een Brabander, en moet de Bosschenaar aan zijn gewest worden
ontfutseld?
Wij laten hier in het midden, of Hiëronymus Bosch, die ook als Jeroen van Aecken
bekend stond, wellicht in die keizerstad het levenslicht aanschouwde.
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Zijn vader was reeds te 's-Hertogenbosch als schilder gevestigd, dus was de zoon in
ieder geval een burgerskind. Was de familie al uit de Duitsche stad afkomstig, dan
maakt dit onzen kunstenaar zeker niet in meerder mate tot een Hollander! Hij zelf
noemde zich steeds naar zijn woonplaats: J h e r o n i m u s B o s c h .
Is de zoon leerling van zijn vader geweest, hetgeen men toch mag aannemen, dan
verklaart de herkomst van dezen laatste tot op zekere hoogte, hoe in Jeroen's kunst
invloeden uit de Keulsche sfeer zich herhaaldelijk hebben laten gelden. Naar inspiratie
van Hollandsche of ook van Stichtsche zijde zal men in zijn werk vergeefs omzien.
Tegenover Bosch staat een goede Hollander onwennig en lichtelijk verlegen met
zijn figuur. Deze kunstenaar is, - als wij het ons willen bekennen, - een der onzen
gelijk ook zekere lieden te Endegeest en te Meerenberg, ondanks hun
waanvoorstellingen, niet door hun familie verloochend mogen worden.
En omdat wij met onze houding op het gegeven oogenblik geen raad weten,
beginnen wij druk te praten over 's mans exceptioneele eigenschappen: zijn laaiende
overtuiging, zijn geen krenking ontziende interpretatie der geobserveerde realiteit,
zijn heldhaftige strijdvaardigheid, zijn martelaarschap waar hij het vermag zich met
den verloren zoon en den vagebond zoo botweg, op zoo subtiele wijze, zoo griezelig,
zoo onbetamelijk, zoo ontroerend te vereenzelvigen. Men spreekt elkaar geestdriftig
tegen. Men spreekt elkaar geestdriftig na. Iedereen heeft gelijk. En Bosch blijft Bosch.
Aldus en niet anders wordt Vincent van Gogh door het kunstzinnig publiek
bejegend. Dat was er net zoo een.
Iedereen heeft schoon gelijk, en toch durven wij niet beweren, dat ten opzichte
van Jeroen (en van Vincent) het rechte eind reeds is gevonden, laat staan aangevat!
Nochtans ligt het niet buiten ons bereik. Het ligt daar vlak ten Zuiden van de Maas.
Maar het lijkt wel of wij ‘Hollanders’ nog altijd schromen te erkennen, dat Brabant
werkelijk.... Brabant is! Zal het ooit ‘recht naer rechte gaen’, dan zijn wij aan het
gewezen Hertogdom, het gewezen Generaliteitsland een cultuurhistorische
genoegdoening schuldig. Dit inzicht kan het werk van Hiëronymus Bosch ons helpen
bijbrengen.
Tot 's-Hertogenbosch gaat de vaderlandsche belangstelling gaarne uit: in
carnavalstijd. Dan beziet men er het leven, in allen ernst, een beetje van den mallen
kant, zooals Bosch het bezag. Maar het geheele jaar rond gaat men er, zonder
kleinmoedig of kleingeestig voorbehoud, op het leven in, zooals Bosch er op inging.
De rol, dien Hiëronymus Bosch in de Nederlandsche beschavingsgeschiedenis
heeft gespeeld, wordt door menigeen ten onrechte nog opgevat als de rol van een
dwaas, van een buitensporige. Men denkt dat hij zijn penseel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

4
hanteerde als een zotskolf. Blijft er, zijn buitensporigheden niet medegerekend, geen
gewone ‘Hollander’ over?
Er blijft heelemaal niets over! N i e t s , want de gewaande abnormaliteit - gewaand,
omdat zij slechts abnormaal is in onze oogen - blijkt juist het essentieele van een
bezielden inborst, welks ontvankelijkheid en daadkracht door den landaard goeddeels
werden bepaald. Ook Frans Hals heeft Brabantsch bloed in de aderen gehad, daarom
lijkt hij ons zoo onberekenbaar en soms zoo ongerijmd in zijn schildertrant. Ook
Vondel heeft Brabantsch bloed in de aderen gehad, daarom is hij ons niet tot een
‘Vader’ geworden, zooals de Zeeuwsche deftigheid Jacob Cats. Met eerbiedigen
schroom, met schrik en beven wordt de Prins der Dichters in zijn werken van
dramatische verbeelding door ons benaderd, - evenals Rubens, - evenals Bosch.
Vondel's Adam en Eva in den Hof vinden wij terug in het paneel, waarop Rubens
en Fluweelen Brueghel het Eerste Menschenpaar te midden der dieren schilderden
(in het Mauritshuis). Wij vinden ze ook terug, maar dan volgens de opvatting van
twee eeuwen vroeger, op een der luiken van het raadselachtig en onheilspellend
triptychon van Jeroen Bosch, waarin koning Philips II oogenweelde en stichting
vond, en dat nu nog met andere werken van den Meester in het Escoriaal bewaard
wordt. Het middenpaneel vertoont in een climax van exuberante verbeelding den
Tuin der Menschelijke Lusten; op de luiken aanschouwt men het aardsche doch
evenzeer bovenaardsche Paradijs, als hof van zuivere zaligheid, en het niet minder
bovenwerkelijke, meer dan onder-aardsche, verblijf der verdoemden: oord van bizarre
verschrikking1).
De hof Eden wordt als een wondertuin voor oogen getooverd. Daar verheft zich
in het midden een rozenroode fontein als uit kreeftescharen gegroeid; daar wassen
ook grillige rotsen als van enorme gebroken eierschalen; daar bewegen zich de meest
zonderlinge dieren. Een zwarte kat loopt fier met een gevangen muis weg op het
oogenblik waarop Adam, ontwakende, voor het eerst de oogen op Eva vestigt.
Preutsch in haar naaktheid wordt zij hem door God zelf toegevoerd. Deze wist wat
Hij deed. Ook de schilder wist het, achteraf.
Zoo iets is erg vreemd in zijn verstaanbaarheid. Heel deze kunst vereischt
opheldering, ondanks de duidelijkheid van haar gedaante. Rembrandt is vaak minder
duidelijk, en zijn werken hebben niettemin zulk een opheldering niet van noode. Het
zit niet in den tijdgeest of in den stijl. Het zit wel degelijk in den bodem waarin deze
verbeelding wortelt. Naar haar wezen is zij extatisch. Zeker zal ik niet beweren dat
Brabanders dit altoos zijn, of geacht moeten worden in dien staat bij voorkeur te
verkeeren; maar Hollanders zijn het zelden of nooit: zij zijn er niet vatbaar voor.
Evenals zijn ware landaard wordt ook de diepe vroomheid van Bosch

1) Over dit drieluik en over de persoonlijkheid van Philips II in verband met zijn paleis zie men
het artikel van Dr. H.E. van Gelder in dit tijdschrift: ‘El Escorial’; Juli 1935 (deel XC); in
het bijzonder blz. 17, met afbeelding.
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HIËRONYMUS BOSCH, DE HOF EDEN, LINKERLUIK VAN DEN TUIN DER LUSTEN IN HET ESCORIAAL

HIËRONYMUS BOSCH, DE DOOD VAN DEN GIERIGAARD, PARTICULIERE VERZAMELING TE WEENEN
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gemeenlijk miskend. Geertgen tot Sint Jans en de ‘Meester der Virgo inter Virgines’
acht men inniger, bezadigder, meer mannen van het hout, waaruit laat-middeleeuwsche
kunstenaars behooren te zijn gesneden. Zij hebben nooit vastelavond gevierd. Zij
nemen het leven enkel van den ordentelijken kant. Hun religie wordt door ingetogen
toewijding gekenmerkt.
Men wil dan niet inzien, dat de eerbied van Bosch voor het goddelijke en zijn
eerbied ook voor de levende schepping even groot zijn als die zijner noordelijke
kunstbroeders; alleen anders: getransporteerd in een toonschaal, waarvoor de besnaring
van het meer korzelig gemoed van Kennemers en Rijnlanders in den regel niet
toereikend is geweest.
Heeft deze Brabander zich ooit op Noord-Nederland georiënteerd of daarmede
contact onderhouden? Het is uit niets gebleken en er zijn duidelijke aanwijzingen
van het tegendeel. Het figureele gedeelte van zijn werken houdt op de meest
onmiskenbare wijze zoowel met kunstvormen, die in het Keulsche gebied werden
toegepast, als met de voorstellingswijze, zooals die in Vlaanderen gangbaar was,
verband.
Men neme als voorbeeld de Bespotting van Christus, zooals die door Jeroen Bosch
herhaaldelijk geschilderd is. De tegenstelling tusschen het lijdzaam slachtoffer en
de brutaliteit der beulen, die het met hun vuige aanwezigheid meer nog dan met hun
handeling schenden, ja het met hun weerzinwekkenden adem van nabij bezwalken,
zij is door Keulsche meesters reeds even fel voor oogen gesteld en ook zij zochten
daarbij het contrast tusschen den Mensch en het onmenschelijke van diens belagers
te verscherpen door deze laatsten tot verwerpelijke caricaturen te maken. De Meester
van de Legende van St. Joris heeft het in de profielen van zijn beulsknechten met
haakneuzen en puistkinnen aldus verstaan. De Meester van de Lijvensberger Passie
gaat niet anders te werk. Beiden zijn zij van Jeroen Bosch de oudere tijdgenooten.
Ook in de werken van vroegere Keulsche schilders is deze strekking tot het versterken
van het mede-lijden door het wekken van afgrijzen reeds waar te nemen. Het
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht bezit daarvan een aangrijpend voorbeeld in
een kras paneel, dat de Doornenkroning voorstelt. Daar heeft men kunst van ‘een
echten voorlooper’ van Bosch voor oogen.
Dan is ook het tempo, waarin sommige voorstellingen zich voltrekken, kenmerkend
voor onzen kunstenaar en voor het ‘midden’ waartoe hij behoorde. Een Kruisdraging
geschiedt volgens de Hollandsche traditie, die in de paneelen van Gerard David van
Oudewater nog duidelijk nawerkt, met afgemetenheid. Gaarne is het oogenblik
gekozen, waarop de H. Veronica, van deernis begaan, knielende zweet en bloed van
het gelaat van den Heiland heeft afgewischt. De treurige stoet heeft hiertoe een
oogenblik halt moeten maken. Jeroen Bosch vermijdt die episode. Bij hem heeft de
Kruistorsing plaats in een vaart van verbolgen ophitsing, van afbeuling, vol van
gejoel en gezeul. Het regent slagen en verwenschingen.
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In dit tempo nu van snoode heftigheid hebben ook de Keulsche meesters voor en na
den weg naar Golgotha ons voorgesteld, en ook de Geldersman Nicolaas Francke,
toen hij te Hamburg werkte, deed het niet anders. Op den samenhang van zijn kunst
met Zuidelijker opvatting der gewijde stoffen is reeds gewezen. De ingehoudenheid
van de Hollanders daarentegen bracht mede, dat zelfs beulen in hun bedrijf zich niet
te buiten gaan. Zij worden allerminst geidealiseerd, doch hun gedrag is als het ware
meer bezadigd; zij ‘vermijden’ het met hun getier de aandacht van het smartelijke
in de gedoogende gestalte van Jezus af te leiden. Overeenkomstig rhythme moet bij
het opvoeren van het Passiespel op de markt, gedurende de Lijdensweek, betracht
zijn. Wij moeten het ons anders denken te Gouda of te Delft dan te Brussel of te
's-Hertogenbosch.
Geen enkele opvatting, geen enkele voorstellingswijze, in Holland gangbaar, kan
definitief tot Bosch herleid worden, of omgekeerd. Men heeft in zijn kunst eenige
meer vage dan onmiskenbare verwantschap met den ‘Meester der Virgo inter Virgines’
opgemerkt, doch wij weten dat deze, evenals Bosch, met Brabantsche prenters in
connectie heeft gestaan. Het weinige, waarin de twee kunstenaars aan elkander
herinneren, wordt hierdoor genoegzaam opgehelderd.
Jeroen Bosch is in de stad, waar zijn vader reeds als schilder werkte, zijn leven
lang gevestigd gebleven. Zijn naam komt daar van 1488 af in archivalische bescheiden
herhaaldelijk voor. Hij stond er in hoog aanzien, ontving bestellingen zoowel van
hertog Philips den Schoone als later van de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk.
Hij is er in 1516 begraven. Niet heeft hij zich, zooals Brueghel of Gassel het deden,
naar Antwerpen verplaatst. Vandaar zijn isolement. In de St. Janskerk te
's-Hertogenbosch waren de twee belangrijkste altaarwerken, t.w. het drieluik boven
het Hoogaltaar en dat in O.L. Vrouwekapel van zijn hand. Het verdient de aandacht,
dat de toenmalige bouwmeester der kerk, Alaert du Hameel, met den schilder bevriend
was. Du Hameel had ook aanmerkelijke verdienste als graveur en verscheidene van
Jeroens stichtende of hekelende composities zijn ons in zijn prenten bewaard gebleven.
In zijn schilderwerk betracht Bosch gemeenlijk een meer atmosferische, deels ook
een mattere en grijziger toon dan door de Brugsche en Antwerpsche meesters in den
regel wordt toegepast. Zijn hallucinaties vernevelen zich soms in die mate, dat de
bewogenheid door een mystieke verstilling wordt vervangen. Dit is specifiek
‘Hollandsch’ genoemd.
Maar had de bevolking van het graafschap Holland dan van ouds het monopolie
van atmosferischen kijk op de dingen? Bezat zij een bijzondere geneigdheid tot
mystieke bezinning? Was Ruusbroeck een Hollander?....
Veeleer toont het gebluschte coloriet van Bosch zeer opmerkelijke verwantschap
met dat van Justus van Ghent, die in 1460 als meester in het gilde

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

7
te Antwerpen werd ingeschreven, doch vier jaar later naar zijn geboortestad
terugkeerde. Het verdient de aandacht, dat Bosch juist met Gent, en met geen andere
Vlaamsche stad, betrekking heeft onderhouden. Een altaarwerk van zijn hand was
er in de St. Bavo-kerk opgesteld. Onder de gewelven van de St. Bavo te Haarlem
heeft men van zijn kunst niet geweten.
Laten wij vooral ook niet vergeten, dat het atmosferisch geschilderde landschap
der 17de eeuw, zoo ‘typisch Hollandsch’ geacht, in het gewest van Bosch en Brueghel
ook wel degelijk is beoefend. Onder de vaders ervan zijn Abel Grimmer en Tobias
Verhaecht, Joos de Momper en Gillis de Hondecoeter (om van Hercules Seghers niet
te gewagen) rasechte Brabanders! Onder de vroege beoefenaars zijn drie Pieters uit
Antwerpen en Brussel: Stalpart, Deneyn en de Bloot. - Laten wij ook niet verzwijgen,
dat een Pieter Claesz. met zijn toch ook op de belichting a t m o s f e r i s c h afgestemde
stillevens Antwerpsche traditie voortzet; dat zijn wieg te Berghem heeft gestaan.
Laten wij toch inzien, dat ook ten Zuiden van den Moerdijk de atmosfeer
genoegzaam meetelde en zich liet gelden! Zou wat aan de boorden van IJ en Spaarne
werd aangevoeld langs de oevers van Maas en Schelde voor het schildersoog van
ouds onwaarneembaar zijn gebleven?
Te veel heeft in Brabant zelf de kunst van Quinten Metsijs en die der Brusselsche
hoofdmeesters als maatstaf bij uitstek van voortreffelijkheid gegolden. Te veel ook
hebben de werken van de manieristen eerst en van de romanisten vervolgens in het
midden der belangstelling gestaan. Gosewijn van der Weyden en Cornelis Metsijs
zijn in Brabant tot ruige huislieden gedegradeerd, waar zij in Holland als eerzame
konstschilders zouden hebben meegeteld.
De moderne kunstwetenschap heeft aan Boeren-Brueghel en aan Boeren-Teniers,
met al hun kroost, binnen de ‘Vlaamsche’ kunstgrenzen een natuurpark, een soort
reservaat ingeruimd, om zich van de overige niet ‘Hof- und Kirchenfähige’
gildebroeders maar wat af te maken. Bij de Hollanders vergeleken maakten zij immers
geen behoorlijk figuur, geen behoorlijk binnenhuis en geen behoorlijk zeetje. Zij
waren enkel maar laag bij den grond.
Men vergeet dan, of houdt er geen rekening mee, dat de meest begaafden van de
on-heroische Brabantsche schilders al voor 1600 naar het Noorden waren uitgeweken.
Maar ook deze uittocht en deze versmelting maakt achteraf een Hiëronymus Bosch
niet tot een ‘Frühholländer’!
Een zeer bedenkelijke indeeling dreigt in de Nederlandsche kunstgeschiedenis
ingang te vinden, waarbij voor Hiëronymus Bosch in Brabant geen plaats meer is!
Hij wordt uitgenoodigd na vier eeuwen alsnog uit te tijgen en het veld te ruimen. De
slechte gevolgen blijven niet uit. Zoo weet men, wat de 16de eeuw betreft, met een
Pieter Huys geen raad meer. Het lastige voor kenners, die de verschijnselen der
kunstgeschiedenis alleen in het confectie-magazijn betrekken, is dat deze ‘tweede
Hiëronymus’ niet te
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's-Hertogenbosch maar te Antwerpen werd geboren en ook niet, zooals Jan van
Hemixem deed, zijn domicilie naar Haarlem heeft willen verplaatsen alvorens zich
tot een realist te ontwikkelen.
Jan Mandijn, de Haarlemmer, toont verwantschap met Jeroen Bosch in de keuze
van zijn stoffen. Hij wordt diens navolger genoemd. Doch om daartoe te geraken
moest hij zijn geboortestad verlaten en zich te Antwerpen gaan vestigen. Men kan
hem dus ook niet als voorbeeld aanvoeren, als het er om gaat Jheronimus tot Hollander
te proclameeren.
En hij, op wiens schouders Jeroen's profeeten-mantel is gevallen, Boeren-Brueghel,
is de meest echte Brabander dien men zich kan denken. Terecht heeft een Oostenrijker
al lang geleden van hem gezegd: ‘Unter den Meistern, die den von Hieronymus
Bosch gegebenen Anregungen folgen, ist nur einer, Pieter Brueghel der Aeltere, der
seine künstlerische Erbschaft in vollem Umfange antritt’1). Reeds Carel van Mander
had dit opgemerkt.
***
Bosch is een eenzame die de wereld aandurft. Hij verhaalt de angstwekkende
genietingen van den tuin der lusten, de weelde van dat pseudo-paradijs, waarin al
het schoone en edele wordt tot zijn eigen persiflage, en alle zinnelijk genot tot zijn
eigen ontaarding. Ook in andere paneelen wordt het bedrijf, waarop het menschelijk
hart tuk is, ontleed in zijn onwaarde van duivelsche kluchtigheid, een meest ijdele
verrichting. De Heilige Antonius wordt gekweld door wezens, wier boosaardigheid
het meest daarin bestaat dat zij alleen in den droom ‘denkbaar’ zijn. Maar als de
droom als realiteit aanschouwelijk wordt gemaakt, zoodat wij hem wakend beleven
kunnen, dan wordt zijn verschrikking - ophoudend een waanbeeld te zijn - tot een
‘echte’ obsessie. Zij is niet meer te ontwijken; en toch weet men dat er alles aan
gelegen is zich er voor te hoeden.
Het is hier niet de moralist die vermaant, niet de boetprediker die dreigementen
voordraagt. Het wee der wereld, de schaamteloosheid der wereld, haar huichelarij,
haar gulzigheid, haar geilheid, ook haar voosheid en onrecht, het wordt alles op de
wijze eener demonische synthese door Bosch ook in een ander werk belichaamd.
Het is het tweede beroemde drieluik, dat in het Escoriaal bewaard wordt: ‘de
Hooiwagen’. Wij zien hier een in onze oogen kostelijke en onbetaalbare, maar in de
oogen van 's meesters tijdgenooten meer huiveringwekkende dan malle parodie op
de Triomphen van Planeetgoden en verpersoonlijkte Deugden, zooals de Renaissance
die ingang had doen vinden. Zinnebeeldige zegewagens in dien trant waren voor en
na ook door de Cameren van Rhetorica bij blijde inkomsten en andere feestelijke
gelegenheden opgetuigd. Hier ziet men al een heel bijzonder allegorisch

1) Fortunat von Schubert-Soldern: ‘Hieronymus Bosch und Pieter Brueghel der Aeltere’ in de
B e i t r ä g e z u r K u n s t g e s c h i c h t e F r a n z W i c k h o f f g e w i d m e t , Wien
1903, blz. 76.
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apparaat: een doodgewone opgeladen hooiwagen door de meest wonderlijke
gedrochten getrokken. Het hooi beteekent misschien een toespeling op de
vergankelheid der aardsche dingen, waarbij dan aan den 103e psalm gedacht mag
worden: ‘De dagen des menschen zijn als het gras....’. Een paar stel verliefde
wittebroodskinderen hebben op den last plaats genomen. Zij worden in hun bedrijf
van dartele minnekoozing vereerd door een knielenden engel.... zonder hoofd. Een
medemensch wordt onder de wielen van het voertuig gekneusd. Het deert niemand
dan hem alleen. Om den wagen ziet men krakeelende monniken, een vent die met
het mes in de vuist zijn gebuur te lijf gaat, een non met een zuigeling op den arm,
en nog andere lieden die zich in het openbaar misdragen. Maar paus en keizer volgen
plechtiglijk te paard aan het hoofd van een stoet van grooten der aarde, van notabele
rechters en van eerzame rentmeesters, als gold het de zegepraal te vieren van een
edel beginsel. Op de luiken is ter linkerzijde de geschiedenis van het eerste
menschenpaar afgebeeld, waarmede alle zondige ellende een aan vang nam; en ter
rechterzijde de Hellepoort, in de richting waarvan de wagen zich beweegt.
In zijn voorstellingen van den helschen brand en van de kwellingen der
verdoemden, hier als op andere paneelen, is Hiëronymus Bosch zeer kennelijk
beïnvloed door in zijn tijd verbreide geschriften, waarvan het prozawerk, dat den
titel draagt van ‘Tondalus' Visioen’, het voornaamste is. Een naar Bosch nog bij
diens leven en mogelijk in zijn atelier gecopieerd helletafereel (hetzelfde waarvan
wij hier het détail met den satanischen ‘jazz-band’, den acherontischen ‘wintersport’
en het tumult van dobbelaars en kaartspelers afbeelden), draagt dan ook het
veelzeggende opschrift ‘Visio Tondali’. Dit boek verscheen in druk te
's-Hertogenbosch in 1484. Ook andere uitgaven zijn er van bekend1). Hoewel wij het
nergens vonden medegedeeld, wil het ons voorkomen, dat de schrijver van Tondalus'
wedervaren (een hellevaart in den droom) op zijn beurt geïnspireerd werd door
bepaalde passages voorkomende in de profetie van Jeremias, en het is in het minst
niet uitgesloten dat ook Bosch zelf zich in dit bijbelboek heeft verdiept. De
verschrikkingen, waaraan het van God afvallig volk zich bloot stelt, worden er met
heilige hartstocht in afgeschilderd en dezelfde toon van weeklacht en ontstelde
vermaning klinkt herhaaldelijk op in de refereynen van dezen tijd. Wij halen er een
aan uit Jan van Stijevoort's bekenden bundel van 1524. Het is weder een Brabander
aan wien wij het woord geven:
Die werlt verkeert nu, Valschheyt regneert nu:
Elc begeert nu sijn eyghen baet!
Men vloect, men sweert nu, Justicie faelgeert nu,
Niemant en eert nu den geestelijken staet!

1) Zie nader R. Verdeyen en I. Endepols: T o n d a l u s ' V i s i o e n e n S t . P a t r i c i u s '
Vagevuur. Uitgave der Kon. Vlaamsche Academie 1914.
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Duecht wordt versmaet bi 's duvels raet,
Die nu doet quaet dien set men voert nu,
Die een d'ander haet, die werlt dus gaet
Op scaetsen maet, 't is al discoort nu
Van God! Wie hoort nu suydt of noordt nu
Spreken een woort nu dan van boeverijen?
Wat wort er vermoort nu om valsche partijen!
Haer compagnie is sotternie, ist Vlaminc, ist Hollander,
Mi dunckt 't is al mal een mal ander.
Trou is blint, gheen trou men vint,
Die werlt begint al heel te dwalen.
Gheen broot men vindt, die 't wel versindt;
Teghen die vader wil 't kint nu wederpalen.
Pausen, cardinalen, clercken, bursalen,
Duytschen ende Walen al t'eenemalen
Beghinnen sij te dwalen, want duecht sij haten.
's Paus ondersaten sij gheven oflaten
Om twee ducaten. Is 't niet goet coop?
Dan sijnder legaten, roffiaens soudaten,
Die gheern mede aten van den roomschen syroop.
Den helen hoop suijpt al een soop!
Waer ic loop of waer ic wandere,
Mij dunckt 't is al mal een mal andere.

Deze Jan van Stijevoort of van Steenvoort, een ontwikkeld geestelijke, leefde te
Utrecht, waar hem in twee kapittels prebenden waren toegewezen. De door hem
verzamelde refereynen doen den verwarden tijd in al zijn maatschappelijke en
geestelijke nooden, in al zijn vroomheid en schurftigheid kennen. En datzelfde is
met de werken van Hiëronymus Bosch het geval.
En toch zijn zoowel Jan van Stijevoort als Jeroen Bosch zich bij voortduring
bewust, dat die bonte, bezeten wereld Gods wereld is en blijft. Geeft de schilder er
een supreeme samenvatting van, als een epiloog, dan heeft deze twee aspecten: een
spelend kind, voorwaarts willend, argeloos vooruitstrevend achter zijn loopstoel, en de Verloren Zoon (datzelfde kind!), haveloos vooruit wankelend, met knikkende
knieën, nog omziende naar zijn bedreven zonde en zijn verderf. Zoo zien wij hem
op het paneel in het Museum Boymans, en op de buitenzijde van het drieluik met
den Hooiwagen.
Den Verloren Zoon ontmoeten wij ook herhaaldelijk in de navrante volksrijmelarij,
waarvan sommige teksten tot het einde der 15de eeuw teruggaan. Boven, in den
aanhef, kwamen de voortbrengselen van deze dichtkunst reeds ter sprake. Wij willen
er in den geest van Bosch ook mede eindigen.
‘Aernout - zoo vraagt de meester - spel mij een vol dozijne’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

11
En de knecht antwoordt prompt:
‘Dat zijn vier Rabauwen, en de vier Kockijnen,
Ende vier Putieren geldeloos;
Dat is een arm dozijn altoos’.

Evenals in het volksdicht wordt in de werken van Jeroen Bosch aan Aernouts
broederen moed ingesproken.
‘Als u swaerlijck de hongher bestaet,
Soo dat u de buyck aen de ribben slaet,
Ende ghy dan comt in dorp oft stadt
Bereghent, beslijckt, cout ende nat,
Soo seer dat ghy hebt den klippertandt,
Ende soo ghy dan hebt geldt nochte pandt,
Noch oock vleesch, noch oock broot,
Maer hebt hongher ende dorst seer groot,
Soo hoort wat ghy dan sult bestaen....’

Er volgen dan aanwijzingen, deels van bedenkelijk allooi, hoe men met het beste
gevolg zoowel op het medelijden als op de lichtgeloovigheid van zijn medemensch
een beroep kan doen.
Een ander lied behelst een reeks aanmoedigingen om met het Schip van Armoede
mede uit spelevaren te gaan: langs Droevendael, Smachtenburgh en Kranckentroost
naar het veelbeloovende land van Hongherijen1). Zulke raadgevingen aan hen die
Sinte Reyn-uyt's vaert willen varen, vindt men ook in het Antwerpsche Liedtboeck
van 1544, en Matthijs de Casteleyn, gestorven in 1550, onthaalde in dezen zelfden
tijd zijn Brabantsche hoorders op een Sermoen van Sinte Reynuut. De toenmalige
kluchtspelen wemelen van verwante motieven. Een eerbaar man als Cornelis Everaert,
factor van de Rederijkerskamer te Brugge, doet in zijn ‘esbattementen’ personen als
Scamel Ghemeente en Tribulacie optreden (1513), of hij brengt twee speellieden,
Stout en Onbescaemt, ten tooneele, die er een priester tusschennemen (1527). Zijn
klucht ‘Van den dryakelproever’, d.i. een kwakzalver (van 1528), vindt in het paneel
van Bosch in het Louvre zijn illustratie, zoo goed als het Luye-lecker-landt van het
gelijktijdige volksdicht Brueghel's verbeelding tot een meesterwerk inspireerde.
Kinderen van een bangen tijd vol schrille tegenstellingen, treden Jeroen Bosch en
Boeren-Brueghel ons tegemoet als twee kunstenaars, die ons met het wisselvallig
leven onverschrokken confronteeren. Maar van de twee is de ‘ziener’ Hiëronymus
Bosch het meest aangrijpend.

1) De aanhalingen zijn ontleend aan den bundel ‘Veelderhande geneuchlijke Dichten, Tafelspelen
ende Refereynen’ opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden in 1899. Nader over deze belangrijke uitgave Prof. Dr. J.W. Muller
in het T i j d s c h r i f t v o o r N e d e r l . L e t t e r k u n d e XVIII, blz. 200-218.
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Over de kunstzinnige versiering van wetenschappelijke instrumenten1)
door C.A. Crommelin
DE zin voor versiering, het streven naar uiterlijke verfraaiing van gebruiksvoorwerpen,
van woonhuizen en gebouwen, inwendig en uitwendig, is den mensch ingeschapen.
Sinds onheugelijke tijden, in alle stijlperioden, kan men dit streven waarnemen, soms
primitief en onbeholpen, nu eens beheerscht en vol harmonie, dan weer uitbundig
en fel. Ook in den tegenwoordigen tijd, waarin men op velerlei gebied van versiering
afstand heeft gedaan, bespeurt men nog allerwege een elementaire lust tot versieren,
bij voorbeeld bij de vervaardiging van alledaagsche gebruiksvoorwerpen en bij het
inrichten van woonvertrekken. Er is bijna geen gebruiksvoorwerp, het moge een
theekopje, een zakmes, een vaasje, een pennehouder of een keukenpannetje zijn, of
de maker heeft op zijne wijze getracht door een randje, een profiel, een krulletje of
wel door variatie van kleuren het uiterlijk ervan te verlevendigen; een woonkamer
wordt versierd door een gebloemd behang, door vaasjes op den schoorsteenmantel,
door schilderijen of platen aan den wand. Dat dergelijke versieringen dikwijls noch
kunstwaarde bezitten, noch goeden smaak toonen doet hier niets ter zake; wij willen
alleen vaststellen, dat de zucht tot versiering aanwezig is. Dit alles neemt echter niet
weg, dat wij in een tijd leven, waarin aan de versieringskunst in grooten stijl, bij
meubelen of bouwwerken, niet alleen weinig aandacht wordt geschonken, maar
waarin van de beoefening van deze kunst in vele gevallen principieel wordt afgezien.
Zoo is het ook in de kunstnijverheid, en in de machine-, gereedschaps- en
instrumentenbouw bestaat zij al sinds meer dan een eeuw in 't geheel niet meer.
Van den modernen tijd sprekend moest ik de woorden ‘kunstnijverheid’ en
‘instrumentenbouw’ afzonderlijk, zonder onderling verband gebruiken. Inderdaad,
wetenschappelijke instrumenten worden heden ten dage in fabrieken of speciale
werkplaatsen vervaardigd en noch met versieringskunst in algemeenen, noch met
kunstnijverheid in engeren zin heeft deze industrie iets meer uit te staan. Een
hedendaagsch astronoom of physicus zou groote oogen opzetten als hij bemerkte,
dat de constructeur van een zijner instru-

1) Voordracht, gehouden den 18den Februari 1935 voor de leden van het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam.
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menten ook maar een poging had gedaan, dit kunstzinnig te versieren.
In vroeger eeuwen was dit geheel anders. Fabrieken met draaibanken, fraismachines
en de vele andere werktuigmachines, zooals de technische term luidt, bestonden nog
niet en de vervaardiging van de wetenschappelijke instrumenten geschiedde uitsluitend
door handwerkslieden. Voor deze handwerkslieden der 15de, 16de, tot de 18de eeuw
toe, was het gewoonlijk een uitgemaakte zaak, dat zij ieder voorwerp, dat zij maakten,
dus ook een instrument, trachtten te versieren en hiervan getuigen nog vele
instrumenten uit die eeuwen.
Wanneer wij van instrumenten spreken, dan hebben wij daaronder, wat de 15de
en 16de eeuw betreft, uitsluitend astronomische instrumenten1) te verstaan; de
astronomie was in die dagen de eenige natuurwetenschap, die reeds over een
instrumentarium van beteekenis beschikte, aangezien hare beoefenaren quantitatieve
metingen van noode hadden. De physica begint hiermede pas in de 17de eeuw en de
overige natuurwetenschappen nog veel later.
Wat het materiaal betreft, waarvan deze instrumenten gemaakt werden, dit was
bijna altijd metaal, voornamelijk de als geelkoper en brons bekend staande
legeeringen, die bij gelegenheid in het vuur verguld2) werden. Voor statieven en
monturen, bij uitzondering ook voor de instrumenten zelf, werd wel eens hout, een
enkele maal ivoor of been gebruikt, maar deze materialen hebben voor den ouden
instrumentenbouw toch slechts een geheel ondergeschikte beteekenis. Onze
versierende handwerkslieden waren vrijwel uitsluitend metaalbewerkers.
De vraag, waarmede wij ons nu om te beginnen hebben bezig te houden is: waaraan
ontleenden deze metaalbewerkers de motieven voor hun versierend werk?
Op de oudste instrumenten, die tot ons zijn gekomen, Perzische en Arabische
astrolabia uit de 10de en 11de eeuw, vinden wij de versieringsmotieven, die typeerend
zijn voor de Perzische en Arabische versieringskunst van die eeuwen: arabesken,
met blad-, vooral Acanthusmotieven als vlakvulling, op de Arabische bovendien
figuren van dieren en menschen. De Perzische vooral vertoonen dikwijls fraaie
voorbeelden van epigraphische versiering, d.i. de voor de Oostersche kunst
karakteristieke wijze van vlakversiering met Arabisch letterschrift, waarvan de
ontcijfering den orientalisten dikwijls zooveel hoofdbreken kost3). Al deze
versieringsmotieven handhaven zich tot in de 17de en 18de eeuw. De welbekende
polygoon-geometrische vormen zijn echter op de Oostersche astrolabia nergens te
vinden4).

1) Daarbij inbegrepen de zeevaartkundige, de landmeetkundige en ook de astrologische.
2) Bij deze wijze van vergulden, die soms nog wel gebruikt schijnt te worden, wordt
goudamalgama op het voorwerp gebracht. Door verhitting laat men het kwik verdampen,
zoodat een dunne laag goud op het voorwerp achterblijft.
3) Afb. 17.
4) Afb. 1, 2, 3 en 4.
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Met de Westersche instrumenten is het eenigszins anders gesteld. De oudste, die wij
kennen, eveneens astrolabia en wel Italiaansche, Fransche en Duitsche uit de 14de
en de eerste helft der 15de eeuw, zijn weinig of in 't geheel niet versierd. In de 15de
eeuw werd dit echter anders, aangezien toen in West-Europa een kunstvorm, die de
Duitschers Ornamentstich noemen, een benaming gevoegelijk door ornamentgravure
of, beter, door versieringsprent te vertalen, haar intrede deed1). In de 15de eeuw
immers, toen boekdruk, houtsnede en kopergravure tot ontwikkeling kwamen, opende
zich de mogelijkheid voor architekten, beeldhouwers en schilders om hunne
denkbeelden over vorm en schoonheid, gestoken in het nieuwe gewaad, mechanisch
te vermenigvuldigen en te verspreiden. Maar niet alléén beeldhouwers, schilders en
architekten werkten op deze wijze: de nieuwe werkwijze deed een klasse van
beroepsgraveurs ontstaan, waarvan een deel, lang niet alle, er zich op toelegden, de
versieringskunst van het handwerk vorm en stijl te verschaffen door
versieringsmotieven te graveeren met het zeer bepaalde doel, dat deze gravures in
de werkplaatsen zouden komen en zoodoende haar invloed op de kunstnijverheid
zouden doen gelden. Deze prenten en prentjes kwamen in de werkplaatsen der
instrumentmakers, zij werden gecopieerd in het metaal, vaak ook gevarieerd, zoodat
men kan zeggen, dat van de 15de eeuw af de invloed van een bepaalde stijlperiode
zich door middel der versieringsprenten en -prentjes naar de ornamenten der
instrumenten den weg heeft gebaand2).
De eerste graveurs in de 15de eeuw schijnen Duitsche en Nederlandsche
goudsmeden te zijn geweest. Door hun beroep waren zij zoowel met de graveernaald
als met het teekenstift vertrouwd en zoo zullen zij er toe gekomen zijn prentjes te
graveeren en in den handel te brengen, niet alleen versieringsprenten, maar ook
speelkaarten, stichtelijke plaatjes en dergelijke. De ornamentgravures waren
gewoonlijk van algemeene strekking, zij konden gebruikt worden door en kwamen
in de werkplaatsen van boekbinders en glasschilders, pottenbakkers en goudsmeden,
houtsnijders en metaalbewerkers.
Bepalen wij ons verder tot dat deel der versieringsprentkunst, dat voor de
astronomische instrumentmakerij van beteekenis is geweest, dan zien wij, dat hiervoor
in de 15de en vooral in de 16de eeuw Duitschland en Italië in de eerste plaats
belangrijk zijn. In Italië sloten de graveurs zich nauw bij de toen gangbare quattrocento
ornamentiek aan. Men vindt in hun werk de arabesken - waarover straks uitvoeriger
-, medaillons met linten, bladwerk, de grotteschi (sinds de ontdekking van de thermen
van Titus in 't

1) Zie o.a. Peter Jessen, Der Ornamentstich, Berlijn, 1920; Alfred Lichtwark, Der Ornamentstich
der Frührenaissance, Berlijn 1888; R. Berliner, Ornamentale Vorlage Blätter des 15. bis 18.
Jahrhunderts, Leipzig, 1926.
2) Sinds ongeveer 100 jaar heeft de kunstgeschiedenis haar aandacht ook op de versieringsprenten
gevestigd en is men deze gaan verzamelen, classificeeren en bestudeeren. De belangrijkste
en volledigste verzameling bevindt zich thans in de Bibliotheek van het Kunstgewerbe
Museum te Berlijn.
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eind der 15de eeuw, vooral door Rafaël toegepast in de Vaticaansche Loggien en de
Villa Madama), over 't algemeen motieven voor de, tijdens de Gothiek verwaarloosde,
vlakversiering. Naar laat-Gothische motieven behoeft men hier niet te zoeken, want
al hebben in de Italiaansche architectuur late Gothiek en Renaissance een tijd lang
naast elkaar bestaan, in de decoratieve kunst is dit niet het geval geweest1); deze kunst
en ook de prentkunst heeft zuiver Renaissancekarakter zonder toevoegingen uit de
late Gothiek. Ontmoeten wij onder de grondleggers der Renaissance-ornamentiek
de beroemdste kunstenaars, Brunellesco2), Donatello3) en den Paduaanschen schilder
Squarcione4) in de 15de, Benvenuto Cellini5) in de 16de eeuw, de Italiaansche
prentkunstenaars daarentegen zijn veel minder bekend. Ik noem alleen den naam van
Nicoletto da Modena6), aangezien zijn invloed op de ornamentiek der instrumenten
hier en daar kan worden aangetoond.
In Duitschland komt de versieringsprentkunst op in den laat-Gotischen tijd en
ontwikkelt zich in het midden der 16de eeuw tot groote productiviteit. In Augsburg
werkt Hans Burgkmair7), onder sterken Italiaanschen invloed. In Neurenberg, met
Augsburg brandpunt der 16de eeuwsche instrumentmakerij, ontplooit zich,
zelfstandiger en kunstzinniger, de werkzaamheid van Hans Sebald Beham8) en Bartel
Beham9). Noemen wij nog den Westfaal Heinrich Aldegrever10) en voorts wat de
Nederlanden betreft Lucas van Leyden11) en den monogrammist G.J.12), dan bespaar
ik u verder de vele honderden namen van graveurs, die tot ons zijn gekomen met
uitzondering alleen van nog eenige weinigen, die ik straks zal noemen, aangezien
zij van bijzonder belang zijn voor de instrumentmakerij.
Wat betreft de speciale vormen, die men in de versieringen aantreft, interesseeren
ons in het bijzonder het rolwerk en de arabeske of maureske. Deze laatstgenoemde
vorm vooral is voor de ornamentiek der Italiaansche Renaissance karakteristiek. Van
den Islam over Venetië en Spanje naar Italië en Frankrijk gekomen en oorspronkelijk
bestaande uit opstijgende versieringen aan pilasters, werd zij al spoedig de benaming
voor een bepaalde soort van vlakvulling. ‘Die Aufgabe war’, zegt Burckhardt13), ‘die
mehr idealen oder mehr realen Pflanzen sowohl in betreff der Blätter als der Verschlin-

1) Vrij uitvoerig o.a. in J. Burckhardt, Die Kunst der Renaissance in Italien (vroeger Die
Geschichte enz. genoemd) § 130 sqq; Cicerone, 1ste stuk.
2) 1377-1446.
3) 1386-1466.
4) 1394-1474.
5) 1500-1572.
6) Leefde ± 1500.
7) 1473-I531.
8) 1500-1550.
9) 1502-1540.
10) 1502-?
11) 1494-1533.
12) Leefde in de eerste helft der 16de eeuw.
13) Die Kunst der Renaissance § 134.
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gungen und Windungen edel zu bilden, sie mit belebten sowohl als leblosen
Gegenständen richtig zu vermischen oder, wenn das Grundmotiv statt einer Pflanze
mehr eine Trophaë ist, dieselbe aus schönen und unter sich anmutig
zusammenhängenden Gegenständen zu komponieren’. Het rolwerk is het eerst
gebruikt door schilders en decorateurs, vooral in gips, stucadoors dus, die omstreeks
1530 door Frans I in zijn paleis te Fontainebleau te werk waren gesteld, Rosso (Maître
Roux noemden de Franschen hem), Primaticcio, Pellegrino en anderen, een groep
kunstenaars, van wie zooveel origineels is uitgegaan, dat men hen soms met den
naam van ‘school van Fontainebleau’ aanduidt. In de Nederlanden verbinden Cornelis
Floris1), Hieronymus Cock2) en Theodoor de Bry3) het rolwerk met de grotteske. In
Duitschland doet zich bovenal de invloed van Peter Flötner of Flettner4) gelden, in
Neurenberg in 't bijzonder die van den productieven en oppervlakkigen Virgil Solis5).

AFB. 9, HOUTSNEDE, TER ILLUSTRATIE VAN VERSCHILLENDE OPTISCHE VERSCHIJNSELEN, VAN PETER
FLÖTNER, VOORKOMEND OP HET TITELBLAD VAN ‘VITELLIONIS MATHEMATICI DOCTISSIMI πε
πτι
ς ETC.’, NEURENBERG 1535

Na het jaar 1600 heeft de versieringsprentkunst, op zich zelf belangrijk genoeg,
weinig invloed meer op de instrumentmakerij uitgeoefend. De Augsburger en
Neurenberger werkplaatsen herhalen tot in den treure de oudere vormen, doch brengen
niets nieuws. Alleen het gebruik van het Acanthus motief verdient vermelding. Na
een korten opbloei in het eind der 17de eeuw verliest de versieringskunst der
instrumentmakerij in de 18de eeuw veel van hare beteekenis om meer en meer voor
de ‘moderne zakelijkheid’ plaats te maken. Alleen de populaire zonnewijzers, die in
de 18de eeuw velen als tijdmeter dienden, verheugen zich nog in de belangstelling
der decorateurs. Men herhaalde de bekende vormen en paste soms primitieve
Rokokodecoraties toe. Een merkwaardig man was in de eerste helft der 18de eeuw
de Neurenberger Johann Jacob Schübler6), zoowel mathematicus als instrumentmaker
en graveur, die, deze vakken vereenigend, decoratieve prentjes van zonnewijzers
graveerde.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Geb. 1514 te Antwerpen.
Leefde in het midden der 16de eeuw.
Geb. 1528 te Luik.
± 1500-1546. Zie Afb. 9.
Geb. ± 1515.
† 1741. Zie Afb. 14.
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Beschouwen wij onze astronomische instrumenten thans nader en wel om te
beginnen het allerbelangrijkste, het astrolabium7), dat onder den naam van

7) Zie o.a. R.T. Gunther. The astrolabes of the world, Oxford 1932.
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στ ολ βος of τ
γανον στ ολαβι
ν bij Ptolemaeus en de Grieksche
mathematici voorkomt en waarvan de naam afgeleid is van
στ
of τ
στ ον
= het hemellichaam en λαμβ νειν = vatten. Het astrolabium, reeds van den
Griekschen astronoom Hipparchus1) afkomstig, waarschijnlijk door hem uitgevonden,
is een hoekmeetinstrument, waarmede men bovendien nog allerlei vraagstukken
langs graphischen weg kan oplossen; een instrument van zeer veelzijdig gebruik dus.
Het bestaat uit een cirkelvormige mater met randverdeeling, een aantal ronde schijven,
planisphaeria genaamd, waarop dikwijls een wir-war van projecties, voorts een rete
of net, ook wel spin genoemd, gewoonlijk rijk versierd en in het netwerk van
uitstekende punten, de plaatsen van vaste sterren aanduidend, voorzien en tenslotte
een of meer viseerinrichtingen, dit alles draaibaar om een gemeenschappelijke as.
In vele oude werken vindt men uitvoerige beschrijvingen van het veelzijdig en lang
niet eenvoudig gebruik van dit werktuig, doch hiermede zal ik u niet vermoeien. Laat
ik alleen opmerken, dat, afgezien van al het andere, het astrolabium het universeele
hoekmeetinstrument der oudheid en ook der latere eeuwen, tot de 18de eeuw, is
geweest. De plaatsbepalende astronomie en zeevaartkunde toch werkte uitsluitend
met metingen van hoeken. Bij de bepaling der zonshoogte boven den horizon bijv.,
de grootheid waaruit een zeeman de geographische breedte berekent, hing het
astrolabium aan den ring, met de viseerinrichting werd de zonshoogte op de
randverdeeling vastgelegd en vervolgens afgelezen2). Wilde men den hoek tusschen
de maan en een ster of wel tusschen twee sterren bepalen, dan hield men het
instrument in de hand om het de juiste richting te geven. Ook voor hoekmetingen op
de aarde, zooals die voor het landmeten noodig zijn, kon men het astrolabium
gebruiken en hierdoor is het gekomen, dat men langzamerhand ieder
hoekmeetinstrument een astrolabium is gaan noemen, ook al werd het in 't geheel
niet meer op de astra gericht. De hedendaagsche landmeters spreken van hun
astrolabium en bedoelen daarmede niets anders dan een hoekmeetinstrument voor
geodetisch gebruik. Wij zullen echter aan de oude beteekenis van het woord
vasthouden.
Dit werktuig is, van de oudheid af, door alle eeuwen heen vervaardigd en gebruikt,
eerst door de Grieken, later door de Byzantijnen, de Perzen, de Indiërs, de Arabieren
en de Mooren en van deze oudste oostersche astrobalia bestaat - ik heb het reeds
vermeld - nog menig exemplaar. Zoo bevindt zich te Brescia3) het eenige Byzantijnsche
exemplaar, dat tot ons is gekomen, van 1062, te Oxford een Perzisch van 984, te
Benares een Indisch van 1270 en zoo voorts4), maar ook eeuwen later, tot in de 18de
eeuw, hebben de Oostersche volken astrolabia vervaardigd5). Dat deze oudste
astrolabia kostbare en zeld-

1)
2)
3)
4)
5)

Midden der 2de eeuw v.Chr., Rhodos en Alexandrië.
Afb. 18.
In het Museo dell' Età cristiana.
Afb. 1, 2, 3 en 4.
Afb. 16 en 17.
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zame museumstukken zijn behoeft wel nauwelijks betoog. In de latere eeuwen hebben
de West-Europeesche volken van de Oostersche den vorm van het instrument
overgenomen, de ornamentiek daarentegen werd anders.
Wij willen nu in het bijzonder het oog vestigen op de voortbrengselen van
West-Europa, van Frankrijk, Italië, Engeland, Duitschland en de Nederlanden uit de
15de en daarop volgende eeuwen, waar wij verband met de versieringsprentkunst
kunnen aanwijzen.
Een van de oudste, fraaiste en belangrijkste Westersche astrolabia is dat van
Piervincenzo Danti1) van Perugia, thans in het Museum für Kunst und Gewerbe te
Hamburg, stammend uit het einde der 15de eeuw en eertijds eigendom van Danti's
leermeester, Alphenus Severus. De Rete is streng symmetrisch gehouden en de
versieringen zijn aan de Italiaansche Renaissance ontleend, dolfijnen, klauwen, horens
des overvloeds en dergelijke. Een Arabisch element vertoonen de slangen, terwijl
de ornamentiek bij den ring aan versieringspren ten van Nicoletta da Modena
herinnert2).
De Duitsche instrumenten uit dienzelfden tijd zijn nog plomp en eenvoudig, vrijwel
zonder versiering, de bloeitijd valt later. Merkwaardig is reeds het sierlijke vroeg
16de eeuwsche astrolabium van Georg Hartmann3) van Neurenberg, thans in het
Kestner Museum te Hannover4), maar de schoonste instrumenten stammen uit het
midden en het einde der 16de eeuw, toen de groote meesters der
instrumentmakerskunst Christoph Schissler, Ulrich Schniep en Erasmus Habermel,
om geen minderen te noemen, hunne talenten ten toon spreidden5).
De Augsburger Christoph Schissler6), wiens werk men het best in de
Mathematisch-Physikalische Salon in het Zwinger te Dresden kan bewonderen, is
wellicht de geniaalste instrumentmaker der Duitsche Renaissance geweest. Vooral
aan Virgil Solis en aan Heinrich Aldegrever ontleende hij zijn versieringsmotieven.
Hij vervaardigde voornamelijk kleine instrumenten, zakinstrumenten, zooals zij toen
ook al genoemd werden, kompassen, zonnewijzers en astrolabia. Te Hamburg bevindt
zich een klein zakastrolabium voor nautisch gebruik van zijn hand, met prachtig
graveerwerk.
Een dergelijk instrument van Schniep bezit het Schlesische Museum für
Kunstgewerbe und Altertümer te Breslau. Ulrich Schniep7) heeft zijn leertijd
waarschijnlijk te Augsburg doorgebracht, doch het eigenlijke terrein zijner
werkzaamheid is München geweest, waar hij als instrument-en uurwerkmaker

1)
2)
3)
4)

† 1512.
Afb. 6.
1489-1564.
Een dergelijk instrument in de verzameling Mensing, thans in het Adler Planetarium te
Chicago. Men zie over deze verzameling: Sammlung Mensing, Altwissenschaftliche
Instrumente, Katalog bearbeitet von Max Engelmann, Amsterdam, Frederik Muller 1924.
5) Zie o.a. Alfred Rohde, Die Geschichte der wissenschaftlichen Instrumente, Leipzig 1923.
6) † 1608.
7) † 1588.
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aan het hof van hertog Wilhelm V van Beieren grooten naam heeft gemaakt.
Zoowel van Schissler als van Schniep heeft men kunnen aantoonen, dat zij
versieringsmotieven aan Aldegrever, Lucas van Leyden en den monogrammist G.J.
ontleend hebben.
Op Erasmus Habermel, die ook astrolabia vervaardigd heeft, doch meer bekend
is door zijn andere instrumenten, komen wij nog terug.
Vermelden wij nog den Nederlander Gualterus Arscenius1), neef en leerling van
den in Leuven werkenden Frieschen cosmograaf en medicus Gemma Frisius2), van
wiens hand de verzameling Mensing twee astrolabia en een armillaarspheer en het
Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum te Leiden een grooten
ringvormigen zonnewijzer bezit, en den te Rome werkenden Johannis Bos3), zoon
van den kartograaf Jacobus Bosius, volgens hun naam onmiskenbaar van
Nederlandschen oorsprong, van wien zoowel in de verzameling Mensing als in het
Leidsche Museum een schitterend klein astrolabium te vinden is, tenslotte den
Antwerpenaar Michael Coignet4), eveneens in het Leidsche Museum waardig
vertegenwoordigd, dan laten wij verder de talrijke overige astrolabiummakers
ongenoemd.
De zooeven genoemde armillaarspheer, naar verluidt reeds door Eratosthenes5) in
de 3de eeuw v.C. geconstrueerd en gebruikt, is veel meer demonstratie- dan
meetinstrument6). Het bestaat uit een aantal metalen concentrische ringen, meridianen,
breedtecirkels, ecliptica en diergelijke voorstellende, en alle op het oppervlak van
één bol liggend, met de aarde in het middelpunt volgens Ptolemaeische opvatting en
dit alles gemonteerd op een dikwijls uitvoerig versierden voet. Ook de sterrebeelden
van den dierenriem of zodiak gaven veelal aanleiding tot fraai drijf- of graveerwerk.
Niet alleen voor astronomische, maar vooral ook voor astrologische doeleinden
werden deze spheren gebruikt. Afziende van de vele primitieve en middelmatige
exemplaren, die men in allerlei musea vindt, vermelden wij twee vroeg 16de eeuwsche
en zeldzame van den Keulenaar Caspar Vopell7), de eene in het Altnordische Museum
te Kopenhagen, de andere in particulier bezit in Amerika, voorts een zeer fraai
exemplaar van een onbekend 16de eeuwsch Zuidduitsch meester te Hamburg, tenslotte
bekende instrumenten van Christoph Schissler te Augsburg, van Michael Coignet in
de verzameling Mensing en van Erasmus Habermel te Dresden.
Deze Erasmus Habermel was ongetwijfeld de belangrijkste der 16de eeuwsche
Zuidduitsche instrumentmakers; waarschijnlijk stamt hij uit Annaberg en was daar
leerling van den mathematicus Adam Riese; hij werkte in 1586

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Leefde in het midden der 16de eeuw en werkte van 1560 af in de werkplaats van zijn oom.
1508-1555.
Leefde omstreeks 1500. Zie Afb. 12 en 13.
Leefde omstreeks 1600. Zie Afb. 10 en 11.
275-194 v.Chr., Athene en Alexandrië.
Afb. 5.
1511-1561.
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en 1587 voor den beroemden Italiaanschen medicus Dr. Franciscus Paduanius van
Forli, woonde van 1587 af in Praag, waar hij in 1594 astronomisch en geometrisch
instrumentmaker van Keizer Rudolf II werd, werkte ook voor den Deenschen
astronoom Tycho Brahe1), en stierf in 1606. Zijne versieringsmotieven ontleende hij
veelal aan Floris en Cock en hij paste geregeld het rolwerk toe. In verscheidene
musea, o.a. in die te Dresden, Hamburg en te Neurenberg vindt men zijn instrumenten,
astrologische schijven, torqueta, eeuwigdurende kalenders, universaalinstrumenten
en wegmeters. Het Leidsche Museum is in het gelukkig bezit van een fraai
rekeninstrumentje van zijn hand.2)
Laten wij nu verder de vele andere vormen, die men aan hoekmeetinstrumenten
gegeven heeft3) - een belangrijke vorm is o.a. het torquetum - rusten, dan vragen
vooral de tijdmeters onze aandacht, waarbij ieder natuurlijk in de eerste plaats aan
een raderuurwerk denkt. Raderuurwerken waren stellig in het begin der 14de eeuw
vrij algemeen bekend, zooals blijkt uit een bekende en volkomen duidelijke plaats
in Dante's Paradiso4), doch deze primitieve uurwerken liepen onregelmatig, zoodat
zij als wetenschappelijke instrumenten nauwelijks in aanmerking kwamen. Later, na
Christiaan Huygens'5) uitvinding van het slingeruurwerk in 1656, kwamen de
raderuurwerken langzamerhand algemeener in gebruik, zoowel in het dagelijksche
leven als in de wetenschap; een astronomische klok of chronometer werd echter in
de 17de eeuw reeds niet meer versierd, in de 18de eeuw nog veel minder. Dit was
wèl het geval met de pendules en klokken voor huisgebruik, maar deze
versieringskunst behoort in het gebied der meubelkunst thuis en valt dus buiten ons
eigenlijk onderwerp.
De tijdmeters, die ik op het oog heb zijn zonnewijzers; ook deze instrumenten en
instrumentjes werden volstrekt niet uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden
gebruikt, doch ook als tijdmeter in het dagelijksch leven, in een tijd, toen
raderuurwerken en horloges de koopkracht van het groote publiek verre te boven
gingen. Zij spelen vooral in de 16de eeuw een groote rol in de wetenschappelijke
instrumentmakerskunst.
Het beginsel, waarop de werking van het instrument berust, is eenvoudig en bekend
genoeg: de schaduw van een draad of dun staafje, dat evenwijdig aan de as der aarde
geplaatst is, valt op een verdeelde schaal en wijst daar den tijd aan. Het
schaduwgevend voorwerp moet dus in de richting noordzuid georiënteerd zijn,
vandaar dat een zonnewijzer veelal een kompas bevat. De helling ervan varieert met
de geographische breedte. De schaal werd op allerlei wijzen aan het instrument
aangebracht, horizontaal, soms ook ver-

1) 1546-1601.
2) Acht en twintig instrumenten van Habermel, afkomstig uit de verzameling van het Palazzo
Strozzi te Florence zijn in 1911 door de firma Frederik Muller te Amsterdam verkocht. Zij
zijn naar alle windstreken verspreid.
3) Afb. 8.
4) Canto XXIV v. 13, 14, 15.
5) 1629-1695.
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ticaal (bijv. bij de beide zonnewijzers aan de Damzijde van de Nieuwe Kerk te
Amsterdam), veelal echter aequatoriaal, d.w.z. evenwijdig met het vlak van den
aequator, tenslotte in een ring, zoodat men instrumenten, waarbij dit het geval is,
zonneringen noemt.
Zonnewijzers zijn gemaakt in alle eeuwen, in alle landen, en in allerlei uitvoeringen,
groote verticale aan de gevels van gebouwen, kleine om in den zak te dragen, zij zijn
vervaardigd van metaal, hout, been en ivoor, ja zelfs van een zacht soort steen, en
door vrijwel alle kunstenaars, wier namen ik genoemd heb. Er zijn onversierde en
rijkversierde, mooie en leelijke, de mooiste, zooals zich denken laat, uit de 16de
eeuw; aan de 18de eeuwsche exemplaren kan men duidelijk den achteruitgang van
het wetenschappelijk handwerk en het op onbeholpen wijze aanbrengen en herhalen
van oudere versieringsmotieven demonstreeren.
Afzonderlijk vermelding verdienen nog de nachttijdmeters, instrumenten, waarmede
men ook 's nachts, wanneer de hemel tenminste helder was, den tijd kon bepalen.
Men viseerde door een opening in het midden van het instrument de poolster, draaide
een lineaal zoolang, totdat de twee sterren α en β van den Grooten Beer juist langs
den rand der lineaal gezien werden; de stand van de lineaal op den verdeelden rand
van het instrument gaf dan den tijd aan. Ook van dit soort instrumenten bestaan in
verschillende musea en verzamelingen 16de en 17de eeuwsche voorbeelden, b.v.
van de hand van Ulrich Schniep en van den Wolfenbüttelschen instrumentmaker
Wolfgang Hager1), die uitmunten door fraaie versiering en uitmuntend graveerwerk.
Na dit vluchtig overzicht van eenige belangrijke typen van instrumenten is de stof
echter nog lang niet uitgeput. Wij hebben nog niet gesproken en zullen ook niet
spreken, om niet te uitvoerig te worden, over wegmeters, schredemeters of
podometers, over landmeetkundige instrumenten, over waterpassen en hellingsmeters,
over linealen en graadbogen, over de zoo belangrijke proportionaalpassers of sectoren,
over de kompassen2), over de tallooze astronomische en mathematische
rekeninstrumentjes. Vele van al deze instrumenten leenden zich weinig tot
versieringen, van vele andere daarentegen kennen wij exemplaren, die juist uitmunten
door fraai ornament; het rijke vlakornament der wegmeters, bijv. is beroemd. Deze
opmerking geldt trouwens evenzeer voor de behandelde instrumenten; steeds zijn,
naast de min of meer rijk versierde, ook eenvoudiger, weinig of niet versierde,
goedkoopere instrumenten vervaardigd, bijv. scheepsastrolabia. Geen schipper heeft
er natuurlijk ooit aan gedacht een fraai en kostbaar astrolabium op zijn reizen mee
te nemen.
Wij hebben tot dusver uitsluitend over astronomische instrumenten gesproken en
niet over physische. Inderdaad, met de physische instrumenten

1) 1643-1705.
2) Afb. 7.
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is het, zooals ik reeds opmerkte, geheel anders gesteld en de oorzaak daarvan is niet
ver te zoeken. De experimenteele astronomie stamt uit de oudheid, de professioneele
astronomische instrumentmakerij uit de 15de eeuw, zoo niet vroeger, om reeds in
de 16de eeuw haar tijdperk van grootsten bloei te beleven. Maar in die eeuw bestond
er nog zoo goed als geen experimenteele physica, deze begint pas met Galileï1), dat
wil zeggen omstreeks het jaar 1600 en vóór dien tijd was er dus noch behoefte aan,
noch vraag naar physische instrumenten. Maar ook in de 17de eeuw bestond er nog
geen professioneele natuurkundige instrumentmakerskunst en deze eeuw biedt het
belangwekkende schouwspel van de natuuronderzoekers, die bij gebrek aan
instrumentmakers, zelf hun instrumenten vervaardigen, hoogstens geholpen door
een timmerman, een smid of een blikslager. Zoo liet Christiaan Huygens zijn
verrrekijkers door een Haagsch blikslager maken, de lenzen sleep hij, geholpen door
zijn ouderen broer Constantijn den Jongen2) zelf, eerst uit de hand, later op een zelf
geconstrueerde slijpbank; zoo werkte ook de Danziger astronoom Hevelius3), zoo
vervaardigde Antonie van Leeuwenhoek4) te Delft zijn eigen microscoopjes, de kleine
sterke lensjes inbegrepen.
Maar in de laatste helft der 17de eeuw woonden te Leiden de beide broeders
Samuel5) en Johan van Musschenbroek6), gesproten uit een oorspronkelijk Vlaamsch
geslacht, waarin sinds eenige generaties de kunst van metaalbewerken, van het
vervaardigen van groote kerkkronen bijv., van vader op zoon was overgegaan. Samuel
nu had zich toegelegd op de wetenschappelijke instrumentmakerij; hij maakte echter
geen astronomische instrumenten, maar medische en anatomische, injectiespuiten
en naar het schijnt ook microscopen, voorts luchtpompen, een der instrumenten par
excellence van de natuurkundigen dier dagen. Zijn veel jongere broer Johan, legde
zich vooral toe op de vervaardiging van luchtpompen en van kleine
handmicroscoopjes. Hier ziet men dus het eerste begin van een professioneele
natuurkundige instrumentmakerij, doch dit bedrijf steunde niet op een 15de en 16de
eeuwsche traditie van kunsthandwerk en stelselmatig aangekweekte en beoefende
versieringskunst, zooals dit bij de astronomische instrumenten het geval was. Bij het
weinige, dat van de beide broeders nog over is, van Samuel slechts één luchtpomp7),
van Johan een aantal handmicroscoopjes en eenige luchtpompen8), ziet men van
versiering dan ook weinig en dit weinige heeft geen eigen karakter. Bij Jan van
Musschenbroek9), die op zoo waardige wijze de

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1564-1642.
1628-1697.
1611-1687.
1632-1723.
1639-1682.
1660-1707.
Een fraai, gedateerd en gesigneerd, instrument van 1675, in het Leidsche Museum.
Een aantal in het Leidsche Museum, verder exemplaren in het Nat. Lab. te Utrecht en elders.
1687-1748, zoon van Johan.
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familietraditie voortzette en die de eerste professioneele natuurkundige
instrumentmaker is geweest, is het met de versiering geheel gedaan. De groote
verzameling natuurkundige instrumenten, die Jan naar ontwerpen van zijn vriend,
den Leidschen hoogleeraar Wilhelmus Jacobus 's Gravesande1) heeft vervaardigd en
waarvan het grootste deel nog in het Leidsche Museum te bewonderen is, toonen
geen spoor van versiering. Hoogstens ziet men hier en daar een gedraaiden houten
poot met volkomen conventioneel profiel, maar dit is ook alles. Het bij de moderne
instrumenten gehuldigde beginsel, dat een dergelijk instrument met kunstzinnige
versiering niets te maken heeft, is hier in de eerste helft der 18de eeuw reeds volkomen
consequent toegepast.
Inderdaad, het is niet te veel beweerd, wanneer men zegt, dat physische
instrumenten, in schrille tegenstelling met de astronomische, eigenlijk nooit of zoo
goed als nooit zijn versierd, aangezien de vervaardiging ervan begon in een tijd toen
het versieringshandwerk reeds lang geleden zijn besten tijd had gehad en er bovendien
geen traditie was om voort te zetten. Maar er zijn nog eenige uitzonderingen te
vermelden, wanneer men tenminste onder de natuurkundige instrumenten wil rekenen
de verrekijker en de microscoop, beide instrumenten op natuurkundigen grondslag
geconstrueerd, maar, meer dan bij de physica, bij de astronomie en de biologie in
gebruik. Het leer of perkament, waarmede men, vooral in de 17de eeuw, de buizen
van microscopen en verrekijkers bekleedde, werd dikwijls met ornament in gouddruk
versierd, op de wijze zooals dit ook op boekbanden voorkomt. De wijde buizen der
18de eeuwsche spiegeltelescopen werden soms verguld en van gegraveerd zilveren
beslag voorzien, waarop dan bloem- of acanthusmotieven, of wel de symbolen van
den dierenriem in de ecliptica voorkwamen. In de verzameling Mensing zijn hiervan
eenige fraaie specimina te vinden. Nu waren dit ongetwijfeld luxe-exemplaren,
vervaardigd in opdracht van aanzienlijke personen, misschien zelfs van vorsten. Ook
onder de antieke microscopen komen, hoewel zeer zeldzaam, dergelijke
luxe-exemplaren voor. Het bekendst is wel de groote zilveren microscoop, vroeger
in de Crispcollectie te Londen, thans in het Ashmolean Museum te Oxford, die in
1761 door George Adams voor den Engelschen koning George III is vervaardigd2).
Zeer merkwaardig is ook het fraaie exemplaar in het Leidsche Museum, bruikleen
van het Rijksmuseum te Amsterdam, waarschijnlijk eveneens Engelsch werk, met
versierde pooten en voetstuk, en waarvan de wijde buis van zeer naief schilderwerk
is voorzien3). In het Conservatoire des Arts et Métiers te Parijs wordt een bijzonder
fraai versierd microscoop, speciaal ingericht voor micrometrie bewaard4): het is
ontworpen door den Duc de Chaulnes en door hem in 1768 uitvoerig beschreven.
Maar dit zijn uitzonderingen; een werkelijke versieringskunst heeft

1)
2)
3)
4)

1688-1742.
Cf. R.S. Clay en Th.H. Court, The history of the microscope, London, 1932, p. 176.
Afb. 15.
l.c. p. 182.
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noch voor natuurkundige instrumenten, noch voor verrekijkers en microscopen ooit
bestaan.
Mijn laatste opmerkingen hadden betrekking op de 18de eeuw, waarin de
versieringskunst der astronomische instrumenten haar bestaan nog zoo goed en zoo
kwaad als het ging, steunend op een eeuwenoude en roemrijke traditie, voortsleepte
en waarin bij uitzondering, voor bijzondere gelegenheden nog wel een fraai versierde
verrekijker of microscoop werd vervaardigd. In de 19de eeuw is het echter met de
versierde instrumenten, de astronomische inbegrepen, voor goed gedaan, wanneer
men ten minste uitzondert de bekende empire kwikbarometers voor huisgebruik, die
in den aanvang der 19de eeuw bij voorbeeld te Amsterdam bij honderden en
honderden gemaakt werden en die men nog veelvuldig in particulier bezit aantreft.
De eenige schoonheid waarin de 19de eeuwsche instrumentmaker en gebruiker zich
nog mochten verheugen, was die van een geelkoperen fraai gepolijste, glimmende
zuil van een kathetometer of voet van een groote theodoliet. Maar ook dit is voorbij;
dat glimmende koper veroorzaakt reflexen, die hinderlijk kunnen zijn, vooral bij het
werken in de open lucht. Weg ermee! Zuilen van kathetometers en voeten van
theodolieten worden sinds 10 à 20 jaar niet meer gepolijst, maar mat zwart gelakt of
gespoten of, horribile dictu, geverfd.
Zoo is de eenige schoonheid van het wetenschappelijke instrument, die is
overgebleven die van de doelmatige constructie en van de juiste en dus schoone
verhoudingen. Zou er ooit weer een tijd komen, waarin men de instrumenten
kunstzinnig ging versieren? Men zegt wel eens, dat de geschiedenis zich herhaalt,
maar op het stuk van instrumentenbouw is er reden aan de toepasselijkheid van deze
uitspraak te twijfelen.

AFB. 18, HOUTSNEDE VAN ORONCE FINE (1515) UIT GEO. PEURBACH THEORICARUM NOVARUM TEXTUS,
HET GEBRUIK VAN EEN ASTROLABIUM ILLUSTREEREND
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Beethoven, gezien door Bourdelle1)
door S.P. Abas
HET aantal portretten door tijdgenooten van Beethoven gemaakt is niet gering. Het
zijn er minstens twintig, ongerekend het silhouet van een jongen Beethoven (achttien
jaar), waarvan we niet met zekerheid weten of het Ludwig dan wel een van zijn
broers voorstelt, de reeksen caricaturen van Lyser en van Boehm, de schetsen van
Beethoven op zijn sterfbed gemaakt door Danhauser en door Teltscher, tenslotte
zelfs ongerekend het doodenmasker afgenomen door Danhauser, want dat heeft geen
documentaire waarde, omdat Beethoven's kop toen reeds niet meer ongemoeid was
gelaten, de slaapbeenderen weg waren genomen, waardoor zoowel de gelaatstrekken
als de schedelvorm gewijzigd waren.
Er blijft nog een twintigtal portretten over, waarvan slechts enkele betrouwbaar
en daarom van belang zijn. Vooral die welke in den tijd van Beethoven's beroemdheid
werden gemaakt, grootendeels door Weensche portrettisten, geven Beethoven volgens
een mode van het zien in dien tijd, een convenabel-melancholieken,
droomerig-romantischen Beethoven, welkom in de salons van toen, zooals hun
reproducties later in de kamers van met Beethoven dweepende en sollende
burgerdochteren. Het idealiseeren van zulke portretten (dat van Stieler, een der
beroemdste, is een typeerend voorbeeld) was weinig meer dan het verleugenen van
de grootsche leelijkheid van Beethoven tot de aangenaam-expressieve ‘genialiteit’
van een regelmatig, een beetje Goethe-achtig, gelaat, een neus die weg heeft van een
te breede Grieksche neus, ordentelijk gekamde zwierige haren, melancholieke in de
verte starende oogen. De werkelijke Beethoven laat zich het best kennen door het
masker van 1812, dat Klein afnam voor een te modeleeren buste.
Kenmerkend zijn de door pokken misvormde kin, de uitstekende jukbeenderen,
de breede en zware mond, de korte, dikke neus (de snuit van een leeuw, typeert
Romain Rolland met eenige overdrijving) en het prachtig gewelfde voorhoofd, wel
het eenige van het uiterlijk van Beethoven dat bewondering wekken kon. Min of
meer bevredigen doen voorts het portret van Schimon (Beethovenhuis te Bonn),
Kloeber's lithografie en vooral Letronne's teekening (van 1814) gegraveerd door
Blasius Hoefel. Letronne moet Beethoven's scherp fixeerenden blik, bijna stekend,
waarmee hij bezoekers opnam, goed hebben geobserveerd. De door hem bereikte
uitdrukking klopt met beschrijvingen van tijdgenooten die de onaangename kracht
van

1) Naar aanleiding van de tentoonstelling bij Buffa.
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Beethoven's kijken ondergaan hebben. Dat is nog niet de volle macht van een paar
oogen waarvan verschillende vrienden en biografen spreken als van iets dat
onvergelijkelijk fascineerde, met groote kracht straalde uit lichtende afgronden, vuur
sproeide. Een blik waarvan de kracht grooter werd gevonden dan die van Napoleon.
Er is geen portret van Beethoven dat een zoodanige uitdrukking der oogen bewaarde.
Kloeber en Schimon zochten het in het droomerig-visionnaire, lijdende, verlangend
in verten zoekende.
Van zelf maken de oogen en het leven der oogen geen deel uit van de
Beethoven-verbeeldingen van Bourdelle.
Voor den beeldhouwer kan het oog zelf geen belangrijk ‘moment’ zijn. Bourdelle
gaf Beethoven, hoe ook door hem verbeeld, steeds met gesloten of sterk geloken
oogen. Hij moest vanzelf de geschreven legende van Beethoven's oogenschijn
ongemoeid laten. Voor hem zijn de physionomische werkelijkheidsmotieven: de
haren, het voorhoofd, de neus, jukbeenderen en mond (die hij wel breed, maar niet
dik neemt, meestal juist met toegeknepen dunne lippen) en schelpvormige kin. Met
deze motieven der overgeleverde werkelijkheid bouwt hij zijn Beethoven-interpretaties
op. Zij beteekenen daarbij niet meer dan steunpunten, eenige vaste punten in een
overigens nogal zwevend ondernemen. Want er is geen kwestie van dat Bourdelle
het aantal Beethoven-p o r t r e t t e n , posthume pogingen die allen mislukten, op
slechts een enkele uitzondering na (het standbeeld van Klinger), met nog eenige heeft
willen vermeerderen. Portretkarakter heeft vrijwel geen van zijn koppen en maskers
en vrijer nog dan deze zijn de Beethoven-figuren geconcipieerd. Hij heeft de reeds
legendarische persoonlijkheid-Beethoven willen beelden, zijn conceptie daarvan waarop gebaseerd?
Het wil, dat Bourdelle muzikaal heette. Fransche commentatoren van zijn werk
noteerden dat hij weleens aan de piano improviseerde en hij moet gezegd hebben,
die gave te hebben geërfd van zijn voorvaderen in de Languedoc, die hun kudden
hoedden onder het spelen op de rietfluit.... ‘Muziek en sculptuur lijken veel op
elkander: de beeldhouwer componeert met massa's, volumen, de musicus met
klanken’. Het is erg simplistisch, en voor een parallel ook tamelijk scheef. Dergelijke
vergelijkingen zijn gemakkelijk bij tientallen op te stellen en heel wat nauwkeuriger
- dan gaan zij nog mank. De verschillen tusschen de kunsten zijn misschien niet
essentieeler dan, doch zeker even essentieel als de overeenkomsten. In elk geval lijkt
mij het verschil tusschen muziek en beeldhouwkunst allerwezenlijkst niettegenstaande de leer der Grieken. Doch dat was een leer der v e r h o u d i n g e n ,
geen leer der materieel-zichtbare verschijningsvormen. Alle kunsten zijn een zaak
van verhoudingen, alle verhoudingen spruiten voort uit een modus van het denken,
waarvan de abstractie het getal is. Het Grieksche denken groef diep genoeg om dit
te ontdekken. Het was tegelijkertijd helder genoeg om te beseffen dat het menschelijke
lichaam - wilde het schoon zijn,
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welgevallig aan den geest - zelfde verhoudingen moest.... omkleeden, plastisch
omhullen, niet naakt laten, als wettig werden geacht voor de muziek, dus ook voor
de dichtkunst. Zij waren fijn, diep en helder genoeg om over een vaas, een schildering,
een beeld, een tempel, te kunnen spreken in termen aan hun muziektheorieën ontleend.
Het impliceerde, dat een schildering de facto nooit herleid werd tot een ‘muzikaal’
schema, een beeld nooit in een plat vlak werd gedacht, noch in een bepaalde richting
- afgerond en afgewerkt ter rugzijde werden zelfs de voor de frontale stelling bestemde
tempelbeelden!
Bourdelle was geen ‘griek’. Dat was ook Beethoven niet, al ontdekte Thaelmann
o.a. dat de rhythmische hoofdgeledingen van zijn werken gebaseerd zijn op Grieksche
voorbeelden van rhythmiek. Al was wat Bourdelle over de verhouding sculptuur muziek heeft gezegd van geringe beteekenis, zijn conceptie(s) van Beethoven blijken
veel minder op de kennis van diens muziek te berusten dan op karakteristica van de
overgeleverde verschijning en van den beschreven mensch. Tot een beeld dat een
synthesevorm is van den ‘muzikant’ Beethoven - van den componist - zooals b.v.
Rodin's Balzac den schrijver zijn vorm gaf, heeft hij het niet gebracht. Wel tot eenige
verbeeldingen van Beethoven op grond van enkele van diens zelf-kenschetsingen en
zooals Bourdelle hem zich dacht, in verbanden van denken en beelden, in
semi-allegorische en semi-ideologische vormen, maar ééns in een expressionistische
realistiek die de uiting is van zijn diepste en zuiverste aanvoelen van den mensch v o l k o m e n b u i t e n d e n m u s i c u s o m en vrij van historisch-litteraire ballast.
Het groote masker van Beethoven dat ook het masker van een ouden Vlaamschen
boer kon zijn, reeds na aan den dood toe. Het is ternauwernood nog een
Beethoven-masker, het is veel meer een masker van ziekte, lijden, sterven, van
gebluscht vuur, verbruikte kracht en van een ontladenheid die een ontstellende leegte
liet.
De vergelijking met Rodin's Balzac houdt een onrechtvaardigheid in, de zelfde
die een vergelijking van Bourdelle's portretten van tijdgenooten (Rodin, France,
Frazer) met zijn ‘portretten’ van Beethoven in zou houden. Het ondernemen van de
schepping van Beethovenverbeeldingen wordt echter slechts gerechtvaardigd door
een volkomen en volledig slagen op een plan van beeldhouwkunstige vormen even
hoog als dat der muzikale vormen door Beethoven zelf geschapen. Die waren zeker
niet historisch-belast en evenmin rhetorisch bezwaard. Zij waren gespannen, door
levendstuwende krachten geladen, eenvoudig-groot en overzichtelijk de structuur,
uitgezonderd die van de negende symphonie, de laatste piano-sonates en de laatste
kwartetten. Geen van de figuren en geen van de koppen naar Beethoven maakt
ruimtelijke spanningsverhoudingen gaande van een, met het Beethovensche rhythme
te vergelijken vormen dwingend-scheppende kracht. Zij ontbreekt zelfs aan den
Beethoven-Bachus-kop, den groote, die
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van alle koppen het hechtst is gebouwd, waar wel lijn lijn schoort en vlak vlak, massa
ook massa draagt, maar waar ik toch een vacuum voel onder en achter de volumina,
de leegte van een niet waarlijk scheppende verbeelding, een verbeelding die niet tot
haar vrije vlucht kwam omdat zij historisch belast en ideologisch bezwaard bleef.
Het is geen uiting van een geest die creatief worden kon omdat hij, bevrijd van
geschiedenis en litteratuur, van een eigen conceptie, die een zich-vereenzelvigen met
het genie-Beethoven zooals dat zich in een andere vormen-wereld openbaarde
vooronderstelt, uitgaat, en stijgt boven de gebieden waar overlevering en wetenschap
van feiten vergaard werden.
Voor dezen kop, als voor vele zijner Beethoven-verbeeldingen, is Bourdelle van
een uitlating, een gedachte van Beethoven over zichzelf en zijn beteekenis voor de
menschheid uitgegaan. Maar zulke uitlatingen en gedachten putten noch den mensch
noch den componist Beethoven uit. Het zijn momenteele flitslichten op zich zelf
gericht. Het zijn er vooral twee, die Bourdelle hebben getroffen: Ik ben de Bachus
die den goddelijken nektar voor de menschheid perst - de lucht is mijn element;
wanneer de wind opsteekt, begint mijn ziel te dwarrelen. Waarom juist deze? Omdat
zij een semi-allegorische verbeeldingsvorm kunnen rechtvaardigen? Waarschijnlijk.
Er is echter ook een Beethoven van deze waardebepaling van zijn eigen componist
schap: indien ik mij in de strategie evenzeer een meester voelde als over de muziek,
zou ik Napoleon verslaan! Waar bleef deze, ongenaakbaar hoogmoedige Beethoven?
Waar de Beethoven die woedend werd omdat Goethe, toen hij hem voorspeelde,
tranen in zijn oogen kreeg en die de uitspraak deed: Muziek moet vuur slaan uit den
geest der menschen?
Bourdelle's ‘Beethoven-cyclus’ begon op het moment toen hij zichzelf meende te
herkennen in een Beethoven-portret dat hij toevallig zag, het eerste portret dat hij
van Beethoven zag. Uiterlijke gelijkenis impliceert geen congenialiteit. De aanleiding
tot het ondernemen van den reeks lijkt de mogelijkheid van congenialiteit reeds te
weerspreken. Beethoven zou er zijn schouders over hebben opgehaald en haar
onmiddellijk daarna vergeten zijn.1) Het begin was dus Bourdelle die zichzelf meende
te zien - voor een taak als die hij zou gaan ondernemen een gevaarlijk begin. Het
eind is de ‘Beethoven tegen het kruis’ gezien - zóó zag Beethoven zichzelf stellig
nooit. Die laatste conceptie is troebel en pathetisch, de vorm zoo traag als overbelast
door een dubbel gewicht, dat van een valsche ideologie

1) Hier moge terloops worden gewezen op het kenmerkende verschil tusschen Bourdelle's
conventioneel-rhetorische poëzie en Beethoven's eruptieve, altijd exclamatorische uitingswijze,
waarmee hij de taal - die hij nauwelijks beter dan een schooljongen beheerschte - dwong tot
hem eigen, lapidaire vormen om zijn gedachten over te dragen. Een prachtig voorbeeld van
zijn zuivere denken: Religie en generaalbas zijn in zichzelf gesloten gebieden. Daarover valt
niet te redetwisten.(!). Hoe onvergelijkelijk veel grooter is dit absolute standpunt dan de
slappe poging tot een onmogelijke vergelijking, van Bourdelle geciteerd. Maar Beethoven
onderscheidde zeer scherp, wat den dichter, wat den schilder enz., mogelijk, den musicus
echter n i e t mogeiijk is. Daarin was hij.... een voorbeeldige realist!
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die haar toevlucht neemt tot een allegorie van bedenkelijk allooi en dat van een
anti-allegorisch op de historische werkelijkheid gefundeerd realisme. Tusschen begin
en eind te veel romantiseerende melancholie, soms haast larmoyant! - en Beethoven
was geen melancholicus. Te veel litterairhistorisch bezwaarde conceptie, te weinig
triumf van den geest over de materie, te weinig eigen vrij vorm-leven met spanningen
als van Beethoven's dynamische muziek. Maar er zijn: de kop met de haren in golfslag
geraakt op den wind; de kop van Beethoven-Bachus; het kleine masker van den in
zich zelf luisterend verzonken componist en het masker van den geledigden
Beethoven, physionomisch al terug gevallen op zijn oorsprongen, de Vlaamsche
voorvaderen. Zij zijn te stellen boven veel wat Beethoven's tijdgenooten poogden te
vinden in zijn tijdelijke verschijning in de werkelijkheid. Zij zijn niet te stellen op
het plan der minder tijdelijke werkelijkheid van Beethoven's eigen vormen-wereld
die overigens zichzelf genoeg is en geen andere interpretatie behoeft dan die welke
voorwaarde is voor alle muziek, wil zij tot klinkende werkelijkheid worden gebracht.
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De brief
door A. Hendriks-Kappelhoff
Nog rijker dan een donkre knop,
Die eens als roode roos zal branden,
Ligt de gesloten enveloppe
In de verwachting harer handen.
En 't verre licht in een ravijn,
Of 't vreugdelied van lesschend water
In 't eindloos blank van een woestijn,
Kan niet belofte-rijker zijn
Dan dit eenvoudige papier,
Dat kondschap doet van 't zoete weten,
Dat de geliefde, ver van hier,
Het hongrend hart niet heeft vergeten.
Gesloten brief, o heilige schrijn,
Verlangen breekt u welhaast open.
Maar, - kan vervulling schooner zijn
Dan oogst, waarop wij biddend hopen?
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Zwangere vrouw
door Adriaan Morriën
Vaak wil zij alleen zijn om zacht te kunnen lachen
over het wonder, dat in haar groeit.
Zij weet: de andren zullen 't niet begrijpen.
In zich voelt zij de zekerheid rijpen,
anders te zijn dan allen: een geloof
in zichzelf, dat troost schenkt, sterkt, maar ook vermoeit.
Moederschap is haar scheppende eenzaamheid.
Haar bloed is fijn verdeelde ontroering.
In haar glimlach ontbloeit een bereidzaamheid.
Haar handen raken tot aan een vervoering,
alsof glas, hout en linnen levend zijn.
Zij dankt God voor de stekende pijn.
Er kan een blijde verbondenheid ontstaan
met een kromgetrokken speld, die zijn dienst nog doet.
Soms zoekt zij ontroering in een boek
en vindt die in een raam, dat zij heeft laten open staan.
Zij leeft in een zingen. Haar zekerheid tast
naar nieuwe zekerheid. Straks houdt zij 't ademend kindje vast.
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‘Wij beiden’
door J.D.J. van Ketwich
DE heele maand Januari was het weer slecht geweest, zoodat we, als de zon zich
maar even vertoonde, op de galerij huisden. Toch was het ook dan gewoonlijk nog
te koud om te zonnen, zelfs zoo, dat ik het haast niet waagde, een hand boven de
dekens uit te steken, om een krant vast te houden. De meesten waren even kouwelijk
als ik, de Franschen, Simone, Lulu, Janine en Yvonne, zongen steeds, en waren vol
lawaai. Alleen Fräulein Schmitt was dapper, en breide alsof ze er den hemel mee
kon verdienen.
Met de Franschen bemoeide ik me nooit bijzonder veel, ik heb weinig
aanknoopingspunten met hen, het zijn hoofdzakelijk winkelmeisjes; films en amants
zijn voor hen het voornaamste. De eenigen voor wie ik sympathie voel, zijn Madame
Tubs en Fräulein Schmitt. Voor de eerste het meest. Fräulein Schmitt is wel lief,
maar ze neemt alles zoo zwaar, en is zoo vreeselijk degelijk. Madame Tubs, die
eigenlijk een Russin is, maar door haar huwelijk een Amerikaansche, is meer van
mijn genre. Bij haar kan ik tenminste de verhalen over al m'n belevenissen kwijt. Ze
is nog jong genoeg, en heeft haar dochtertje van vijf jaar hier bij zich. Hoewel ze al
een paar maanden opstaat, gaat ze nog niet uit. Het is ook haast niet te doen, voor
menschen met krukken, en dan met al die sneeuw.
Al ben ik hier niet voor m'n plezier, toch vind ik het niet vervelend. Je ziet tenminste
eens wat andere menschen, dan in dat duffe, saaie Holland, en toch zijn er genoeg
Hollanders om Holland niet te vergeten, en om het op prijs te blijven stellen. We
bezoeken elkaar geregeld, en hebben onze wekelijksche bridgeclubjes. Dat bridgen
gebeurt natuurlijk altijd 's middags, na de kuur. Een enkele keer alleen 's avonds.
Maar dan toch nooit langer dan tot kwart over tien. Als een robber eens toevallig tot
half elf sleept, zit het heele gezelschap al te gapen.
Dus we leiden hier wel een solide leven.
Dit jaar heb ik maar een halven vriend. Dat klinkt gek, maar ik bedoel ermee, dat
hij wel verliefd op mij is, maar ik niet op hem. Ik vind hem heel lief, en sympathiek,
en houd op die manier ook veel van hem. Ik kende hem vorig jaar al, juist in den
tijd, dat het afging met Jean. Ik was daar toen erg beroerd van, want van Jean heb ik
gehouden, zooals ik wel nooit meer van iemand zal houden. Toen het zoo langzaam
aan mis ging, en Hans op me verliefd werd, liet ik me door hem troosten, en hij deed
dat ook allerschattigst, en toen het heelemaal uit was, werd het natuurlijk toch een
verhouding. Ik was te slap, om iets tegen te doen, en dacht daarbij ook, dat Hans
heusch wel verdiende, dat ik lief voor hem was. Toen ik dit jaar terug

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

33
kwam, was hij erg verrukt, maar hij heeft minder tijd dan verleden jaar, en zoo verveel
ik me wel een beetje, nu en dan.
Trouwens, ik kan ook best zonder vriend.
Woensdags heb ik altijd les. Ik ben er namelijk al twee winters mee bezig, Italiaansch
te leeren. Ik volg een cursus, die in een van de longensanatoria, boven, gegeven
wordt. Er zijn daar twee patiënten, die meedoen, de anderen komen, net als ik, van
buiten af. Het is altijd wel een heele klim, daarheen. We hebben de les gewoonlijk
in de kamer van een jong meisje, een Fransche, Mademoiselle Dumoulin. Ze schijnt
zwaar ziek te zijn, en ligt dus in bed. Dan is er nog een jonge man, een student, hij
heet Schulz, en er is niet veel aan. Mademoiselle Dumoulin houdt hem altijd zoo'n
beetje voor de gek. Zij is een leuk, vroolijk type, zonder aanstellerij, en wel de
sympathiekste van het heele troepje. Schulz vindt zichzelf nogal mooi, geloof ik, en
dan schijnt hij doodvoorzichtig te zijn; voor een streep verhooging blijft hij al in bed.
Dat weet ik dan ook door het spotten van Mademoiselle Dumoulin. Sinds een paar
weken mag hij uit. Ik kwam hem laatst op straat tegen, en herkende hem natuurlijk
niet. Menschen zien er aangekleed heel anders uit dan met een kamerjas. Den
volgenden keer maakte hij op de les een opmerking erover, dat hij ‘la signorina
Ollándese’ was tegengekomen. Dat is ook zoo'n hebbelijkheid van sommige
buitenlanders, m'n naam te moeilijk te vinden, om te onthouden.
De leeraar is een aardige man, niet te oud, en ook longpatient.
Toen ik vandaag de kamer van Mademoiselle Dumoulin binnen wilde, zei ze, dat
de les deze keer bij Schulz zou zijn. Ik dacht, dat het was, omdat zij bezoek had.
Maar toen ik bij Schulz kwam, hoorde ik, dat ze temperatuur had, en zich te moe
voelde om de les te volgen. Van de anderen kwam alleen nog Isabelle, zoodat we
dus met z'n drieën waren. Ik zat naast den leeraar, en naast mij Isabelle. Schulz zat
op zijn bed. Hij scheen in een vroolijk humeur te zijn. Ik was blij, dat we met zoo
weinig waren, want dat andere meisje, dat gewoonlijk komt, stelt zich nogal aan, en
heeft een heeleboel drukte. Daarbij spreekt ze al erg goed Italiaansch, zoodat ik me
geneer een mond open te doen. Trouwens Mademoiselle Dumoulin en Schulz kennen
het ook al veel beter dan ik, maar voor hen kan het me niets schelen.
Nadat we gelezen hebben, praten we altijd over allerlei, natuurlijk in het Italiaansch.
Ik ontdekte ineens, dat je vanuit het raam juist in mijn kamer kon kijken. Ze wilden
natuurlijk allemaal weten, waar die dan lag, maar ik zei, dat het te donker was, om
dat zoo precies uit te leggen, alleen zei ik aan Schulz, dat ik hem den volgenden dag,
om één uur, wel eens een teeken met den spiegel zou geven, tenminste, als de zon
scheen. Ik zei er nog bij, dat hij dan precies om één uur moest opletten, want, dat ik
het niet meer dan één maal zou doen. De leeraar moest er nogal om lachen.
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Schulz pakte onder het spreken m'n grammatica, die op de tafel lag, en bestudeerde
m'n naam. Ik hoop, dat hij hem nu eens eindelijk zal onthouden.
Voor 's avonds had ik afgesproken bij Hans te komen, om hem enkele kiekjes te laten
zien, die ik van hem en z'n vrouw genomen had.
De vrouw van Hans ik wel aardig, en het spijt me soms voor haar, dat hij verliefd
op mij is. Maar aan den anderen kant, als ik er niet was, zou hij toch even verliefd
zijn. Hij zelf zegt, dat hij niet anders kan, dat het al de achttien jaar, dat ze getrouwd
zijn, zoo gegaan is. Zij is nog niet zoo oud, zeker nog geen veertig, en ik denk, dat
ze, als ze zich wat beter kleedde en zoo, er nog heel aardig zou uitzien. Ik geloof
wel, dat ze iets vermoedt over ons beiden, anders zou ze toch wel heel onnoozel
moeten zijn. En daarom ga ik er soms ook heen voor háár.
Hans maakt me zenuwachtig, zoodra ik niet met hem alleen ben, want zij kan zich
niet omdraaien, of hij ziet kans me over m'n haren te aaien, of over m'n wangen.
Soms geeft hij me zelfs een vluchtigen zoen. Dat vind ik allemaal afschuwelijk, want
stel je voor, dat zij eens omkeek. Trouwens, ik heb toch al een hekel aan dat
achterbaksche gedoe met hem, hoewel ik weer niet van hem los kan, zooveel geef
ik dan toch om hem. Ik kan ook woedend worden, als ik geen vaste afspraak met
hem heb. Soms zegt hij: ‘Kom je van de week nog eens aan?’ zonder een bepaalden
dag aan te geven. En dan is het haast zeker, dat ik kom op een uur, dat hij uit is, of
bezet. Dan doet zij me open, en zegt verwonderd, dat hij het zeker vergeten heeft,
want dat hij haar anders wel gezegd zou hebben, dat hij mij verwachtte. Nu, dan voel
ik me beroerd natuurlijk, als een schoolkind in een hoekje gezet.
Dezen avond was het net zoo. Ze draaiden wat gramophoonplaten af, gelukkig
goede muziek, en niet die eeuwige jazz, die ik al genoeg thuis en in de kliniek hoor,
en even over negen vertrok ik. Hans fluisterde me in de gang toe, nog eens gauw aan
te komen. Ik vroeg wanneer, maar hij zei, niet vooruit te kunnen zeggen, wanneer
hij vrij was, en dat ik het maar eens moest probeeren. Nu weet ik best, dat hij erg
bezet is, en dat hij werkelijk veel van me houdt, op zijn manier, maar ik was toch
woedend. Het maakt me gek, al die onzekerheid, en ik nam me ook vast voor, niet
naar hem toe te gaan, voor hij netjes een dag bepaald had. Terwijl ik door den
helderen, kouden avond naar huis wandelde, kon ik haast huilen van kwaadheid. Dat
deed ik later ook werkelijk, toen ik eenmaal goed en wel in bed lag, tranen met tuiten,
en ik kon niet ophouden.
Den volgenden dag was het mooi, helder weer, en zonnig. Wel niet zoo mooi als
gisteren, toen we goed zon hadden kunnen maken. Het was kouder. Toch konden
we ons tegen elf uur uitkleeden.
Ik voelde me beroerd, en moest telkens hoesten. Dat was geen wonder,
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want er heerschte griep in het dorp. Margaret, de kleine van Madame Tubs, lag er al
de heele week mee in bed, en ik ging nu en dan nog wel eens met haar spelen. Ik wil
uit principe nooit te bang zijn voor besmetting. Madame Tubs zelf was ook al een
paar dagen niet op de galerij geweest, eerst om Margaret, en later, omdat ze het zelf
ook te pakken kreeg. En dan waren er boven, geloof ik, ook nog een paar, die het
hadden. En niet te vergeten, onze infirmière-chef.
Ondanks m'n hoesten, en hoewel ik het eigenlijk te koud had, maakte ik toch zon.
Ik hoopte, dat de zon er misschien een goeden invloed op zou hebben. Hier is de zon
toch zoo'n manusje van alles.
Na het eten stond ik als gewoonlijk een poosje op. Ik had brieven te schrijven, en
kousen te stoppen, alles even vervelend. Om één uur keek ik eens naar het venster
van Schulz, maar per slot was ik toch te laksch om te spiegelen, en vond het daarbij
een tamelijk onnoozele bezigheid. Ook was ik bang, dat Schulz zich te veel zou gaan
verbeelden.
Om één uur ging ik netjes voor de silence naar bed, en amuseerde me tot drie uur
rustig met de krant.
Het was de dag voor onze bridgepartij. Maar omdat de twee anderen niet
verschenen, ging ik maar met Harmsen, bij wien we altijd op de kamer spelen,
wandelen.
Harmsen loopt met krukken, dus erg langzaam, en daarbij leek het me, of het nog
kouder was geworden. Ik was haast niet in staat werkelijk het prachtige Alpenglühen
te bewonderen, en toen we teruggingen, nam ik het eerste, beste, kleine paadje, dat
naar boven voerde, om naar de kliniek terug te gaan. Harmsen scheen wat beleedigd,
dat ik niet zooals gewoonlijk met hem mee ging tot den grooten weg, om dan
daarlangs naar boven te klimmen. Maar zoo lang kon ik het heusch niet meer
uithouden.
Toen ik in m'n kamer kwam, keek ik natuurlijk eerst de post na. Er waren kranten,
een aankondiging van het Sanatorium Universitaire, dat er een concert zou zijn, en
dan nog een brief, die uit het dorp kwam, maar waarvan het schrift mij onbekend
was. Ik wilde hem net openmaken, toen ik Otto zag aankomen, dat is een jongen,
die ons wel eens bezoekt, en daar Madame Tubs Spaansche les had, en Fräulein
Schmitt ook al iemand had, moest ik hem dus wel ontvangen. Hij had nieuwe foto's,
en zeurde een beetje over nieuws, dat hij had ontvangen van vroegere patiënten, en
ondertusschen keek de brief daar op tafel me steeds aan, en ik vroeg me af, van wien
die kon komen. Eindelijk kon ik het niet langer uithouden, en ik zei Otto, dat ik
m o e s t zien, van wien het was. Ik scheurde hem open, en las de aanhef; Sie sehr
Geehrte! (dat begon dus al goed) en de onderteekening: Ihr Marius Schulz. Dat was
het toppunt. Otto keek naar m'n stomverbaasde gezicht, en ik zei: ‘God, die man ken
ik nauwelijks.’
‘Van iemand die u niet kent?’
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‘Nu ja, kennen wel, maar haast niet, het is een jongen van m'n les.’
Natuurlijk zat ik te springen, dat Otto weg zou gaan, maar hij bleef, tot het
avondeten kwam, en toen kon ik eindelijk lezen. Hij schreef, dat hij het zoo prettig
vond, dat we samen Italiaansch hadden, maar dat hij me zoo graag beter zou leeren
kennen, en of ik niet eens met hem wilde gaan wandelen. En verder, dat hij m'n
vriendschap wenschte, en dat het tusschen ons een zuivere, eerlijke vriendschap
moest zijn. En of ik een dag en uur wilde bepalen, wanneer hij me mocht komen
afhalen. Ik moest hem niet kwalijk nemen, dat hij schreef, misschien had ik liever
alleen maar teruggekaatste zonnestralen tusschen ons beiden gewild. In een post
scriptum vertelde hij, dat hij zich beroerd voelde, en temperatuur had, en dat we
elkaar wel weer op de les zouden zien.
Ik vond het natuurlijk daverend. Ik houd er wel van, veroveringen te maken.
Trouwens, welke vrouw, die eerlijk tegenover zichzelf is, vindt dat niet prettig? Van
die ‘zuivere, eerlijke vriendschap’ geloofde ik toch niets.
Zoodra ik klaar was, rende ik met den brief naar Madame Tubs, vertelde gauw,
wie Schulz was, en hoever ik hem kende, en gaf haar toen den brief te lezen. Ik zag,
hoe ze bij de ‘zuivere, eerlijke vriendschap’ meesmuilde. Toen ze klaar was, zei ze:
‘Na, das ist ganz nett, was machen Sie?’
‘Ik zal hem morgen terugschrijven, ik heb wel zin in een avontuurtje, het is hier
al saai genoeg.’
Dus stelde ik den heelen avond lang in gedachten allerlei brieven op, en ging vroeg
naar bed.
's Nachts voelde ik me beroerder dan ooit, kon niet slapen, moest steeds hoesten,
en was telkens weer wakker.
Den volgenden dag was ik al wakker, toen Mademoiselle Berthe, onze aide-infirmière,
kwam om de deur te sluiten. Ik nam temperatuur op, en had zeven-en-dertig-acht.
Dat is wel heel veel voor mijn doen, en dat nog wel 's morgens, gewoonlijk heb ik
maar zes-en-dertig-vier. Ik hoorde al, dat Janine, in de kamer ernaast, aan Berthe
vertelde, dat ik den heelen nacht gehoest had, en dat ik ook wel griep zou hebben.
Berthe kwam bij mij, en zei, dat ik nu maar eens niet uit moest gaan. Nu, daar was
ik het roerend mee eens en ik vertelde, wat voor temperatuur ik had. Voor het ontbijt
had ik ook al niet al te veel zin, en dus dronk ik alleen maar een paar koppen heete
melk.
Nadat m'n bed was opgemaakt, nam ik m'n blocnote, en draaide een brief aan
Schulz in elkaar, die niet al te vriendelijk, en ook weer niet te onvriendelijk mocht
zijn. Dat was dus nog niet zoo gemakkelijk. Natuurlijk vertelde ik, dat ik ook griep
had, en dus evenmin uitkon, maar dat ik later heel graag met hem zou willen wandelen,
en welke dagen ik niet kon.
Toen schreef ik nog een kaartbrief aan Josine, een Hollandsch meisje, dat
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hier met haar verloofde is, om te vertellen, dat ik ziek was, en of ze me eens op kwam
zoeken, als ze tenminste niet bang was voor besmetting. En daarna voelde ik me
extra beroerd, en trok dus m'n gordijnen dicht, en ging met dichte oogen liggen. Zelfs
lezen scheen me te vermoeiend.
Aan den eenen kant is het naar, als je ziek wordt, en niet tehuis bent, er komt niet
telkens iemand naar je kijken, maar aan den anderen kant is het erg gemakkelijk. Je
hebt niet het gevoel, of je het huishouden in de war brengt, alles gaat even normaal.
Je zegt, dat je niet wilt eten, 's middags, en dan krijg je heete melk, en wat
sinaasappels, die werkelijk heerlijk zijn in je pijnlijke keel. Er hoeft geen extra kachel
aangemaakt te worden, want de kamer is verwarmd. Dat je in bed eet, is heelemaal
niets bijzonders, want dat doet iedereen hier.
's Middags had ik acht-en-dertig-zes, en dus bleef ik slapen. Tegen zes uur kwam
Josine. Ze gaf me geen hand, want ze wilde de besmetting niet over brengen.
's Avonds las ik wat, en ging voor het slapen nog even bij Margaret kijken, waar
ik juist betrapt werd door Berthe, die me naar bed joeg.
Zoo gingen een paar dagen rustig voorbij. Josine kwam trouw aanwippen, en nog
een paar Hollanders, toen Josine het hun vertelde; ze brachten me bloemen, en
vruchten, en tijdschriften, en dus werd ik aardig verwend. Het weer was over het
algemeen niet mooi, er viel sneeuw, of het was bedekt, dus daar verloor ik niet veel
aan.
Een middag kwam Otto, die zich verwonderd had, me al in zoo lang niet in het
dorp gezien te hebben. Ik had toen al geen koorts meer, maar was nog flink
neusverkouden, en voelde me allerberoerdst. Denzelfden avond werd ik opgebeld
door de vrouw van Hans, dat hij met griep te bed lag. Het amuseerde me.
'n Anderen dag werd het bezoek aangekondigd van den professeur. Ik begon me
toen al weer levend te voelen, en maakte plannen, om den volgenden dag weer uit
te gaan.
Als de professeur komt, moet alles altijd keurig in orde zijn. Mademoiselle Berthe
en Soeur Marie rennen rond om in alle kamers op te ruimen, en sommige patiënten
worden door die rage aangestoken, en trekken zich schoone, en extra nette, pyama's
aan, en poeieren zich zorgvuldig. Dat doe ik allemaal niet. Ik vind het al mooi genoeg,
als ik me wat opkam, wat dan gewoonlijk ook wel noodig is, en als ik toevallig
gepoeierd ben, vind ik het best, maar ik denk er niet over om alleen voor hem wat
te gaan opleggen. Daarbij is de professeur al een man op leeftijd, die komt om naar
je zieke armen of beenen, ruggen of buiken te kijken, en daar z'n meening over te
zeggen. Natuurlijk vertelt hij je niet iedere drie weken wat, want je geneest maar
heel langzaam. Er wordt elke zes maanden, soms is het meer, soms
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minder, een Röntgen-opname gemaakt, en dan kan de professeur eens wat zeggen,
maar voor de rest is het meer contrôle.
Over m'n pols was hij, zooals altijd, heel tevreden, maar hij vond, dat ik er slecht
uitzag.
‘Ze heeft griep,’ zei Marie, ‘en daardoor is ze ook heel wat afgevallen.’
Ja, toen moesten natuurlijk m'n longen onderzocht worden, en de keel nagekeken.
Ik zei dat het al haast over was, en dat ik al dagen lang geen verhooging meer had,
en dus den volgenden dag uit wilde. Maar daar was hij het heelemaal niet mee eens,
en hij schreef nog iets voor de keel voor, en iets om aan te komen. Toen hij weg was,
zei ik dadelijk tegen Soeur Marie, dat ze dat goed om dikker te worden niet behoefde
te bestellen, want ik vind mezelf juist goed zoo, en wil wel niet magerder worden,
maar ook niet dikker. Het andere medicijn, voor de keel, werd door Marie vergeten,
en een paar weken later kwam ze me vragen, of ik het eigenlijk nog gehad had. Maar
toen was het niet meer noodig.
Het waren vervelende dagen, en op een goeden dag had ik er genoeg van, kleedde
me warm aan, en klom naar een kliniek boven. Daar trof ik Harmsen, die me vertelde,
dat het hem verboden was geweest me te bezoeken, want zijn kliniek was nog niet
besmet, en ze waren er ook niet erg op gesteld, dat nog te worden. Ik was zoo moe
en duizelig, dat ik maar gauw weer terug ging.
Maar dat was toch het einde van mijn griepperiode.
Precies veertien dagen na den eersten, kwam de tweede brief van Schulz. Hij scheen
flink ziek te zijn geweest, en lag nog steeds in bed. Natuurlijk had hij nog lang geen
toestemming om te wandelen. Verder schreef hij nog over het spiegelen. Ik had
namelijk dien eenen keer geschreven, dat hij op het teeken met den spiegel wel
tevergeefs gewacht zou hebben, want dat ik andere dingen te doen had gehad, en het
daarbij te dom had gevonden. Hij antwoordde daarop, wat dat uitmaakte, al was het
misschien ook dom als spel, maar als hij er nu plezier in had? Hij wilde wel een spel
met mij doen, maar dan daarvoor een verstandig kiezen! Toen Madame Tubs het las,
schaterde ze, en zei: ‘Nein, das ist schon nicht mehr zweideutig, das ist selbst
dreideutig!’
Ik schreef den volgenden dag al terug, want ik had medelijden, omdat het hem
zoo slecht ging, en ook omdat het me amuseerde. Ik moest hem toch ook vertellen,
dat ik alweer beter was! Ik hoopte, dat hij nu ook wel weer gauwer zou antwoorden.
Maar er gingen dagen voorbij, en er kwam maar geen brief. Ik was razend en betreurde
mijn haast, want nu zou het heusch lijken, of er mij veel aan gelegen was.
Na een paar weken was er weer eens een concert in het Sanatorium Universitaire,
en dat leek me wel de moeite waard. Toen ik in de garderobe kwam, stond eensklaps
Schulz voor m'n neus, die een heel verhaal vertelde,
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over een vriend, die niet gekomen was, en voor wien hij een plaats gereserveerd had,
en of ik die plaats nu niet wilde hebben. Nu, dat vond ik best. Hij zelf zat een eindje
verder, met een troepje uit z'n kliniek. Omdat ik nog wat beleedigd was, dat hij nog
niet had teruggeschreven, zei ik een beetje sarcastisch, dat ik gedacht had, dat hij
nog doodziek was. Hij scheen de steek best te voelen, want hij kreeg een kleur. Toen
het afgeloopen was, en hij me naar de garderobe begeleidde, vond ik, dat het toch
wel een beetje te erg was geweest, en dus merkte ik op, dat hij er nog zoo slecht
uitzag, wat waar was. Dadelijk werd hij losser, en zei, dat hij deze week toestemming
zou vragen om uit te gaan; dit concert was maar clandestien; maar dat kon hij overdag
natuurlijk niet doen. Toen waren we bij de slee, waar hij weer mee naar boven moest,
en we namen dus afscheid.
Kort nadat m'n griep beter was, had ik een briefje van Hans gehad, waarin hij vertelde,
dat hij nog niet dood was, maar nog lang niet goed genoeg om uit te gaan. Door m'n
eigen ziekte had ik heelemaal niet meer aan hem gedacht, en ik voelde er duidelijk
een verwijt in. Dus ging ik maar direct den volgenden dag naar hem toe. Z'n vrouw
deed me open, en ik vroeg, hoe het met hem ging, en of ik hem kon bezoeken. Ze
bleek zelf ook verkouden te zijn, en zag er nog erg slecht uit. Overigens vond ze het,
met het oog op de besmetting, niet aan te raden bij hem te komen. Nu liet ik me niet
zoo maar afschepen, want ik voelde best, dat het heelemaal niet daarom was, maar
dat ze me liever niet dan wél zag. Ik zei dus, dat ik niet bang was, want dat ik het al
had gehad, en ze liet me toen naar boven komen, maar door dat wantrouwen was
m'n goede humeur voorbij. Het is waar, dat ze er alle reden voor heeft, maar ik heb
Hans heusch niet gezocht; ik was werkelijk stomverbaasd, toen ik merkte, dat hij op
mij verliefd was, en in het eerst was ik er alles behalve op gesteld. Waarom houdt
ze hem ook niet beter vast? Dat ik aan hem bleef hangen, kwam door Jean - maar
dat heb ik al verteld.
Hij trok me al gauw in z'n armen, wat me uiterst zenuwachtig maakte, nu ik haar
zoo vlak in de buurt wist, en ik was blij, toen er nog een dame naar hem kwam kijken.
Ik ging toen even naar de andere kamer, want ik wilde toch ook weten, hoe het haar
ging. Natuurlijk was ze heel lief, en dat maakt me dan ook weer onredelijk kwaad,
want het gevoel van verfoeid te zijn blijft toch. Later, toen hij weer alleen was, zat
ik nog een half uurtje bij hem, en toen ik weg ging, beloofde ik hem weer gauw te
bezoeken.
Dat deed ik ook. Ik voel genoeg voor hem, om te willen weten, hoe hij het maakt.
Het gekste is, dat hij Schulz ook kent, en toen hij me eens vertelde, dat Schulz ook
ziek was, liet ik me ontvallen, dat ik dat wist. Hij was dadelijk op z'n qui-vive, en
vroeg, of ik Schulz soms bezocht had, maar gelukkig kon ik eerlijk antwoorden, dat
dat niet zoo was. Ik fantaseerde, dat
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het me verteld was. Door wie dan? Dat was ik vergeten, je ontmoet ook zooveel
menschen.
Een paar keer waren we ook alleen, doordat zij uit moest. Dan was Hans weer
meer dan heftig. En ik begon er echt genoeg van te krijgen, Zoolang ik niets anders
had gehad, ging het wel, en nog mocht ik Hans als vriend graag lijden, maar nu
interesseerde hij me niet meer. Schulz kon me natuurlijk nog heelemaal niets schelen,
dat zou ook te dwaas geweest zijn, maar ik voelde, dat ik niet nog van den een en
man kon zijn, en ondertusschen met een ander flirten. En dat zou het dan toch worden.
Dus staakte ik m'n bezoeken, zoodra hij beter was, onder het voorwendsel, dat ik
niet wilde komen, zoolang hij niet met zekerheid kon zeggen, wanneer hij thuis was,
en ik wist maar al te goed, dat hij dat toch niet kon.
Een paar dagen later kwam de brief van Schulz. Hij mocht nu uit, maar alleen met
mooi weer, en daar het nu mooi was, stelde hij voor, aanstaande Vrijdag te gaan
wandelen. Hij zou om vijf over half vier uit de kliniek weg gaan, en, als teeken dat
hij vertrok, z'n overgordijnen sluiten, zoodat we dan geen van beiden lang in het dorp
hoefden te wachten. En dat hij daarheen wilde, waar bloemen bloeiden, waarvan hij
me een krans op het blonde haar kon vlechten, en me daarbij diep in de oogen kijken.
Ik viel haast flauw van plezier. Wie spreekt er van bloemen, als de sneeuw nog
anderhalve meter hoog ligt! Madame Tubs vroeg zichzelf en mij ernstig af, of dat
ook al bij de zuivere eerlijke vriendschap hoort.
Maar alles liep mis, want Vrijdag was het beestenweer.
Een paar dagen later was er weer eens een concert, en een kwartiertje voordat ik
erheen wilde gaan, belde hij me op. Of ik ging, dan kwam hij ook, en dan zou hij
een plaats voor me reserveeren. En hoe het nu met het wandelen moest? Ik zei, dat
hij dat maar moest weten. En hij stelde toen voor, den volgenden dag te gaan, en, als
het weer niet mooi was, den daarop volgenden, en zoo verder, uitgezonderd natuurlijk
de dagen, dat ik niet kon.
En zoo kwam het er eindelijk na een paar dagen van. Hij lachte met z'n breedsten
glimlach, toen hij me zag aankomen, en we spraken over allerlei onnoozels. Hij
probeerde op allerlei manieren uit te visschen hoe oud ik was, door te vragen in welk
jaar ik eindexamen had gedaan, en zoo. En ik vond het heelemaal niet noodig, hem
dat al dadelijk te vertellen. Later hadden we het over lippenstift, en hij vond dat maar
een gevaarlijk iets. Waarom wilde hij niet zeggen, maar eindelijk kreeg ik los, dat
hij met het oog op kussen meende. Ik zei onverschillig ‘O’, of ik kussen iets veel te
onbelangrijks vond om over te praten. Op het eind spraken we af den volgenden
Vrijdag weer te gaan. Maar toen was het slecht weer.
Er viel nog heel wat sneeuw. Volgens de statistiek was er alles bij elkaar
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wel zes meter gevallen. In het dorp lagen aan den kant van den weg sneeuwhoopen,
waar je niet over heen kon kijken.
Na een week telefoneerde Schulz weer, of ik dien middag niet met hem wilde gaan
wandelen. Het weer was nog lang niet ideaal, maar hij scheen het er op te willen
wagen. We liepen weer denzelfden weg als den vorigen keer, en ik merkte, dat hij
telkens pogingen deed, een arm om me heen te slaan. Na een poosje kreeg ik opeens
een zoen op m'n wang. Ik was wel wat perplex, want dat had ik toch heelemaal niet
achter hem gezocht. In de zuivere eerlijke vriendschap had ik geen oogenblik geloofd,
maar dat het zoo vlug zou gaan, had ik toch ook niet gedacht.
We spraken af, Vrijdag weer te gaan.
Den volgenden dag zag ik Hans weer. We waren maar een oogenblik alleen, en
natuurlijk nam hij dat waar om me te kussen. Ik vond het niets prettig, en zoo merkte
ik weer, hoe het me tegenstond me met twee mannen tegelijk te bemoeien. Ik nam
me voor, hem zoo veel mogelijk te ontloopen. Het speet me wel voor Hans, maar ik
voelde, dat het niet anders kon.
En Vrijdag ging ik weer met Marius Schulz op pad, steeds den grooten autoweg
af. Hij vroeg me, of er heelemaal geen banken stonden hier, maar die waren diep
onder de sneeuw verdwenen. Toen leunde hij maar tegen den sneeuwwal aan de kant,
en trok me heel dicht tegen zich aan. Op den terugweg was ik hatelijk en kattig, want
ik was onredelijk kwaad, omdat ik hem toch aardig vond.
Later had ik daar natuurlijk weer spijt van, en den volgenden dag nam ik me voor,
het weer goed te maken.
Maar toen ik dien dag thuis kwam, lag er een brief van hem.
Ik was op m'n bed gaan liggen, om eerst de brief te lezen.
Hij schreef: Liebe Jacoba! - Hij heeft de hebbelijkheid, me altijd voluit zoo te
noemen, al heb ik hem al duizend keer gezegd, dat niemand dat doet, en dat ik het
ook niet mooi vind, maar hij doet het toch.
Hij begon er mee, dat hij onze wandeling een paar dagen uit wilde stellen. Ik dacht
toen, dat hij werkelijk boos was, maar dat was toch niet zoo. Hij zei verder, dat hij
me liefhad, en dat hij daarom eerst alles precies voor zich zelf wilde weten. Het was
niet iets, dat we te lichtzinnig mochten nemen. Het leven was een ernstige zaak, en
we mochten ons leven niet verknoeien, maar goed weten, hoe we alles zouden
inrichten.
Ik voelde me beklemd. Ik had dit als een avontuurtje opgevat, en hoewel ik wel
wist, verliefd op hem te zijn, was ik er toch niet zeker van, of ik werkelijk veel van
hem hield. Ik was uitgegaan van het vooropgezette idee, dat ik na Jean nooit meer
zoo overgegeven van iemand zou kunnen houden, en dat ik daar ook geen enkelen
man meer genoeg voor kon vertrouwen, want ik wilde gelooven, dat ze allemaal
hetzelfde waren. Wel had ik gemerkt,
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dat Marius altijd heel schuchter bleef in z'n liefkozingen, en dat had me plezier
gedaan, want ik had hem er des te liever om. Maar ik was er zeker van, dat hij ook
wel zou veranderen, en even ruw zou worden, en belust op z'n eigen plezier als Jean,
en ook Hans. Nu wist ik niet meer, wat te denken. Deze brief was een
liefdesverklaring, maar geen huwelijksaanzoek. Hoe dikwijls had Jean me niet verteld,
dat hij me liefhad, voor z'n heele leven, dat niets ons meer kon scheiden, dat we bij
elkaar hoorden, en altijd voor elkaar moesten zijn, en dat hij nooit meer van een
ander zou houden. Dat waren toespelingen geweest, maar hij had nooit rechtuit
gezegd, dat hij me wilde trouwen, hoewel ik het er uit had opgemaakt. Trouwens ik
geloof, dat de meeste meisjes dat in mijn geval zouden hebben gedaan. Ik wist, toen
ik hem leerde kennen, nog van geen toeten of blazen. Natuurlijk was er wel eens
iemand geweest, die me gekust had, maar dat wras zóó in m'n prille jeugd geweest,
dat ik hem niet eens teruggekust had. Jean had me gewoon heelemaal voor zich
genomen, of we getrouwd waren. Dat had ik niet zoo maar goed gevonden, want ik
had toen nog m'n principes en idealen, maar Jean kon het allemaal zoo mooi draaien,
dat het m'n plicht was, als ik van hem hield, als ik werkelijk van hem hield, zooals
hij van mij. Het moest, het kon niet anders. Toen ik langzamerhand overtuigd was,
kwam ik met m'n laatste uitvlucht, dat ik angst had voor de gevolgen. Maar Jean wist
ook dat weg te praten. Ik moest vertrouwen in hem hebben. Dacht ik werkelijk, dat
hij zoo gemeen zou zijn? En ik had vertrouwen in hem.
Later met Hans was het weer anders. Ik vond het toen gewoon, dat hij dat vroeg,
en omdat ik ook vond, dat hij zoo lief tegen me geweest was, had ik daartegen
heelemaal geen gewetensbezwaar.
En nu kwam Marius. Hij had me nog niets gevraagd, maar ik was ervan overtuigd,
dat zou ook nog wel gebeuren. En dan....? Ik voelde er niets voor. Twee mannen was
genoeg. Ik wilde wel trouwen, en kinderen krijgen. O, dat zeker, kinderen moest ik
hebben, later, als ik eenmaal heelemaal beter was. Volgens de theorieën van den
professeur is dat gelukkig niet onverantwoordelijk, zooals zoo vele gezonde menschen
zeggen, die vinden, dat zij, die eenmaal ziek waren, maar van alle normale instincten
verstoken moeten blijven. Als je maar goed genezen bent....
Maar ik dwaal af. Ik wilde dan niet nog eens ‘zoo maar’ van een man zijn. Ik wist,
dat ik mezelf dan zou gaan verachten. Als een man van me hield, dan moest hij maar
even veel van me houden, als ik van hem, en niet zoo voor een paar maanden. Zou
ik de kracht hebben, Marius terug te houden, als hij te ver wilde gaan? Hij had nog
eenige jaren te studeeren, en ik wist zeker, dat hij zich nog niet wilde binden. Maar
waarom schreef hij me dan zulke brieven? Waarom maakte hij het me zoo moeilijk?
Het stond bij me vast, als ik van hem zou gaan houden, dat ik dat dan met m'n heele
hart zou doen, dat ik er dan niet licht overheen zou komen, als
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dat ook mis ging. Wat moest ik doen, hoe kon ik me er tegen wapenen?
Voordat ik naar bed ging, ging ik, zooals gewoonlijk, eerst Madame Tubs
goedennacht wenschen.
‘Nu, hoe was het?’ vroeg ze. (Ik had dien dag met eenige Hollanders een wandeling
gemaakt.)
‘Heerlijk. Ik heb een brief van hem.’ Ik voelde, dat ik niet over den tocht kon
vertellen. Marius was het gewichtigste.
‘Wat schrijft hij dan?’
‘Dat hij van me houdt.’ Ik was dicht bij de tranen, toen ik dat zei. Ik was zoo moe,
en had zoo genoeg van alles, en ik wilde niet gelooven, dat hij anders was dan de
anderen.
Madam Tubs was paf. ‘Wat, en dan bent u treurig? Een ander zou dolblij zijn!’
‘Ja, maar ik weet niet, ik heb geen vertrouwen in hem.’
‘Wat schrijft hij dan?’
Natuurlijk gaf ik haar dezen brief niet te lezen, zooals alle vorige, maar ik vertelde
zoo'n beetje, wat er in stond.
‘Nu, dat is toch heel duidelijk,’ zei ze toen, ‘hij zal u willen trouwen. Dan vieren
we nog een verloving dit voorjaar.’ (Ze hadden namelijk juist op die dag de
‘verloving’ van Simone gevierd.)
Ze wilde met alle geweld alles door een rooskleurigen bril zien, en ik wilde juist
met alle geweld door een donkeren kijken, zoodat ik nog niet veel wijzer, was, toen
ik eindelijk naar bed ging. Het was niet zoo zeer de vraag, of hij me werkelijk trouwen
zou, maar of ik genoeg vertrouwen in hem had, om van hem te gaan houden. En dat
liet me geen rust, natuurlijk sliep ik slecht, dien nacht, ondanks m'n moeheid. Ik
draaide me honderdduizend maal om, huilde een deuntje, sliep in, droomde, werd
weer wakker, in één woord, alles was even ellendig, en dat was het den volgenden
morgen nog. Ik voelde me geradbraakt, en door de lange wandeling zoo stijf als een
latje. Ik had me vast voorgenomen hem niet direct terug te schrijven, ik wilde er nog
minstens een dag overheen laten gaan, om alles nog eens goed te bedenken, en niets
overijlds te doen, waar ik later spijt van kon hebben. De heele dag was naar. Ik kon
aan niets anders denken. Soms probeerde ik hem door de oogen van anderen te zien.
Zoo wist ik, dat Josine vond, dat hij een knappe jongen was, en dat hij schattige
oogen had. Maar wat hielp dat? Dat was alles uiterlijk, en ik moest meer van hem
weten.
Nadat ik dien avond bij Madame Tubs goedennacht had gezegd, was ik er opeens
zeker van, dat ik dezen nacht toch niet zou kunnen slapen, als ik hem niet geantwoord
had, dus nam ik mijn blocnote, en schreef hem een langen brief. Ik schreef precies,
wat ik dacht, dat ik met liefde niet kon schipperen, dat het bij mij was: óf heelemaal
niets, óf alles. En dat het me daarbij erg moeilijk viel, zoo maar vertrouwen in iemand
te hebben. Toen maakte ik de enveloppe dicht en ging naar bed.
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Ik sliep wat beter dan den vorigen nacht, nu ik dit klaar had.
Den dag, dien ik eigenlijk met Marius had afgesproken, ging ik met Harmsen
wandelen. Natuurlijk kwamen we hem toen tegen. Het hinderde me, want ik was
bang, dat hij nu den in druk zou krijgen, dat ik een scharrel was, die elken dag met
een ander op stap was.
Toen ik tehuiskwam, lag er al een antwoord-brief van hem. Hij was haast nog
raadselachtiger dan de eerste, en hij vroeg, wanneer we weer konden wandelen, of
Vrijdag me schikte. En ook, dat hij me niet te veel beloven kon. Dat was juist het
eigenaardige.
Denzelfden avond schreef ik hem nog een tamelijk vinnigen kaartbrief terug, dat
Vrijdag goed was, maar dat ik hoopte, dat hij het vóór dien tijd niet nog eens
veranderde. En verder, dat hij er zich goed van bewust moest zijn, dat ik hem noch
gevraagd, noch gezegd, noch geschreven had, me iets te beloven.
Ik begon de Hollanders hoe langer hoe meer te verwaarloozen, en ging elken mooien
dag met Marius wandelen. Als het weer slecht was, kwam hij me op m'n kamer
bezoeken. Eerst had hij dat maar zelden gedaan, want hij was wat verlegen voor al
die vrouwen, die hem aanstaarden, als ze hem op de trap, of in de gang tegen kwamen.
Daarbij had mijn kamer geen aparte ingang, en moesten we steeds door die van Janine
en Madame Blarand.
We waren dan vrijer, en toch bleef het prettig, want het leek er op, dat Marius
werkelijk de man zou blijken te zijn, die zich beheerschen kon.
Een middag waren we teruggekomen, omdat het een beetje sneeuwde, en ik het
te koud vond. Toen de deur achter ons dicht was, trok Marius me dadelijk op z'n
schoot, en kuste me. Ik bleef tegen hem aan leunen. We spraken over alles, en toen
kwam de vraag op, of ik hem dikwijls zou schrijven als we allebei weer thuis waren.
Opeens voelde ik weer wantrouwen, en ik dacht aan Jean. Waarom zou ik hem
dan schrijven, hij zou het wel net zoo doen, en hoe langer het tusschen ons zou duren,
hoe meer pijn het me zou doen. Misschien was het beter, het heelemaal uit te laten
zijn, als we vertrokken. Dat zou ook pijn doen, maar het zou geen maandenlange
kwelling worden. Niet meer elke week op een brief wachten, geen zorgen, als de
toon van den brief iets kouder leek, geen tranen, als hij eens een post te laat kwam.
En dan, na eenige maanden, komen de brieven telkens weer te laat, telkens meer. En
dan begint die eindelooze twijfel. Zou hij niet meer van me houden, zou hij een ander
hebben? Och nee, misschien is hij wel ziek. En dan schrijf je een extra lieven brief,
hoewel de zijne er nog niet is. Tot hij eindelijk zelf schrijft: ‘Ik zal je nooit vergeten,
maar....’
Was het dan niet beter, eens en vooral afscheid te nemen? Toen ik dat
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alles overlegde, kwamen natuurlijk vanzelf de domme tranen. Hij troostte me, en
toen spraken we er niet meer over.
Ik ging hoe langer hoe meer van Marius houden.
Op de Italiaansche les kwam hij niet meer. Hij voelde er niets meer voor.
Mademoisselle Dumoulin was intusschen gestorven. Ze had een heelen tijd hooge
koorts gehad, tot die een nacht opeens gevallen was. Marius had me toen al dadelijk
gezegd, dat dat heelemaal geen goed teeken was. De ouders waren al een paar dagen
geleden geroepen. Marius trok het zich erg aan, want ze was een lieve vroolijke
kameraad geweest. Ongeveer een week na die temperatuursdaling vertelde hij me,
dat ze dien nacht gestorven was. Ze had hier ruim twee-en-een-half jaar gekuurd.
Het was voor mij aan den eenen kant wel beter, dat hij niet meer op de lessen
kwam, want dan had ik er mijn gedachten zeker niet meer bij kunnen houden. Nu
was het al duidelijk, dat hij me veel te veel in beslag nam. Hans zag ik haast niet
meer. Ik geloof wel, dat hij het merkte, want hij had ons al een paar maal samen
gezien. Soms dacht ik, dat het niet zoo was, als hij weer probeerde, me achter den
rug van de anderen om te kussen. Ik wees hem dan altijd met een waarschuwenden
blik op het gevaar, zoodat het de schijn had, dat ik daarom alleen niet wilde.
Zoo gingen de dagen verder. Binnen een maand zou ik al afreizen, en Marius
ongeveer in denzelfden tijd. Het deed me pijn eraan te denken, en ik dwong me zelf,
alleen bij vandaag te leven, en niet aan morgen te denken. Tobben hielp toch niet,
en ik wilde Marius zooveel mogelijk een vroolijk gezicht toonen. Dat lukte niet altijd.
Een avond, toen ik op een verschrikkelijke manier ‘le cafard’ had, en ik wist, dat het
den volgenden dag nog niet over zou zijn, schreef ik hem een briefje, dat hij maar
liever niet moest komen, en als teeken, dat hij het goed vond, om één uur zijn raam
sluiten. Maar om één uur ging het raam juist extra wijd open, zoodat ik wist, dat hij
toch zou komen. Natuurlijk was die middag een groote mislukking. Ik huilde zoowat
den heelen tijd, en het was me onmogelijk me te beheerschen. Maar hij was schattig,
en troostte me, zoo goed hij kon, wat nog niet zoo gemakkelijk was, want ik kon bij
geen benadering zeggen, waarom ik dan wel huilde.
Een ander maal was hij wat onbeheerscht in zijn liefkoozingen. Ik nam het hem
heelemaal niet kwalijk, want per slot was het ook mijn schuld, ik ben toch al lang
geen baby meer, en had heel goed gemerkt, hoe hij zich opgewonden had. Maar hij
vond het heel erg, en vroeg me, het hem te vergeven. Later zei hij, dat hij niets
minderwaardiger vond, dan gebrek aan zelfbeheersching op dat punt. Hij was er niet
tegen, verschillende handelingen te doen, maar niet alleen, omdat je het niet meer
laten kunt, je niet meer beheerschen. ‘Dan word je een slaaf van je gevoelens,’ zei
hij, ‘en ik geloof, als we ergens naar moeten streven, dan is het, dat we daar vrij van
blijven.’
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Ik stond met gebogen hoofd vóór hem. Wat was hij veel meer waard dan ik. Wat zou
hij een minachting voor me hebben, als hij alles over mij wist. Nooit, nee nooit, zou
ik den moed hebben, het hem te vertellen. Soms leek het mij wel, dat het mijn plicht
was, alles te biechten, maar dan dacht ik weer aan den raad van een van mijn
vriendinnen, die dat gedaan had, en toen met jaren lang wantrouwen te kampen had
gehad. ‘Als ze het niet weten,’ zei ze, ‘is dat veel beter. Je kunt het hun toch niet
begrijpelijk maken, hoe het precies geweest is, en waarom alles zoo gekomen was.
Ze gelooven dat toch niet.’
Maar in oogenblikken als deze voelde ik soms sterk de behoefte in me opkomen,
het uit te schreeuwen, te zeggen, dat ik niet zoo goed was als hij van me dacht, dat
ik niet de kracht had gehad, om me, zooals hij, m'n heele leven rein te houden.
Eenmaal werd het me haast te sterk. We spraken over werk. Hij heeft, buiten z'n
studie om, al heel veel gedaan, ook al geld verdiend voor z'n eigen studie. En ik ben
na dat mislukte aanloopje al dadelijk ziek geworden, en tehuis heb ik ook nog niets
gepresteerd. Ik bedoel, wat huishouden en zoo aangaat. Als je je zwak en ellendig
voelt, doe je vanzelf niet veel, en niets met plezier. Zoo zei ik toevallig: ‘Nee, ik heb
tot nog toe nooit wat nuttigs gedaan.’
‘Dat moet je niet zeggen,’ zei hij, ‘dat je zoo geworden bent, dat is toch ook alleen
door je eigen toedoen. Zonder dat je het zelf gewild hadt, had je niet goed kunnen
blijven.’
‘Jij weet niets van me,’ zei ik, ‘je kent me niet.’
‘Denk je, dat ik jou niet ken?’
Moest ik het hem toen vertellen, moest ik hem zoo teleurstellen? Ik geloof het
niet.
Vroeger had ik ook die principes en idealen gehad. Hoe had ik nog tegen Jean
gepreekt over beheersching. Maar Jean had gezegd, dat beheersching voor de liefde
uit den weg moest treden. Dat liefde en hartstocht het eenige waren. Ik had hem
geloofd, omdat ik had gedacht hem daardoor te behouden, en ik had hem toch
verloren. Later, voor Hans had ik nog een zwakke poging gedaan, maar hij had
geantwoord, dat in de liefde niets leelijks was. Natuurlijk had hij daar gelijk in, maar
daar staat tegenover, dat ik hem heelemaal niet lief had, en hem alleen maar een goed
vriend vond.
Alles begon me weer veel gecompliceerder te lijken. Twee, drie jaar lang had ik
zonder eenige moraal geleefd. Hartstocht had me het hoogste, en het eenige wat de
moeite waard was geleken. En nu kwam Marius, en zei dat het niet zoo was, dat
beheerschte liefde mooier was. Ook de religieuse ideeën van Marius waren heel
anders. Bij ons thuis is godsdienst haast iets, waar je je voor moet schamen. Mijn
moeder zegt, dat de onontwikkelde massa alleen een sprookje gelooven kan, als zou
er een God bestaan. Wij moeten
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weten, dat dat onmogelijk is, dat de wereld niet in zeven dagen is geschapen, dat
Jezus alleen maar een profeet was, die ook theorieën heeft verkondigd, die wel de
moeite waard waren. Dat het onmogelijk is, dat de ziel van een mensch na den dood
voortleefd, want zoo belangrijk is een mensch niet. Het waren allemaal dingen, die
zoo waar leken, als moeder ze voordroeg, maar die het leven nog troosteloozer
maakten dan het al was. Natuurlijk geloofde ik toch wat ik wilde. Je kon wel tegen
moeder zeggen, dat er vele knappe menschen waren, die geloofden wat in de Bijbel
stond, wel niet woordelijk, maar je kon het toch zinnebeeldig opvatten. Dan zei ze,
dat die menschen dan niet logisch konden denken, of het waren alleen maar
komedianten, die het voor hun loopbaan beter vonden te doen alsof. Wat moet je dan
doen? Je kunt je alleen in stilte schamen, dat je toch nog tot de onontwikkelde massa
bleef hooren, en al die logica niet begrijpen wilde. En verder deed je maar, of je er
werkelijk niet om gaf.
Met Jean of Hans had ik nooit over deze dingen gesproken. Ik was al eens met
Jean naar de kerk geweest, maar bij hem was alles op een oppervlakkige manier,
zonder dat hij er veel over nadacht.
En Marius, die toch heusch niet oppervlakkig was, of overdreven vroom, sprak
over dat alles of het doodgewoon was. Ik merkte, dat hij alles wel grondig bestudeerd
had. Hij had theorieën over het leven van de ziel, waar ik het heelemaal niet mee
eens was, omdat ze niet op den Bijbel gegrond waren, maar op een soort
anthroposophisme. Voor hem was alles zoo klaar en voor mij leek het soms wel wat
erg ver gezocht.
Al werden we het dan ook niet eens hierover, toch brachten deze gesprekken ons
dichter bij elkaar, en ik begon hoe langer hoe meer eerbied voor z'n levenshouding
te krijgen. Zoo zei hij ook, dat hij nooit beter zou zijn geworden, als hij bepaalde
boeken niet had gelezen, tijdens z'n ziekte. Nu geloof ik best, dat hij een zekeren
troost in zulke lectuur kon hebben gevonden, maar dat de geest zooveel invloed op
het lichaam zou hebben, dat daar genezing van kon afhangen, dat leek mij nogal
onwaarschijnlijk. Dikwijls waren we ook alleen maar uitgelaten, stoeiden wat, of
gooiden elkaar met sneeuw. Een bepaalde bank, die langs den grooten autoweg stond,
hadden we voor onze bank verklaard, omdat wij hem het eerst van sneeuw hadden
vrij gemaakt, en we waren een keer heel verontwaardigd, toen er een ander op zat.
Er waren wel banken genoeg, maar die eene was van ons.
Een ander maal wilde ik op zij van den weg wandelen, op de hooge sneeuw, die
wel hard genoeg bevroren scheen, om mij te dragen. Natuurlijk was dat dan leelijk
misgerekend, en ik zakte er tot m'n knieën in, en het kostte Marius heel wat moeite,
me er weer uit te trekken.
Toen werd hij ziek. Eerst leek het maar een onschuldige verkoudheid, maar daarna
werd het een kwaadaardige griep. Eerst ging ik hem vaak bezoeken,
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en bleef dan lang bij hem. Maar toen de koorts steeds hooger werd, merkte ik, dat
spreken hem vermoeide, en dat een half uurtje naast z'n bed het meeste was wat hij
verdragen kon. Ik dacht niet, dat het iets heel ernstigs was, en probeerde hem dus
zooveel mogelijk op te vroolijken. In werkelijkheid was ik heelemaal niet zoo
opgewekt, want ik voelde me zoo alleen zonder hem, en liep eigenlijk den heelen
middag, nadat ik bij hem geweest was, met mijn ziel onder den arm rond. Een keer
wandelde ik weer den autoweg af, en ging op ons bankje zitten, maar toen kwamen
er allerlei trieste gedachten over me. Het ergste was, dat ik nu al zoo gauw naar huis
moest, terwijl hij hier zoo ziek lag.
In de kliniek trachtte Madame Tubs me zooveel te troosten als ze kon. Maar ik
kon tijdens de kuur soms haast wild worden bij de gedachte, dat ik nu maar rustig
in bed moest blijven liggen, en niets voor hem kon doen. De griep werd erger. Het
werd longontsteking.
Op een dag was er een papiertje op z'n deur geplakt, waarop stond, dat bezoeken
verboden waren.
Ik ging op zoek naar de Soeur.
‘Och, u mag er wel in,’ zei die, ‘ik weet dat dat Herr Schulz plezier doet, en het
zou hem nog meer opwinden u de heele middag niet te zien. Maar blijft u vooral niet
langer dan vijf minuten, en als u morgen weer komt, roept u dan in ieder geval eerst
mij weer.’
Dat Marius er slecht uitzag, wist ik al lang, maar vandaag was het haast griezelig.
Hij had vuurroode koortsvlekken op z'n wangen, en was te moe om veel te zeggen.
Hij glimlachte alleen maar, en hield m'n hand vast.
Voor ik wegging, kreeg m'n hand nog eens een extra drukje.
Zoo gingen er weer een paar dagen voorbij. Er waren een paar zonnige weken
geweest, maar den laatst en tijd was het steeds mist, mist en nog eens mist. En mist
is heel slecht voor longpatiënten.
Zoo kropen er weer een paar grijze en treurige dagen om. Ik miste Marius meer
dan ik zeggen kon. Z'n ernstige gesprekken, en z'n vroolijkheid, z'n kussen, alles.
Z'n liefde alleen miste ik nog niet, want die sprak nog steeds uit z'n oogen, elken
dag, als ik de vijf minuten bij z'n bed doorbracht.
Het gezicht van de Soeur werd steeds ernstiger, als ik haar opzocht, voor ik naar
hem toe ging. Eens zei ze, dat er geen hoop meer was, maar ik wilde het niet gelooven.
De temperatuur was duidelijk naar beneden gegaan, de laatste dagen. Natuurlijk zou
hij beter worden, als die lamme mist maar eerst optrok.
Een Zondagmiddag, dat ik lag te wachten tot het drie uur zou zijn, en ik dus op
zou kunnen staan, bladerde ik nog wat door een Haagsche Post, die ik al uit had. Een
advertentie voor een boek viel me op. ‘Storm rond Camilla’. heette het. Ik moest
opeens lachen. Op het oogenblik hadden we alleen maar ‘Mist om Jacoba’. Dat klonk
minstens net zoo goed, en of je nu
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het eene of het andere natuurverschijnsel nam bleef toch wel hetzelfde. Alles was
ook zoo grijs.
Tot het weer ineens opklaarde. Een ochtend werd ik wakker, en daar stond de
stralendste zon, die men zich denken kan aan den hemel. Alles leek opeens veel
vroolijker, en bemoedigender. Marius was dien middag ook opgewekt. Veel zeggen
kon hij nog niet, maar toen ik wegging kuste hij m'n hand. ‘Schatz,’ zei hij alleen,
en ik was gelukkiger met dat eene woord, dan ik vroeger met al z'n kussen geweest
was.
Ik ging nog wat wandelen met Margaret. Een kind is zulk een prettig, afleidend
gezelschap. We plukten crocussen en sleutelbloempjes. Margaret was verrukt, en
maakte voor iedereen afzonderlijke boeketjes. En ik vertelde verhalen, en verzamelde
bloemen, die ik mee naar Marius wilde nemen.
Den volgenden middag trok ik de jurk aan, die hij het liefst zag, en ging blij naar
hem toe.
Maar op de gang wachtte de Soeur al.
‘U kunt niet naar binnen,’ zei ze.
‘Is de dokter er dan?’ vroeg ik. Het kwam niet in me op aan iets ernstigs te denken'
‘Nee,’ zei ze, ‘hij is weg.’
Toen wist ik. De gestorvenen worden hier 's avonds laat of 's ochtends vroeg, als
alles nog donker is, weggehaald, en naar de kleine doodenkapel gebracht. Het was
me of alles om me heen draaide. Ik moest me aan de verwarming vasthouden, maar
ik huilde niet.
‘Gistermiddag, toen u weg was gegaan,’ zei de Soeur, terwijl ze een glas water
voor me bracht, (had ze gedacht, dat ik flauw zou vallen, of zooiets?) ‘is hij gaan
slapen. Hij is niet meer wakker geworden. Heusch, hij heeft niets geleden.’
Door de zonnige dorpstraat ging ik, den grooten autoweg op. Op ons bankje ging
ik zitten. De tranen zaten in m'n keel, maar ik wilde niet huilen. Marius was weg.
Het was weer een leegte. Maar deze leegte gaf geen bitterheid, zooals bij Jean; alleen
maar dankbaarheid bleef over.
Want van idealen had hij me in ieder geval weer wat teruggegeven.
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Jeune femme blessée
door Finus M.P. Oosterhof
Ze heeft haar trots verwaten voor zich uit gedragen
Uitdagend als een roode vlag
Omdat de wanhoop tot haar oogen was gestegen
En ze in elks deemoed eigen nooden zag.
Nu ligt ze weerloos en verlaten;
En luistert hoonend naar haar bitter hart.
En haar gesloten oogen voelen 't felle licht der straten
Dat om haar vluchten haar nóg tart.
De donkere nacht omsluit haar met erbarmen.
Het leed verheldert tot een klare pijn:
Ze weet zich zelf dicht bij én ongenaakbaar
Zoo eenzaam als een hart een hart kan zijn.
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De avond speelt met mij....
door Lea Wijnberg
Zaterdagavond op straat.
De avond speelt met mij:
Straks schuilt z'in nachten,
Straks leent z'heur geur den witten dageraad....
Och, lèng Uw lief gebaar
En wil me wachten
O avond, t'ied'ren hoek en tegel van de straat.
Die geurt met weeken geur
En mag me kussen,
Tot ééne roke ons beider wez'ontstijgt.
En láát den nacht nu maar
Die U wil blusschen,
O avond, èn den dàg, die mijn geluk bedreigt....
De avond speelt met mij,
Want lampelichten
Ontsteekt ze in haar schemerig salet.
Ik schenk - zoo lispelt zij U een gedichte,
En.... veegt de verven uit op mijn palet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

52

‘Jan Compenie’ kende bange dagen
Schets uit onze koloniale geschiedenis
door Maurits Wagenvoort
IN de eerste vijftig jaren van zijn veelbewogen, veel bescholden leven heeft ‘Jan
Compenie’ met zijn degen een heldendicht geschreven en misschien is het een beetje
on-nederlandsch, dat ik daarvoor een posthume geestdrift gevoel. Maar de moderne,
echt-nederlandsche lezer zal mij deze zwakheid misschien niet euvel duiden. Een
heldendicht was het, geschreven vooral op de bladzijde ‘Ceylon’. Het is waar, dat
de verblijding der eerste ontmoetingen van het ‘keizerlijk hof’ van Kandy met de
mannen van onze Oost-Indische Compagnie slechts kort duurde, maar de eerste liefde
was ook wederzijds te hevig geweest. Men had aan het ‘hof van Kandy’ leeren inzien,
dat, indien de Nederlandsche Compagnie de uitdrijving der Portugeezen uit Ceylon
beoogde, zoo als de ‘keizer van Kandy’, moeilijk te bereiken hoofdstad van het
eiland, het maar kon wenschen, dit niet was uit eerbied en liefde voor dien bruinen
vorst, maar wel uit een krachtige voorliefde voor den bruinen kaneelbast. Om te
zwijgen van andere specerijen, waaraan het schoone eiland, dat niet voor Java
onderdeed, zoo rijk was. Ai, merkte men al gauw in de hoog verheven berghoofdstad
Kandy: de Hollanders waren wel anders dan de Portugeezen, machtiger vooral, maar
niet minder zelfzuchtig.
Radja Sinha, de jonge ‘keizer van Kandy’, begreep de zelfzucht in anderen heel
goed, wijl zelf er van hoofd tot voeten van doortrokken. Hij zette zich over deze
eigenschap zijner Hollandsche vrienden gemakkelijk heen. In 1641 was hij sinds
eenige jaren aan de regeering en wat deze aan dwingelandij en wreedheid beteekende
wisten Sinhaleezen en Hollanders heel goed. Maar de Hollanders in zijn ‘dienst’,
zooals hij hen dacht, waren met zooveel succes begonnen de Portugeezen uit hun
versterkte kasteelen te verjagen, dat hij een zwak voor hen had. Wat was natuurlijker,
docht hem, dan dat zij daarvoor beloond wilden worden? Met kaneel vooral. Goéd.
Hij zou hen beloonen met kaneel. Maar zou een Oostersch ‘keizer’, die een verbond
aangaat met wien ook, laat staan met ‘roodharige’ en ‘roodwangige’ barbaren, zich
de moeite geven zijn woord gestand te doen? Hij was den volgenden dag al vergeten,
dat hij het had gegeven.
Waren echter die ‘roodharige’ en ‘roodwangige’ barbaren - met respect: uw
voorvaderen en de mijne - van hun kant wel heelemaal te goeder trouw, als zij
betuigden, dat het hun enkel te doen was om de Portugeezen uit te
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drijven en voorts kaneel, enkel kaneel, niets dan kaneel? Zeker, wat cardemom ook,
als het kon. Olifantstanden tevens, maar kaneel vooral. Meenden zij dat heusch?
Ssst! Van de dooden niets dan goeds. ‘Jan Compenie’ is dood, sinds een kleine
anderhalve eeuw. Brave Nederlanders niet het minst hebben het
Nederlandsch-koloniaal verleden zoo kwaadaardig belasterd, dat ik behoefte gevoel
te gelooven aan ‘Jan Compenie's’ goeden trouw, ja zelfs aan zijn onschuld. Ofschoon
ik erken, dat dit geloof niet ontbloot is van zekere naïeveteit.
Het was dus niet heelemaal zonder grond, dat Radja Sinha was gaan twijfelen aan
den goeden trouw zijner Hollandsche ‘dienaren’ in den strijd tegen de Portugeezen.
Wel had hij, niet lang geleden, tot zijn blijdschap geconstateerd, dat zij den
gemeenschappelijken vijand om zoo te zeggen van Ceylons kusten weg goochelden.
Wat 'n succes hadden die ‘roodharige’ en ‘roodwangige’ barbaren in hun strijd tegen
de trotsche ‘hidalgo's’ van Lusitanië. ‘Jan Compenie’ vond overal, waar hij kwam,
de Portugeesche taal voorgoed gevestigd en moest zich dus van deze of van de
landstaal bedienen om door de inboorlingen te worden verstaan. Ook hij bediende
zich dus van Portugeesche titels, en in 't eerst noemde Jan zijn hoofd ‘de captan
moor’. Hij had verscheidene ‘hoofden’ en die, in nog geen jaar tijds, hadden, Antonie
Caen Trinconomale, admiraal Westerwold Batticaloa, Philip Lucasz Negambo en
Willem Jacobs Coster zelfs de belangrijke haven Galle genomen. Maar zij dachten
er niet aan om die plaatsen nu ook aan den rechtmatigen heerscher van het eiland
terug te geven en zwegen daarover in het Portugeesch, in het Sinhaleesch en in hun
eigen taal. Dit laatste temeer, wijl Radja Sinha die toch niet zou hebben kunnen
verstaan. Toch hadden zij op zich genomen dit wél te doen. Onder zekere
voorwaarden: namelijk kaneel, steeds kaneel, zooveel kaneel, dat zij door de
hoeveelheid hun kosten zouden kunnen goed maken.
Zoo kwam het, dat Radja Sinha van zijn vrienden en ‘dienaren’ de Hollanders
reeds een zijn sympathie zeer verkoelende ervaring had opgedaan. Doch ‘Jan
Companie’ van hem ook. ‘Zijn woord is ‘ja, ja’; zijn daad is ‘nee', nee',’ wist Jan.
Maar dit was over en weer nog niets. Radja Sinha was alleen maar wat twijfelzuchtig
geworden ten opzichte zijner ver-overzeesche vrienden, de Hollanders. De
onverzoenlijke vijandschap moest nog ontstaan. Vijandschap van een halve eeuw
lang. Maar waarin hij zich toch zoozeer door ‘de compenie’ geslagen gevoelde, dat
hij op zijn doodbed zijn opvolger aanried met haar maar in vrede te leven.
In 1638 had de ‘keizer van Kandy’ een gezantschap gezonden naar den ‘koning
der Compenie’ te Batavia, den gouverneur-generaal Anthonie Van Diemen,
gezantschap onder de leiding van zijn rijksgroote Colomininde. Hij drong er daarmee
op aan, dat ‘de Compenie’ de Portugeezen uit Colombo zou zetten. De kaneelkleurige
‘keizer’, gewoon om naar zijn gelaats-
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uitdrukkingen bediend te worden, had er echter eenvoudig geen denkbeeld van, hoe
vast de Portugeezen zich in die groote stad hadden genesteld. De inneming van
Colombo?! Te Batavia verlangde men niets liever. Maar van zee uit was zij zelfs
voor de oppermachtige vloot der Compagnie onaantastbaar door de gevaarlijke reede,
en van land uit vereischte de onderneming een troepenmacht, die, welke hulp Radja
Sinha's leger - ‘leger’ dan bij wijze van spreken - kon bieden, maar niet tusschen
vandaag en morgen door de Compagnie kon worden bijeengebracht. Radja Sinha
wist het niet en de Portugeezen wisten het, gelukkig, evenmin, maar zij had haar
overwinningen van 1639-'40, behaald door een sterke vloot, zeker, maar met een
handjevol landrotten, waardoor opnieuw werd bewezen, dat het Geluk den
stoutmoedigen dient. Trinconomale, Batticaloa, Galle, Negambo, dit laatste op
geringen afstand van Colombo, de hoofdnederzetting der Portugeezen, om zoo te
zeggen dus een pistool op hun borst, de Compagnie bezat nu die plaatsen. Maar als
de Portugeezen eens geweten hadden, dat zij haast onversterkt waren, en het ‘pistool
gericht op de borst’ van Colombo ongeladen was!
Zij zouden het vernemen door verraad. Bij de inneming van Negambo had zich
een groep Walen en Franschen onder leiding van zekeren Walraven de Saint-Amant
in dienst der Compagnie, door dapperheid onderscheiden, en in een opwelling van
edelmoedigheid had Philip Lucasz dezen het gouverneurschap van het nieuwe
‘conquest’ beloofd. Maar bij later nadenken en overleg: was die belofte niet wat te
rap gegeven? De Saint-Amant was een vermetele, eerzuchtige vreemdeling: de
Portugeezen streden niet steeds met open vizier. Hun tactiek was ook soms te
beproeven onze hoofdmannen om te koopen door beloften van eer en rijkdom. Zou
men dan Negambo, zoo zwak verdedigd als het was, in handen geven van een jongen,
eerzuchtigen vreemdeling? In plaats van Negambo kreeg Walraven de Saint-Amant
met zijn Fransche volgelingen een hoofdbevel in Galle, waar hij onder gezag kwam
van onzen hoofdman Willem Jacob Coster, en de luitenant Christiaan Swart op zijn
Franschen chef zoo noodig het oog kon houden. De Compagnie voelde zich zwak
in haar Ceylonsche bezittingen en wie niet sterk is moet.... precies! Maar de
Compagnie, zooals zij te Batavia aan de ‘ronde tafel’ regeerde, niet zooals de ‘Heeren
Zeventien’ in Patria het bedisselden, wist dat zij eerste klas kerels in haar dienst had.
Had zij niet tot gouverneur harer Ceylonsche ‘conquesten’ pas den Kennemer Willem
Jacobsz Coster, van Akersloot, als gezant naar Kandy gezonden? Eerste klas
mannetjesputter, maar tevens slim, moedig en wel eens beleidvol. Ofschoon dit laatste
niet altijd. Soldaat in de eerste plaats, tevens hoveling op zijn manier. Maar hij was
driftig van aard: in den omgang met smedige lenige Oosterlingen bedenkelijk genoeg.
En dan.... de vrouwen! De mooie Maria van Zjinsoera, de vrouw van luitenant
Christiaan Swart, te Galle, kon van zijn zwakheid
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getuigen. Maar haar prachtoogen en lippenmooi getuigden van zooveel
mannenzwakheid. En misschien waren deze getuigenissen niet allen waar.
Was zij bijvoorbeeld waarlijk wel de vrouw van luitenant Swart of enkel.... de
lezer vrage niet te veel! Zij wond Christiaan Swart, toch een moedig en trouw dienaar
der Compagnie, om haar vinger, zooals zij het zijn opperhoofd, maar achter zijn rug
om, gedaan had. En dan was daar nog een andere dienaar der Compagnie: Jan Thijszen
Payart. Vader Vondel zou van hem gezegd hebben: ‘Een krijghsman op wiens woort
men wel een kerck kan bouwen’. Hij stond in Batticaloa. Dus wanneer de Compagnie
Coster naar Kandy en Thijszen naar Batticaloa zond en zoo Galle aan Walraven de
Saint-Amant overliet, dan toonde zij haar Franschen dienaren een vertrouwen, dat
deze wel beter hadden mogen beloonen.
***
Nu wij niets meer te wagen hebben kunnen wij, als koloniaal volk oud geworden
voor onzen tijd, door te veel ervaring, overleg en voorzichtigheid, het ons haast niet
meer indenken, dat de Compagnie op Ceylon zoo zwak durfde staan, en toch deed
alsof zij het met ‘die kale vincken’ van Portugeezen wel kon klaar spelen met haar
rechtervuist en tevens met den ‘keizer van Kandy’ met haar linker in een fluweelen
handschoen. O, de onvergelijkelijke jeugd van ons volk in de eerste helft der 17e
eeuw, de alles aandurvende Jeugd van ‘Jan Compenie’!
Wat nu die fluweelen handschoen aangaat: de stoute -Kennemer gaf om dat
Kandy'sche hofgedoe geen roomsoes. Het was er dan ook om zelfs den geduldigste
geel te doen worden van ergernis. Onze mannen waren allerminst afkeerig om
strijkages te maken als de Oostersche potentaten dit wenschten. T'huis republikeinen
van tammen aard, hadden zij ‘in den Oost’ ervaring opgedaan hoe vorsten te betuttelen
en te bestrijken. Hooge benamingen en diepe buigingen gingen hun zoo gemakkelijk
af als het aftappen van een vaatje dunbier. Zij zouden den drommel-zelf een lieven
knaap genoemd hebben, indien zijn bast van kaneel van goede kwaliteit ware geweest.
Maar Radja Sinha maakte het te gortig. Die deed alsof zijn Hollandsche ‘dienaren’,
naar Kandy gekomen om met hem te onderhandelen over de inneming van Colombo,
tevens over kwaliteit en hoeveelheid van te leveren kaneel, evenveel tijd, geduld en
aanpassingsvermogen voor eindeloos Oostersch hofceremonieel bezaten als de
willooze Sinhaleezen. Daarvoor was Coster echter de man niet. Nadat Radja Sinha
hem, op gewone wijze, wekenlang, maandenlang, in halve en gulden, maar daarom
niet minder drukkende bewegingsbeknelling aan den praat had gehouden, maakte
de Kennemer er een eind aan en begaf zich, al of niet met goedvinden van den ‘keizer’,
op den terugweg naar omlaag.
Het was in de tweede helft van Augustus en de reis door de oerwouden
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van Ceylons bergen neêrwaarts een beproeving door de ondragelijke hitte en de
zwermen springende bloedzuigers, die de voetgangers dwars door dien
vochtig-tropischen plantengroei aanvielen, door kleeren en al heen, zoodat het bloed
hun langs de beenen liep en zij van zwakte nauwelijks het laagland konden bereiken.
Nog had Oosters terugkeerend gezantschap met zijn Nederlandsch en Amboneesch
krijgsvolk en inlandsche dragers zich geen halve mijl van Kandy verwijderd, of het
werd achterhaald door Colomininde, den vroegeren Kandyschen gezant te Batavia
en diens mannen, met de opdracht, zooals het heette, een weggeloopen Sinhalees
aan den lijve te onderzoeken, wijl die wat gestolen zou hebben.
De Kennemer brieschte inwendig van woede om deze beleediging, hem, gezant
van ‘de Edele Compagnie’, in den persoon van een zijner volgelingen aangedaan,
maar wijl het een onderdaan van den ‘keizer’ gold, hield hij zich in. Het zoogenaamd
gestolene werd echter niet op den man gevonden.
Toen brak het echter bij Coster uit. Met eenige vloeken in zijn taal, waaraan de
Dordtsche synode zeer zeker vreemd was, rukte hij den zwaren gouden halsketen,
hem door radja Sinha-zelf omgehangen, af, wierp dien Colomininde voor de voeten,
en zei, dat wanneer er aan het hof van Kandy wat te kort kwam men er zich van dat
goud kon schadeloos stellen.
De concurreerende vijanden der Compagnie beweerden wel eens, dat haar dienaren
met elke vernedering genoegen namen om maar geld te kunnen verdienen. Maar dit
is zure laster. Coster althans was allerminst van deze soort. Nu was zijn handelswijs
zelfs roekeloos. Met zoeten glimlach en inglijdend woord, met fluweelige gladheid
van daad, kenmerk zoo vaak van Oostersche hoffelijkheid, had Colomininde het
kleinood onmiddellijk opgeraapt en het opnieuw om Costers hals gehangen. Hij was
naar Kandy terug gegaan, terwijl deze, nog slechts kwalijk van zijn gramschap
bekoeld, zijn weg bergafwaarts voortzette.
Een paar dagen later, den twintigsten Augustus, werd de dappere kerel, in het dorp
Nilegale, halverwege Batticaloa en Galle, door een hoop inlanders vermoord door
41 lanssteken. Zijn hoofd werd van het lichaam gescheiden en in een zak naar Kandy
gezonden. Een viertal onzer mannen, die hun commandeur trachtten te verdedigen,
kwamen in het gevecht om het leven, vier inlandsche dienaren tevens. De overigen
werden ontwapend, uitgeschud, van alles beroofd, geslagen, gebonden en als
gevangenen naar Kandy terug gedreven.
Wat is het geheim van dezen moord? Was hij de wraakneming van den niets
ontzienden en door driften beheerschten Radja Sinha? Niet onwaarschijnlijk, ofschoon
hij dit natuurlijk ontkende en onder spijtbetuiging over het gebeurde onze mannen
weldra vrij liet. Had de driftige Coster dan misschien opnieuw der voorzichtigheid
een duw gegeven? Was er een vrouw
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in het spel, zooals werd gefluisterd? En welke vrouw dan wel, wijl juist de inlanders,
die den dappere zoo laaghartig afmaakten, tot zede bezaten de mooiste hunner
vrouwen den doortrekkenden voornamen reiziger aan te bieden. Niet enkel om in
zijn bijzijn een handwerkje te verrichten.
Wij zullen dit mysterie niet doorgronden. Teminder wijl het bericht van het
gebeurde, ‘vertelling van den wind’, zooals men zoo iets daar pleegt te noemen,
overgebracht naar Galle, daar onder de zwakke bezetting een paniek veroorzaakte.
De bevelhebber van onzen troep, Walraven de Saint-Amant, die door Thijszens
afwezigheid in deze belangrijke plaats het hoofdgezag voerde, werd er het eerst door
aangegrepen. Het kwam hem voor, dat de zaak der Hollanders op Ceylon nu wel
voor goed verloren was. Met hoeveel krijgsvolk waren zij in Batticaloa? Een handvol.
In Galle? Eenige tientallen. In Negambo? Nauwelijks genoeg om 's morgens de vlag
te hijschen en 's avonds te strijken. Die Hollandsche ‘kruideniers’, met wie hij nog
een rekening te vereffenen had, waren, docht hem, op Ceylon naar den drommel.
Met zijn Fransche vrienden en - het is wel pijnlijk het te moeten erkennen - een paar
Hollanders ook, ging hij er van door, over Negambo, waar hij de paniek van Costers
dood verspreidde, naar Colombo, naar de Portugeezen, wien hij meedeelde hoe het
met hun anders zoo gevaarlijke tegenstanders stond. En, natuurlijk, wijl het dan maar
een handbeweging kostte om Negambo, dat, het bleek nu ongeladen, pistool op de
borst van Colombo, te hernemen, die handbeweging ging hun af als het door de onzen
zoozeer bespotte groetzwaaien met hun gepluimden hoed. Negambo ging voor de
Compagnie verloren.... voor enkele jaren slechts.
Maar ook in Galle zou het misschien slecht voor haar hebben uitgezien, indien
niet Christiaan Swart de paniek over Costers dood en de vlucht der Franschen had
weten te bedwingen als een kerel, die naar vaderlandsche wijs wacht op den uitersten
nood om te toonen wat hij waard is. Maar toen hij dan Galle goed in het bezit der
Compagnie had verstevigd tot Jan Thijszen, die na Costers dood vanzelf ‘landvoogd’
werd, was aangekomen, waarom wist toen die kloeke man geen weerstand te bieden
aan vrouwenverleiding? Maria van Zjinsoera, de mooie Creoolsche, zoo goed bevriend
geweest met den dapperen en voor een vrouw toch zoo zwakken Coster, wist wat
deze in zijn sandelhouten en verzegelde kist onder beider berusting had nagelaten:
kostbaarheden en geld, behalve kleedingstukken. Met den inlandschen Christenknecht
Clement Marot, Creool even als zij, en waarschijnlijk nog éér haar vertrouweling
dan Swart-zelf, nam zij zich voor deze nalatenschap van den overledene, haar zoo
na geweest, te verdonkeremanen. Maar dit kon niet geschieden zonder Swarts
voorkennis en medewerking.
Was de kloeke dienaar der Compagnie gemakkelijk tot deze laaghartige daad over
te halen? Het diepzinnige, dat hier te zeggen zou zijn over de roerselen van het
menschelijk hart wordt aan den lezer over gelaten. Swart
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werd de medeplichtige van Maria van Zjinsoera en den knecht Clement: de kist werd
door een gloeiend mes van haar zegels ontdaan, welke er later weer werden opgeplakt
en het drietal eigende zich het kostbaarste van Costers nalatenschap toe. Toen Jan
Thijszoon Payart het bestuur der Compagnie op zich had genomen en ook Costers
zaken werden geregeld, kon de misdaad van het drietal niet verholen blijven. Het
gevolg was dat Christiaan Swart, de kloeke kerel die de Compagnie had gestut, waar
zij in een hachelijk oogenblik wankel stond, de al te verleidelijke Maria van Zjinsoera
en de creool Clement Marot werden gestraft. De wetten der Compagnie waren streng,
zooals in dien tijd dit overal het geval was. Hoe het drietal gestraft werd sla ik over
te beschrijven.
De Compagnie leek er in dien tijd te Ceylon wel zwak voor te staan, maar Radja
Sinha, evenals de Portugeezen, wisten dat dit slechts schijn was. Zij kenden de
onverzettelijke geestkracht harer dienaren en wisten ook, dat haar vloot in de
Oostersche zeeën nog door geen menschelijke macht te overwinnen was. Haar
dienaren in die eerste halve eeuw: zij zochten hun gelijken in stoutmoedigheid, beleid
en bekwaamheid. Zij bezat daar Jan Thijszen en wat een muur was ook diens trouw
gestut door moed. Een muur waartegen de Portugeezen zich den kop wond stootten.
Zij had Pieter Boreel, den onderhandelaar met Radja Sinha en de Portugeezen. Want
dat gehaspel met den ‘keizer van Kandy’ over te weinig en te slechte kaneel, en niet
gauw genoeg de uitdrijving der Portugeezen uit Colombo, waar zij zoo onaantastbaar
zaten als Radja Sinha-zelf in Kandy, dat over-en-weer verwijten ging maar steeds
door, en de nijdige hoog op zijn bergtop gezeten gebieder van het eiland werd
voortdurend moeilijker om te bepraten.
Het zou nog jaren duren eer het haar gelukte Colombo te nemen: in 1664. Het rijk
der Portugeezen was daarmee op Ceylon uit. Waar was het - behalve Goa aan de
Malabaarkust, nog heden in hun bezit, dat Goa waartegen zij zoo herhaaldelijk hun
Nederlandsche aan vechters den kop heten wond stooten - door haar toedoen eigenlijk
nièt uit? Maar het bezit van Colombo kostte der Compagnie het leven van een harer
voornaamste dienaren, in haar loopgraven om de belegerde stad door een kogel
getroffen, Gerard Hulst, of beter ‘Hulft’.
‘Zoo storf dees Veldheer, staande in 't harnas, als een held’ zegt ‘Vader Vondel’.
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Kroniek
Weerglas
‘Op technisch gebied ontstaan hier en daar wel enkele nieuwe mogelijkheden’, schreef
onlangs de architect Mart. Stam ‘maar de huidige tijd is zóó arm aan opdrachten dat
daaruit onmogelijk e e n n i e u w e s t i j l kan ontstaan.... Er zijn helaas geen
opdrachtgevers. En dat staat de ontwikkeling der architectuur hier in West-Europa
ernstig in den weg.’ Er is iets van waar, hoewel het nogal simplistisch lijkt een nieuwe
stijl van opdrachten te laten afhangen. Een opdracht stelt opgaven en het nieuwe kán
in de oplossing van gestelde problemen verwezenlijkt worden, maar dat dit niet hoeft,
bewijst niet alleen de tegenwoordige tijd, maar bewijzen ook talrijke perioden van
vroeger. Er wordt ook heden nog genoeg gebouwd, getimmerd en geschilderd, - over
de geheele wereld. In koortsachtige haast worden ook nu nog talrijke opdrachten
uitgevoerd. Een deel van de menschheid, dat nog niet tot werkloosheid is gedoemd,
zit waarachtig niet stil. Over het algemeen experimenteert men echter stijlloos,
antiquiseerend à la Louis Philippe. Er zijn tallooze regressies. In Rusland evengoed
als in het overige Europa. Er is geen congrueerend willen. Wie in de laatste jaren
wel eens iets met opdrachtgevers in den ruimsten zin van het woord te maken heeft
gehad, weet dat het hun eerder aan kunstenaars ontbreekt, aan wien men op w i l
dragen. Wanneer men kunstenaars tot hen brengt, kan men er van verzekerd zijn, dat
de meeste van hen vallen om een of andere reden, die veelal een futiliteit betreft, wat
niet behoeft te verwonderen, omdat voor den gewonen mensch nu eenmaal die
futiliteiten van grootere waarde in het leven zijn dan een meer of minder zuiver
streven of een aesthetisch wel geheel verantwoorde richting. Het is niet de eerste
keer dat men in de geschiedenis kan aantoonen, dat in economisch critieke jaren niet
zoozeer aesthetische preoccupaties als wel bijkomstigheden den doorslag geven. De
talrijke handige knutselaars, die deze bijkomstige genoegens op quasi moderne wijze
vlot en lukraak weten te bevredigen, komen, voor zoover zij het nog niet zijn, thans
aan bod.
Onder deze omstandigheden geraakt het v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s g e v o e l
van den waarachtig scheppenden kunstenaar, die van zijn werk moet leven, in een
zeer moeilijk parket. Er is een drijven in een richting van winstmogelijkheden op
korten termijn, die den kunstenaar onophoudelijk in tijdnood brengen met het
alternatief voor oogen: groote concessies doen om het werk te behouden óf het bijltje
er bij neerleggen en een verder voortgaan weigeren. Artistiek gesproken is dit laatste
verreweg het veiligst, maar soms wil men redden wat er nog te redden is in de
tragische verwachting dat een hulpbrengende inspiratie in den noodtoestand nog
redelijke oplossingen schenkt. Men riskeert dan wel niet zijn leven, maar mogelijk
zijn naam. En
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ook dat nog maar misschien, omdat in elk werk wel kansen liggen, die zonder
verloochening van eigen persoonlijkheid baanbrekend op te lossen zijn.
Indertijd heeft de directie van de Holland Amerika Lijn voor den bouw van het
grootste schip in Nederland (R.D.M. 200) ‘den hoofdopzet en de hoofdleiding, zoowel
artistiek als technisch de interieurs betreffende’, aan het bureau Brinkman en van
der Vlugt toebedeeld (Dec. 1935). Nu hebben aan de opdrachtgevers wel nimmer de
consequenties van dit verrassend besluit zoo helder voor oogen gestaan als b.v. den
aanhangers, tot wie ook van der Vlugt te rekenen was, van de richting van het
n i e u w e b o u w e n , vertegenwoordigd in ons land door ‘De 8’ en ‘Opbouw’.
Overweegt men dit en het zoojuist geschrevene, dan kan men nog tamelijk verheugd
en gerustgesteld zijn dat de door van der Vlugt's dood acuut geworden onderverdeeling
van dit zeer groote en uitermate gecompliceerde werk, zooals onlangs werd
gepubliceerd, o.a. is opgedragen aan architecten als Oud en Wijdeveld. Bij de overige
uitverkorenen die, nogal weggemoffeld onder stadsnieuws, in de pers werden bekend
gemaakt (de Koo, Spanjaard, Semey) wekt Semey geen hooge verwachtingen; zijn
keuze beteekent gedeeltelijk een verraad aan den oorspronkelijken opzet. Een stap
terug en een stap ernaast. Men had in het rijtje immers figuren als Rietveld en van
Ravesteyn verwacht, want vooral met het werk van dezen laatste had van der Vlugt
juist menige wezenlijke relatie.
Een ‘hommage’ aan van der Vlugt's willen beteekent dus deze opdrachtverdeeling
niet. Behoudens het bureau Brinkman en van der Vlugt kan immers alleen Oud, aan
wien van der Vlugt aanvankelijk veel te danken had, de oorspronkelijke conceptie
met innerlijke overtuiging verder ontwikkelen. Maar misschien - laten wij het hopen
- is nog niet alles verdeeld en dan is er toch nog een kans (de laatste!), dat ook eenige
directe geestverwanten aan van der Vlugt's onvoltooid gelaten opzet komen mede te
werken. Zooals het nu staat geeft de keuze vrij groote zekerheid voor een aanvaardbaar
peil. Ook zijn er thans wel waarborgen voor juiste nog te verstrekken opdrachten
aan beeldende kunstenaars.
De groote boot - een werkobject als het weldra te vergeven nieuw te bouwen
Raadhuis in Amsterdam - moet in 1938 gereed zijn. Zal dan nog de vraag rijzen:
‘wat bleef van den oorspronkelijken opzet bewaard?’ In eersten aanzet was reeds
stellig veel gereed, maar de dood nam den architect, die een van de weinige modern
gerichte bouwmeesters was, die ook buiten den kring van geestverwanten vertrouwen
wist te wekken, weg, onverbiddelijk. Het kon nu reeds treffen, dat met de toch niet
onbelangrijke wijziging van bedoelingen geen woord in het hierboven vermelde
officieele bericht over van der Vlugt's heengaan werd gerept. Binnenkort moet het
schip immers rendeerend varen. Men moet voort, voort. Geen vertraging wordt
geduld. De
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kiel is al gelegd, de spanten worden reeds vastgeklonken, platen worden gewalsd en
aangevoerd. Voort moet het. Als in oorlog geen stilte om den dood, geen respijt,
verwondering. Enkele weken na van der Vlugt's heengaan, treden vijf nieuwe
kunstenaars in dienst en moeten direct mee in de vaart die de techniek hun oplegt.
De wedloop is niet te stuiten, door den dood niet en niemand. Een schip is geen
Parthenon, schreef Oud eens en Wijdeveld (1931): ‘wij worden van alle zijden
bestormd en gestuurd op wegen, die wij nauwelijks willen gaan. De techniek, de
industrieën, de economie overvallen ons met hun nieuwe daadwerkelijkheid. In deze
stroomversnellingen der samenleving koers te houden is weinigen gegeven....’. Men
had even rust, bezinning, stilte gewenscht. Maar zoo gaat het nu eenmaal vaak bij
opdrachten. En men weet het hier: van weerszijden op hoop van zegen.
V. G.

De briefschrijver Erasmus
Erasmus' brieven geven den sleutel tot en bewaren het geheim van zijn persoon. De
bewogen tijd, waarin zij zijn ontstaan, de man zelf, rijk aan tegenstrijdigheden en
wonderlijk begaafd, hebben dit brieven-oeuvre, vol van getuigenissen van den
schrijver, van beoordeelingen van machten en menschen om hem heen, tot een
onvergetelijk literair monument gemaakt. Niet hij, die het geschreven heeft, had het
daartoe bestemd; hem waren de brieven de kruimels, die, rijkelijk dan, afvielen bij
het uitdeelen van het brood, dat hij zijn leven lang in weergalooze vlijt heeft bereid,
de ‘bonae litterae’, de goede letteren, den glans en het merg meteen van wat de Ouden
en het eerste Christendom het menschdom hebben gebracht. Voor de tijdgenooten
waren deze, zeer smakelijk geworden en zeer begeerde kruimels een waar voedsel;
ons zijn zij geladen met de geur en de bekoring van het onmiddellijk tot ons komende
verleden.
Een literaat van weinig bekendheid, een kleine Augustijner broeder nog maar,
verzoekt Erasmus een vriend de brieven, die hij aan zijn jeugd-makkers heeft
geschreven, te verzamelen. Voorgevoel van komenden roem?
Maar als de roem er is, verschijnt in 1515 een smal boekje met brieven aan Pausen
en Kardinalen. In 1518 geeft een groot vriend en uitgever, Johannes Frobenius in
Bazel, een steviger bundeltje uit. Bijdragen tot zijn literairen roem? Nauwelijks, want
het is een kleine selectie en vrienden dringen aan op meer. Hun geeft hij de
beschikking over zijn kladbrieven. Beatus Rhenanus, de jonge vriend, de volijverige
en toegenegene, verzorgt de komende uitgaven, nu folianten. Zijn zij zorgzaam
nagezien en geëpurgeerd door den schrijver? Hij ziet er nauwelijks naar om; hij heeft
beter werk te doen. Hij wil alleen voor oudere brieven de dateering vaststellen; van
ca. 200 gist hij ongeveer de helft mis.
Vlug ging een brief hem van de hand; toch was het schrijven ervan een
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kunst, waarover hij een verhandeling heeft geschreven. Maar moeizaam samenstellen,
tot een geslepen pronkjuweel te voorschijn kwam, was niet Erasmus' wijs.
‘Tumultuarie’ of ‘praecipitanter’, dit is: in haast, staat aan het eind van menigen
brief. Dit beteekent niet, dat haastige, oppervlakkige praatjes worden toegelaten.
‘Als in brieven ware gevoelens ontbreken en zij niet het leven zelf van den man
vertolken, dan zijn zij den naam van brief niet waard’. Geen mededeelingen van wat
gister of eergister is gebeurt, legt hij ons uit, behooren in de eerste plaats in brieven
thuis; zij moeten zeden, lotgevallen, gevoelens, algemeene toestanden zoowel als
persoonlijke omstandigheden ter tafel brengen. Er moet ook, zegt hij, in brieven
eenig risico zitten.
Hij heeft er naar gehandeld en er naar ervaren. Zijn vele schrijven, spontaan onder
alle bedachtzaamheid, wikkend en berekend onder den machtigen impuls van een
groote hartstocht naar waarheid, heeft hem naast een Europeesche bewondering een
reeks van krenkende aanvallen bezorgd.
Niemand onder zijn tijdgenooten heeft zooveel van zich zelf verhaald, niemand
ook daarom zooveel wapenen tegen zich zelf aan zijn vijanden in de hand gegeven.
De tragiek van eigen tijd en persoon, die eeuwige noodlotsmachten, heeft hem op
een plaats gesteld, dié hij, al had hij gewild, niet heeft kunnen vermijden; hij was er
aan twee kanten blootgesteld, gekneld tusschen twee partijen.
Zijn brieven voeren ons door een wereld, die eerst den jongen Erasmus, als hij
buiten het klooster treedt, voorkomt als een frissche morgen, waarover de opgaande
zon der goede letteren gaat schijnen. Zij wordt snel, onder een zware, zorgelijke
bewolking tot een tooneel van onbarmhartige geestelijke geweldenarijen, die ontaarden
in vernietigingsoorlogen van een eeuw lang. Door deze wereld trekt een beweeglijke,
rustelooze geest, die toch, in ontzaglijke concentratie op zijn werk, taai vasthoudt
aan zijn taak. Een Europeër, een cosmopoliet van het zuiverste water, een
vaderlandslooze, omdat hij elk vaderland goed vindt, waar 't hem goed gaat, en toch
een echte Hollander, die zijn verre landje ontroerend prijzen kan. Hij heeft van zijn
landsaard het schildersoog, hij copieert met lust het dagelijksche leven, schildert
tafereelen, is een portrettist met zijn vaardige, Latijnsche pen, schetst een Romeinsch
prelaat, een innig bewonderden vriend, grift een satire van boosaardige theologen.
Hij is de geleerde, uit een tijd, waarin nog geen specialiteit bedreven werd; dus
een erudiet meer dan een eigenlijke geleerde, een journalist van de eerste orde, die
in zijn naar alle kanten uitstralende correspondentie als humanist, theoloog, moralist,
paedagoog en politiek schrijver de eerste groote Europeesche literaire,
wetenschappelijke, politieke revue heeft gesticht. Hij was waarlijk een praeceptor,
een opvoeder van Europa, dat tijdens zijn leven al bezig was uit een te vallen, en dat,
zoolang het nog geen eenheid wederom is geworden, Erasmus' paedagogie niet
missen kan.
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De hierbij gereproduceerde brief aan Nicolaas Everard, president van het Hof van
Holland, is een fraai specimen van Erasmus' hand en trant van schrijven.
Dadelijk valt hij met de deur in huis ‘Met welk een vijandschap belast Luther
zoowel de goede letteren als het Christendom....’; met regelmatige vaart ijlt de pen
verder.
De eigenaar, Mr. F.B. Baron de Vos van Steenwijk te Windesheim, heeft
welwillend toestemming gegeven tot het afdrukken hier.
O. NOORDENBOS

Handwerk in tin: een prijsvraag voor leerlingen van
kunstnijverheidscholen
De gedachte der samenwerking van de industrie met de vormgevende krachten die
een land heeft op die terreinen waar de aesthetische kwaliteit van het product aan de
orde is - (en zij is dan onmiddellijk een factor van de eerste orde) - is nu niet nieuw
meer. De Deutsche Werkbund zowel als de internationale tentoonstelling van Parijs
in 1925 kwamen mede uit die gedachte voort; in Nederland nam niet lang na het
verschijnen van het ‘Driebond’-nummer van het tijdschrift van ‘Architectura et
Amicitia’ Penaat als voorzitter van de Ned. Ver. voor Ambachts- en Nijverheidskunst
(V.A.N.K.) het initiatief tot het organiseren van deze samenwerking in een ‘Bond
voor kunst in industrie’. In de ruim tien jaren die sedert zijn verlopen heeft deze
B.K.I. door zijn tentoonstellingen op dit gebied de belangstelling vergroot, de
begrippen verhelderd, de smaak geleid. Hij sloot zich aldus aan bij het werk der
V.A.N.K., die reeds in het eerste decennium van onze eeuw pleitte voor deze belangen
en de eerste concrete mogelijkheden schiep en bevorderde. Haar regelmatig
vertegenwoordigd zijn op de jaarbeurzen te Utrecht dient hetzelfde doel; ook de
arbeid van het Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst te 's-Gravenhage omvat met
zijn adviezen, propaganda enz. dit onderdeel onzer toegepaste kunsten. Mogen er
wat de resultaten betreft nog zéér vele wensen zijn, de gedachte leeft, verwerkelijking
geschiedt reeds in onderscheidene vormen, er is activiteit. En men zou verwachten
dat de industrie tijdens deze bloei van een voor haar zo belangrijk verschijnsel, zich
terstond met grote belangstelling zou hebben gewend tot het onderricht in de
toegepaste kunsten, tot de kunstnijverheidscholen. Wie belang stelt in de ontwikkeling
van het verband tussen de bedrijven en deze scholen, verwijs ik naar mijn opstel
‘Kunstonderwijs en Industrie’ in het orgaan der V.A.N.K. Hij zal daar in zien hoe
het vraagstuk als urgent wordt gevoeld in alle landen en op welke wijze men buiten
onze grenzen reeds tientallen jaren zich heeft beijverd een levend contact te scheppen
of te versterken. Bij ons te lande moeten wij constateren dat nog slechts zeer schaarse
pogingen in die richting voorkomen. Wie zich daarover verwondert, doet
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dat terecht. Want wát kan voor de hier bedoelde industrieën belangrijker zijn dan de
opleiding der vormgevende krachten die straks een zo ingrijpende factor zullen
blijken in het productieproces, in de vernieuwing en in de waarborg voor het
aesthetisch gehalte van het eindresultaat. Dat de scholen naar deze belangstelling
uitzien, spreekt vanzelf; zij zou zeker tot een samenwerking leiden die het onderwijs
in deze vakken nodig heeft, steun, prikkel, vruchtbaar verband met de praktijk geheel
in de lijn der huidige ontwikkeling in alle landen. Wij hebben hier niet de gelegenheid
dit met voorbeelden uit de werkelijkheid binnen en buiten onze grenzen toe te lichten,
de achterstand aan te tonen die bij ons op dit gebied moet worden erkend.
In deze omstandigheden verdient alles bizondere aandacht wat de komst van een
ontwikkelde samenwerking van industrie en kunst-onderwijs bevordert, verdient
ieder initiatief van industrieele zijde belangstelling en waardering, Dit is de reden
waarom wij licht willen doen vallen op de prijsvraag onlangs uitgeschreven door de
International Tin Research and Development Council, (statistical office, den Haag)
voor leerlingen van metaal-vakklassen van het Instituut van Kunstnijverheidsonderwijs
te Amsterdam en de School voor kunstnijverheid te Arnhem. De directeuren van het
Gemeentemuseum te 's-Gravenhage en van het Museum Boymans te Rotterdam
hadden met den directeur van de Tin Council de beoordeling op zich genomen. De
prijsvraag had geen direct commercieel doel; dit bestond in het wekken van
belangstelling voor dit materiaal en zijn mogelijkheden bij de jonge vakbeoefenaars,
voor prestaties van dezen bij de industrieelen, bij het publiek voor de resultaten als
moment in het leven onzer toegepaste kunsten en de opleiding daarvoor, met het oog
op de gedachte waarmee wij dit artikeltje inleidden. Het was inderdaad een
verheugend moment, door de stellig waardeerbare resultaten, door de opgewektheid
waarmee de leerlingen deelnamen, door de ingenomenheid der jury en de bevrediging
hierin gelegen voor de leerkrachten. Wanneer zo iets ‘slaagt’, - en hier mochten wij
van slagen spreken, - is er méér gebeurd dan een prijsuitreiking: het besef is versterkt
van het levenwekkende dat de beoogde samenwerking kan hebben, en hiermee is
het niveau van de industrie en van de toegepaste kunsten gemoeid, voor nu en voor
de toekomst.
W.F.G.

Karel Haba
Aan iederen Europeeschen toonkunstenaar algemeen bekend: Haba, familienaam
van een typisch Moravische muzikantengeneratie, uit Vizovicích stammende en dus
Tschechisch van oorsprong. Zoo men dan niet terstond den naam Haba in verband
weet te brengen met pianist of componist, muziek-professor of dirigent, dan zal toch
de naam-, neen, het begrip Haba onmiddellijk associatieve elementen inschakelen
met de muziek der
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kwarttonen (Haba is de grondlegger dier ondragelijk valsche intervallen) en met het
Tschechische woordje Aloïs, zijn voornaam. Waaruit volgt, dat deze beschouwing
niet in hoofdzaak over hem, Aloïs, zal handelen.Want Karel is zijn jongere broeder, minder geleerd dan professor Aloïs, minder
theoreticus, minder mensch van algemeene eruditie en vooral ook minder invloedrijke
persoonlijkheid in Praze. Men schrijft hem eigenschappen toe, welke min of meer
tot het analphabetisme behooren. Typeerend voor zijn eruditie is deze beschuldiging
zeker, doch evenzeer bezijden de waarheid. Men stelle vast, dat Karel minder
beredeneerd mensch en grooter talent dan Aloïs is, minder theoreticus en sterker,
impulsiever en doelmatiger Musiker. Kortom, hij is grooter componist. Karel Haba
staat waarschijnlijk in de sombere schaduw van Aloïs' intrigeerende muziekpolitiek
en de zonnestralen van zijn opmerkelijk talent hebben gebieden buiten de grenzen
van zijn land ternauwernood kunnen bereiken. Toen ik tijdens het Praagsche
Muziekfeest 1935 op verzoek van den componist Badings werk van hem aldaar
introduceerde, viel mij op, hoe moeilijk het is tot het heiligdom der beide Haba's
door te dringen. Bij professor Aloïs dient men ervoor te waken, niet in een
coördinaten-weefsel van gewichtigheid en officiëel vertoon verward te raken, welke
moeilijk met dit matige talent valt te rijmen. Bij den componist Karel ligt de ordening
der zaken anders: verlegenheid, menschenschuwheid en een houding, (gebaseerd op
schaamtegevoel), welke ontstaat door een tè economischen eenvoud en door de
onmacht om een volzin van meer dan tien woorden tot een behoorlijk einde te brengen,
doen hem ieder overbodig contact met de massa vermijden. Doch eenmaal tot hem
doorgedrongen vond ik een warm kloppend hart en een betrouwbaar, zuiver
collegialiteitsgevoel: een creatieve persoonlijkheid, met interesse voor den
collega-componist, met musiceer-vreugde en in het bezit van een scherp
opmerkingsvermogen voor het wezen der dingen.
De eigenschappen, die Karel mist, bezit Aloïs en omgekeerd. Zij zijn volkomen
antipoden: alle contrasten van den oerbegaafden, maar haast kinderlijken kunstenaar
eenerzijds en de koele methode van overdenking, kenteeken van den theoretisch
aangelegden muziek-geleerde anderzijds vindt men bij hen aanwezig. Tezamen
gevoegd zou men het proto-type van den ideaal-geconstrueerden toonkunstenaar
voor zich hebben. Een potentie, die zich echter in één organisme niet samenvatten
laat. Of wel zou dit genie onvermijdelijk Bach heeten.
Van Aloïs kent ieder musicus ‘Die Theorie der Vierteltöne’ of de ‘Grundlagen
der Tondifferenzierung’. Van den anderen Moraviër zijn de opera Janosik, het
Viool-concert, de sonatine voor fluit en piano, de piano-suite, het cello-concert of
het Septet slechts aan enkele Muziekfeestgangers bekend; géén repertoire vermeldt
dit oeuvre. Amerika noch Holland speelt zijn werk. Hoogstens een incidenteele
uitvoering, welke bestemd is om spoedig vergeten
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te worden. Momenteel kan men ternauwernood meer van talent spreken: zijn
cello-concert en zijn laatste groote concepties getuigen reeds van gerijpt meesterschap,
dat zich in stijgende lijn blijft ontwikkelen door een consequent doorgevoerde
stijl-vereenvoudiging (in tegenstelling met Aloïs' varianten der kwarttonen, de
sext-tonen), welke de expressiviteit van zijn muziek nog directer van werking en nog
emotioneeler van karakter laat wezen.
Karel Haba's componeertrant is in hooge mate karakteristiek. Een zeer eenvoudig
compositorisch procédé blijkt gecombineerd te wezen met een onnoemelijk zware
uitvoeringstechniek. Het contrapunt van zijn vioolconcert is muzikantesk,
Mozartiaansch van allure. De logische en boeiende afwisseling der polyphone- en
homophone fragmenten in zijn fluit-piano-sonatine grijpt terug naar de werkwijze
der Toccata's en Partita's van Bach; de karakteristieke speelwijze en de instrumentale
geladenheid van het solo-instrument en de sterke concentratie der gegevens in de
tutti van het cello-concert bezitten het onwankelbare evenwicht der
Beethoven-concerten. De folklore uit zijn piano-muziek is nimmer ‘doel’, als in een
dans van Kodaly; zij komt nimmer voort uit gebrek aan eigen thematisch materiaal,
doch vormt steeds het bindweefsel voor origineele gedachten en zij weet de nationale
muziekcultuur, de cultuur van volk en kunstenaar, omhoog te voeren tot de gebieden
van het Absolute. Een synthese, zooals deze zich in het oeuvre van den genialen
Bartok heeft weten te voltrekken. Ondanks zijn evident bescheiden eruditie, heeft
Karel Haba's geest zich in hooge mate ontvangkelijk gesteld voor internationale
stijlproblemen. In zijn oeuvre vindt men, alhoewel getransformeerd in een eigen
klanken-idioom, de none-accoorden van een laten Debussy, het rhythme van
Strawinsky, de springende en schuivende melope der Schönberggroepen, doch Karel
Haba heeft deze hoogst waardevolle factoren vereenigd in een sterk persoonlijk
conglomeraat van muzieken, die radicaal van klank en overzichtelijk en geördend
van bouw zijn, door wetten van onverbiddellijke logica gesanctioneerd. Een
begenadigd muzikant, voor wien alle wegen naar succes geëffend zouden moeten
wezen. Voorloopig zijn deze wegen nog te zeer geplaveid met de niet-klinkende
klinkers van gekunsteldheid en starre dogmatiek, begrippen die nu eenmaal aan den
naam Haba kleven.
Een theorie, een muziek-systeem heeft nog nimmer Muziek uitgevonden. Het
wonder van Bach's contrapunt vindt men nu eenmaal uitsluitend beschreven in
boekwerken, die na Bach's leven verschenen zijn. En zoo zal het muziek-systeem
van imperator Aloïs nimmer de bron wezen, waaruit vazal Karel zijn muziek moet
putten. Eens wellicht zal Aloïs de muziektheoretische basis ontdekken, die in Karel
Haba's kunst stimuleerend werkt. En steeds zal de antithese Karel-Aloïs het wezenlijke
onderscheid tusschen den scheppenden kunstenaar en den niet-geïnspireerden
Theoretiker volledig blijven illustreeren.
PIET KETTING
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Boekbespreking
H.M. van Randwijk, Burgers in Nood, Nijkerk, G.F. Callenbach, zonder
jaartal.
Met dit boek zijn we - nog onmiddellijker en klemmender manend dan met Van
Steen en Roest Crollius, op nog breeder plan dan met De Hartog - in het hier en het
heden, in het chaotische, verwarrende, ons dicht op het lijf broeiende en brandende
leven van dezen tijd, en wel zéér ver van de avontuurlijk-romantische vlucht naar
het vreemd-uitheemsche of het ongevaarlijk langgeledene, waarmee zoovele romans
uit de latere jaren ons gesust en verwend hebben. Die romans, ze krijgen van dézen
uit gezien, iets bijna te speelsch, te louter amusants. Van al zijn onmiddellijke litteraire
voorgangers onderscheidt Van Randwijk zich dan ook door zijn geestelijk
uitgangspunt, door het ‘raison d'être’ van zijn werk, dat m.i. veel meer in tot uiting
dwingende, bijna-wanhopig tragische menschelijke beleving, dan in een of ander
artistiek ideaal gezocht moet worden. De nood zijner medemenschen is dezen schrijver
naar de keel gevlogen, hij moest er over schrijven om zich te bevrijden. Dit eenmaal
ten volle gerealiseerd en aanvaard hebbende, begrijpen wij zelfs niet hoe het kwam
dat deze schrijver nog zoo vaak zijn best doet zich litterair-fraai, een enkele maal
zelfs wat te rhetorisch en te gezocht uit te drukken. Wij zouden zijn boek dan nóg
eenvoudig-sterker, nog onopgesmukt-directer willen hebben. Maar ja, een echte
schrijvers-natuur, als Van Randwijk zonder twijfel is, onttrekt zich zelden geheel
aan de lusten, die het sfeer beschrijven en het verhaal-componeeren meebrengen dat deed zelfs Multatuli niet, die dan toch méénde enkel te schrijven ‘omdat de Javaan
mishandeld werd’.
Dat de personen die in dit boek voorkomen voornamelijk behooren tot het z.g.
‘christelijk deel der natie’ lijkt mij eigenlijk niet meer dan toeval - al mag dan vermoed
worden dat ook de auteur tot dit christelijk deel te rekenen is. Zonder twijfel zal hij
van de arbeiders zoowel als van de burgerij, waarover zijn verhaal spreekt, de
christelijken nu eenmaal het best kennen en had hij dus groot gelijk die vooral te
beschrijven - aan het zuiver epische karakter en de eerlijke objectiviteit van zijn werk
valt niet te twijfelen. Dat hij ook de opstandigen uit het onchristelijke kamp goed
begrijpt is tevens duidelijk; hij doet hun nergens onrecht. Ook tracht hij in het laatste
gedeelte, door zijn menschelijken en moedigen jongen dominee eenigen
godsdienstigen troost en berusting tot uiting te brengen, maar van een christelijke
oplossing der groote maatschappelijke problemen is geen sprake.
Van Randwijk is een diep doordenkende, die zich duchtig rekenschap heeft gegeven
dat ook van persoonlijke schuld bij een of meer der groote afdeelingen onzer
tegenwoordige z.g. maatschappij niet gesproken mag worden - zoo min bij z.g.
kapitalisten en z.g. intellectueelen, als bij proletariërs en
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kleine burgerij. Hij is vaak bitter en vol scherp-ironischen spot, maar ziet dan toch
weêr duidelijk de hulpeloosheid ook der in de watten geborenen, ziet de harde en
ijskille noodlottigheid van het geheele bestel, begrijpt de onmacht der regeerders
even goed als den blinden wrok der slachtoffers. Bizonder fijn onderscheidt hij het
weifelen en aarzelen dezer laatsten tusschen ingezogen, soms krampig vastgehouden
godsdienstigheid en de theorieën (wanneer men het vele verwarde geredeneer zoo
mag samenvatten) der revolutionnair-gezinden. ‘Branderhorst gromt, zijn vrouw
prevelt gebeden. Ze is nog een beetjeroomsch’ (bl. 214). Korte zinnetjes als deze
zijn bij uitstek welsprekend - zij typeeren de gezonde kracht van dezen, in zijn beste
uren zoo soberen auteur. Een van zijn meest geslaagde figuren lijkt mij de ambtenaar
van het stempelbureau Masborg. Een prachtig voorbeeld van de velen die thans het
beste willen, hun uiterste-kleinmenschelijke krachten inspannen en diep lijden onder
hun machteloosheid. ‘Nou, smeer em maar, ik zal m'n best doen voor je....’, zegt
Masborg tot een werkelooze. En dan volgt: ‘Er valt nog meer te verzetten eer het
avond is. Het volgende geval is zeker niet minder moeilijk. Het lijkt soms op het
spreekuur van een dokter, maar de voorraad medicijnen is hier zoo groot niet.
Kwakzalverij! En waar moet de rekening gepresenteerd worden?’ (bl. 167).
Op zulke plaatsen in zijn boek schreef van Randwijk zeker lang niet móói. Zelfs
niet altijd geheel correct, syntaxieel juist. Maar wij vergeven hem gaarne zijn gestamel
om de ontroering die er uit spreekt en die zich aan ons meedeelt.
‘Heilige moeder Gods, moeder van alle arme moeders, heb medelijden,’ bidt vrouw
Branderhorst. ‘Maar Kees en Lies lachen haar uit en zeggen dat ze haar mond houden
moet, want ze eet van hen.’
‘En vraag nou niet waar wij het vandaan halen, dat vroeg Elias ook niet aan de
raven en dat was toch een soort van heilige. Dat de eene helft alles heeft en de andere
helft toekijken mot is ook niet eerlijk. Wij probeeren ons portie te krijgen. Uit!
‘Dat doet Liesje in de café's en Kees overal waar hij de kans ziet. De laatste nachten
wat revolvers gesmokkeld. En dat ze straks goed gebruikt mogen worden, hoopt hij
erbij. Hij heeft meer te wreken dan zijn armoede alleen. Hij is negentien jaar en heeft
na de ambachtsschool eigenlijk nog nooit gewerkt. Op zolder heeft hij een smoezelig
meisjesportret verstopt met een klein briefje erbij: Lieve Kees. Hiermede bericht ik
je alsdat ik veel van je hou, maar mijn vriendin zeg dat je een echte rooie ben en toch
nooit geen werk meer krijg. En me moeder zeg alsdat je van de liefde niet kan eten...’
Dit is góed. Streng en zuiver. Vol gevoel en zonder sentimentaliteit.
Laat ons hopen dat de jonge schrijver Van Randwijk zijn onmiskenbare gaven tot
bloei moge brengen in een steeds groeiende epiek.
H.R.
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G.H. Streurman, Goethe, de universeele mensch, Amsterdam,
Uitgeversmaatschappij ‘Elsevier’, 1936.
Een belijdenis, noemt de schrijver dit boek, een belijdenis van zijn liefde en
bewondering voor Goethe, van wat Goethe hem als onschatbaar geestelijk bezit heeft
gegeven: een, voor eigen leven, erkennen en aanvaarden van de hoge zedelijke
beginselen, volgens welke Goethe de ‘Pyramide seines Daseins’ heeft opgebouwd.
Hoe lang en hoe intiem moet de heer Streurman met Goethe's werk zijn omgegaan,
eer hij dezen ‘universelen mens’ zo overtuigend, zo boeiend voor ons kon doen
herleven. Maar ook: hoe ‘wahlverwandt’, hoezeer zelf kunstenaarsnatuur moet deze
schrijver zijn! Uit de volte van zijn kennis en inzicht, in een rustige, heldere stijl,
een soms dichterlijke taal, heeft hij dit boek geschreven en een zo gaaf en natuurlijk
geheel is het geworden, dat men bijna zou vergeten, welk een diepgaande studie,
ook van wat de nieuwste Goethekenners gepubliceerd hebben, er aan vooraf moet
zijn gegaan.
Merkwaardige dingen onthult ons de heer Streurman. Goethe, de ‘Olympier’, door
generaties op een verheven postament gezet, zou ‘het beeld van den hyperneurotischen
mens’ geweest zijn? ‘Onze tijd’ zegt de schrijver ‘mag aan idealisme verloren hebben,
aan openhartigheid en waarheidsliefde heeft hij zeker gewonnen. Wij hebben geen
behoefte meer aan een boven geluk en leed verheven Goethe.’ Afkerig van phrases
als Goethe zelf, wil de schrijver ons een Goethe laten zien, die niet langer een ‘idool
is van den schonen schijn’, maar een strijdend mens, de faustische Noorderling, met
het eeuwig onbevredigd verlangen; een Orestes ook, gebukt onder het berouw over
begane zonden. ‘Want wij hebben,’ zegt Streurman, ‘ondanks al zijn scherts en
humor, een door het leed gekwelden dichter te aanvaarden. Wie iets van Goethe wil
begrijpen, moet beginnen met de gespletenheid, het polaire van zijn wezen te zien’.
‘Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.’ Van die innerlijke disharmonie, dat
labiele evenwicht, die overgevoeligheid, dat vrouwelijk receptieve, was Goethe zich
zelf bewust, en ‘als een geboren acteur’ vluchtte hij voor de wereld achter maskers:
de opgewekte, de zelfbewuste, de wijze, de exclusieve Goethe, de hoveling, of de
wat stijve Excellenz met de Falkenorden.
Leeft Goethe nog voor ons, of is hij zo verouderd dat hij ons niet veel meer geven
kan? Streurman gelooft dat niet. ‘Wat menselijk is, veroudert niet, of het moest zijn,
dat de mensheid zelf veroudert. Wij staan voor den mens Goethe, in zijn schier
huiveringwekkende grootheid, als voor een ongekend natuurverschijnsel, vol vragen
en vol ontzag. Het dichterschap is slechts één der vele schitterende facetten van
Goethe's geest.’ Het is ook niet de dichter, het is de mens, dien Streurman ons wil
doen kennen. Goethe is voor hem ‘de manifestatie van het scheppende, goddelijke
principe, de grootste in het rijk der Westerse kultuur; het genie, dat zijn gezag ontleent
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aan een diep gevoel, een sterke wil, een universele veelzijdigheid, waarheidsliefde
en oprechtheid.’ Hij ziet in Goethe ‘den grootsten dichter-denker van alle tijden,’
wat hij voor een niet gering deel wil toeschrijven aan ‘het gelukkig samengaan van
een bijna primitieve zinnelijkheid en een alles doordringende onderzoekingslust.’
Zo groot is Streurman's liefde voor het genie, dat Goethe was, dat hij hem ook in
zijn zwakheden, zijn tegenstrijdigheden en tekortkomingen niet spaart. Interessant
is in dit opzicht Streurman's oordeel over den paedagoog. De paedagogische aanleg
zat Goethe in het bloed en ook de tijdgeest werkte die in de hand. Van zijn kinderjaren
tot in de hoogste ouderdom is Goethe opvoeder geweest, van zichzelf en van anderen,
getuige de ‘Wanderjahre’ en de beroemde ‘Goethe-Gespräche’, waaruit de schrijver
blijkbaar veel geput heeft. Dat Goethe's opvoedingsmethodes, vooral waar het zijn
naastbestaanden betrof, succes hadden, kan men niet beweren. Karakteristiek, voor
den opvoeder in Goethe zowel als voor den heer Streurman, die zelf paedagoog is,
zijn uitingen als deze: ‘Tucht en zelfbeheersing zijn, zowel voor den opvoeder als
voor den leerling, dringend nodig.’ En elders: ‘Al onze pogingen anderen iets bij te
brengen blijven vruchteloos, als wij zelf niet van geestdrift zijn vervuld.’
Voor Goethe is levenslang ‘de eigenlijke studie van de mensheid de mens geweest
en de persoonlijkheid ‘höchstes Glück der Erdenkinder.’ Wat Goethe tot de vorming
dier persoonlijkheid nodig achtte, kunnen wij bij Streurman lezen in het hoofdstuk
van die naam. (Zou een inhoudsopgave aan begin of eind van het boek voor het
overzichtelijke daarvan niet bevorderlijk zijn?). Van Goethe's paedagogische aanleg,
die volgens Streurman, niet zelden een erotisch element bevat, komt de schrijver tot
zijn misschien meest geslaagde hoofdstuk: Eros.
En zo laat ons dan de heer Streurman Goethe zien in zijn merkwaardig
gecompliceerde erotiek; in zijn omgang met tijdgenoten, die zijn vrienden waren,
maar niet bleven; in zijn mystiek gekleurde natuur- en wereldbeschouwing, in zijn
bijna occulte houding tegenover ‘die Geheimnisse’ van natuur en leven; in zijn
eerbied voor het wonder, dat de hele natuur voor hem was, zijn ootmoed voor het
hogere ‘Onbekende’, dat hij het ‘goddelijke’ noemt, of het ‘demonische’, ‘Schicksal’
of ‘natuur’. ‘Das Schaudern is der Menschheit bestes Teil.’
Streurman noemt hier en daar werken, die voor den geïnteresseerden lezer van nut
kunnen zijn. Hij citeert gedichten (men kan zijn voorkeur delen of niet), waarbij de
allerschoonste. Hij maakt soms een kleine excursie in het gebied der philosophie,
altijd in nauw verband met zijn onderwerp. Ook dan blijft alles glashelder. Maar hoe
komt hij er toe Heine's onrustig, kortademig proza te vergelijken met Goethe's
gedragen stijl? En had niet ‘Hermann und Dorothea’, een van Goethe's meest poëtische
werken, een ander epitheton dan ‘braaf’ verdiend? Zou het waar zijn dat Goethe zo'n
onuitstaanbaar
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pedant jongetje geweest is als een brief van Bettina Brentano hem schildert? Liever
willen wij de betrouwbaarheid van deze bron betwijfelen.
Maar dat zijn kleinigheden, die niet ter zake doen, ook niet een enkel germanisme.
Dankbaar moeten wij zijn voor dit voortreffelijke boek over dezen geheimzinnigen,
universelen mens, die wist, dat ‘het spoor van zijn aards bestaan niet in Aeonen zou
zijn uitgewist’ en dat nog hele generaties met de Selige Knaben uit den Faust zouden:
‘....zeggen dieser hat gelernt, er wird uns lehren.’
M.H. BOSMAN-LEOPOLD

Dr. N.A. Donkersloot, Dichter en Gemeenschap, Arnhem, Van Loghum
Slaterus U.M., 1936.
Er is in de inaugurale rede van Prof. Donkersloot veel, dat tot vreugde stemt en dat
verwachten doet, dat er een krachtige invloed ten goede van Amsterdam uit zal
kunnen gaan op het letterkundig leven in ons vaderland. Donkersloot is een bezonnen
figuur, maar het ontbreekt hem niet aan geestdrift. Hij is geen dorre academicus, die
van zijn studeerkamer de collegezaal inwandelt, maar iemand, die met zijn
belangstelling in het volle leven staat. En zoo zal hij in staat zijn leiding te geven
aan zijn studenten en hen op te wekken tot een breede en degelijke bestudeering van
de wetenschappelijke vraagstukken, die binnen de grenzen vallen van het hem als
docent en wetenschappelijk onderzoeker toegewezen gebied.
Toch gelooven we, dat Donkersloot er beter aan zou hebben gedaan een meer
concreet onderwerp te kiezen voor zijn inaugurale oratie, want hij is nu
noodzakelijkerwijze op sommige punten in zijn betoog zeer vaag moeten blijven.
Een tweede vraag, die wij niet zonder meer bevestigend zouden durven beantwoorden,
is, of het van den hoogleeraar juist gezien is, om in zijn rede terstond zijn ‘politiek’
standpunt te bepalen. Ongetwijfeld is er iets voor te zeggen, dat men op deze wijze
weet-waaraan-men-toe-is, maar aan den anderen kant levert het, juist in een zoo op
uitersten toegespitsten tijd als de onze toch ook zijn bezwaren op om aldus de discussie
met andersdenkende studenten reeds van te voren te bemoeilijken, zoo niet in feite
af te snijden.
Een bepaald bezwaar geldt de omslachtige en dikwijls verre van fraaie wijze,
waarop Prof. Donkersloot zich heeft uitgedrukt in zijn betoog. Wij citeeren een enkel
zinnetje: ‘Zonder zich in te laten met of afhankelijk gesteld te zijn van de kennis van
goed en kwaad, die, hoewel niet zonder verband en verwantschap ermee, buiten het
eigenlijke wezen der kunst omgaat, heeft de zuivere kunst als de zuivere wetenschap
een groote zedelijke waarde door den volstrekte waarheidszin die eraan eigen is.’
Over den inhoud zelf van Prof. Donkersloot's rede zou nog heel wat te zeggen
zijn, doch de plaatsruimte laat niet toe, dat wij dit op deze plaats doen.
ROEL HOUWINK
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J.W.F. Werumeus Buning, Voor twee stuiver anjelieren, Amsterdam, Em.
Querido, 1936.
Wij hebben een groote bewondering voor de poëzie van Werumeus Buning, maar
voor deze ‘Nieuwe coplas’ kunnen wij weinig waardeering hebben. Het lijkt ons,
dat Buning bezig is zich op een fatale wijze te herhalen en de oorzaak hiervan ligt
o.i. in het feit, dat deze dichter bij het inslaan van den weg der volkspoëzie het zich
te gemakkelijk heeft gemaakt.
Het - voor zijn dichterschap - gevaarlijke van dit experiment heeft hij niet
voldoende onder oogen gezien en dit gevaarlijke schuilt niet zoozeer in het werk op
zichzelf als wel in de omstandigheid, dat hij het zich blijkbaar niet duidelijk genoeg
gerealiseerd heeft, dat ‘volkspoëzie’ anno 1935 nooit meer dan een ‘dichterlijke
vrijheid’ zal kunnen zijn, maar volstrekt niet een basis, waarop een talent als het
zijne opnieuw wortel schieten kan.
Na ‘Maria Lecina’ was er in de ‘Balladen’ al veel, dat in een verkeerde en
gevaarlijke richting wees, maar ‘Voor twee stuiver anjelieren’ plaatst ons om zoo te
zeggen voor een fait accompli. Deze anjelieren zijn kunstbloemen, van ver gezien
‘verrassend echt’, maar van dichterbij bekeken zonder ‘dauw’. Van sommige balladen
kon men dat ook reeds bemerken, maar hier is geen twijfel meer mogelijk. Deze
‘volkspoëzie’ is gemaakt en waar zij niet gemaakt, maar rechtstreeks vertaald werd,
heeft zij daarbij haar eigen waarde ingeboet. Dat ligt niet aan den vertaler, maar aan
het feit, dat echte volkspoëzie onvertaalbaar is. Wie volkspoëzie vertaalt, brengt haar
onherroepelijk over van den ‘volkstoon’ in de een of andere ‘cultuur t a a l ’.
Wij hopen van harte, dat Buning deze hachelijke experimenten niet verder voort
zal zetten en dat hij tot het inzicht komen zal, dat men geen ‘volkspoëzie’ maken
kan, wanneer men als ‘litterator’ geboren werd aan den ingang van de twintigste
eeuw. Dan blijft men ‘litterator’ zijn leven lang, tenzij men er de voorkeur aan geeft
de lier aan de wilgen te hangen. Een andere keuze is er niet. Gedichten in den
volkstoon kan men zelfs niet als ‘genre’ beoefenen, zij hebben slechts waarde als
‘uitzonderingen’. En wee hem, die van deze uitzonderingen een regel tracht te maken:
hij schendt zijn talent!
ROEL HOUWINK
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BOEDDHISTISCHE GENIUS MET EEN DOODSHOOFD. STUCCO-FIGUUR VAN EEN RELIQUIE-HEUVEL TE
HADDA, OOST AFGHANISTAN. MUSÉE GUIMET, PARIJS. VOORBEELD VAN DE LATE ‘GANDHARA’-KUNST
e
DER 5 EEUW, TOEN DEZE OORSPRONKELIJK GEMENGDE INDO-HELLENISTICHE KUNST IN EEN SOORT
VAN ‘GOTHISCHEN’ STIJL VERANDERDE. EEN NOG ONOPGELOST RAADSEL DER KUNSTGESCHIEDENIS
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De mensch in de Indische kunst
door Hermann Goetz
EEUWEN lang zijn wij gewoon geweest de uitbeelding van den mensch te
beschouwen als een, ja misschien wel als de voornaamste taak van artistiek
scheppingswerk. De antieke kunst stichtte den cultus van de menschelijke schoonheid,
van de volmaaktheid van het mannelijke en vrouwelijke lichaam, een altaar. De kunst
van de Middeleeuwen, hoezeer ook op het hiernamaals gericht, eerde in de schare
der heiligen toch weer den mensch, niet zijn lichaam, maar zijn dit overwinnend,
verklarend, hooger Ik. En in de Renaissance smolten tenslotte deze beide idealen,
het lichamelijke en het geestelijke, samen tot dat van de volmaakte persoonlijkheid.
Het landschap bleef bijzaak; eerst gedurende den Barok leerde men er als zelfstandig
onderwerp profijt van trekken.
De ontdekking van de buiten-Europeesche kunst, buiten de grenzen van het
Middellandsche Zee-gebied, was er voor noodig om ons tot het inzicht te brengen,
dat er ook groote kunstvormen zijn, waarin de mensch niet in het middelpunt staat,
waarin zijn beeltenis bijzaak is, ja zelfs verboden: Indie, Oost-Azië, de Islam. Drie
werelden, in welker kunst de mensch niet regeert, maar geregeerd wordt door zijn
omgeving, een omgeving, die hem met haar geweldige grootschheid verzwelgt. De
woestijnen der landen van den Islam, waarin de rondtrekkende nomade, de
karavaan-koopman, de boer in de oase staan tegenover een oneindige woesternij,
over dag onder een wolkloozen, gloeienden hemel, des nachts onder het onmetelijke
sterrendak en de eenzaam voorbijtrekkende maan. De werelden van den eenigen en
onverbiddelijken god, voor wiens onnaspeurlijkheid slechts ‘overgave’ (Islam)
mogelijk is, de wereld van de streng ornamentale kunst, van het verbod om mensch
of dier uit te beelden.
En dan het uitgestrekte löss-landschap van China, beheerscht door groote gebergten
en stroomen, waar de mensch verloren gaat in de groote natuur-idee, Tao, waar de
wijze opgaat in dit landschap en in het leven en bedrijf in haar, van bloemen, dieren,
steenen en natuurlijk ook van de menschen; maar van de menschen ten opzichte van
de natuur, kind, vader, moeder, familie.
En tenslotte Indië, het halftropische land, al naar gelang van jaargetijde en moesson,
nu eens door den brandenden hemel verzengd, dan weer uit zware wolken doordrenkt
met stortregens. Het land van de tegenstelling tusschen de adembenemende
wisselingen van den Sa sāra, den omloop van al het zijnde, in een Zuidelijke
hartstocht en drift, in overweldigenden groei
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en ondergang, en anderzijds de absorbeerende rust van het bestaan op zichzelf,
Paramātman, van den eenig ‘werkelijken’ god, het Nirvā a, de ontkenning van alle
onrust en kwellingen der zielsverhuizing. Een kunst, die vervuld is van het
menschelijke, doch niet van den op zichzelf staanden maar van den in de polariteit
van den Kosmos ingeschakelden mensch. Van een mensch, die ophoudt mensch te
zijn, omdat hij meegevoerd in den omloop van al het bestaande, slechts een geleding
is tusschen tallooze andere, boven, onder en naast hem, goden, geesten, schimmen,
dieren en planten, door wier lichamen hij zijn weg vindt: voor dit leven misschien
als beest, na zijn dood wellicht als een van de hemelsche of helsche heerscharen.
Een mensch, die ophoudt enkel mensch te zijn, omdat hij door vroomheid of zelfs
heiligheid - en hoeveel heiligen zijn er ten allen tijde in Indië geweest! - de keten
van den Sa sāra kan verbreken, om door meditatie, door Yoga een te worden met
dat andere uiterste van het bestaan: het oneindige; nu nog slechts in oogenblikken
van extase, ná zijn dood voor eeuwig. Er is dan ook in Indië geen ideale voorstelling
van den mensch, er is alleen het ideale beeld van een in menschelijken vorm
weergegeven ‘Ik’, dat misschien een mensch, misschien ook een daemon of een
heilige kan zijn. Een voorstelling, die anders getypeerd wordt naar mate dit wezen
behoort tot de Kāma-wereld (Kāma-dhātu), tot die der goden of die van het
hiernamaals.
Kāma, d.w.z. begeerte, lust, aardsche liefde, is ook de zonde, de dood, De aardsche
mensch, gevangen in den omloop van deze zinnelijke wereld, is in eerste instantie
een zinnelijk wezen, niet zooals bij ons een maatschappelijk. Terwijl de Europeesche
kunst het erotische tempert ten gunste van het maatschappelijk-representatieve,
verhoogt de Indische omgekeerd het erotische als meest volkomen uitdrukking van
volmaaktheid in het heden. De sterke man, de vruchtbare vrouw, zij zijn het
schoonheidsideaal! Athletische krijgslieden en vorsten, in hun jeugd slank, later tot
een zekere mate van gezetheid nijgend. Teere vrouwen, met hyper-slanke leest en
ledematen, maar met breede heupen en overontwikkelde, gespannen borsten, sappigen
mond en zware oogleden. De mannen zelden in ongedwongen, meestal in stijve
houdingen. De vrouwen balanceeren het bovenlichaam achterwaarts boven de
overmatig naar buiten tredende, den gordel dragende heup van het standbeen. Maar
beiden, man en vrouw, getooid met lokken, edelsteenen, ringen, schmink, al naar de
mode van den tijd dit meebracht. Beiden, bij voorkeur vereenigd tot paartjes
(mithuna), ontelbare malen uitgebeeld, van de tederste lentestemming tot de meest
directe obsceniteit.
Geen historisch toeval is dit, maar de uitdrukking van een veel meer omvattend,
met den Indischen geest nauw verweven ideaal, in zoo hooge mate, dat zelfs van
slecht gemodelleerde of geschilderde figuren een sterke suggestie van het vleeschelijke
uitgaat; men verbeeldt zich, dat men de
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spieren zich voelt spannen, het bloed voelt kloppen. En b.v. planten worden precies
zoo opgevat. Ze mogen onjuist of met verkeerde verhoudingen zijn weergegeven,
of tot ornament gestileerd zijn, toch geven ook zij een zoo tastbare suggestie van het
sappige en vleezige, dat het is alsof men een vochtige waterlelie in de handen had.
Dat is de zinnelijke wereld. Buiten haar is het pure zijn (Rūpa-dhātu), de wereld
van de groote, wereldomvattende godheden: Çiva, Vishnoe, Brahmā en der groote,
boven de goden uit gegroeide heiligen, der Boeddha's en Djina's. Hier rust elke
wereldsche lust in het eeuwige geluk van het absolute oneindige (Ārūpadhātu). Voor
den esotericus zijn daarom de beelden der godheid symbolen - lotus, driehoek, cirkel,
bepaalde letterteekens, - evenals voor den Christen de symbolen van het lam en het
kruis, van alpha en omega etc. Zelfs Boeddha werd, toen hij in het Nirvā a was
ingegaan, door zijn vereerders langen tijd slechts door middel van zulke symbolen
voorgesteld. Een lotus, omgeven door hemelsche adoranten, geeft zijn geboorte uit
de schoot van zijn onbevlekte moeder Māyā in het Lumbinī-park weer, een troon
onder een vijgenboom de bereiking van het Boeddhaschap te Bodhgayā, een wiel
tusschen twee herten zijn eerste prediking (‘het wiel der Wet draaiend’) in het
hertenpark bij Benares, een reliekheuvel (stoepa) zijn verscheiden naar de wereld
van de eeuwige rust te Kusināra.
Wat baatten echter zulke symbolen, die zonder volledige beheersching van de
philosophische gedachtenwereld, waaruit zij waren gekristalliseerd, zinloos zijn, den
eenvoudigen vrome? De godsdienstige overgave riep om beter begrijpelijke,
menschelijkere symbolen. De latere Boeddhistische leer van het Mahāyāna ontwierp
dan ook een reeks van voorgangers en opvolgers van den zoogenaamden historischen
Boeddha, die hoewel zij de verlossing door verlichting deelachtig waren geworden
(Bodhi-sattwa), uit mededoogen met het lot der menschheid het besluit hadden
opgevat niet in het nirvā a op te gaan, maar in den kringloop van den Sa sāra te
blijven rondgaan en als heilanden op te treden. En anderzijds besloot volgens de leer
der Brahmanen de hoogste, onkenbare godheid uit oneindige barmhartigheid ten bate
van haar schepselen een zichtbare gestalte aan te nemen en als heiland naar deze
wereld af te dalen. Dit zijn de Mūrti's van Çiva, de Avatāra's van Vishnoe. In het
meest vermaarde geschrift der Indiërs, de Bhagavadgītā, maakt de heiland Krishna
zich in zijn ware gedaante aan den held Ardjoena bekend. En zie, geen donkere
krijgsman staat meer voor hem, het heelal opent zich, de geheele kosmos in zijn
oneindigheid en almacht. Ook al heeft de bovennatuurlijke macht zichtbaren vorm
aangenomen, toch blijft zij verheven boven de draaikolken van deze wereld. Zij is
zuivere vorm, zuivere idee in den zin van Plato. Al is het geen abstract symbool
meer, toch blijft haar beeld een abstracte menschengedaante, los van anatomie,
bovenzinnelijk, rust en verhevenheid ademend. Zoo zijn de vergeestelijkte
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Boeddha's van den Boroboedoer, zoo zijn de cultusfiguren van de Tibetaansche
lama's, vele brahmanistische godenbeelden en de Tīrthankaras der Djinisten.
De eigenlijke verschijningsvormen en de lagere godheden van de Kāmawereld
zelf zijn echter nog menschelijker van gedaante. Voor zoover zij hier op aarde werken
doen zij dat met de hartstochten en gevoelens van menschen, ofschoon zij in hun
diepste wezen daarboven verheven zijn. Rāma en Krishna proeven alle vreugden en
ook alle tragiek van het menschenlot en juist daardoor hebben zij het hart der groote
massa gewonnen. Hoewel zij hemelingen zijn leeft de vrome mensch toch geheel
met hen mee, evenals met het Christuskind, de Heilige Maagd of de heiligen. En ook
hun beeltenis is menschelijk, zij het ook verhevener, edeler en doortrokken van
symboliek. Het symbool treedt niet voor hen in de plaats, maar het omgeeft hen en
doet haar gedaante weer boven het menschelijke uitgroeien. De grens tusschen dier,
mensch en god is vervloeiend en zij moet dat zijn, daar waar de godheid slechts
zichtbaren vorm heeft aangenomen zonder haar diepste wezen prijs te geven.
Ook in haar aardsche gedaante verraadt de godheid door haar symbolen haar
oneindigheid. Zij is alwetend: haar vele hoofden verraden dat den vereerder; zij is
almachtig: talrijke armen toonen haar macht; zij is alom tegenwoordig: talrijke beenen
demonstreeren haar overal heen gerichte bewegingen; zachtaardig en verschrikkelijk
is zij: haar handen dragen de teekenen van zegen en dood. Is dat eigenaardiger dan
de centauren, sphinxen en harpijen der Grieken? Is de aanwezigheid van dierenkoppen
hier meer bevreemdend dan bij de goden van Egypte en Babylonië? Ook kunnen zij
verlerlei kleuren aannemen: lieflijk als van een meisje, rood als de vuurgloed, blauw
als de hemel, zwart als de nacht van den dood. Ja, zij nemen zelfs de zinnelijkheid
van deze wereld over, waarbij het mannelijke en vrouwlijke in hen kosmische
scheppingskrachten verzinnebeelden: Çiva en Devī, geest en materie, zuiver ‘zijn’
en wereldillusie; of waarbij het tot de mystieke symboliek van de
huwelijksbetrekkingen tusschen God en schepsel, heiland en ziel (Rādhā-Krishna)
wordt. Want zonder de symboliek van het mystieke gebed, zonder de vlietende,
veranderlijke beeldentaal der mystiek blijven zij onbegrijpelijk.
Deze veelvormigheid zal wellicht verward lijken. En dat kan ook wel niet anders,
wanneer een cultureel werelddeel in den loop van tientallen van eeuwen een
ontzaglijke menigte levensvormen, op sociaal, geestelijk, artistiek en godsdienstig
gebied heeft geschapen en verwerkt. De grenzen van dit subcontinent waren open
genoeg om telkens weer door de passen van Afghanistan en Assam, of over de
Arabische Zee, door vreemde immigratie en cultuurgolven overstroomd te worden,
maar anderzijds omsloten zij toch ook weer het land zoo vast, dat de nieuwgekomenen
nooit konden ontkomen aan de macht van het verleden in zijn geheel. Een ontzaglijke
cultureele chaos, waar oud en nieuw naast en door elkander bestaan, zonder dat het
een het
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ander heeft kunnen verdringen. Zoo werd het wezen van de Indische kunst het
syncretisme, het met elkaar verbinden, dooreenvlechten van een enorme massa van
de meest uiteenloopende elementen. De tropische kosmos zuigt dezen verwarden
overvloed in zijn kolken, en de dorre verlatenheid zoekt daarachter den alles
vereenigenden achtergrond. Samsāra en het absolute zijn! Zinnelijke en
bovennatuurlijke wereld! Maar de geschiedenis is het eeuwig veranderlijke aardsche
bestaan en in de historische vormen van leven en kunst bruist de overvloed van
cultureele crises; nieuwe indrukken, verwerking en styleering van het ontvangene,
versmelten tot nieuwe scheppingen.
Vele vreemde veroveraars zijn naar Indië gekomen en hebben vooral op de cultuur
van het Noord-Westen tijdelijk hun stempel gedrukt. Vroege immigranten - ons pas
in de laatste tien jaren bekend door de opgravingen te Mohendjo-dāro en Harappa hebben in het 3e millennium v.Chr. een cultuur naar Voor-Indië overgebracht, die
verwant schijnt te zijn met de Elamitisch-Mesopotamische. De Arische veroveraars
van het tweede millennium brachten niet slechts de ‘Übermensch’-filosofie van
priesterlijke en adellijke offeraars en asceten, maar ook den aan figuren armen,
ornamentaal-begrepen stijl van de Noordelijke steppen en een kleedij, die met die
van Skythen en Germanen verband houdt.
Na den veldtocht van Alexander zien wij eerst, ten tijde van Aśoka, de cultuur van
het Achaemenidische Perzië, en later door bemiddeling van de kleine Hellenistische
diadochen van Bactrië en Afghanistan de cultuur en kunst van het gehelleniseerde
Oosten in Noord-West Indië binnendringen. De menschen en godheden van het land
verkleeden zich als Helleensche vorsten en krijgers of als de goden van den Olympus.
Van kort voor het begin van onze jaartelling tot de 5e eeuw toe zijn het Scythische
volken uit Centraal-Azië, Śaka's, Parthen, en tenslotte een zijtak van de
Hunnen-stroom, die Iraansche goden, vooral het nieuwe type van den Zonnegod
Sūrya (Mihira), de Iraansche kleedij met lange genaaide jassen, rijbroek en mijters,
den Iraanschen artistieken smaak, ornamentaal-lineair en bovenzinnelijk vlak, naar
het Indus-gebied brengen.
Met den Islam komen dan later de Turksche kleederdracht, de Perzische mode,
maar ook de Arabische puriteinsche vijandschap tegen de figurenkunst, en de
verwoesting van tallooze bouwwerken en sculpturen, en de ondergang, de artistieke
verstarring van de nieuwe scholen, die haar plaats hebben ingenomen. Eerst door de
kunstlievende Groot-Mogols vindt in de figurale kunst van de 16e eeuw af een nieuwe
opleving plaats, maar slechts op het gebied van de wereldsche schilderkunst, waaraan
zij door in hooge mate onder chineeschen invloed staande Perzische en Europeesche
barok-elementen nieuw bloed toevoeren. Tot dan tenslotte met de Engelsche
heerschappij eerst classicistisch-westersche, later ook Oost-Aziatische invloeden
hun weg gevonden hebben.
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Al deze inwerkingen van vreemde culturen zijn van groote beteekenis geweest, zelfs
al hebben zij toch nooit het wezen der Indische cultuur principieel kunnen verstoren.
Nooit hebben zij het oude, het essentieel Indische ook maar tijdelijk kunnen
verdringen, En altijd maar weer gaat van haar - opnieuw verrijkt en bevrucht - de
reactie uit, die de nieuwe levens- en kunstvormen in het groote syncretistische
bouwwerk der Indische cultuur doet opgaan en dan langzaam aan vervormt en omstelt
tot ook zij echt-Indisch cultuurgoed zijn geworden. De vreemde goden smelten met
de Indische samen: Apollo wordt Boeddha, Hercules wordt Māra of Wadjrapā i,
de Bacchanten worden Yakshịnī's, Mithra wordt Sūrya, Fortuna Hāritī; en de
Boeddhistische godheden gaan op hun beurt weer op in het Brahmanistische patheon.
De uitheemsche costuums passen zich aan bij het klimaat, soms nauwelijks
herkenbaar, of zij vloeien ineen met Indische kledingstukken, zooals het antieke
gewaad met het Indische monnikskleed.
De vreemde kunstelementen verrijken den schat van typen en gestalten van den
Indischen beeldhouwer, maar de mentaliteit, waaruit zij zijn voortgekomen - het
Grieksche individualisme, de Iraansche symbolische ornamenteele overwoekering,
het Islamitische collectieve realisme - verdwijnen in de groote Indische twee-eenheid
van de zinnelijke Kāma-wereld en de bovennatuurlijke wereld van de pure vormen,
sensualisme versmolten met idealisme, in het vervluchtigen der grenzen tusschen de
voor ons zichtbare lagere Kāma-wereld en de ontastbare hoogere. Nog in de 18e
eeuw ging op deze wijze de op het aardsche geconcentreerde schilderkunst der
Indische Mohammedanen in een zinnelijk-sentimenteele sprookjesromantiek over,
en de sterk door haar beïnvloede kunst van de contemporaine Rādjput schilders is
eenzelfde romantiek toegedaan, zinnelijk wat haar opvatting van de uitdrukking van
den geest door het lichaam betreft, en tegelijkertijd transcendent, gerhytmiseerde lijn
en een harmonie van zuivere kleuren, tegelijkertijd een troubadour-sfeer van
hierbeneden en een op het bovennatuurlijke gerichte mystiek. En ook thans zien wij
alweer dezelfde krachten aan het werk waar zij de tegenwoordige, door Europa en
Japan zoozeer verrijkte kunst wederom verzinnelijken en tegelijkertijd boven het
zinnelijke verheffen.
In deze cultuursfeer gelden echter slechts de wetten, die de eigen aard van den
Indischen geest den mensch en zijn kunst oplegt. Primitieve pogingen en geraffineerde
bewustheid wisselen met de veranderingen in de Indische cultuurgeschiedenis elkander
af, van het oudste ons bekende, ietwat plompe begin van de groote Indische cultuur
omstreeks het midden van het eerste millennium v.Chr. af tot aan haar klassiek
hoogtepunt een tiental eeuwen later en haar verstarring onder de nawerking van de
Middeleeuwsche invasies en de Mohammedaansche verwoestingen. En daarnaast
beleeft zij een nieuwe opkomst, zich kristalliseerend uit de hiëratiek van de
Middeleeuwen onder de impulsen van mystieke volksbewegingen - evenals in Italië
die van Fran-
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ciscus van Assisi, en de kunst van Duccio en Giotto - en de vrede en kunstzinnigheid
der Groot-Mogols; zich in haar tegenwoordige phase ondanks vele crises en
wisselvalligheden bevrijdend uit de feodale kluisters, ook al moet zij daarbij hetzelfde
proces van moeizaam nieuw verwerven doormaken als onze eigen schilderkunst in
de vorige eeuw.
Plomp zijn de menschen en kunstwerken, die bewaard zijn gebleven uit den tijd
der Maurya-dynastie en der Çunga-vorsten (3e-1e eeuw v.Chr.). Nog worstelt de
beeldhouwer - schilderingen kennen wij eerst uit later tijd - met het hem vreemde
materiaal, nog kan hij zich niet losmaken van de houtsnijtechniek - evengoed als de
architect van denzelfden tijd nog steeds onder invloed staat van den houtbouw -, nog
blijven zijn figuren de gebondenheid van den pilaarvorm behouden en treden zij niet
buiten het vlak. Ja, plomp zijn zij, dik en hoekig, in boersch-barbaarsche
kleederdracht, met bizarre tulbands, reusachtige haarwrongen, een macht van sieraden
aan armen en beenen. En toch is de Indische geest reeds onmiskenbaar met zijn
eigenaardige vermenging van sensualisme en transcendentalisme. De overdadige en
onverheelde vruchtbaarheid van de natuur, van planten, dieren en menschen, en
tegelijkertijd schuilt onuitgesproken, maar alles doordringend het mystieke schouwen
van het kosmische achter deze wereld van schijn, achter de lust en de vergankelijkheid
van het leven.
In den loop der eeuwen groeit deze kunst meer en meer, zij wordt bewogener,
sierlijker, rijker, nadrukkelijker, culmineerend in de gratieuse dwarreling van figuren
in de reliefs van den stoepa van Amarāvatī in Zuid-Indië (2e eeuw na Chr.). De
menschen zijn nu lichter, bevalliger in hun bewegingen, hun tooi is met zorg gekozen
en sierlijk, hun kleedij is soepel. Totdat in de Goepta-periode, waarin de schoonste
dichtwerken der Sanskrit-litteratuur en de grootste philosophische werken van het
Mahāyāna-Boeddhisme ontstonden, waarin China, Tibet, Achter-Indië en Indonesië
in de sfeer der Indische cultuur werden opgenomen, ook schilderkunst en plastiek
haar hoogtepunt bereikten. Sierlijkheid gaat gepaard met waardigheid, levenslust
met godsdienstige verdieping. De transcendentie van de godheid is niet meer
onbenaderbaar gebleven, zij is door middel van de heilanden tot de menschheid
neergedaald. De mystiek van het hart heeft de godheid vermenschelijkt, en het
menschenideaal vergoddelijkt. Welk een geraffineerdheid van het aardsche! Welk
een schoonheid van lichaam, welk een goede smaak voor kleedij, sieraden en
haardracht, welk een beheersching en kuischheid van uitdrukking in gebaar en
uitdrukking! Dit is de cultuur, waarop ook de grondslagen van de Javaansche,
Siameesche en Kambodjaansche dans berusten, met al hun sprookjesachtige
schoonheid. Een cultuur van zinnelijke vreugden, van hetaeren, evenals die van
Athene en van de Renaissance, maar verfijnd en veredeld. Haar godsdienstigheid
was dus gematigd, zonder naieveteit of geweldig enthousiasme, maar van dezelfde
monumentaliteit, diepe mensche-
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lijkheid en waardigheid, als uit de beste Grieksche godenbeelden en de godsdienstige
scheppingen van een Michelangelo, Titiaan of Tintoretto spreekt.
Eeuwen van geleidelijk verval volgen. Of juister: van een zwenking naar een
godsdienstige richting, die zich een ander, mystiek doel stelde, waarin het kunstwerk
een bemiddelende rol speelde bij het mystieke gebed en eerst in de tweede plaats
een aesthetische schepping was. Onrustige tijden met geweldige sociale
omwentelingen, waaruit een nieuwe ridderschap en een ook volgens Westersche
begrippen Middeleeuwsche hiërarchie tevoorschijn komen, brengen Indië in beroering.
De tempels worden als kathedralen, hoog de lucht in stekend, zij het ook nog met
sterk horizontale geledingen (‘horizontale Gothiek’). Elk detail krijgt mystieke
beteekenis, de plastiek en de schilderkunst dienen, naast haar wereldsche taak, niet
slechts als versiering met godsdienstigen inhoud; zij worden een blijvend bestanddeel
van deze religieuze kosmos, in voorschriften neergelegd voor al de gestalten zonder
tal van dit duizelingwekkende patheon. Tot geweldige scheppingen komen zij slechts
in de grottempels van Ellora en Elephanta, in de apokalyptiche vizioenen van
kosmisch gebeuren, van schepping en vernietiging van het heelal, het worstelen van
de godheid met de booze machten, de verlossingsdaden van den hemel, het mystieke
vuur der vromen.
In de latere tempels wordt de rijkdom van het beeldwerk nog grooter, maar
tegelijkertijd formeel, ornamentaal. De godheid wordt tot een verstard afgodenbeeld,
hoe later, hoe barbaarscher. En al volgt het cultusbeeld nog lang nauwkeurig de - in
geschrifte neergelegde - traditie, waardoor zij haar beste hoedanigheden nog
eenigszins in stand houden, in het bijwerk komt de nieuwe primitieve stijl des te
sneller op, en nog 't meest in de weinige, wereldsche scheppingen van de Indische
Middeleeuwen, die ons bewaard zijn gebleven. Wat weten wij van de menschen van
dezen tijd? Nauwelijks meer dan de stichtersbeelden van een aantal koningen en
koninginnen, vooral uit de Pallava-, Chola en Vidjayanagara-dynastieën. Gebonden
als zij zijn verraden deze kunstwerken - want dat zijn ze ongetwijfeld - slechts weinig
van het leven der menschen van hun tijd. In hun vrome beheerschtheid passen zij
toch - met de weinige krijgstooneelen en populaire motieven van de verhalende
reliefs - bij het ons ook in het Westen vertrouwde beeld van Middeleeuwsche
levensvormen.
Tot dan omstreeks de 15e-16e eeuw al deze doode tradities over boord worden
geworpen, onder den van buiten komenden invloed van de Mohammedaansche en
vooral van de Mogol-kunst onder Keizer Akbar; onder de van binnen uit werkende
impulsen van een nieuwe, populaire, sentimenteele mystiek. Op primitieve
grondslagen ontwikkelt zich een nieuwe kunst, in de architectuur niet minder dan in
de schilderkunst (sculptuur vindt men slechts zelden). Zich vermengend met de
Perzische en Turksche schilderkunst, schept zij een eigen stijl, nooit zich geheel
kunnende losmaken van decoratieve
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compositie-conventies, maar toch de natuur met liefde in detail bestudeerend: de
Mogol-kunst. En in wisselwerking ontvouwt zich ook de zuiver Indische kunst uit
een mystiek gericht, primitief-expressionistisch begin tenslotte tot een
ridderlijk-romantische sprookjesstijl, eenigszins te vergelijken met de mentaliteit
van de eenhoorn-tapijten in het Cluny museum te Parijs, en in vele opzichten
herinnerend aan de Trecentisten, vooral die van Siena. Uit een oogpunt van
teekenkunst verheft hij zich niet boven het niveau van de oud-Egyptische
wandschilderingen, van de oud-Babylonische relief-reeksen of de Chineesche
steenteekeningen van den Han-tijd. Maar de beschouwing van de menschen - en van
de vermenschelijkte godheden - en van de hun stemmingen weerspiegelende natuur,
geïnspireerd door de mystieke levenservaring, vervult ze met een teeder, van hartstocht
doordrenkt leven. De koele, pompeuze Mohammedanen, de romantische
Rādjput-ridders van de Centraal-Indische heuvels en van de Himalayabergen; de
burchtheeren met hun adellijk gevolg bij de Darbār in hun vestingen, in den oorlog,
op de jacht; de burchtvrouwen bezig in het huis, bij het spel onder dans, gezang, met
vogels en troeteldieren in de vertrekken van den harem en in de stijve, geometrische
tuinen, opgevroolijkt door tulpen en hyacinthen, of in den nacht op den toren
uitkijkend naar den verren geliefde of echtgenoot; de idyllen van het boeren- en
herdersleven, in zijn armoede en toch met zijn schalksche levensvreugde, bij de bron,
het tempeltje, op de weide. Reeds menschen van het tegenwoordige Indië, in hun
kleedij slechts weinig van dezen verschillend; maar toch in een feodale omgeving
en in een Middeleeuwsche geestelijke atmosfeer.
Wat haar van de moderne kunst van Indië scheidt, is het optreden van Europa met
de Engelsche heerschappij. Het is waar, de tijd van de directe nabootsing van
Europeesche kunst is ten deele reeds voorbij, evenals dat ook bij alle andere en oudere
perioden van vreemden invloed het geval is geweest. En toch kon ook zij evenmin
als die andere voorbijgaan zonder sporen na te laten. Het leven is tezeer veranderd,
een burgelijke periode is aangebroken, met een anderen gezichtskring, waarbij ook
andere landen zijn betrokken ver buiten Indië, waarvoor het groote, sinds lang bijna
vergeten verleden weer levend is geworden. Voorloopig is het gevolg weliswaar
eenigszins chaotisch. Evenals onder den individueel zeer uiteenloopenden invloed
van de westersche economie en beschaving de levenshouding en intellectueele
opvattingen van de Indiërs ieder afzonderlijk, vooral in de cultureel gebied
toonaangevende kringen, zich zeer gedifferentieerd heeft, zoo loopen ook in de kunst
de verschillende stroomingen sterk uiteen. Onder den Europeeschen invloed is de
primitieve stijl van de laatste eeuwen definitief overwonnen. Maar aangezien het
gebleken is dat de geestelijke inhoud der Europeesche kunst niet overgebracht kon
worden, is de worsteling om een uitdrukkingsvorm, die in overeenstemming is met
de eigen geesteshouding, te verkrijgen,
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nog steeds in vollen gang en met alle aan een dergelijke periode van onzekerheid in
de kunst inhaerente zwakten. Voortbouwen op den feodalen stijl van de Mogol- en
Rādjput-tijd, een op de kunst van de Gupta periode teruggrijpend klassicisme,
aansluiting bij de groote schilderkunst van Oost-Azië in het teeken van de
Boeddhistisch-taoistische Zen mystiek, experimenten met de nieuwste richtingen in
de Westersche kunst sinds het expressionisme, dit alles vindt men hier naast elkaar,
zich in de meest verscheiden vormen vermengend.
Toch worden ook hier de omtrekken van een modernen, nationalen stijl meer en
meer zichtbaar. En ondanks alle moderne middelen en experimenten zijn het dezelfde
factoren, die altijd weer de vreemde invloeden overwonnen hebben. De groote
wereldbeschouwing, volgens welke de mensch slechts een schakel in de keten van
tallooze, van hem in den kern niet verschillende levende wezens, met wie hij
verbonden is door de alomvattende mystieke eenheid van den kosmos; het
gesublimeerde sensualisme dat uit de bewegingen van het lichaam de
gemoedsgesteldheid afleest, het transcendentalisme, dat de ervaringen van de zinnen
uit de sfeer van de lust in die van de mystiek, van het kosmische verheft. De mystieke
wereld der goden, het godsdienstige levensideaal van den man, de begrijpende liefde
van de vrouw, de idyllen van het landleven tezamen met dier en plant, dat zijn de
onderwerpen ook van de moderne Indische kunst. Ondanks alle ontleeningen aan
Europa in levensvorm en techniek is toch na meer dan anderhalve eeuw Engelsche
heerschappij het door de Middellandsche Zee-volken geschapen humanistische
levensideaal van de representatieve, op zichzelf staande, gesloten persoonlijkheid
aan Indië vreemd gebleven. De mensch niet boven de natuur, maar als geleding van
de vlietende keten van schepselen in den stroom der zielsverhuizing, een tezamen
gebonden zijn met alle anderen in de mystieke eenheid van het goddelijke.
De afbeeldingen XV-XVIII zijn vervaardigd naar photographien van de
‘Archaeological Survey of India’.
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Snelverkeer voor honderd jaren
door N.G. van Huffel1)
‘Bold Turpin vunce on Hounslow Heath,
His black mare Bess bestrode - er
When there he see's the Bishop's coach
A-com 'along the road - er.’

Zoo begint de fraaie Romance die Sam Weller zingt, in de herberg waar hij met zijn
vader en eenige andere dikke koetsiers en een coach-horser die door den
zaakwaarnemer Pell door een moeilijkheid is heen geholpen, oesters zit te eten, porter
en punch zit te drinken, in afwachting van het oogenblik dat hij zich in de Fleet zal
laten opsluiten bij Pickwick, dien hij niet verlaten wil. Om dit te bereiken heeft hij
van zijn vader 50 Pond geleend, zoodat hij als schuldenaar zich kan laten gevangen
nemen. De ballade van Turpin was eertijds een der meest geliefde onder het Engelsche
volk, dat een ware vereering voelde voor dien brutalen Highwayman, die dank zij
de ongeloofelijke snelheid van zijn merrie Black Bess langen tijd uit handen der
politie bleef. Black Bess was een afstammelinge van het nooit verslagen renpaard
Eclipse, dat men eindelijk uit de baan heeft genomen uit vrees dat men het
onoverwinnelijke dier zou vermoorden. Met Eclipse begint de rensport, de
snelheidsculte van het paard, verkregen door kruising van Darley Arabian, een
Arabischen hengst geïmporteerd door den heer Darley, en paarden uit de weiden van
Devonshire. Met zijn 300 afstammelingen heeft Eclipse een enormen invloed gehad
op het Engelsche ras, en niet alleen op sportgebied, maar overal waar snelheid werd
verlangd. En dat was een 60 jaren na 1750 reeds het geval toen zich in Engeland een
snelvervoer begon te ontwikkelen van een hoogst aantrekkelijk karakter, dat menig
artist tot schepping heeft gebracht van in zijn soort eenige prentkunst, de gekleurde
aquatint, de coachprent. Datzelfde Hounslow, zoowat twintig kilometer benoorden
de City of Londen, eenmaal berucht door Turpin en andere welgewapende en goed
bereden straatroovers, zag omstreeks 1835 dagelijks 170 coaches met vier paarden
passeeren, waaronder de acht belangrijke mails tusschen Londen en de andere groote
steden van Noordelijk en Westelijk Engeland. En in dat Hounslow had Chaplin, een
coachhorser die niet in moeilijkheden verkeerde, en die 1300 paarden had loopen
voor de snelgaande coaches, een van zijn stallen met 160 paarden

1) Uit de nagelaten papieren van Dr. N.G. van Huffel mocht de Redactie van Elsevier's
Maandschrift de laatste studie van haar betreurden medewerker afdrukken.
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die alleen dienden op enkele vakken van de lijn Londen - Exeter - Devonport, de
westerlijn naar Southhampton. Gelijk op deze lijn, liepen op de routes naar Hollyhead
(de verbinding met Ierland) Liverpool, Birmingham, Manchester, Brighton, Dover
en nog eenige, de mails, en daarnaast de particuliere diensten, de stagecoaches, die
als een dicht spinneweb over Engeland lagen. De mailcoaches vormden een soort
Rijksdienst, punctueel geregeld, doch particulier geëxploiteerd, onder superintendende
van den Post Master-General, zetelende in het Post-Office te Londen. Dat was dus
de dienst der posterijen, die langs vele hoofdwegen de post verzorgde, welke van
tallooze tusschenstations uit over het geheele land werd verspreid.
Op die hoofdwegen was de gemiddelde snelheid ongeveer twintig kilometer per
uur, wel een verschil met onze trekschuit, want de mails vervoerden ook personen
en reden dag en nacht, terwijl de particuliere coach-diensten in snelheid niet veel
voor de mails onderdeden.
Wat wonder dat dit geweldige bedrijf, dat in 1838 door de opkomst der spoorwegen
uit elkaar werd gerukt, vele aantrekkelijke facetten had; dat men het niet heeft kunnen
aanzien dat het geheel te gronde ging, en dat het zich in sportieven vorm in het laatste
deel der 19e eeuw zelfs weer heeft hersteld. Evenzeer is het begrijpelijk dat dit
reusachtige bedrijf vele en groote gevaren medebracht, en dat, naast het pittoresque,
het onaangename ruimschoots zijn deel leverde aan de passagiers der snelgaande
coaches. Het pittoresque van het coaching, en wat men er voor over had, proeft men
uit den Pickwick, als hij met zijn onmisbaren Sam Weller en zijn drie vrienden het
kerstfeest gaat vieren bij zijn vriend Wardle op Manor Farm, het prachtige landgoed
in Kent waar zij al reeds eenmaal te gast waren.
Pickwick brengt natuurlijk kerstgeschenken mee, eenige vaatjes oesters ‘real native
oysters’ en een reusachtigen kabeljauw verpakt in stroo. Dat moet alles in de kast
onder den bok, waar al heel wat in ligt, en de g u a r d heeft moeite om dien grooten
visch er in te krijgen tot hij eindelijk met visch en al in de kast verdwijnt. Allen
lachen, Pickwick ook, maar hij geeft den guard een shilling om van den schrik te
bekomen en op zijn gezondheid te drinken, wat deze dan ook met Sam Weller doet,
want beiden komen terug tamelijk sterk riekend naar brandy. De guard was naast
den koetsier de gewichtigste man op de coach, er weerden zeker aan hem de zwaarste
eischen gesteld, de zorg voor het goederenvervoer en van de post en nog veel meer.
Maar in den regel leed zijn vroolijkheid niet onder den zwaren dienst, en menige
guard was virtuoos op de key-bugle, een soort cornet à pistons, met zeven toetsen.
Een vroolijk wijsje tintelde dan ook door de klare winterlucht toen de coach afreed.
De stalknecht had de voorpaarden, de leaders, vastgehouden, zooals zijn eerste en
dure plicht was, de koetsier was na de reizigers op zijn plaats geklommen, en had de
leidsels ter hand genomen, de guard had het teeken gegeven dat alles in orde was,
en weg ratelde de
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koets over de keien. De mails mochten met het oog op de voorgeschreven groote
snelheid niet meer dan twee passagiers binnen en drie buiten-op vervoeren, de
stagecoaches brachten het tot vier binnen en negen buiten, ongerekend een massa
dekbagage, zoodat men alle respect voor de wagenbouwers moet hebben die deze
ranke coaches van amper drie meter lengte durfden bouwen. Als de Pickwickianen
het vrije veld bereiken, laat de guard nog eens zijn key-bugle hooren, en nu doet de
koetsier zijn zweep klappen, zoodat de paarden van den draf overgaan in den galop,
want dat was de gewone gang. Het is alsof de dieren zelf plezier hebben in den snellen
gang langs een heuveldaling en de koetsier acht het oogenblik gekomen om te laten
zien dat het werk op een zwaar beladen koets met vier dartele paarden voor hem niet
veel beteekent. Dat meent hij niet, maar het maakt effect als hij zijn hoed afneemt
en op zijn schoot legt, zweep en leidsels in een hand neemt en met de andere zijn
zakdoek opdiept om daarmede zijn voorhoofd af te vegen, en daarom is het hem te
doen. De gebruikelijke term was ‘to work a coach’, en het werk op een coach wrerd
hoog geschat. Men kan zich daarin goed indenken als men zelf wel eens een brik
met vier paarden door de stad heeft gebracht, terwijl men achter twee paarden al zoo
rustig zat als in zijn leuningstoel. Het is werkelijk hard werken, om er iets van terecht
te brengen, en dan is er nog geen sprake van het eigenlijke werk dat den goeden
koetsier tot een artist in zijn vak maakt.
Als de paarden hun twree uren achter den rug hebben en hun twee-en-dertig
kilometer hebben afgerend, worden zij snel uitgespannen en op stal gebracht, vier
nieuwe staan al klaar, met de dekens nog op, ze worden in een paar minuten
ingespannen. De guard doet zijn boodschappen en alles is weer gereed om verder te
gaan, de dekken zijn al afgenomen maar de twee dikke heeren, Pickwick en Tupman
ontbreken nog. Allen beginnen te roepen, want bij een coachdienst mag geen minuut
verloren gaan, en snel komen de twee dikkertjes aangeloopen uit de herberg waar
zij even een glas bier hebben gedronken. Het oponthoud was veroorzaakt doordien
Pickwick met zijn verkleumde vingers zoo gauw geen geld kon op diepen om te
betalen. ‘Kom dan toch, heeren!’ is het verwijtende woord van den koetsier, terwijl
ze al weer op de koets klauteren, en voort gaat het weer.
Zoo renden tegen Kerstmis vele duizenden paarden voor vele honderden koetsen,
om de tallooze passagiers die ondanks felle koude bij voorkeur boven op de koetsen
bleven, naar hun kerstfeest te brengen. Maar het kon ook wel eens anders zijn, zoo
als de winter van 1836 heeft geleerd. ‘Rough cold night Sir, replied the man, and
there's a wind got up, that drifts it across the fields in a thick white cloud.’ Dat zegt
een der mannen, als de geheele familie, het arbeiderspersoneel incluis op Kerstavond
in de groote keuken van Manor Farm zit bij een reusachtige bowl van Wassail, warm
zwaar bier met suiker en specerijen, waarin gebraden appelen liggen te sissen.
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Dickens heeft dit vermoedelijk in 1836 geschreven, want de datum 24 December
klopt precies met het begin van de vreeselijke dagen die het reizende Engeland vooral
op 26 en 27 December heeft ondervonden. Welk een tegenstelling met de van
opgewektheid tintelende tocht, onder de begeleiding van de vroolijke melodieën, die
de guard aan zijn key-bugle ontlokt. Uit een grijs zwaar dak dat de aarde omfloerst
beginnen de vlokken te dwarrelen. Dat is niet verontrustend, het gebeurt jaarlijks,
de dienst is er op berekend, Wordt de trek te zwaar dan komen er nog twee leaders
bij, en dan laat men om sneller te kunnen gaan de beide voorspannen berijden door
de post-boys, zoodat de koetsier alleen het wagenspan, de Wheelers ment. Post-boys
zijn er in overvloed, ze hebben met de post niets uit te staan. Zij berijden een of twee
spannen voor lichte koetsen voor snel particulier vervoer, waar geen coaches loopen.
Overal vindt men herbergen met stallen van 20 tot 30 paarden, met een evenredig
aantal post-boys en staljongens, en een aantal gigs en andere lichte rijtuigen, gereed
om direct te worden ingespannen en weg te rijden, een aanvulling van het verkeer
op de groote wegen met hun coachdiensten, mail- en stagediensten.
De maildiensten rijden de mail over groote afstanden telkens met nieuwe
bespanningen, de stage-coaches loopen op veel kortere trajecten, ze zijn dus legio
in getal. Naarmate de sneeuw valt helpt de eene dienst de andere maar het wordt nu
toch zwoegen. Echter, de eer van het vak is er mee gemoeid en men geeft het niet
op, voordat de natuur het gebiedt. En spoedig gebiedt de natuur het, een hevige storm
zwiept de sneeuw op sommige wegen meters hoog op. Nu is het tijd om te redden
wat er nog te redden valt, de post moet naar Londen, de post voor den koning, de
staatszaken kunnen geen stagnatie verdragen. De guard spant de leaders af, laadt de
post op het eene paard, zet zich op het andere en voort gaat het weer. De koets laat
men aan zijn lot over, de passagiers, de koetsiers, de wheelers zwoegen langzaam
door de sneeuw totdat eindelijk een halte is bereikt.
St. Albans stroomt geleidelijk vol met volkomen uitgeputte menschen en dieren,
half bevroren door de snijdende jachten der ijskristalletjes die als naalden in de huid
prikken. De natuur heeft het verkeer geheel stop gezet; in stallen en schuren, overvol
met de paarden waarvan al zooveel was gevergd, in de herbergen waar men troosteloos
bijeen zit, liggen de scherven van dit prachtige verkeer, en op 15 plaatsen niet ver
van Londen liggen de koetsen als wrakken in meters hooge sneeuw. Maar alles komt
in actie, troepen worden opgecommandeerd, alles wat aan de wegen werkt wordt
gerequireerd, ploegen van 600 man gaan den strijd tegen de sneeuw aanbinden en
geleidelijk overwint de taaie werker, en herstelt zich het verkeer. De Post
Master-General vaardigt een proclamatie uit om allen te danken voor de toewijding
in deze moeilijke dagen betoond. Als de winter achter den rug is, en de lente het land
van Kent tooit met zijn bloesempracht en
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andere streken met zware bladerdos en mollig mostapijt, ziet men de fleurige gele,
blauwe en roode koetsen met de rappe vierspannen, appelschimmels, witvoeten,
kastanjebruinen weer als poppetjes uit een speelgoeddoos tegen de gele strepen die
het heuvelland tusschen groen en bloemen doorkruisen. Alles is weer zoo vol
levenslust, dat men den ernst soms uit het oog verliest De nachtdiensten zijn meer
dan ooit gezocht, de paarden zijn 's nachts zoo dartel, dat het rijden op de coach een
waar genot is. Maar plotseling klinkt in de verte van het wijde landschap een verdacht
snelle hoefslag. Het geluid zwelt aan, en de koetsier brengt zoo gauw mogelijk coach
en bespanning zoo ver mogelijk links van den weg, juist bijtijds om een andere te
zien voorbijstormen, met niemand er op. De zorgelooze staljongen was even van de
leaders weggeloopen, en op een verkeerd begrepen geluid was het span er van door
gegaan, om echter bij de eerstvolgende wisselplaats te stoppen. De eenige inzittende,
een Franschman had niets van het geval gemerkt, maar hij was alleen geweldig
verontwaardigd over zulk een roekeloos rijden onkundig van het gevaar waaraan hij
had bloot gestaan. Want in de heuvelachtige streken waren de ongevallen talrijk en
zwaar, eischte een botsing wel eens tien dooden, en droeg een zeker weggedeelte
den naam van ‘het hospitaal’. Zorgeloosheid en roekeloosheid, gebrek aan rijkunst,
ziet daar, drie factoren van beteekenis, en het was niet zonder reden, dat de
Post-Master-General het mennen door heerrijders op de mails verbood. Als men
nagaat waarop deze amateurs zich beroemden, is de maatregel alleszins begrijpelijk.
Majoor Fane, overigens een uitmuntend coachman, reed op het traject naar Oxford
nog al eens de Royal William, een concurrent van de Age, die ook beroemd was op
de route naar Brighton. Een coach van de Age was het eerst aan een wisselplaats en
het personeel had stalemmers op den weg gezet, om de Royal William tot stoppen
te dwingen, maar Fane, ziende ‘this little game’, nam de vier paarden vast in de hand,
legde de zweep over de leaders en stormde zegevierend voort, de stalemmers
verbrijzelende, ‘splintering the buckets’. Een aardig bravour stukje, maar tevens
misdadige roekeloosheid. Het aantal goede amateurs op de coach was groot, bijv.
the Duke of Beaufort, Lord Algernon St. Maur en de geestige schrijver Birch
Reynardson, een enthousiast amateur-coachman, die een landgoed kocht aan de
Hollyheadroute, omdat de coachdienst daarop zoo goed verzorgd was. De lijn
Londen-Hollyhead was de grootste mailroute, 414 kilometer lang. Deze lange weg
werd door vele horsers van paarden voorzien, o.a. een gedeelte dicht bij het eindpunt
door Bicknell, die zijn stallen te Bangor had, dicht bij de Menai, die het vaste land
van Anglesea scheidt waarop Hollyhead ligt, als eindstation naar Ierland. Nu hield
men zich niet al te stipt aan het voorschrift dat heerrijders niet op de mails mochten
rijden, maar Bicknell had strenge instructies gegeven en dat verdroot Sir Reynardson
zeer, want de stallen van Bangor gaven de fraaiste
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vierspannen, een lust om mee te werken. Maar het geluk zou hem dienen. Op een
zekeren dag was Reynardson op weg naar een friend op Anglesey, het was slecht
weer, ‘it blew great guns’, en de koetsier was bij de aankomst te Bangor zoo door
en door op, dat hij direct naar huis ging. De man die hem vervangen moest was echter
al de Menai over, omdat hij als getuige moest optreden in een geding, en men had
bij aankomst verzuimd zijn voorganger te zeggen dat hij de coach nog even over de
Menai moest brengen, waar William hem zou overnemen. Goede raad was duur. Er
was niemand die een coach kon besturen, Bichnell zelf kon het ook niet, de paarden
stonden gereed, maar geen koetsier! Dat was een ernstig geval, want een vertraging
in de post naar Hollyhead zou Bicknell duur te staan komen. Reynardson zat te
gnuiven, Bicknell die hem niet wilde laten rijden zat in de klem. Een van het personeel
die wist wat Reynardson kon, fluisterde het Bicknell in, en deze begon toen te
flikvlooien, en Reynardson te vragen, of hij hem de dienst wilde bewijzen de mail
over de Menai te brengen. Nog eenige liefelijkheden van den aartscynicus Reynardson,
en hij deed het, en had sinds dien tijd plein pouvoir om met Bicknell's spannen naar
hartelust te rijden. Zoo was het echte type amateur-coachman, tegen geen
moeilijkheden opziend, want het levendige span appelschimmels voor een zwaar
beladen koets bij stormweer over de brug over de Menai te brengen is wel een brevet
eerste klasse waard.
De amateurs hebben de coach niet verloochend, toen in 1838 de spoorwegen snel
en hevig slagen begonnen toe te brengen aan dit pittoresque vervoer. Reeds spoedig
verschenen de ‘Four in Handclubs’, soms meer dan 50 coaches sterk, en menig
vermogend bewonderaar van de coach met zijn vierspan van pittige paarden, heeft
nog geregeld diensten onderhouden in ouden stijl. Nimmer zal ik het prachtige span
vergeten voor de fleurig geschilderde mailcoach, de guard met zijn key-bugle en
scharlaken uniform, dat ik in 1885 bij Herne Bay voorbij zag snellen, in het land der
hoptuinen, en met een dicht voorjaarstapijt van primula's bekleede boschen, in dat
schoonste deel van Kent, waar ook Pickwick zijn vroolijkste dagen sleet. De eigenaren
en exploitanten der coaches vormden vaak afzonderlijke lichamen naast de horsers.
Zij waren echter steeds ook de exploitanten van de Inn's, die over geheel Engeland
verspreid een toonbeeld van welvaart waren, met de groote stallen voor de coachen postpaarden, de postchaisen de woningen der post-boys en staljongens, en de
gezellige taproom met zijn fraai buffet, groote conversatietafel en gemakkelijke
leuningstoelen. De eindpunten der groote lijnen in Londen en de andere groote steden
hadden bij de Inn, de Yard, waar men in- en uitreed door een poort, groote pleinen
waaromheen de stallen voor de paarden en de coaches waren gebouwd, en waar elken
dag de levendige tooneelen zich afspeelden van de aankomende en vertrekkende
dag- en nachtcoaches, The great White Horse Celler, The Bull and Mouth,
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The Swan with the two necks, en de uit de Pickwick welbekende Belle Sauvage, die
de oude Weller als zijn parochie opgaf, omdat hij daar altijd stalde.
Coachexploitanten, Horsers en Innbezitters waren ook wel vereenigd in groote
concerns, zooals dit van den beroemden Horne, en van Chaplin met zijn 1300 paarden,
de Spread Eagle Inn, de Cross Keys, de Swan with the two necks, en de White Horse,
terwijl een ander machtig concern, dat van Hall en Sherman de beroemde Bull and
Mouth Yard exploiteerde.
Laat ons in gedachte met de laatste coach in deze yard aankomen en het Londen
betreden zooals het nu is, het Londen zonder paarden, van waar uit een net van wegen
leidt dat den strijd met de rail heeft aangebonden. Want zooals de rail reeds in 1836
de toen zoo pittoresque weg ging bedreigen wreekt zich nu, in 1936, de weg op de
rail en verovert de automobiel den trein. Maar de fleur is er af, om nooit terug te
keeren en het gevaar is verveelvoudigd, de weg is een slagveld geworden dat jaarlijks
zijn 8000 dooden en 150.000 gewonden oplevert.

DE COACH VOOR VIER PERSONEN BINNEN, EN DE KOETSIER MET NEGEN PERSONEN EN EEN GROOTE
DEKLAST BUITENOP. LONDON-EXETER (272 KM): 36 GLD (BINNEN), 24 GLD (BUITENOP)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

90

Teekenonderwijs in Santiniketan
door Pauline Bolken
Niemand ziet met oogen alleen....
Niemand schildert alleen met handen....
Art is only that flame.
ALS ik zal schrijven over het teekenonderwijs in Santiniketan moet ik me helaas
beperken tot fragmentarische aanduidingen. Want ik was niet meer dan zes maanden
een ongeregelde leerling van het geliefde Kala-Bhavana (spreek uit Kalábavan)
(School voor beeldende kunsten en muziek) in dit ashram van Rabindranath Tagore.
Gedurende zes maanden echter werd ik gemodelleerd door subtiele oostersche psyche,
soms bewust, meest onbewust. Dat mag misschien genoeg zijn om fragmentarische
aanduidingen te doen spreken van wat door het ongebroken geheel trilt.
Wij westerlingen maken over 't algemeen een fout, echter een zeer vergeeflijke,
als we oostersche kunst bewonderen. N.l. dat we niet zelf aan dien kant van den
wereldbol geweest zijn. Ik wist dat ook niet voordat ik er wél geweest was.
Mijn verblijf van zes maanden in Santiniketan was op zichzelf een fragment van
een langere Indische periode van zestien maanden. Ik ging als leerling om te werken
onder leiding van den welbekenden Bengaalschen schilder Nandalal Bose, een van
de eerste en meest bewonderde leerlingen van Abanindranath Tagore. Abanindranath
is een neef van den dichter en één generatie jonger. Hij en zijn broer Gogonendranath
waren de eersten onder Indiërs van een nieuwe beweging in de schilderkunst, die nu
als de Bengaalsche school bekend is. Mohendranath Dutt1), een van de eerste moderne
Indiërs, die over kunst als zoodanig heeft geschreven, onderscheidt deze school in
zijn ‘Dissertation on Painting’ als de psychologische school. Vooral in de eerste
periode was de nieuwe beweging mede geïnspireerd door verzet tegen de oude
stereotype westersche norm. Misschien is dit als ‘school’ zelfs zijn beste periode
geweest. Echter, om een zuiver beeld van de aanleiding tot een renaissance als deze
onder de Bengaalsche schilders te krijgen kan een historisch-politieke achtergrond
in verband met de groeiende nationalistische tendenzen noode gemist worden. Het
is evenwel niet mogelijk hierover in dit artikel nader uit te weiden. Evenmin zou een
volkomen weergave mogelijk zijn van de beeldende-kunst-afdeeling in Santiniketan
zonder kennis te hebben genomen van tenminste iets van het heele instituut, muziek
en danskunst en andere verwante takken inbegrepen. Op dezelfde wijze zou men de

1) M o h e n d r a N a t h D u t t , Dissertation on Painting, Seva Series Publishing Home,
Calcutta.
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historie te hulp moeten roepen om de plaats van Bengalen in Indië, die van religieuse
hervormingen gedurende de laatste eeuw in Bengalen, die van de Tagore-familie in
de cultuur aan deze hervorming en zijn groote leiders verbonden, die van Rabindranath
in zijn familie, en die van Santiniketan in het leven van Rabindranath te begrijpen.
Ik haal dit alles aan, niet om vagelijk te laten zien wat ik allemaal hier niet zal kunnen
vertellen, maar om te laten zien, dat Santiniketan niet ‘maar zoo’ daar is. Het zou als
een oase in het in vele opzichten lethargische moderne Indië gezien kunnen worden,
een oase in de geestelijke en cultureele historie van Hindoestan is het zeker niet;
eerder een nog niet tot symbool verworden nieuw getij op oude spelingen om waarheid
en wezen der dingen.
De afdeeling voor beeldende kunst in Santiniketan kan eigenlijk niet heelemaal
vergeleken worden met eenig andere inrichting van deze soort omdat zij werkt onder
omstandigheden, die zóó verschillen van wat normaal is in scholen, zoowel in de
Indische steden Calcutta, Bombay, Lahore, Lucknow, e.a., als in Europa, dat deze
omstandigheden op zichzelf voor een groot deel stimuleerend werken op de
ontwikkeling van leerlingen en leeraren tezamen. Santiniketan toch ligt als een
zelfstandige gemeenschap op negen en negentig mijl ten N.W. van Calcutta, en nog
anderhalve mijl, d.w.z. ongeveer twee km van het dorp Bolpur, dat het naastbijzijnde
spoorwegstation is. Op z'n westersch gezien kan het een kolonie genoemd worden.
Er zijn eenige honderden bewoners. Als centrale figuur Rabindranath, de dichter.
In West-Europa kent men hem meest als Nobelprijs-winnaar, en aan de weinigen,
die hier onder zijn gehoor zijn geweest, zal zeker de bijna sprookjesachtige
waardigheid van zijn gestalte zijn bijgebleven. Maar, wie bovendien door de eerste
charme van het ‘andere’ het creatieve element in zijn wezen ontdekt heeft, zal wellicht
begrijpen, dat een kolonie als Santiniketan, die om deze figuur gegroeid is, van belang
is in het land van zijn geboorte.
Bengalen spreekt over ‘the poet’ en is er trotsch op dat hij een Bengali is. Hij zou
nergens anders geboren willen zijn en waarschijnlijk zou geen ander land, geen
andere provincie van Indië zelfs, hem hebben doen ontplooien als het zingende
Bengalen. Zijn beste gedichten zijn liederen, waarvan hij ook de muziek componeerde.
Er zijn er meer dan vijf en twintig honderd. Helaas voor Europa in het Bengaalsch
en even essentieel onvertaalbaar door rythme en klank als de natuur van het land
waaruit ze als direct geboren schijnen.
Tagore noemt Santiniketan zijn beste gedicht.
Toen de dichter bijna veertig was begon hij een school tot ieders groote verbazing.
De omvang van een dergelijk experiment in Indië vijf en dertig jaar geleden kan
nauwelijks vergeleken worden met de meest vrijzinnige pogingen in modern
West-Europa. Wel is Bengalen door de eeuwen soepeler gebleven in zijn reacties
dan andere streken van Hindoestan en is de Tagore-familie, zelf oorspronkelijk
Bramaansch, naast de meer orthodoxe Bramaan-
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sche families van Bengalen als bij uitstek vrijdenkend bekend geweest, maar hier
was bovendien het paedagogisch experiment van een dichter in de oogen der kritische
menschheid al van te voren tot mislukking gedoemd. Tot op heden is de publieke
opinie over Santiniketan nog verdeeld in Calcutta. Maar het oorspronkelijk schooltje
op het landgoed van Rabindranath's vader is uitgegroeid tot een kolonie van eenige
honderden bewoners, vier uur reizen van Calcutta, de hoofdstad. Thans vindt men
er een heele compositie van lagere school, middelbare school, universiteit (verbonden
aan die van Calcutta), kunstafdeeling, bibliotheek, enz., enz.
Misschien zou het Rabindranath nu nog moeilijk vallen te definiëeren naar welke
opvoedkundige beginselen zijn experiment tot een levende gemeenschap is geworden.
Ongeveer twintig jaar geleden heeft hij in Amerika2) gezegd: ‘We become powerful
by knowledge, but we attain fullness by sympathy.’ En ook: ‘It will be difficult for
others than Indians to realise all the associations that are grouped round the word
“ashram” the forest sanctuary. For it blossomed in India like its own lotus, under a
sky genereus in its sunlight and starry splendour.’ Inderdaad moet het voor de vele
internationale bezoekers moeilijk zijn het door den dichter geliefde woord ashram
te gebruiken voor de tuinstad, die hem in enkele uren of enkele dagen getoond wordt.
Maar de Europeaan, die het voorrecht had eenige maanden in deze omgeving door
te brengen zou wel graag de afstand tusschen Europa en Bengalen willen verkorten
om zijn landgenooten dit onvoleindigde lied van Tagore mee te laten zingen.
Santiniketan is internationaal.
Praktisch genomen leven we hier in de velden. De verbindingsweg tusschen Bolpur
en het volgende dorp aan de rivier, Goalpara, loopt dwars door het centrale grasveld,
waaraan o.a. het ‘guesthouse’ en de villa van de familie Tagore liggen. Dat grasveld
is een heele vlakte. Achter den tuin van het guesthouse loopt een breede laan onder
schaduwrijke sálboomen, waaraan de verschillende internaten, de gemeenschappelijke
keuken, enz., liggen en vandaar uit gaan andere open wegen waarlangs grootere en
kleinere woonhuizen verspreid zijn. Al deze zonnige landwegen verliezen zich van
onze slechts enkele kilometers wijde hoogvlakte weer in nog landelijker atmospheer
van Bengaalsche rijstvelden, met hier en daar boomen, meest palmen om een dorp.
Het is hier altijd warm. In den winter, die voor mij een warme zomeravond in Holland
beteekent, bibberen mijn Bengaalsche vriendinnetjes onder een wollen shawl en
verbazen zich dat ik het niet koud heb. Doordat wij op onze roodaardigen platten
heuvel wat boven de normale lage rijstvelden uitsteken is de werking van
kleur-lucht-effecten nog geaccentueerd. Vooral in het regenseizoen als de hemelsche
stortvloeden afwisselen met zonomrande wolken.
Zoo is het levensterrein van Santiniketan. Zoo is het studieterrein van
‘Kala-Bhavana’. Het centrale punt van werkzaamheid is het museum, waarin

2) R a b i n d r a n a t h T a g o r e , Personality, Lectures delivered in America, London,
Macmillan, Co. Ltd.
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ook de bibliotheek van deze afdeeling is ondergebracht. Hier werken we niet alleen,
hier leven we. Hier ontmoeten we elkaar. We maken deel uit van het leven dat door
de kolonie gonst en we kunnen niet helpen dat dat spreekt door ons werk. In de eerste
dagen heb ik moeite uit te vinden wie de leerlingen zijn en wie de leeraren. Nandalal
Bose is directeur. Niemand noemt hem zoo. Hij komt eenige dagen later dan hij
verwacht werd. Hij komt me vriendelijk tegemoet. Ik ben de eenige Europeesche dit
jaar. Er zijn er nog andere geweest. De jongelui wonen in miniatuur-bungalows aan
een zijde van het museum. Op dezelfde grasvlakte als deze zijn de studio's; voor
jongens en meisjes. Ieder apart. De meisjes zijn in de minderheid. Zij wonen, voor
zoover ze niet de dochters zijn van in de kolonie verblijfhoudende functionarissen,
in het algemeene meisjestehuis. Ik woonde daar ook de eerste maand, wat niet weinig
bijdroeg tot onze toenadering.
Ik weet in het begin niet hoe de menschen te betitelen in het Bengaalsch. Nand.
B. zegt: ‘Dat komt vanzelf. Sommige leerlingen noemen mij Master Moshaï, (zooiets
als: mijnheer de meester) andere Nandbabu, (mijnheer Nand; zoo worden de
Bengaalsche heeren algemeen aangesproken. Jan Smit zou in dat geval Jan Babu
worden genoemd, nooit Smit Babu). Enkele meisjes zijn als mijn dochters, een paar
van de oudere leerlingen zeggen oudere broeder. (Er is een speciaal woord voor deze
relatie; dada, of da achter de naam zelf. Inderdaad gelden deze familierelaties met
een soort vergeestelijkte subtiliteit.)’ Er zijn nog andere leeraren. Daar is Surendranath
Kar, de architect, die ook aan de teekenafdeeling is verbonden. Er is Masuji, een
Christenmaratha, die zelf eerst leerling was. Binode Mukerji is eigenlijk bibliothecaris.
Hij is meestal te vinden in de zaal bij den ingang, maar soms helpt hij de jongste
meisjes. Hij is bijna blind omdat zijn pupil verkeerd gebouwd is. Het andere oog
heeft hij niet meer. Toch vervult de bescheiden jonge man een belangrijke plaats,
want hij is een werkelijk en zuiver kunstenaar. Er zijn er nog andere. De muziek- en
danslessen worden ook in dit gebouw gegeven. En af en toe lezingen en
tentoonstellingen. We loopen op bloote voeten binnenshuis. In Santiniketan dragen
ook de Europeanen Indische kleeren.
Het omringende landschap is steeds met ons. Wijd, wijd, met groepen van palmen
dichtbij en in de verte. De roode bodem is onregelmatig. Soms waden we door het
zand van een droge rivier en soms door het water van een natte. Langzaam
absorbeerend. We komen door de dorpen van Santals (niet Bengaalsche inboorlingen,
die een eigen leefwijze hebben, een eigen godsdienst, eigen muziek, eigen dorpen).
Dan bloeien de natuurlijke instincten op in een van onze meisjes in liefde voor de
natuur en ze neemt een geit in haar armen. Ze vraagt een Santalvrouw om de pot,
die deze op haar hoofd draagt. Hij is te zwaar. De vrouw loopt lachend mee. Een
troep pikzwarte naakte Santalkindertjes loopt hard weg als ze gekiekt moeten worden
met ons
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vriendinnetje. Dit was een feestdag. Soms weten we van ellende geen raad om
gebeurtenissen. Zoo is Santiniketan. Licht en schaduw. Maar de schaduwen zijn niet
zwart. Ze zijn uit kleurige substantie. Wij weten het allen min of meer. Sommigen
realiseeren het, maar niemand ontkomt aan de atmospheer die de kolonie belevendigt.
Onze groep van vandaag zal niet wéér zoo zijn, morgen zal een nieuwe zijn beeld
schilderen op het canvas van Santiniketan.
Nandalal Bose is ergens in een Bengaalsch dorp met een groep schooljongens.
We zullen hem daar zoeken. Hij weet veel over de beteekenis van het dorpsleven te
vertellen. Hij gaat niet uit om te reconstrueeren als zooveel anderen. Hij wekt diep
begrijpen en zin voor schoonheid. Als we later bij de tent van de schooljongens aan
de rivier zitten, zegt iemand, dat Kala-Bhavana eigenlijk een stukje land hier zou
moeten hebben als pied á terre te midden van deze schoonheid. Dan glimlacht het
heel donkere teedere gezicht en zegt: ‘Het schijnt heel moeilijk schoonheid te
bewonderen zonder de neiging het te bezitten.’ Hier ligt de kracht van Kala-Bhavana.
De vraag naar regels ter bescherming van een systeem komt niet op omdat het leven
er voortdurend vervuld wordt. Geen leegte, geen haat.
Natuurlijk wordt er gewerkt. Het begint 's morgens om half zeven. De Indische
dag begint vroeg. Om elf uur wordt er gegeten in de algemeene keuken. Van twaalf
tot twee rustperiode en van twee tot half vijf zitten we weer met ons teekenbord op
matten op den grond. Het onderwijs is individueel. Het maakt den indruk dat dit zoo
vanzelf gegroeid is. Instructie wordt derhalve gegeven naar aanleiding van het werk
van de leerlingen, die ook zooveel mogelijk aan hun eigen werksfeer worden
overgelaten. Behalve in de grootere zaal van het museum werken we twee aan twee
in een ateliertje. We komen regelmatig onder het oog van den meester, die kalm van
den een naar den ander in de verschillende gebouwtjes wandelt. Liefst wordt in een
gesprek aanduiding gegeven over mogelijke veranderingen of verbeteringen. Inzicht
wordt in de eerste plaats ontwikkeld. Het hangt vanzelf van den leerling af in hoeverre
zijn gevoeligheid de nieuwe gezichtspunten weet te verwerken. Ieder van ons is vrij
rond te loopen, bij zijn buren te gaan kijken en te praten. Het gebeurt betrekkelijk
weinig. Wel kan men de studenten dikwijls verdiept in 't een of andere werk in een
van de breede vensterbanken van de boekerij vinden. Om een techniek te toonen
werkt een leeraar wel eens aan de teekening van een leerling. Voornamelijk gebeurt
dit bij de allereerste beginnelingen. Langzamerhand leeren ze dat zelfstandig zien
op den duur een eigen techniek schept. Er zijn hier natuurlijk evenveel talentloozen
en middelmatigen als op Europeesche scholen. Een groepje dilettanten die ook wel
graag een paar vrije uren aan ‘art’ willen besteden komt 's middags van de andere
onderwijsafdeelingen. Het doet ze veel goed. Dilettanten en talentloozen worden
niet alleen maar gedúld in Santiniketan, al wordt het
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soms betreurd dat velen in den korten tijd van hun verblijf niet heel ver zullen komen.
De heele cursus duurt drie à vier jaren. De keuze van een onderwerp wordt meestal
aan de leerlingen overgelaten, voor zoover het dan niet tegen het leerplan ingaat. Er
zijn b.v. eenige bepaalde technieken te leeren. Soms gaat een groep of een enkeling
dagenlang naar de naburige dorpen om te schetsen.
Men kan dezelfde personen soms aantreffen in verschillende functies. Dat blijkt
het duidelijkst als Rabindranath uit het heele ashram een bezetting samenstelt voor
de opvoering van een van zijn eigen tooneelstukken. Dan zie ik mijn jongsten
teekenleeraar in het orkest, dan blijkt iemand van het bureau plotseling een goede
stem te hebben en de oude heer zelf, die de volledige regie van zijn stukken in handen
heeft, maakt wel eens een danspas om het de meisjes in te prenten hoe dan wél. Het
verband tusschen muziek en dans en beeldende kunsten wordt niet alleen als een
waardevolle mogelijkheid beschouwd maar als een essentiëele noodzakelijkheid.
Deelnemen aan den cursus wordt niet toegestaan voor minder dan zes maanden.
Voor een beginneling zelfs dat minimum niet. Het verschijnsel, dat de leerlingen bij
aankomst geen onbeschreven vellen papier zijn geldt hier als over de heele wereld.
De eerste teekeningen zijn veelal vage herinneringen aan min of meer bekende
Indische schilderwijzen. Ze hebben heel wat af te leeren om tenminste origineel te
kunnen zijn.
Kala-Bhavana bestaat sinds 1918. Toen is Nandal Bose het met twee leerlingen
begonnen. Sindsdien heeft men hem in Calcutta aanbiedingen voor een beter
gesalarieerde positie gedaan. Maar, ‘waar vind je luchten als in Santiniketan’, zegt
hij, en blijft. Hij is zelf een van de meest bezielde schilders van Indië. Hij vernieuwt
zijn school steeds door zichzelf te vernieuwen. ‘Na de vacantie,’ zei hij mij eens,
‘zullen we alle inspiratie van goede schilderijen van de muren halen om eens alleen
op eigen kunnen te steunen het volgende kwartaal.’ Ondertusschen stuurt hij je, als
het voorkomt in het werk, naar de bibliotheek om b.v. te gaan zien hoe Japanners
met een enkele penseelstreek iets hebben weten uit te drukken. Ik herinner me hoe
ik eens een copie gemaakt had van een roofvogel zittend op een kleine vogel, die hij
zoojuist gedood heeft. Het was als copie werkelijk niet ver van het origineel. Een
van de andere leeraren ging er een eindje van af staan en bekeek de twee. ‘Yes, very
good, véérrie good!’ Toen N. kwam zei hij, ‘kijk, als je de kleur van deze nek meer
in één strakke tint had gehouden, zou de uitdrukking nog meer onmeedoogend
onontkoombaar zijn geweest.’ Hij heeft me eens als opgave opgedragen een beeld
te schilderen, dat een kalmeerende invloed zou hebben. Hij liet me vrij wanneer te
beginnen. Toen het in mij klaar was kwam hij af en toe bij me zitten en deed mee
door een enkele vraag. Toen het af was zei hij: ‘ja, dat geeft een kalmeerende indruk.’
Ik herinner me ook nog de verukking van een van de oudere jongens, die als
vacantieopgave had: ‘maak een beeld van jezelf zooals je moeder je ziet.’
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Dat er veel overeenkomst bestaat tusschen de ideëele basis van Santiniketan en de
beste pogingen op dit gebied in de moderne westersche wereld is wel duidelijk. Uit
mijn beschrijving zou eenig essentiëel verschil misschien zelfs moeilijk te distilleeren
zijn. Inderdaad is de vrijheid bedoeld ter wille van harmonische ontwikkeling van
ieder individu een sterk sprekend punt van overeenkomst, dat het voor Santiniketan
misschien meer dan voor eenig andere oostersche gemeenschap mogelijk maakt uit
een bron van universeel en internationaal gerichte levenshouding te blijven putten
zonder aan de uitingen van zijn inheemschen aard te kort te doen. Want door de
schema's van opvatting die hiér zoowel als dáár vernieuwing accentueer en, trilt dáár
de Indische psyche rijk in het door de zon gekoesterde Bengalen.
Santiniketan is geen gemeenschap die als zoodanig voorbeeld wil zijn. Het is zich
welbewust dat het misschien niet meer dan door inspiratie een voorbereiding kan
zijn voor wijdere levenskansen. Het wil putten uit oude bronnen maar is ten slotte
minder Indisch gefundeerd door de historie, die slechts studiemateriaal kan zijn, dan
door de psychische reacties van deze Indiërs zelf, die uit de essences van het land
geboren zijn. Ze weten het niet allemaal. Velen gaan er genietend en vergetend en
ook slapend doorheen. Willekeur is het niet. Onze instrumenten worden gestemd.
We zullen ze zelf moeten bespelen. Hier kunnen we Indisch gestemd worden omdat
we in Indië zijn. In Europa kunnen we wel enthousiast voor het oosten gemaakt
worden. Dat is niet hetzelfde. Als ge wilt luisteren naar het Indisch rythme kan
Kala-Bhavana u met het geheim van Indische kunst vertrouwd maken. Niet omdat
we daar in Indische kleeren leven en Indisch eten en omdat het er anders is dan in
Europa. Met stijl heeft het niet te maken.
Ik zal probeeren nog iets over dat geheim mede te deelen voor ik eindig. Men kan
het aangeduid vinden in de Veda's, de alleroudste geschriften der Hindoes. In latere
epische en godsdienstige litteratuur vindt men erover. Het is uiterst moeilijk te vinden
in de overweldigende massa der klassieke gegevens3). Waarschijnlijk zal geen modern
Indisch kunstenaar u nog willen of kunnen trainen naar aanleiding van klassieke
eischen. Maar het geheim houdt zich niet schuil.
Kunst is voor Indië meer dan een aesthetisch genot. Aan alle kunst ligt een
aesthetische emotie van hooge orde ten grondslag, die we in het westen misschien
individueel mogen herkennen, maar die door Hindoes als een wet vereischt wordt
voor het scheppen van ware kunst. Het is bijna als een norm. Maar die norm is
bewegelijk met de ervaring zelf. Deze norm zetelt niet in het voltooide kunstwerk.
Neen, deze is identiek met den staat van emotioneele extaze in den kunstenaar, hetzij
opgewekt door invloeden van buitenaf, hetzij in zijn eigen gemoed. Het mag
beschreven zijn in een opeenvolging van psychische wetten, er mag zijn aangeduid
hoe deze staat bereikt werd door deze en gene, het is uiteindelijk een toestand waarin
de kunstenaar volkomen

3) Zie: M u l k R a j A n a n d , The Hindu vieuw of Art, George Allen & Unwin Ltd, Londen.
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is vereenzelvigd met de hoogste religieuze vreugde, die hem maakt van zoodanige
scheppende vervulling, dat alles wat in dien toestand door hem gemaakt werd, het
absolute van deze scheppende ervaring moet weergeven. Met de persoonlijkheid van
den kunstenaar heeft het niet meer te maken. Er bestaat een woord voor dezen
toestand, r a s a . Dat woord heeft door de eeuwen nuances van diepte in beteekenis
gekend. Wat het in zijn verste beteekenis ten slotte specifiek Indisch maakt is, dat
het de grondslag is voor alle ware kunst, maar tegelijkertijd de essence van
philosophische systemen is geweest, omdat philosophie, religie en kunst, inplaats
van elkaar te ontmoeten in overeenkomstigheden, tezamen werden geboren in het
centrum van menschelijke zielen, dat in innigste identificatie met de bron van actief
uitdrukkingsvermogen zijn weefsels door verschillende instrumenten van menschelijk
bewustzijn weefde. Gedurende de scheppende periode bestaat dan geen verschil meer
tusschen creatieve essence van het heelal (den schepper), kunstenaar en object, en
als het goed is wordt later op dezelfde wijze de toeschouwer in het proces betrokken.
Dat ware kunst boven methode en materiaal uitgaat, er in alle geval niet van
afhankelijk is, is in de westersche wereld al wel tot gemeengoed geworden. Dat het
er niet mee te maken heeft zou wat veel gezegd zijn omdat dat alle aanleiding tot
scheppende werkzaamheid zou kunnen uitsluiten.... maar misschien verdient een
zienswijze die een proces van inspiratie wil erkennen als van natuurlijke orde wel
een oogenblik onze aandacht.
Art is only that flame.

Litteratuur:
A b a n i n d r a n a t h Ta g o r e C.I.E., Some notes on Indian Artistic Anatomy,
The Indian Society of Oriental Art, Samavaya Mansions, Calcutta.
A b a n i n d r a n a t h Ta g o r e C.I.E., Sadanga or the s i x l i m b s o f
p a i n t i n g , The Indian Society of Oriental Art.
A n a n d a K. C o o m a r a s w a m i , The Dance of Shiva - 14 Indian Essays (e.a.
van denzelfden schrijver) New York.

+

+ Opmerking: de afbeeldingen van ‘Alpòna’ en ‘Fresco door leeraar van Kala-Bhavana’ zijn
naar foto's van Dr. A.A. Bake.
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Op ‘veilig’
door Top Naeff
VOOR wie ligt te wachten in den nacht wordt het minst geritsel, het breken van een
tak, het ontwaken van een vogel, een sprinkhaan in het gras, van den eenen boegspriet
op den anderen.... burengerucht!
Elisabeth Bijnen op het divan-bed in de beneden-voorkamer van haar buitenhuis,
waar zij sinds men haar het trappenloopen verbood dag en nacht verblijft, luistert
ernaar als naar den dans van elfen-voetjes en het nachtwerk der kabouters.
Van de kamer met haar schaduwen en vervaagde vormen, gedrochtelijk groote
meubelen, die op haar aandringen, star op haar neer dreigen te vallen, wendt haar
ziel zich af naar den tuin, waar altijd wat levends omgaat en de zon al vroeg in den
morgen de maan komt aflossen. Aan de violette lichtlijnen tusschen de latten der
lange groene vensterluiken kent zij den tijd, ze worden al breeder....
De glas-deuren daarvóór staan aan. Met haar hand - vreemd gekromd als een blad
in herfst - kan zij bij de spanjolet zonder zich op te richten uit het harnas harer
verstijfde gewrichten, en trekt de eene helft wijder open.... Geur van jasmijn....
reseda.... de acacia's bloeien in de oprijlaan; een zoet mengsel, dat op haar aanwuift,
koel en zacht in haar gezicht.
Veel geslapen heeft zij niet. Natuurlijk gaf zij haar volwassen dochter - negentien
jaar is Liesje - den huissleutel mee, welke moderne moeder zou bezwaar durven
opperen! Zoolang het huis echter nog iemand verwacht, blijft er die onbestemde
onrust in de atmosfeer, waarover de slaap zich maar moeilijk ontfermt.
Het is, of zij hoe langer hoe helderder wordt in deze nachten, en of de ‘Band’ van
het Bad-hotel, waar Liesje danst, in haar hoofdkussen drummt en dreunt.
Elisabeth kent geen ongeduld. Hoe meer het kind geniet onder haar kornuiten, des
te liever is het haar - daar woog maar al te veel huiselijke druk tegenop - en de talrijke
festiviteiten, vandaag omdat de tennisclub verjaart en morgen omdat er een andere
onmisbare vereeniging feestelijk moet worden ingewijd, waren er als het ware op
berekend de vaders en moeders te oefenen in geduld en lijdzaamheid.
Laten ze maar.... Al ratelt haar zwak hart bij tijden als een razend geworden wekker,
al vliegt haar nu en dan de benauwdheid aan dat het zweet in dikke druppels op haar
voorhoofd kraalt, zij verzet zich tegen elke gedachte, die inbreuk zou kunnen maken
op deze jonge rechten, en wanneer Lies straks thuiskomt, en misschien nog even,
gedruischloos, haar verhit ge-
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zichtje om de kamerdeur buigt, zal ze een rustig slapende moeder vinden, als altijd.
Een moeder, zelf nog jong genoeg om te dansen in het Bad-hotel, had niet een
hevige gewrichtsaandoening, acht jaar geleden, haar uitgeschakeld, haar gedwongen
voortaan te leven als een oude vrouw, in de hoop de wetenschap te verbluffen en dit
leven, als onder het zwaard, zoo lang mogelijk te rekken.
Een moeder, die sindsdien al het geluk dat haar bleef moest trekken uit dit ééne,
haar haast te dierbare bezit: het kind uit een huwelijk, dat haar na een goed jaar
weduwe maakte.
En die desniettemin zich nooit gelukkiger voelt dan wanneer Liesje in haar
fladderende zomerjurk, als een bloesem door de laan, maar weer van haar is
weggewaaid.
De stille strijd, het kind zoo min mogelijk te laten merken van het lijden op den
achtergrond van haar gezonde jeugd, had de moeder meer afgemat dan de inzinkingen,
die haar lichamelijk sloopten en het veinzen ging haar niet altijd even licht af wanneer
zij den lof bezong der eenzame uren.
Doch heimelijk was deze strijd een wederzijdsche, want Liesje, een lief kind,
bereid zelfs zich een pretje te ontzeggen om moeder een langen dag te besparen,
deed ook van haar kant al haar best de zieke te verbergen, dat hier nu en dan een
offer werd gebracht. En hoewel zij elkander bij al deze goede bedoelingen te wel
kenden om de listen en kleine trucs niet te doorzien, gewonnen gaven zij zich ten
slotte aan deze lieve misleidingen, welke den dagelijkschen omgang zacht en zonnig
maakten.
Waren mevrouw Bijnen niet zoo vele dagen en nachten, weken, maanden en allengs
jaren gegeven geweest om na te denken en misschien wijzer te worden dan anderen,
wier uren in daden moeten opgaan, zij zou zich dankbaar hebben overgegeven aan
deze, ook door de buitenwereld als zeldzaam geprezen vriendschaps-verhouding
tusschen moeder en dochter, zij zou er zich in hebben gekoesterd.
Thans drukte haar dit beste van haar leven vaak als een last te meer op de benauwde
borst. Lies, die nooit de weelde van een eigen onbekommerde jeugd had gekend,
altijd moest rekenen met de omstandigheden, en sinds den laatsten aanval van moeders
hart - waarbij Elisabeth zoo dom was te bezwijmen-tot-den-dood - overal, waar zij
haar vreugde vond, door de kans werd bedreigd plotseling naar huis te worden
teruggeroepen, gelijk toen. Onder dezen last, als een schuld, gaf zij haar meisje
dikwijls meer toe dan zij voor zichzelf kon verantwoorden in een wereld, die al wat
argeloos en onervaren was gemakkelijk onder den voet liep. En in dien nood gingen
haar gedachten uit naar den man, die eenmaal komen zou om Lies te verlossen uit
dit huis met een kruisje gemerkt, haar te beschermen, en te geven wat onverdeeld
bij haar jonge jaren paste. Een droomgestalte vooralsnog,
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die telkens een ander gezicht kreeg zoodra de naam van een willekeurig jongmensch
in haar tegenwoordigheid werd genoemd. De een of andere sprookjes-prins, met
wien men Lies plaagde, om wien zij in het ergste geval bloosde, maar die dan in den
regel wel weer spoorloos uit haar beider gezichtsveld verdween.
‘Moeders zijn geboren koppelaarsters,’ lachte ze eens, toen er in de verte een
nieuwe kaper op de kust verscheen; doch aan niemand liet zij merken hoe, boven
alle gezonde moeders, vurig en ongeduldig zij hoopte, dat het binnen niet al te langen
tijd de rechte mocht blijken, dat zij vóór haar oogen voor altijd te sluiten, het kind
zou mogen afstaan, zooals men een schat legt in vertrouwde handen.
En nog minder verried zij, onder dien lichten lach, het beven van haar hart bij het
minste signaal uit een, naar zij meende, verkeerde richting. Hoe zij daar dan zat op
haar met kleurige kussens voor den dag gestoffeerden divan, als een haasje met
gespitste ooren tusschen de koolstronken. Onraad! Een bezoekster behoefde maar te
zeggen: ‘Lies heeft zich zeker best geamuseerd gisteren’ of, een stapje verder: ‘Die
Liesje zal haar weg wel vinden’, om haar den schrik op het lijf te jagen en den
visite-glimlach om haar blauwbleeke lippen te doen stollen.
Het is de afgesloten wereld harer verbeelding, die zij vreest. Verbeelding, gebazeerd
op louter verhalen van buitenaf, onwaarschijnlijk en sensationeel voor haar, die in
een ander tijdperk jong was, verduisterd bijwijlen als het landschap voor de oogen
van den blinde, sinds zij al wat daar leeft en streeft, verliest en wint, vereerd wordt
en schandaal verwekt, nog slechts van hooren-zeggen kent. Naar haar gegevens staan
de kansen niet zeer gunstig in den kring, waarin Liesje verkeert, meer jonge mannen
in wie zij niet, dan in wie zij wél gelooft, en haar eischen zijn, ze geeft het toe, zelfs
voor een moeder buitensporig.... Maar lieve God, wie zal haar ooit zóóveel waarborg
bieden? Een mooi kind was Lies, van de wieg af, en iedereen vindt haar aardig.
Een fijn geklater, als van een fonteintje. Het is een roos, die uitvalt in het pad. Door
de luiken rijpt het daglicht zienderoogen. Warmer worden de geuren, die tot haar
komen, inniger. Maar het huis zelf blijft nachtelijk, en over de kamer hangt nog de
vale tint, die haar aan den altijd nabijen dood herinnert; een lijkwade, waaronder zij
ligt in den doordringenden bloemengeur.
Aan den wand tegenover haar bed begint stil-aan het zwart-omlijst portret op te
lichten van den man met wien zij getrouwd is geweest. Een luitenant van het
Oost-Indisch leger. Het is een vergroot portret, afgenomen van een groep, en maakt
daardoor een ietwat uitgewischten indruk. Ook in haar hart is dit, de eerste jaren na
zijn noodlottig overlijden sterk geïdealiseerd beeld
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niet zeer levend gebleven, al zal zij nooit verzuimen den vader van Liesje op verjaaren sterfdagen de eer te geven, die hem onsterfelijk toekomt. Zij is ongetwijfeld
gelukkig met hem geweest, die weinige maanden, doch dit geluk was te onbeproefd,
te kort van duur ook, om het als zoodanig geheel te verwezenlijken. Eerst nadat zij
het verloren had, verkreeg het zijn relief; in min of meer overdreven mate, naar
verhouding van de gevoelens welke haar als jong meisje - een Liesje in de kleeren
van een ander tijdperk - hadden doen neigen naar den eersten den besten, die haar
zijn voorkeur bewees.
En de omstandigheid, dat die knappe jonge man in uniform een vrouw zocht om
hem te vergezellen naar het avontuurlijk ver land, was wellicht de sterkste stimulans
geweest tot deze even vluchtige als weemoedige verbintenis, welke met een bootreis
begon en eindigde.
Doch op den langen duur was het haar moeilijker gevallen zich te vereenzelvigen
met dit jonge meisje, met deze kinderlijke bruid en met de bedroefde jonge weduwe,
gelijk zij, in doffen rouw, gevolgd door baboe, die de zuigeling droeg, te Priok weder
aan boord was gestapt. En dikwijls kwam het haar vóór, nu deze herinneringen
nauwelijks meer het gewicht van een droom inhielden, of het leven zelf zich eerst
aan haar was beginnen te openbaren - veel later - in de jaren welke haar buitensloten.
Uit de boeken - die weldoeners der gebonden menschheid! - en uit de lotgevallen
van anderen, vrienden en ter nauwernood bekenden, welke bij haar een toevlucht
vonden, aan de geduldige vrouwefiguur op de rustbank toevertrouwden, wat nergens
anders uitlaat vond.
In duizend vormen was het machtige leven langs deze stille wegen tot haar
gekomen, terwijl het kleine eiland van haar eigen geluk achter haar verzonk, en het
had meer aan haar vervuld dan zelfs de overgave aan den aardigen jongen luitenant:
de liefde-illusie was in haar geboren geworden als een, trots onstilbaar verlangen en
bittere ontbering, rijk bezit. Het geloof daaraan had haar ontvankelijk gemaakt voor
al wat in de menschenwereld omging - voor het goede en voor het booze - alles, in
verband met die ééne, haar diep ontroerende en beklemmende vraag: welk deel Liesje
eenmaal zou toevallen van den schat, voor de uitverkorenen weggelegd? Lies, die
erover sprak, zooals de meisjes van haar eigen tijd erover zwegen, zonder één
waarachtig gevoel te verraden, en naar den eisch des tijds met zulk een achteloosheid,
dat zelfs haar moeder er nu en dan de dupe van werd. Waren deze parmantige
kinderen, met haar koele verloochening van de natuurlijkste gevoelens, werkelijk
onaandoenlijk geworden voor wat vroeger tenminste nog sentimentaliteit mocht
heeten? Verwierpen zij inderdaad de waarden, door de eeuwen heen erkend, door
de dichters bezongen, en tot den laatsten ademtocht geeerd? Of was dit louter vertoon,
grootspraak en maskerspel? Wanneer Liesje zulke daverende dingen beweerde en
erbij bloosde als een bellefleur, moest zij soms haar lach verbergen, maar geruststellen
deed zelfs die blos haar niet....
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Want wat was er nog betrouwbaar bij den vreemden keer en de vaart, die het leven
daarbuiten had genomen, een blinden, allen en alles mee-sleependen wedren, waarvan
het doel, duizelingwekkend, niemand meer belang scheen in te boezemen.
Het jonge zonlicht door de reten begint als goudstof naar binnen te stuiven, het tapijt
en de meubelen wemelen van grillige scheuten en schampen, als waren ze op die
plekken met verguld aangestreken, en het blank passepartout van het portret
overheerscht allengs de kamer.
Nu maken ze het toch te bont op het dansplankier van het Bad-hotel, zelfs voor
een Zaterdagavond. Het gezelschap kwam Elisabeth al lang weer verdacht voor....
en Liesje was ongewoon prikkelbaar in den laatsten tijd.
Zij had ook iets hooren verluiden omtrent een nieuwe ster aan het tennis-firmament.
Op de Secretarie van een naburig dorp werkte, zoo zei men, een jonge volontair, die
voor feestelijke gelegenheden overkwam en terwille van wiens athleten-gestalte de
jonge meisjes deze gaten in den dag dansten.
Met dien volontair, door haar verbeelding kant en klaar geschapen, een schitterende
creatie van haar moederlijk hart, knoopt Elisabeth thans een lang en ernstig gesprek
aan, in den als in vloeibaar goud verijlenden nacht.
Het is de statige tred van een houtduif, etsend haar sporen in de droge grind voor het
venster, die dit aandoenlijk pleit onderbreekt, waarbij al Liesje's beste hoedanigheden
tot hun recht zijn gekomen. Wanneer ze opwiekt, plotseling, als schoot een rukwind
onder haar sterke vlerken, schrikt zij. Wat een geraas maakt één zoo'n beest! In de
verte koert een andere. In de natuur volgt alles zijn bestemming, van den vroegen
morgen tot den laten avond. Toe maar, Chantecler!
In den regel wordt Lies per auto thuisgebracht. Dan hoort Elisabeth al lang te voren
het tuinhek aan het begin van de acacialaan knersen in zijn scharnieren, een bewijs
dat het voor den wagen wijd wordt opengezet.
Vóór het huis, waar ze draaien om het groote rhododendron-perk, wordt het dan
een oogenblik vol-op dag van luidruchtigheid. Geen van de vrienden en vriendinnen,
die ooit denkt aan de zieke moeder in het slapend huis. Gelukkig niet! Het kan haar
niet vroolijk genoeg toegaan. Het gesnater uit die jonge kelen, dat het vogelenkoor
overstemt, is muziek voor haar, van het lange luisteren vermoeide ooren. Daar zijn
ze! Hoor ze lachen! Lies heeft plezier!
En veel meer waardeert zij deze, de auto uitpuilende escorten, dan het geleide van
slechts één enkelen cavalier. Dat kon een goede, maar ook een kwade kans zijn. Niet
licht zal zij den donkeren winternacht vergeten toen de auto stil bleef staan vóór het
huis zonder dat het portier werd geopend. Het waren misschien niet meer dan vijf
minuten geweest, maar voor haar ge-
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jaagde verbeelding duurde dit tête-á-tête in het roovershol op wielen een eeuwigheid!
En toen Lies er eindelijk uitkwam, had zij met booze stem haar tot zich geroepen,
prijsgevend het alibi van den rustigen slaap.
‘Maar Mams!’ zei Lies, ‘wat ben je toch een ouderwetsch mensch om dáár nu al
wat in te vinden! Jaap - het was Jaap Moret - en ik hadden een diepzinnig gesprek,
over het leven en over de dood en zoo.... Nou, en dat kan je dan toch niet ineens
afbreken alleen omdat de wagen toevallig stopt!’
Jaap Moret.... de peenharige philosoof, van wien de meisjes beweerden dat hij te
verlegen was - te kuisch, zei Lies - om ooit een vrouw te vragen. Ja, als ze dat geweten
had.... De vrede was met een lachenden kus en een standje van haar dochter op den
koop toe - omdat moeder nog wakker lag! - ter plaatse geteekend geweest. Maar de
gevaren van den weg schenen Elisabeth na dit incident nog vergroot. Want niet altijd
zou het Jaap Moret zijn, die de intimiteit tusschen twee portieren met het onbevangen
kind deelde in den donkeren winternacht.
Half vier. Eén doffe torenslag, als in het najaar de plof van een rijpe peer in het gras.
In de stilte van den nacht heeft al het onverwachte zijn eigen verschrikking. Lichter
wordt het nu niet meer door de secuur gesloten blinden, die haar, tot het dienstmeisje
ze aan den buitenkant open komt zetten, de weelde verbergen van den in gouden
ochtenddauw glinsterenden tuin. Zij komt er niets bij te kort wanneer haar oogen nu
en dan eens dichtvallen van de vermoeidheid, die zwaar in haar oogleden hangt.
Best mogelijk, dat ze daar even gesluimerd heeft, zwevend op de grens, waarvan
zij menigmaal verwonderd is terug te keeren....
De vogels zingen nu ook al niet meer zóó hartstochtelijk en dringend als in het
vroege voorjaar, wanneer er met den besten wil niet tegenin te slapen is. Tegen die
ongegeneerde uitbarstingen van de bronstige natuur voelt zij zich met haar geheele
geestelijke bagage niet opgewassen, den onvolprezen nachtegaal verdraagt ze
eenvoudig niet! Zij zou hem wel willen toeroepen: ‘Ja, ja, kleine Don Juan, ik weet
het wel, zulke orgieën worden er beleefd en uitgevierd in den zwoelen lentenacht!
Je hoeft me er niets van te vertellen. Maar zwijg er liever van, hier, in mijn naaste
omgeving. Want de geur van den meidoorn is mij al machtig genoeg, en mijn hart
wil niet breken aan de zwakheid van een onbewaakt oogenblik.’
Thans, einde Juni, zijn het vooral nog buurmans kippen achter de schutting met
haar misbarig gekakel. In vredesnaam! Deze heesche schreeuwsters, die maar
machinaal haar ei kwijt raken en daar zooveel koude drukte bij maken, ontroeren
noch verontrusten haar.
Piepte daar het hek....? Mis alweer! Het zijn de slecht gesmeerde wielen van een
zandkar over den straatweg.
Elisabeth twijfelt al niet meer, of het sein staat op onveilig wat dien nieu-
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wen volontair betreft. Over half vier! Lies heeft veel op hem af te geven, hetgeen
altijd een gevaarlijk bewijs is.... In alle takken van sport echter noemt zij hem ‘een
kei’, volgens het barbaarsch vocabulaire, dat zij van haar vriendinnen overneemt.
Zijn naam heeft zij - met voorbedachten rade? - nog niet genoemd. Moeder weet
slechts, dat hij in de laatste tennismatch met Liesje - de dame hem bij loting
aangewezen - een eersten prijs behaalde. Lies zelf had, zei ze, bij de voorstelling zijn
naam niet eens verstaan. ‘Lohengrin’, doopte ze hem, klaarblijkelijk geïmponeerd
door den vreemdeling, die de ballen voor haar neus wegschoor en in de laatste ronden,
toen het spel telkens gelijk stond en verschrikkelijk spande, zijn zwakke partner
zonder complimenten buiten het court drong.
Maar Lies was, hoe dan ook, verrukt thuisgekomen met haar monsterachtigen
eersten prijs, een damestaschje als een rasp van louter nagemaakte diamanten. En
den naam Lohengrin had het kort-aangebonden heerschap in de wandeling behouden.
Zoo vaag mogelijk! Moeder behoeft heusch niets te ‘denken’ wanneer Lies alle
middagen, al giet het, met haar racket en haar taschje de laan uit fietst.
Elisabeth wil zich in haar rolstoel niet vertoonen op de plaatsen waar haar dochtertje
carrière maakt. Zij zou het kind maar degradeeren met het schouwspel van een
moeder, zoo jammerlijk afwijkend van andere moeders. Maar onder de jongelui,
welke met Liesje omgaan, zijn er altijd nog die de ouderwetsche beleefdheid in acht
nemen en haar op ‘Sonnevanck’ met een bezoek vereeren. En deze vrienden ontvangt
zij gaarne, in haar eigen sfeer, tusschen de kleurige divan-kussens en de sierlijke
ditjes en datjes, waarmee Lies moeders kamer en moeders persoon opfleurt. Daar
kan zij met haar nog lief gezicht en kunstig gecamoufleerde ledematen - zij weet het
- verwonderlijk innemend zijn. Niemand, zeggen de jongens, kan zóó luisteren als
mevrouw Bijnen, en zij heeft zoowel verstand van voetbal als van de jurisprudentie,
de bouwkunde en de jongste poëzie, letterlijk van alles!
Elisabeth hoopt nu al weken.... in het burgemeestersambt heeft ze zich bij voorbaat
een weinig ingewerkt. Toen Lies haar jongstleden Zondag met alle geweld op haar
mooist wilde kappen en 's middags zooveel bloemen om haar divan schikte, als ging
het om de apotheose van haar lijden, had ze niet anders verwacht dan dat ook de
jonge Lohengrin op den hoffelijken inval was gekomen en Lies met zijn voornemen
tot dit bezoek al heimelijk in kennis had gesteld. De laatsten zullen de eersten zijn!
Pure fantasie. Het paradekapsel tegen den avond weer onttakeld, de overdadig
geurende bloemvazen in de gang, en Liesje.... och, neen, feitelijk had het kind niets
laten blijken van teleurstelling, zich juist bijzonder groot gehouden op dien langen,
saaien Zondag.
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Zij geeuwt, Elisabeth.... het wachten heeft haar uitgeput. Op haar rug ligt ze en volgt
met de oogen een nachtuiltje tegen het plafond. Wanneer ze op het punt zijn dicht
te vallen, kraakt in de verte de grove grind....
Inderdaad.... daar komen voetstappen aangeslift. Daar zal de nachtbraakster zijn!
Eindelijk! Te voet. En niet alleen. Met een pijn, of zij werd geradbraakt, richt Elisabeth
zich te halverwegen overeind, hoewel zij weet dat de schuine latten der blinden
onverbiddelijk blijven, en geeft acht als de soldaat in de loopgraaf.
Slenterende schreden van een klaarblijkelijk zeer langzaam vorderend, dubbel
voeten-paar. Zij fluisteren. Of zij zwijgen? Als buurmans kippen nu maar eens even
ophielden met kakelen!
De verbeelding is erger dan de ergste werkelijkheid. Er waren er onder die jongens,
brutale vlegels, aan wie zij haar kind voor niets ter wereld.... Mevrouw Bijnen zijgt
terug in de kussens, lang houdt zij dit opzitten, ongesteund, niet uit. En waarom zou
ze zich voor dit geval ook zoo bijzonder inspannen, waar zoovele zomeravonden en
menige nacht dergelijke ‘gevallen’ ten beste geven.
Inmiddels naderen zij nu toch. Achter het uitgebloeid rhododendronperk maken
ze vermoedelijk een kleine halte....?
Dan worden de voetstappen opeens zóó duidelijk, of ze het volgend oogenblik
door de vensterluiken haar kamer zullen binnenwandelen. En daarop wijken ze weer
af, naar links. Twee treden telt de voordeurstoep, in een portiek van lang afhangende
crimsonrambler-ranken.
Het woord, dat Elisabeth thans opvangt is: sleutel. In beginsel wil zij niet luisteren,
zij vindt het minderwaardig.... Maar ja, de gebeurtenissen op dezen vroegen morgen
hangen zóó nauw samen met het eenig doel waarvoor zij leeft, en nog niet sterven
wil....
‘Hij ligt heelemaal onderin mijn taschje!’ zucht plotseling Liesje in de maagdelijke
stilte, met haar hoog, een weinig geagiteerd stemgeluid: ‘Houd even mijn
handschoenen....’
Visionnair ziet de zieke den tennis-prijs, welke den sleutel moet bevatten, vonken
in de prille zon, en wacht met haar hand op haar hart gedrukt - al komt de situatie
haar niet abnormaal voor - tot het corpus delicti, gevonden, in het voordeurslot draait.
Doch dit schijnt nu juist niet van een leien dakje te gaan. Het nachtslot is inderdaad
als een rebus gecompliceerd. Een mannestem zegt:
‘Laat mij....’
En dan steekt eensklaps op die stoep een gefluister op, een driftig en toch dof
gefluister, als van twee hoofden dicht bijéén in den nis van crimsonrambler. Een
gefluister, dat zichzelf aanhitst, en waaruit schielijk weer een paar verstaanbare
klanken opschieten:
‘Geef me een zoen, Lies! Toe! Wees niet kinderachtig.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

106
Gansch verstijfd ligt Elisabeth. Alhoewel daar toch geen moord geschiedt, de zon al
hoog aan den hemel staat, en alle knoppen zwellen....
Wat Liesje antwoordt, weet zij niet. Ook niet, of zij het gedaan heeft? Eventueel
doen zal....? Zij beweerde onlangs nog met een stalen gezicht, dat een kus in den
tegenwoordigen tijd nu heelemaal n i e t s meer te beteekenen had! ‘Die veeg je af,’
zeiden de ondernemende vriendinnen.
Doch ook in deze kon de natuur nog wel eens boven de leer gaan. De sleutel in
het slot maakt de krampachtigste geluiden. Voor een ouderwetsche moeder is dit,
hoe het ook afloopt, adem-beklemmend.
God, zij wenscht zoo innig.... Lies is een man waard, die haar liefheeft. En dien
zij lief kan hebben; hetgeen nog belangrijker is. Een man voor wien dit spel ernst is,
of ernst wordt.
De dramatische ontknooping volgt snel. Overrompelend!
Een rustige, koele mannestem, die zegt: ‘Dan niet. Ik wil niets, wat jij niet wilt.
Goejenacht.’
Vastberaden voetstappen, hard en barsch van de stoeptreden; ze zwenken om het
rhododendronperk, verwijderen zich. Doodstil is het nu opeens in de atmosfeer, als
na een donderslag. Zelfs de kippen schijnen voor het moment onder den indruk dat
het scherm al gevallen is.
Veel leven om niets.
Aanstonds zal Liesje haar hoofd om de kamerdeur buigen, gelijk alle avonden,
waarop gedanst wordt in het Bad-hotel. Elisabeth schikt zich haastig in haar klassieke
houding. Dezen nacht, al is er niets gepasseerd wat zij niet zou mogen weten integendeel, Lies heeft zich voor moeder's ouderwetsche begrippen haast ál te
Vestaalsch gedragen - toch hecht zij dezen nacht in verhoogde mate aan dit alibi.
Een zekere schroom blijft er nu eenmaal tusschen de generaties, tusschen de vaders
en de zonen, tusschen de moeders en de dochters.
Doch zij heeft haar oogen nog nauwelijks gesloten, of zij spert ze alweer open.
Want langs haar venster vliegt iets, dat niet de houtduif kan zijn.... al trippen de
lakschoentjes met schier even licht gewicht op grind en kiezelsteen. Een verstikte
meisjesstem, ten naastenbij een snik:
‘Sjoerd!’
Lohengrin's naam genoemd. En hoe! Voor Elisabeth, die den nachtelijken roep
der vogels kent als het hijgen van haar hart, ligt in dezen éénen noodkreet al wat zij
durfde hopen.
En hoor! de voetstappen daarginds in de acacialaan - ze kunnen nog niet ver zijn
- ze aarzelen.... keeren.... In minder dan geen tijd zijn ze terug!
Ook aan de voeten is het soms te hooren, wat er in de harten omgaat.
‘Sjoerd.... vindt je me nou niet meer aardig?’
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Een ernstige vraag, op den man af. Die ernstig overwogen dient te worden. Een
zachte, warme lach: het antwoord. Een lach vol mannelijke verteedering.
Voor het geoefend oor is niets welsprekender, niets verraderlijker dan de
menschelijke lach.... en deze lijkt wel uit de natuur zelf op te borrelen in haar nog
ongerepten staat, zóó zuiver en frisch! Hij overheerscht al het geschapene in den
stralenden, als een bruidsvertrek geurigen tuin....
Elisabeth, met het heelal verzoend, lacht stil mee. Zóó lachen de monniken in hun
kloostercel. Zij ziet in een geluk, dat haar lucide maakt, als werden de vensterluiken
transparant, den tuin en ook de menschen, tot diep in de ziel. Zij ziet, hoe het groote
paar handen zich naar het kleine uitstrekt:
‘Misschien.... vind ik je nou juist wèl aardig....’ En hoe het kleine zich daar in
bergt.
En vouwt onder het laken de hare, misvormd en machteloos, als in dankgebed.
Liesje Bijnen staat voor den divan in de schemerige slaapkamer. Zij zou het liefst in
moeders oor iets willen uitjubelen. Maar moeder slaapt als altijd zóó vast. En eigenlijk
zou zij ook niet weten wat....? Op de manier van de nachtegaal, wanneer hij gaat
slaan en zich telkens opnieuw bezint. Want woorden zijn daar zoo maar niet voor te
vinden.
Diep buigt zij zich over de slapende in de schaduwen van het hooggeplooid laken.
In het teeder dal onder de geloken wimpers glinstert het, zooals het glinstert in het
dauwig gras.
Zou moeder pijn lijden? schreien in haar slaap? Maar haar mond smelt in een
glimlach, en heel haar gezicht is jong en vol lieflijkheid. Alsof zij van iets heel
heerlijks droomt....
Lies buigt dieper nog voorover, beroert even het laken. En de kus, Sjoerd Bergsma
snood onthouden, glijdt zacht in moeders haar.
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Ontmoeting
door Hendrik de Vries
Wee dat ik, wachtend voor uw deur,
Terugweek in een duistre hoek.
Gij dacht niet aan zoo laat bezoek,
Gij zaagt mij, gij verschoot van kleur,
Gij krompt ineen, ter vlucht gereed.
Toen, onverbidlijk als een scheur
Door stilte's vastgesloten kleed,
Weerecho'de, als een rauwe vloek
Weerkaatst, ons beider wanhoopskreet.
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Restaurant te Milaan
door P.H. van Moerkerken
Een grijze beedlares sloop door de zaal
Tusschen de flonkring van licht en kristallen,
Langs vrouwen die in feestlijke avondpraal
Haar lach bij wijn en mannen lieten schallen.
De grijze droeg een bloei van rozen rond,
Zwaar-roode rozen, en zij fluisterde
Wat vage woorden uit verwelkten mond
Waar 't leed van een lang leven duisterde.
Maar niemand kocht haar rozen. Langzaam ging
Zij over 't donkre Domplein, ach waarheen?
Naar de onaantastbare herinnering
Aan de verrukking van een ver verleên,
Aan eigen schoonheid, jeugd en teeder koozen?
Arme vergrijsde met haar roode rozen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

110

Candelabrum
door Thole Beishuizen
MEUBELS en wanden van donkerbruin hout waren zoo glad en glanzend dat men
zich van alle kanten spiegelde. In de zomer stonden de hooge boogdeuren open naar
het park; Tamarinde, Elzabeth's ree, en de witte eekhoorn konden ongehinderd
binnenkomen. Tante Priscilla droeg een violette sjaal en zat voor het vuur, ook als
de warmte buiten al de knoppen deed zwellen.
‘Waarom zou ik het laten?’ dacht Waldrid. Elzabeth, nog bij de deur, keek hem
aan met haar lange donkere oogen, waar geen verwijt in was, alleen een zachte vraag.
Hij wendde de blik af, rekte zich op de teenen en strekte de armen uit. Hij had een
blauwzijden mantel gekozen, het gewaad van een Spaansch ridder, en naast hem op
het tafeltje, onmiddellijk onder het bereik van zijn hand, lag het masker. Velen zou
hij ontmoeten, straks.
‘Vraag of Palgrom de merrie brengt,’ zei hij driest.
Elzabeth deed de deur achter zich toe. Zij wist dat het voor Waldrid spelen werd,
en een verwarde jacht, de geheele nacht, achter hersenschimmen. Zij wist alles van
hem, ook de dingen die tante Priscilla niet mocht weten. Zoolang hun onbezorgde
jeugd duurde, in het Woudhuis met het wijde park erom heen, had zij met tante
Priscilla, die altijd vagelijk ongerust was, van Waldrid's toekomst en schitterende
gaven gesproken, en gezegd hoe goed hij was. Zij ging zelf naar de stal en liet de
groom de appelschimmel tuigen. De lucht was laag en grijs, af en toe deed een
windzucht de boomkruinen schrikken.
‘Waar wil hij heengaan?’ vroeg tante Priscilla.
Maar daarop zonk zij weer terug in de dommel, tegen de kussens aan. Haar hoofd
was knobbelig en rond als een oude appel. Haar gouden bril hing aan een zijden lint
in haar schoot af. Zij had haar handen een stille, gerimpelde rustdag bezorgd na een
leven dat met groote witte haakwerken bleek en blind voorbijgetrokken was.
Elzabeth ging met zachte schreden door het huis, langs de lange corridor waar
bloemen in mozaïek stonden en opende de deur van de wapenkamer. Het was een
oud jachthuis. De koning die hier eenmaal te gast geweest was had vóór driehonderd
jaren witte waskaarsen eigenhandig aangestoken op een gouden kandelaber. Aan
weerszijden van de altijd brandende luchter stonden zilveren wapenrustingen. Bronzen
helmen lagen op een rek en een vlinder van speren met donkere schachten was aan
de wand geteekend. In deze kamer moest ademloos gezwegen worden.
Elzabeth ging niet nader dan de drempel en keek de vlammen één voor één op de
rij af aan. Dit waren de vlammen waarvoor Waldrid, van zijn vroege kindsheid af,
al vluchtte.
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Toen tante Priscilla in het Woudhuis was gekomen, na de dood van hun ouders, had
zij, nog statig en recht, Elzabeth en Waldrid aan de hand meegenomen, om ze de
vlammen te laten zien. Haar woorden waren nog in de stilte, rinkelden soms even
na met de dunne muziek van een kleine klok die dadelijk weer zweeg, in het zilveren
harnas aan de rechterkant, Elzabeth's oogen waren wijd opengegaan.
‘De koning die hier voorbijging, stak de vlammen aan, als een geschenk.’ Op het
blazoen was, in een gouden veld, een felgroene draak die een gouden kandelaar
hooghield. Het hing in een bovenhoek en straalde als een spiegel. Dikwijls dacht
Elzabeth: ‘Dáár heeft hij gestaan.’ Zij zag een rose gezicht met een ringbaard onder
een hoed met pauweveeren en hoorde de korte zilveren degen rinkelen terwijl de
koning zich bukte om zelf de kaarsen aan te steken. Bij de deur verdrongen zich de
heeren van het gevolg, achter een slanke man in het zwart met een witte
Winchesterkraag: haar voorzaat.
Maar het groote wonder was toch, dat de vlammen ondoofbaar brandden. Geen
hand had de kaarsen beroerd, driehonderd jaren lang ademden duizenden oranjegouden
vlammen in de paneelen en lijsten van het beschot en in het metaal der wapens.
Waldrid had gestaan en gezwegen, de handen onrustig. Hij had de oogen
toegeknepen en zijn gelaat was wit geweest als alabaster. Daarop was hij met een
sprong verdwenen, in het park gevlucht waar de lakeien hem hadden moeten zoeken.
En: ‘Zij zien wat ik niet wil dat zij zien, en wat ik niet wil zien,’ zei hij die nacht van
de vlammen. Toen wist Elzabeth dat zíj alleen in het huis bij de vlammen de Zalige
Schoonheid beleefde.
Dagen en dagen volgden elkander op. Tante Priscilla doofde langzaam uit, zooals
het hout in de haard zwakker gloeide als men geen nieuwe blokken toedeed. Elzabeth
en Waldrid speelden tusschen het spiegelende in het huis en in de waaiende lanen
van het park. Een lang gazon glooide naar een rij van zilverschemerende beuken op.
In het midden stond de ree die bronsbruin was en een zwart hart op de neus had. Een
pauw trok zijn pronk mede als een sleep waarvoor hij nog geen page heeft kunnen
vinden. Maar Elzabeth zag wel dat Waldrid bijna verging van angst, dag en nacht.
Dit was in hem geslopen, door de vlammen.
Vaak deed Elzabeth 's morgens vroeg de deur van de wapenkamer open en poosde
op de drempel. De vlammen waren sneeuwwit, of naar goudgeel toe, dan weer
bloeiden ze als oranje rozen op hun stelen. Wie ernaar keek werd sprakeloos - behalve
tante Priscilla die altijd praten moest. Maar tante Priscilla zocht de luchter niet meer
op.
Er waren gesneden houten luiken voor het Oostervenster, aan de binnenzijde en
aan de buitenzijde. 's Morgens vroeg, wanneer die klare stilheid nog met schemer
gemengd was, ging Elzabeth naar de wapenkamer en deed eerst de binnenluiken
open, stootte dan de buitenluiken in het park. Het was als

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

112
een groote vogel die overnacht tegen de muur gezeten heeft maar die in de vroege
dageraad zijn vleugelen spreidt.
Dan bleef zij bij de kaarsen, een oogenblik toevend; elke vlam had een gelaat, èlk
gelaat had oogen en een mond, elke mond een stem, elke stem sprak met haar. Daar
was een taal in de kamer waar soms het harnas aan de rechter zijde enkele vreemde
rinkelende woorden in mengde alsof hij de andere tongen verstaanbaar moest maken.
Daarna ging Elzabeth op haar eigen kamer. Maar de glans van de vlammen, vroom
en innig, was aan haar morgenkleedje gebleven en stroomde mee. De talen waren in
haar ooren, de vlammen zelf voor haar oogen. Het was, ook in de winter, dan nog
een tijdlang of zij rozen zag, bloedroode boven een veld van sneeuw. Vaak was de
rijp overal aan het huis gesmeed. Van buiten gezien, uit het park, leken de vlammen
daarin kleine machtige juweelen. Zij brandden door de korst heen, ademden een
stralende vurigheid die op de vorstruiten geborduurd was als leliën in kant.
Er waren collies en barsoys, negen in een kennel. De groote reu, Rafnela, speelde
met de witte eekhoorn op het gazon en beet hem niet. Alles was vrede, door de
vlammen, alleen Waldrid niet.
Soms hield hij midden in het spel op en floot Rafnela, kort en bruusk. Hij ging
alleen door de droge greppels, zoodat de dorre bladeren hem tot de schouders reikten.
Achterin woonde ergens een knokige oude tuinman met een aardkleurige hoed. Een
pijp die berookt elpenbeen geleek stak uit zijn linkerwang. Hij heette Sylvester en
verzorgde daar een smalle tuin waar zijn grauwe handen wegdoken tusschen malsch
aardbeienloof en anjelieren. Met hem alleen in het Woudhuis wilde Waldrid
vertrouwelijk zijn.
‘Wie weet?’ zei Sylvester en keek naar de lucht.
Niemand wist het. Eeuwen waren in het verruischte loof van dit grijze park
ingeslapen en hadden het Geheim mee in de grond genomen. Misschien bloeide het
wel ergens aan de lariksen of aan het gras, misschien was het een klein goudsterretje
tusschen weegbreeblaren bij de vijver, misschien echter een ster aan het firmament.
Dit Geheim zweeg, alle dingen zwegen over de vlammen en de koning die ze
aangestoken had.
En de oude tuinman kon de jonge heer niet weerhouden van de aanstormende
wildheid.
In de verte bruiste het. Hoorns reten de lucht aan stukken. Door de struiken joeg
de roodvos, doggen sprongen en kwijlden achter hem, hun oogen overloopend van
een troebelwitte woede. Ook de patrijzen vielen op de kleine veldjes tusschen de
bosschages. Waldrid boog de takken opzij en zag de ruiters. Het waren slanke vrouwen
in rood, en heeren met gelakte laarzen en wintergrijze knevels. Dit was de eerste
maal: sindsdien verlangde Waldrid in een bruisende stroom op te gaan.
Elzabeth had voor zich de dieren en de vlammen. De dieren waren het
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trillend-schoone, het voortschietende en speelsch-bewegende; de vlammen waren
het stille, wat oneindig-hoog stijgen doet in gouden gedachten, trappen en trappen
op tot in de hemelen van het Geheim.
Die avond hoorde zij de merrie heengaloppeeren, kort nadat zij bij de vlammen was
geweest. Het was of de blauwe schaduw van een zijden gewaad over het papier flitste,
van het blanke met een sprong in het duistere en het gevaar.
Zij las. Elzabeth las wat zijzelf geschreven had. Het stond in kleine vierkante
vlakken die strak waren en bijna hard als dunne platen ivoor. De inkt was gitzwart
gedroogd. Het waren lange zinnen, die uitgingen om iets te zoeken, een schip op zee,
een stem, een banier op een toren. Aan het einde sprongen zij met een korte aanloop
over de laatste hindernissen heen. Het waren drie boeken geworden. Zij was nu
achttien. Haar vlechten lagen stil en klaar over haar rug: twee rivieren die in elkander
stroomen.
Het eerste boek dat Elzabeth geschreven had ging over vroeger. De koning die de
vlammen aanstak was daarin, maar ver, op de achtergrond. Het tweede boek ging
over het nu, daarin was Waldrid en het speelsch-bewegende van Rafnela en
Tamarinde, van de eekhoorns en de ranke barsoys, het stille van de vlammen, dit
alles was daarin. Aan het derde boek schreef zij over een toekomst die nog de adem
inhield.
Iemand had haar gezegd: geef ze mij.
Maar zij had lachend het hoofd geschud, en die iemand was heengegaan naar een
verre stad, en nog niet weerom gekomen.
‘Kind,’ zei tante Priscilla, ‘wij moeten nog eens naar de vlammen omzien.’
De oude dame kwam kreunend uit haar zetel, maar toch leek zij plotseling weer
rechtop en statig, als de eerste keer. Rafnela keek misprijzend, rees ook langzaam
van het haardkleed op. Elzabeth nam tante Priscilla's arm. Aan tante's gordel hing
haar tasch van porceleinen kralen, met het blazoen. Zij haakte de tasch af: daar mocht
op die avond niet het kleinste sleutelgeklank in de wapenkamer komen.
Samen gingen zij. Achter hen de knecht Valerius, stroef, met een rose lamp.
De vlammen stonden zoo broos op haar stelen dat het scheen als zweefden zij in
de lucht als een zwerm van zeven gouden vlinders. Tante Priscilla leunde met haar
spitse hand op het tafelblad van onyx. Zij praatte. Ofschoon daar op die avond niet
het kleinste sleutelgeklank in de wapenkamer mocht zijn, praatte tante Priscilla. De
vlammen zwegen. Ook Elzabeth zweeg en hoorde de woorden vaag langs zich
wegstroomen naar de gang, naar de spiegelende diepte van het huis die er evenmin
iets mede wist aan te vangen.
‘Kind,’ zei tante Priscilla, ‘het schijnt dat Waldrid niet goed wordt, pas op dat de
vlammen niet uitgaan. Dan dooft het geslacht in oneer en
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machteloosheid.’ Maar zij zag Elzabeth niet aan, anders zou zij opeens geweten
hebben hoe overbodig haar praten was.
Elzabeth tuurde in het venster: zij had de luiken niet gesloten. Zeer diep in de
donkere spiegel van het venster stond de luchter nog eens. Als Waldrid terugreed
van de Oosterzijde zou hij ze moeten zien.
Tante Priscilla schonk een stille zucht aan de zilveren harnassen, en de bronzen
helmen in het rek. De vlammen keken vanuit de hartvormige speerpunten in een
krans terug. De luchter stond dubbel: één omhoog, één omlaag gericht, diep in de
tafel. De wapenrustingen zwegen, maar binnen hun holten was het waken zwart en
wakker.
Zij sloten de deur. Rafnela schoot, een bochtige streep, door de gang. Valerius de
zilverbetreste dienknecht hield stroef als een gesneden karyatide onder de schouw,
zijn lamp van rose porcelein in de hoogte om tante Priscilla voor te lichten op de
groote trap.
Die nacht legde tante onmerkbaar bijna (maar Elzabeth wist), blind en bleek, zooals
haar leven was geweest, de laatste gelijkenis daarvan af in het breede bed met de
hemel.
Maar Waldrid kwam van de andere zijde terug en ontmoette de vlammen niet. Wél
wist hij dat ze er waren, en zijn adem stokte bij de gedachte daaraan, onder het
gekreukte wambuis van hidalgo. Met een kort woord deed hij de appelschimmel over
het plavei van vlakke steenen zwenken naar de stal. Het was zeer laat, zeer vroeg in
de nieuwe dag. De morgen lag nog in de armen van de nacht. Een merel sloeg in de
perziktuin. Alleen de doffe schrede van de oude tuinman Sylvester ging al over de
aarde.
Deze tuinman (een bemodderde dwerg, een wezen uit een grafkuil waarin de doode
jaren zich reeds gemengd hadden met de ontelbare bladergeslachten,) was zijn eenige
vriend, een oude Heiden, in het park achtergebleven door een vergissing van het lot.
‘Zeg me wat ik moet doen.’
De tuimelingen in het Venetiaansch prieel waren het niet geweest. De cascade van
rozen over de heenglippende Pierrettes, omklankende wijnroemers. De roze vrouw
in zilverbrocaat, spits, had hem haar Pekingees toegehouden en hij strekte de hand
uit om in de zijden haren te woelen, maar de Pekingees was valsch geweest en had
gebeten. Achter alle tumult van violen en kristal stonden de vlammen en gaven een
schroeiend licht. Achter wellende sluiers van jasmijnkleurige zijde stonden de zeven
lichten en zochten de ziel. Achter de jachtstoeten, in een parelgrijze hemel, rees de
kandelaber boven de woudrand.
De tuinman Sylvester was een schamele bondgenoot, in zijn vertrouwen. ‘Zeg me
wat ik kan doen.’
De tuinman veegde zijn handen af aan het voorschoot. Klompjes aarde
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regenden om zijn laarzen. Hij wees met de pijp die hij niet uit de wang nam:
‘Op het Oostervenster komt de wind, nog vanavond.’
En hij voegde erbij: ‘Het wordt een storm.’
Waldrid dacht na. Hij dankte.
Maar in het huis, bij de deur, zag hij zijn zuster. Ze stond daar rijk en stil, zeer alleen.
‘Tante Priscilla is deze nacht gestorven.’
Hij keek naar het verfomfaaide masker in zijn tengere vingers en antwoordde niet.
Het zei hem niets.
Later stak Rafnela, tusschen hen in, de kop hoog naar de boogramen en zette de
voorpooten op het kozijn, zacht jankend. Onbewegelijk tuurde hij met metalen oogen,
zag daarna hen aan, vragend. Het was ook de verborgen onrust in de natuur die
Waldrid, nog als de blauwe zijden hidalgo, door de kamer deed wandelen. Blauwe
hidalgo's wandelden met hem, diep in de paneelen van het beschot. Elzabeth had het
derde boek op haar lezenaar gelegd maar zij schreef niet.
Er werd enkel gesproken van gewone dingen, dingen die gedaan moesten worden,
dingen die wachtten.
‘Heb je haar de oogen gesloten?’
‘Valerius is weg om bloemen en k a a r s e n .’
Alleen kromp Waldrid even bij dit woord.
‘Om het achthoekig paviljoen bloeiden violette anemonen. Violet was haar
lievelingskleur. Ik heb ze over haar uitgestrooid.’
In het huis hing de lucht van het-omgeven-met-sterfte-schoonheid. Waldrid ging
niet naar boven. Hij dacht na over het schamele van deze nacht, die hij in de tengere
vingers hield, een ontbladerde vreugdentak, een verfomfaaid masker. Hij dacht met
weerzin aan de onbeduidende noodzaken die de levende tante Priscilla, en nu de
doode, altijd bij machte scheen te zijn hem op te leggen.
‘Ik moet mij wreken op de vlammen.’ Deze gedachte was evenwel sterker dan al
het andere. Ze werd geboren toendertijd in de wapenkamer zelf, waar tante Priscilla
een bleeke beschermster werd van wet en fatsoen, en van het oude bloed dat
gestroomd had in mannen met Winchesterkragen. Tusschen de doode boven, en de
gouden koningsluchter in de wapenkamer, scheen een ironische samenhang te zijn,
die hem bedreigde. Het licht had, voor hem, altijd in de afgrond geschenen en
zichtbaar gemaakt wat niet gezien wilde worden. Voor Elzabeth verlichtte de gouden
lucht er de afgrond niet, maar de Berg....
‘Worden menschen wel eens door het licht overwonnen?’
Steeds schoot, fel-angstig als een grauwe vogel achter in een nauwe ruimte deze
vraag omhoog en fladderde. Het moet vreeselijk zijn, door het licht
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overwonnen te worden. Een korte kramp van angstige weerstand, dan geeft de kracht
het op. En dan? Leegte. Een schimmige stilte van monnikshoven, van gladde en
koude kerkholten waar een koraal verwaast. Neen, duizendmaal liever geschroeid
worden door het onbanbare licht en trachten, respijt te vinden voor een nacht of voor
enkele uren in een verdooving, dan toegeven. En nog beter: de Oostenwind.
Hoe dikwijls had hij vergeefs geprobeerd de kaarsen uit te blazen.
Aan de verre parkranden scheen de bedreiging die helpen zou, reeds verzameld.
Rafnela rook haar in de lucht. De rechte dennenstammen stonden vóór een geel gelaai
dat boven de horizon lagerde. Het zwerk had daar een troebel oog. Boven lag hun
doode tante. De toekomst zou nimmer iets brengen. Wat schreef Elzabeth over een
toekomst die iets brengen zou? Zij kon dat, zij had de geheele toekomst in zich zelf.
Voortaan zou hij naast haar in het huis met de koningskandelaber wonen, van tijd
tot tijd op de appelschimmel Thosnelda springen en ontwijkende spiegelbeelden
najagen: ververdwaalde jager achter verloren buit.
Maar zijn zuster....
Hij keek naar haar. Een porceleinblank gezicht tusschen donkere haarstrengen,
twee lange oogen en oneindig-teedere handen die nog geen man omkneld had.
Wanneer zij door het park schreed, met Tamarinde en Rafnela, ging daar een
vorstenstoet; dat was het licht om haar heen, het licht dat uit een verborgen diepte
naar haar opscheen, het licht dat uit ongenaakbare hoogte haar voor altijd omvaamde
en vergezelde als iets dat haar toekwam naar geest en natuur. Dit Woudhuis, de ree,
de witte eekhoorn die tam was en huisde in een bemost paviljoen, een vergeten
Paradijs dit alles, een glorie van stille menschen en vreedzame beesten die voor een
andere wereld geboren schenen te zijn. Alleen de oude Sylvester was van de aarde:
deernis, ja een zekere deernis met onverloste zielen leefde in zijn grauwe handen die
tusschen malsch aardbeigroen bewogen....
Wat later begaven zij zich samen naar boven. ‘Ik heb van klein kind af gesmeekt
om medelijden. De angst is donker, en de mysteriën uit het Andere Rijk schroeien
het te kleine hart.’ Elzabeth die het begrijpt maar niet kan wegnemen, tante Priscilla
met wie nu hun jeugd gestorven is. Vreesachtig verzet, vormloos, alleen is
overgebleven. Hoe kon een koning die een sterfelijk mensch was, vóór driehonderd
jaar een zichtbaar teeken van iets goddelijks achterlaten? ‘Wat niet vergaat, wat niet
vervalt.’ En toch, in elk seizoen daarbuiten de langzaam-vloedende veranderingen
over het park, dat na de zomer de grijze weefsels van de weemoed, na de herfst de
witte rouw van de tijdelijke dood aantrok, om in het voorjaar als een getooide vrouwe
uit hare kemenade naar buiten te treden, om de vruchtwekkende ridder met de
zonnelansen in bedauwde lentebijslaap te ontmoeten.... Overal een dans van leven
en dood, maar in het stille midden
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een mystieke kaars die haar verschrikkelijke oranje pijlpunt in het weerstrevende
hart schiet, dat de bontheid als een donkere werveldroom wenscht te beleven....
Even liet Elzabeth, bij de doode, nog haar stille hoop doorschemeren.
‘Nu zijn wij rustig en alleen.’
(Alsof dat niet juist is hetgeen hij het meeste vreest!)
Dit openlijk bekennen van hun beider heimelijke gedachte dat tante Priscilla in
de wassende jaren een lastiger wordende, bezorgde schaduw was geweest, beduidde
voor Elzabeth niet meer dan een verholen toenadering. Het verzonken, appelronde
gelaat, te klein op het onmetelijk-schijnende witte veld van het damasten
kussen-overtrek, tusschen violette anemonen en leliën van dalen, en de twee
machteloos-gevouwen handen op het kerkboek waren Elzabeth niet persoonlijk
onaangenaam geweest. Wel Waldrid, want tante had hem nimmer begrepen. Hij
leunde aan een marmeren console, blauw en vermoeid. ‘Geen toilet bij een doode,
die hidalgo.’ Maar dit dacht niemand, misschien alleen een knecht.
‘Vind je, dat wij nu rustig zullen zijn, al zijn wij alleen?’
Hij was bereid om nu eens en vooral zijn brandende wensch naar het einde van
de marteltijd te uiten.
Elzabeth had voor enkele seconden nog het visioen gezien: zij samen nu door het
park, broeder en zuster, eensgezind, in een verzwegen maar beiderzijds erkende
innigheid, in plannen en werkzaamheid, in een vreugde die zij deelden. Het park met
de herten en zwanen daar wijd omheen, een ruischend gebied waar de veiligheid, de
vrijheid en de schoonheid woonden. - Dadelijk verborg zij het, verschikte zorgzaam
een punt van een kanten pelisse, over de bijna onmerkbaar opbollende vorm van
tante.
Valerius had verder alles goed beschikt. Zij gingen. Op de trap echter zei Waldrid
duidelijker nu:
‘Zullen wij die luchter maar niet wegdoen? Al te zichtbare heiligheid verblindt de
oogen.’
Hij zag dat zij leed bij deze vraag, maar hij wist niet dat de pijnflits onder haar
wimpers om hèm was en niet om haarzelf.
Die avond staken de rukwinden op.
Die nacht, nog voordat zij tot een orkaan waren aangeheftigd, (de barsoys basten
luide in de kennel) ging hij naar beneden, een dunne zwarte sluier voor het gezicht,
tegen het Licht.
Door een trapraam zag hij bij een flits van de bliksem dat Elzabeth in het park
ging, geheel aangekleed, met de ree Tamarinde ter linker en Rafnela ter rechter zijde.
Maar dit zou hem niet weerhouden.
Het hoofd afgewend betrad hij de wapenkamer, zonder dralen. Hij kon echter niet
verhinderen dat hij door de fijne mazen van het gaas de vlam-
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beeldjes zag schitteren in de speerschachten, de helmen en het spiegelende tafelvlak.
En met sidderende handen opende hij de binnenluiken en stootte de houten
buitenkleppen van het Oostervenster in het park.
Onmiddellijk sprong de storm binnen, greep de zilveren harnassen en velde ze
kletterend. Een donderslag ratelde over de bruischende parkkronen voorbij. De
bronzen helmen verstoven van het rek als zaadpluis, de speren dreunden omlaag,
één voor één, als loste die eeuwenoude zwarte vlinder op in het niets. Het dak strooide
zijn leien door de nacht, vreemd-blinkende schijven, een oogenblik òplichtend voordat
zij kantelend op het plavei van de terrassen neerbraken in duizend gruizels. De luiken
der bovenverdieping suisden, soms twee tezamen, als vleermuizen waarvan men
enkel de gigantisch geworden vleugels onderscheidde. De ruiten zonken in met
zwakke tinkelingen van bijna menschelijke stemmen. De wanden trilden en rekten,
zetten zich schrap doch eindigden met de overgave, stonden nog een oogenblik
wezenloos alvorens zij bogen, wankelden, maakten stuiptrekkende passen als wilden
zij het huis uit eigen vrije beweging verruimen, (een huiveringwekkende bereidheid)
en vielen als reusachtige ontwapende soldaten. Dakbalken schoven kruislings over
elkander, werden als gevouwen handen, gothisch omhoog; ook de schoorsteenen
met hun monsterlijk verbogen windvangers schenen nog een oogenblik te bidden
alvorens zij omlaag sprongen door de drukking in hun rug.
Waldrid had zich vastgegrepen aan de tafel van onyx.
Hij dacht dat de zoldering hem, als een weerlooze prooi, bespringen zou maar dit
zware plafond met de lading van zijn amoers en bloementrossen, (horens die van
vruchten overvloeiden, waren in de hoeken,) kantelde alleen maar om zijn diagonaal
en openbaarde een met sterren bezaaide driehoek van de lediggeveegde nachthemel.
Even snel als hij gekomen was, raasde de storm heen en zweeg.
De natuur scheen bevreesd over haar eigen vermetelheid.
Aan de uiterste zoomen van het onttakelde park huilden nog wilde stemmen.
Ranken klimop hadden met dunne vinger de val van zware takken opgehouden.
Het domein was een ontredderd Paradijs, een oude vernietigde wereld, een vernietigd
zegel van zekerheid. De tuinbeelden (goden die najaden najoegen,) lagen verbrijzeld
op de treden van een paviljoen welks achthoekige, luchtige ommuring thans in de
vier windstreken verspreid scheen. De maan steeg aan de horizon, schotelvormig,
als een Graal die verschijnt wanneer alles vervuld is.
Waldrid rukte de sluier voor zijn oogen weg. Het was stil geworden. Hij klom
over een chaos van balken en steenen waarop een losse vensterlijst scheef gaapte als
een vermoeide mond.
Maar in het park stond Elzabeth, een soepele pelsmantel over de huive-
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rende schouders, het Derde Boek in haar hand. Naast haar stond de oude tuinman
Sylvester, de gebroken aarden pijp op de hoogte van het gelaat geheven, alsof hij
rookend door de nachtstorm verrast was. En naast hem stonden Rafnela, (langgestrekt,
in jachthouding, één poot geheven en de ooren trillend,) en de bronsbruine ree
Tamarinde. Zij tuurden allen.
Toen ontwaarde Waldrid in de verte de wonderbare gouden Koningskandelaber
met ongedoofde, bovenaardsche vlammen voortzwevend tusschen de als biddend
gebogen boomen van het park.
Aardsche luister boog zich voor de hemel.
En de angst liet hem los. De vreeselijke angst liet hem los, vreemd, voor de eerste
maal van zijn leven, zooals een grauwe vogel teleurgesteld een vergeefsche prooi
verlaat.
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De deftige school
door J. van Hattum
‘Er staat natuurlijk veel meer op het spel’
- ik knikt' en dacht: dat zal dan wel zo zijn,
je krijgt mij met je allen niet meer klein ‘je schranderheid voorziet het einde wel....’
'k Voorzag het eind' - wie staag beledigd wordt,
heeft maar twee keuzen: hond-zijn of te-gaan;
- een schoolknaap kan geen leeraarscorps verslaan hún laagheid registreerde mijn rapport.
't Zijn dapp're lui - de jongste dubbelnaam
heeft enkel d'adel van zijn oud geslacht,
bij mijn precaire gaan, intijds bedacht:
hij salueerde en sloeg z'n hakken saâm.
Z'n Spaanse moeder maakt' 'm admirant
met zin voor moed - hij bleef zo even staan
- dacht hij erover met mij mee te gaan?
z'n houding brak - hij reikte mij z'n hand.
En toen ik ging - hier restte geen terug de trap af, zag ik in de staatge bocht,
hoe hij nog altijd met z'n neiging vocht:
'n Armada-commandant op hoge brug.
Maar hij voorzag ook 't einde, klaar, als ik;
- wat baat verweer - doch later speeld' ik veel
in vrije uren, op hun fraai kasteel,
onder de mildheid van zijn warme blik.
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Ik zag....
door Walter Brandligt
Ik heb de zee gezien in hoogen maannacht
Stil om d' eenzaamheid van eendere geluiden
En van 't verlaten strand.
Een enkele vogel, 'k wist niet waar hij was,
Brak met een scherpen schreeuw kristallen stilte.
Doch 'k voelde mij vervuld door 't kloppen van mijn hart
En wist, daar ik toch liefhad, niet van kilte
En van de eenzaamheid.
Ik heb de hei gezien, de droge hei
Die verder zich verloor in dennenbosschen
Donkere, waardige.
De witte stilte van den middag drukte zwaar,
Geen enkel leven dat bewoog. Zelfs geen geluid
Dan 't doffe van mijn stap. En 't kloppen
Van mijn hart, dat mij vervulde van binnen uit
Met teer geluk, wijl 'k liefhad.
Ik zag vanuit mijn venster een kleinen mensch
Die moe den weg afkwam. Hij zaaide ergens lang
Op onbekenden akker.
Zijn stappen waren moe en traag. Hij had het werk gedaan.
En machteloos, wijl 'k eenzaam liefhad, was ik als hij.
Ik ging den langen weg met leege handen.
En even, om dien mensch en om mijn hart, zag 'k mij
Minnende en troosteloos verlaten....
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Kick
door Gerda Rijnders-Versloot
DE zaak van de dames Berkel en Blok, bekend als Maison ‘Modern’, verliep. Elke
week werd het tekort grooter.
Toen stelde Kick voor uitverkoop te houden, doch de huisheer sprak grimmig
ernstig twee woorden: ‘Er uit!’
Met een huurschuldig verleden een nieuw pand huren?
Uitgesloten!
Kick wroette in haar weerbarstige krullen en staarde naar een voorraad hoeden,
die totaal onverkoopbaar dreigde te worden.
Het herfstseizoen liep reeds ten einde.
‘Hoe komen we er af?’ vroeg ze herhaaldelijk, en dan antwoordde Els Blok prompt:
‘Ja, hòe komen we er af?’
Als laatste oplossing stelde Kick voor: ‘We huren een marktkraam!’
Els sputterde tegen - van Maison ‘Modern’, de groote luxueuse zaak met de
gloeiende lichtbollen, waaruit een overvloed van glanzend licht straalde, naar een
miezerig marktstalletje - doch er was geen uitweg, en zoo gebeurde het.
Een kille nevel hing laag over de wazig opdoemende kramen. Kick en Els huurden
een groote overdekte kraam en begonnen met zorg uit te stallen.
Om een onbegrijpelijke reden moesten de kramen herhaaldelijk opschuiven en
dan drensde de buurman-in-kammen-vanaf-twee-stuivers aan één stuk ‘Opskuife,
toe nou, la-ne-me nou opskuife.’
Dan hielden ze de verkleumde handen diep verborgen in hun mantelzakken en
duwden ze met hun lijven tegen de kraam, die glibberend gleed over het natte
glimmendgladde asphalt. De hoeden, die lokkend uitgestald lagen, buitelden door
elkaar en de brutaal-dikgedrukte prijskaartjes verdwenen tusschen vilt en fluweel.
Burgerjuffrouwen met bultig uitpuilende tasschen, volgepropt met allerhand
etenswaren, drentelden treuzelig voorbij.
‘Aardig hé, die bonte kramen en al die bedrijvige vrouwtjes,’ zei Kick om de goede
stemming erin te houden; 't plan was van haar uitgegaan, doch ze zei het met zoo
weinig overtuiging, dat Els meteen begreep, dat haar instemming gerust achterwege
kon blijven.
Toen dook plots een klein kittig vrouwtje uit den mist; ze bekeek fel aandachtig
de geduldige hoeden en een bruine, met een glinsterend gitje van voren, lachte haar
zoo verleidelijk tegen, dat ze haar omvangrijke tasch boven op de andere, voor haar
minder begeerenswaardige hoeden plantte.
Omdat het de eerste klant was, en ze hardnekkig hoopte handgeld te ontvangen,
lachte Kick liefjes: ‘Oh, 't is niet erg, laat-u-maar.’
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Het kleine wijfje bekeek zich in het prullige spiegeltje, dat Kick haar voorhield en
glunderde opgetogen: ‘Hij staat me, 'k zag het ineene, zoo'n lief doppie.’ Haar vingers
gleden liefdevol langs het glanzende gitje en toen ze met het hoedje, gewikkeld in
een krant, verheugd wegdribbelde, kreeg Kick heel even het gevoel alsof ze iemand
gelukkig had gemaakt. Daardoor kreeg ze meer moed en overdacht vermetele dingen.
‘Zal ik is schreeuwen?’ vroeg ze aarzelend, doch er kwam gelukkig weer een
kijkster.
Ze graaide in de hoedjes, hield ze critisch een eindje van zich af en murmelde
‘Die.... of die.... of die....’
Ze droeg een ja-ja-hoedje met een groezelig groen veertje, doch 't was duidelijk,
dat ze nu een moderner hoofdbedekking verlangde.
Ze kamde haar karige haartjes tot een bol kuifje, paste en paste, en rekte zich naar
het spiegeltje, doch van het lange zoeken werd ze zóó besluiteloos, dat ze opeens
weer terugverlangde naar haar oude welvertrouwde hoedje.
Haar oogen zochten het, doch Kick, alles op alles zettend - ze moesten verkoopen
- had het achteloos achter een doos gegooid. Haar gebaren verrieden, dat ze handelend
zou gaan optreden. Ze pakte een grijs vilten hoedje met een kinderlijk cloche-randje
en drukte het zonder commentaar over het verwarde kapsel.
‘Af!’ prees ze, en ze deed het zoo nadrukkelijk, dat het grauwachtige gezichtje
onder de golvingen van het bobbelende cloche-randje meesmuilend lachte.
‘Zouw-u denke dattie me kleurt?’ vroeg ze zekerheidshalve nog aan Els.
‘Om zoo te zegge een jong meissie,’ roemde Els uitbundig, en toen werd de koop
gesloten.
‘Inpakken?’ vroeg Kick, doch het hoedje scheen vastgegroeid en plots meegaand
zei 't vrouwtje: ‘Laat-u-maar, ik hou 't op.’
Het oude hoedje bleef vergeten liggen en toen een poos later een rimpelige hand
juist naar dat ja-ja-hoedje greep, verkocht Kick het zonder blikken of blozen voor
zeven stuivers.
‘Als ze mekaar tegenkomen,’ ontstelde Els, doch Kick lachte koel onverschillig.
‘Dat zijn hun zaken!’
Zoo stonden ze den ganschen dag tot ze, vermoeid van het huiveren, toegaven aan
de kou, die verkillend door hun lichamen sloop en hun maakte tot verstijfde
ijsklompen, die zich met moeite bewogen. Hun haren piekten recht vooruit en ze
voelden zich zoo armelijk, dat ze niet eens meer in het spiegeltje keken.
's Avonds verkochten ze maar raak in een verlangen eindelijk eens van alles af te
zijn, en toen - na tienen - de lichten rondom werden gedoofd, verkochten ze de
verfomfaaide restantjes, die gedeukt door elkaar lagen, voor zes en zeven stuivers
per stuk.
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De volgende morgen maakte Kick een overzicht, waaruit bleek, dat er, na aftrek van
de minnelijk geregelde schulden, nog zes guldens over waren.
Even praatte ze toen enthousiast over het prettige gevoel ‘vrij man’ te zijn, geen
aanmaningen meer, geen dreigbrieven, opnieuw beginnen met een schoone lei, doch
dan drong de vraag zich naar voren: ‘Wat nu?’
‘Iets actueels,’ mompelde Els.
Kick masseerde haar ruwe huid, die rood verschraald schrijnde.
‘Iets aparts,’ zei Els.
‘Iets origineels,’ hielp Kick haar, doch verder kwamen ze niet.
Ze werden colportrices, acquisitrices en leurden met corsetten bij
dames-in-de-betere-kringen, doch drie maanden later stond op een naambordje, in
zwart op donker oranje: ‘Sierkunstatelier van de Dames Berkel en Blok.’
Kick werkte in het atelier. Een bleek-blauw rooksliertje kringelde boven haar
hoofd en ze liet met vaste hand een stift met roodgloeiende pen glijden over een
houten paneeltje. Ze brandde grillige bloemen, die diep donkerden op het blanke
hout. Els kleurde met vlammend oranje, purper en goud.
Het atelier was laag, een middelmatig mensch kon er niet staan, doch Kick kon
juist, als haar voeten normaal liepen, met opgeheven hoofd door het atelier gaan. Er
was nog een donker hok met een altijd borrelenden gootsteen en dat doopte Kick ‘de
sterfkamer’. Daar organiseerden muizen geheimzinnige feesten tusschen houtvoorraad
en verpakkingsmateriaal.
In een steen van den buitenmuur stond gegrift: ‘Deze steen is geleght door Jakoba
Goseling, out 5 iaar’, en op het eerste gezicht meende Kick: ‘Het kind zal hier niet
veel jolijt bedreven hebben.’
Omdat ze nog maar één jurk had, waarmee ze ‘overal’ kon verschijnen, droeg ze
onder het werken een flodderig peignoirtje. De bonte bloemen vloekten brutaal tegen
haar koperen krullen, die vroeger kastanjebruin waren, doch koper kleurde beter bij
haar grijze oogen, die volgens Els zoo ‘opzichtig’ konden glanzen.
Hun stemmen klaterden door de kale kamer.
‘Er bovenop komen,’ zei Els; daarbij dacht ze aan glanzende toiletten, aan soepele
stoffen, aan restaurants met droomerige muziek, waar getemperd licht uit kleine
mystieke kelkjes zou vloeien.
Dan werkte Kick automatisch harder.
Waarom?
Dat wist ze niet, ze verwachtte niets meer.
Als mijnheer Jansen-van-de-vrome-spreuken gekromd door het atelier ging, hield
Kick haar oogen zedig neergeslagen om hem niet met haar opzichtige blikken te
verwarren; als mijnheer de Bruin kwam deed ze kwijnend, maar vooral ook erg
argeloos en lief, hij bestelde dan meer dan oorspronkelijk zijn plan was. Kick leverde
alles op bestelling.
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's Avonds ging Els naar huis en dan wandelde Kick langs de donkere grachten, die
de stad omsingelden.
Ze overdacht haar leven, dat felgekleurd in flarden achter haar lag.
Er waren veel mannen geweest.
Er waren donkere driften geweest.
Er waren bitter-zoete bedwelmingen geweest, die elk gevoel doofden.
Toen kwam plots, na jarenlange weelde, de strijd om het bestaan en dompelde ze
zich in de zware zorgen, die de zaak haar gaven.
‘Er boven op komen,’ dat zei Els, doch Kick had geen verlangens meer.
Ze wandelde langs de donkere grachten.
Daar ontmoette ze Bob, die laat op kantoor gewerkt had en nu met langzame
bedaarde stappen naar huis liep.
In een flits herkenden ze elkaar, en bij het samengaan langs de grachten spraken
ze elkaar van hun leven. Ze hadden dezelfde kennissen en wisten veel van elkaar.
Hun schaduwen gingen vooruit en vloeiden ineen. En Kick vertelde, dat ze niets
meer verwachtte, en Bob luisterde. Hun armen raakten elkaar.
Zoo liepen ze vele avonden.
In het atelier stonden bloemen van Bob, een bleek-blauw rooksliertje kringelde er
omheen. Een pen gloeide vurig en brandde het hout. Kleurige paneeltjes stonden in
rekken te droogen.
‘Je bent in de mode,’ zei Els.
‘'k Heb een uitstel tot vanavond,’ antwoordde Kick. Ze overdacht een toekomst
met Bob en verwachtte niets.
's Avonds ging ze naar hem toe.
Taxi's toeterden, trams rinkelden ruw. Ze liep langs lokkende etalages, bleef hier
en daar treuzelig staan.
Een bronzen venusbeeldje naast bonte kralen. Een barrette van glanzend fluweel
naast een slanken sierlijken flacon met goudglinsterend parfum.
Een schreeuwende venter deed denken aan een marktkraam.
In een nauwe steeg donkerden de huizen met groote holle oogen, waarop ‘Te Huur’
stond.
Een automatique lokte.
Kick nam koffie en dronk met lange begeerige teugen. De warmte doortrilde haar
lichaam en gaf haar een behaaglijk gevoel, doch in den spiegel zag ze haar gezicht
koud en verkleumd. Ze legde wat rouge op haar lippen, overpoederde donzig haar
gezicht en drentelde traag naar den uitgang, waar de menschen drongen.
Ze liet zich willoos gaan. Er haakte iets aan haar tasch en een stem zei: ‘Pardon’.
Kick keek op en blikte in twee lachende jongensoogen, waarin een wonder-
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lijk hel licht woonde. Twee bruinverbrande handen peuterden aan een losse schakel,
die was blijven haken aan een jas.
De oogen lachten nog even en toen stond Kick weer buiten.
Ze haastte zich weg uit de lichtende straten, in haar hart rammelden de dorre
doodsbeenderen van het verleden.
Ze liep harder, het werd een vluchten en hoog boven het rammelen in haar hart
klonk aarzelend een nieuw geluid, en dat klopte in haar bloed en kleurde haar wangen.
Zoo kwam ze aan de donkere grachten, en daar wachtte haar Bob.
‘En?’ vroeg hij.
Kick zocht zijn oogen, flets-verwaterde oogen in grauwe kassen.
‘Nee, 't gaat niet, Bob!’
‘En de reden?’
‘'t Is omdat ik tòch nog iets verwacht!’ riep Kick, en dat klonk als een juichkreet
over de donkere grachten.
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Mismaakte
door Adriaan Morriën
Een redeloze vloek bedwong zijn leven.
Mismaakte, zei hij met een scheve mond
als hij zijn ongeluk weerspiegeld vond.
En ieder raam heeft aan zijn lot misdreven.
Hij zag hoe elke voetstap hem verlaagde:
Er was geen troost. Zijn hele leven zou
eenzaam verkrimpen zonder vriend of vrouw.
Hij vloekte als zijn moeder hem beklaagde.
Eerst gaf hij God de schuld en toen de mensen;
daarna zichzelf, maar moedeloos tenslotte
zweeg hij verbeten als men hem bespotte.
En toch, afkerig van geloof of wensen,
als hij verwonderd naar de wereld zag,
betrapte hij zich bitter op een lach.
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Klein idool
door Johan de Molenaar
'k Heb in een vaasje een viool
staan: een gezichtje van fluweel.
Het is mij of er weemoed school
in 't donker paars en teeder geel,
of komt het door de zachte geur
dat ik in een gepeins verdool,
een vaag en luxueus getreur:
Is zoo een bloem niet het symbool
van ootmoed en van lief geduld,
een weerloos schoonzijn? Klein idool....
‘ein herzig's Veilchen’.... Onvervuld
blijft, ach, de allerteerste wensch
onder de platte plompe zool
der werklijkheid voor bloem en mensch....
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Kroniek
In memoriam Frans Coenen
Een van de vergissingen die hun onophoudelijke haast de dagbladen na het sterven
(op 23 Juni j.l.) van Frans Coenen heeft doen begaan is de bewering dat zijn
‘novellistisch’ werk behoorde tot den ‘nabloei der beweging van tachtig’. Het zij een
verwant tijdgenoot vergund dit hier kortweg tegen te spreken. Coenen is zonder
twijfel een der beste begrijpers en vurigste voorstanders der Nieuwe Gids-beweging
geweest, maar in zijn werk, evenals in dat van Johan de Meester en van nog een paar
andere nederlandsche schrijvers, die wij sindsdien gewoon zijn als ‘de negentigers’
aan te duiden, valt minstens evenveel reactie op '80 als geest van '80 te ondergaan.
Dit werk was het eerste blijk van bezinking en bezinning na een schitterende explosie
van zinnelijke leefdrift en geest, dit werk was de eerste belangrijke terugwerking op
een uitbundig uitleven van persoonlijkheid en welige talenten. Dat de hier bedoelde
nederlandsche auteurs dit zelf pas later zoo zijn gaan inzien - en wellicht nog slechts
gedeeltelijk - doet geen afbreuk aan een waarheid, die thans voor ieder deskundig
en intelligent beschouwer te constateeren valt. Werden de eigenlijke tachtigers nog
geheel-en-al beheerscht door hartstochtelijk verlangen naar schoonheid, die zij fel
en eigenzinnig te scheppen en te beelden trachtten, Coenen (en die paar anderen dan,
die ik hier verder zal verwaarloozen) Coenen voelde zich van nature en van huis uit,
maar ook in reactie op zijn onmiddellijke voorgangers, meer getrokken tot innige
beschouwing van leven en menschelijk lot, wilde uiting geven aan zijn eigenste
ondervindingen en indrukken van natuur en wereld, zijn begrip van de verhoudingen
der menschen onderling en tot het hen omringende. Van de ‘tachtiger’ woordkunst,
van stijl-excessen en -buitenissigheden, is bij hem al dadelijk geen sprake meer. En
het is ook eigenlijk onjuist te zeggen, dat de ongeveer 20 jaar oudere Marcellus
Emants in dit opzicht zijn wegwijzer was. Emants' eerste roman in het z.g.
pessimistisch-psychologisch genre (waartoe ook Coenen en de Meester gerekend
worden) Een Nagelaten Bekentenis, dateert van 1894, Coenens' ‘Verveling’ en de
Meesters' ‘Een Huwelijk’ zijn beide van 1892. De eigenlijke roes van tachtig heeft
maar kort geduurd - hoe veel prachtig, en ook meer bezonken, werk de tachtigers
veel langer en later nog geleverd mogen hebben.
Bij Coenen trouwens heeft de drang naar het epische, naar beeldend en
sfeerscheppend verhalen ook niet héél lang geduurd. Zijn critische en journalistische
arbeid hebben hem andere gaven en neigingen in zichzelf doen ontdekken. Het
critisch-beschouwende van zijn geest kreeg een meer filosofischen en socialen inslag.
Dit heeft vooral zijn persoonlijk leven, dit hebben ‘de omstandigheden’ hem
aangedaan.
Wellicht de mooiste tijd van zijn leven is die van zijn geregelde mede-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

130
werking aan P.L. Tak's Kroniek (1895-1907) - het weekblad waarin hij en Tak zelf,
met Jan Veth, Jolles, Kalf, Hondius van den Broek en nog een paar, een groep van
geestelijk en geestrijk leven hebben gevormd, die in beteekenis wel bijna concurreeren
kan met Muider Kring en eerste Nieuwe Gidsers. Het is in die jaren dat Coenen van
romancier of novellist geworden is de critische publicist in meer maatschappelijken,
ethischen en socialen zin, dien wij sindsdien allen gekend en ondergaan hebben: de
fijn-ironische, sceptische en sarcastische geest, die, na Tak's dood, na de Kroniek,
in den Groene, den Nieuwen Amsterdammer, Groot-Nederland en zooveel andere
periodieken uiting vond.
Cynisch is Coenen nóóit geworden en ook eigenlijk nooit zuur of verzuurd (zooals
velen gemeend hebben), wél bitter, wél melancoliek, diep somber gestemd over het
leven, dat hij toch zoo innig en eerbiedig liefhad. Ik geloof dat het niet mogelijk is
voor iemand, die niet als ik het voorrecht gehad heeft jarenlang intiem met hem om
te gaan, Coenen eenigszins te begrijpen of te kennen. De groote wijze of serene
heilige, die thans sommigen van hem schijnen te willen maken, was hij zeker niet.
Een mensch, een echt mensch, wien niets menschelijk vreemd was, maar een zacht,
een overgevoelig, een door-en-door beminnelijk mensch. Op den bodem van zijn
wezen niets dan goedheid en noblesse! Maar overigens, welk een vat vol
tegenstrijdigheden! Veel valt zonder twijfel te verklaren uit zijn physiek,
oorspronkelijk zeer zwak, zijn asthma, zijn melancolisch zenuwleven. Hemzelf gaf
dit onbetrouwbaar gestel een constant wantrouwen tegenover de eigen ontroeringen.
Hij was week-gevoelig, sentimenteel dikwijls - en toch hoe scherp en cynisch, tot
op het kille en wreede af kon hij schijnen! Zijn werk moge vaak gecharmeerd hebben
door geest en humor, zijn omgang deed dat oneindig meer, want daarbij onderging
men zijn diepwarme persoonlijkheid. Zijn vriendelijke hulpvaardigheid, o.a. voor
jonge schrijvers en schrijfsters, is algemeen bekend geworden - toch, hoe veel
maanden kon hij inzenders van bijdragen aan zijn tijdschrift op het éérste antwoord
laten wachten, hoeveel jaren op de plaatsing soms. Opgemerkt is, en terecht, dat hij
een cultus maakte van de vriendschap - maar vele van zijn beste vrienden klaagden
over zijn, schijnbaar onverschillige, verwaarloozing. Ook hier, als ik goed begrijp,
was zijn physiek, zijn nerveus wezen mede schuld. Vrienden - zelfs vrienden! - met
een uitgesproken en sterke persoonlijkheid kon hij niet lang achtereen verdragen.
Hij reageerde op menschen, niet met zijn geest alleen, maar met zijn geheele,
overgevoelige ziels wezen. Toen in zekere vergadering de hem antipathieke voorzitter,
die een lange rede had gehouden, eindelijk zweeg, hoorde men Coenen's stem, luid
voor zijn doen, zeggen: ‘Ik ben er tegen’. ‘Wáár bent u tegen,’ vroeg de voorzitter.
‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Coenen.
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Als er éénige tegenstrijdigheden bestaan, die in hoogere eenheid hun samenvatting
en oplossing vinden, dan zijn het de persoonlijk menschelijke. In diepsten zin is ieder
mensch altijd zichzelf. En het groote karakter, de rustig schouwende en beschouwende
geest, die Frans Coenen was, zeker wel in de eerste plaats. Alleen: voor
buitenstaanders, zooals wij toch allen blijven tegenover elkaar, is die eenheid vaak
moeilijk te vinden.
Alleen liefde en vriendschap vinden haar als 't ware van zelf. Zij die van Coenen
gehouden hebben, zien, als zij aan hem denken, maar één figuur. En welk een
buitengewone, fijne, en beminnenswaardige figuur!
H.R.

Tentoonstelling Aziatische kunst Stedelijk Museum - Amsterdam
Behalve de expositie in de zalen, waarover de Vereeniging van Vrienden der
Aziatische Kunst permanent beschikt, is gedurende de zomermaanden door deze
vereeniging in een aantal daarbij aansluitende ruimten een tentoonstelling van
Aziatische kunst georganiseerd, welke tot 4 October blijft. Bedoeling der
tentoonstelling is, naar uit de inleiding van den catalogus blijkt, een indruk te geven
van het vele schoons dat particuliere verzamelingen in ons land bevatten. Ongetwijfeld
is het een genot talrijke kunstwerken op dit gebied bijeen te zien, maar toch vraag
ik mij af of deze grondgedachte wel de gelukkigste is geweest om de tentoonstelling
tot een geheel bevredigende te doen worden. Terecht wordt in den catalogus
opgemerkt, dat het onmogelijk was een volledig overzicht te geven van de kunst van
heel dit uitgestrekte gebied: Indië, China en Japan, maar het ontbreken van een
scherper afgebakend, zij het dan bescheiden, doel, geeft aan de tentoonstelling iets
onbestemds. Voor den ingewijde die zich op dit gebied voldoende thuis voelt om
ontbrekende schakels aan te vullen, valt er veel te genieten, maar ik vrees dat door
vele bezoekers een leidende gedachte in den opzet gemist zal worden. Een
tentoonstelling die meer volledigheid geeft op beperkter gebied is uit den aard
instructiever en wekt juist daardoor in sterker mate leven en belangstelling.
Aanvaarden wij de bedoeling der organisators en maken wij een rondgang door
de zalen om te genieten van de schoonheid der Aziatische kunst, dan blijkt daartoe
rijkelijk gelegenheid, hoewel ik noode stukken mis uit particuliere verzamelingen
die de belangrijkheid der tentoonstelling verhoogd zouden hebben. De Indische kunst
is, ook door de interessante stukken die bezit van het Museum zijn, zeer goed
vertegenwoordigd. In het algemeen wordt in ons land nog te weinig de beteekenis
der Hindoe-Javaansche kunst begrepen; misschien dat deze tentoonstelling voor
velen, wat dit betreft, de oogen zal openen.
Wat de Chineesche kunst aangaat kan men zich hier van de schoonheid
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der vroege bronzen wel een idee vormen; op dit gebied is hier te lande door
verzamelaars veel schoons verworven in de laatste decenniën. Men verzuime vooral
niet ook aan de verzameling jade aandacht te schenken, zij verdient deze ten volle.
De Chineesche plastiek moge niet rijkelijk vertegenwoordigd zijn, onder het
tentoongestelde zijn enkele voortreffelijke zaken; van de schoonheid, welke de
graffiguren in hun beste kwaliteit te genieten geven, kan o.a. de afbeelding getuigen
naar het gezadelde paard uit de collectie Schoenlicht. In ons land heeft men steeds
groote bewondering gekoesterd voor de Chineesche ceramiek. Betrof deze in vroeger
jaren uit den aard de latere porceleinen, zij wordt, met misschien nog grooter warmte,
ook gekoesterd voor de vroege ceramiek welke men feitelijk eerst in den loop van
deze eeuw in Europa leerde kennen. Op dit gebied had de tentoonstellingscommissie
rijkelijk over keuzemateriaal te beschikken, en was, in verband met den opzet der
tentoonstelling, beperking geboden. Enkele groepen der ceramische producten zijn
bij uitstek goed vertegenwoordigd wat de kwaliteit betreft. In de eerste plaats denk
ik daarbij aan de prachtige specimina van Chün Yao uit de collectie Schoenlicht,
waarvan verscheidene ook op de tentoonstelling in Londen te zien waren, en aan de
‘temmoku's’ uit de collectie Westendorp. Een vitrine met blauw-wit porcelein uit
den Mingtijd is interessant; de fijnste kwaliteiten Mingceramiek zijn spaarzaam
vertegenwoordigd, maar deze zijn dan ook uiterst zeldzaam. Het was natuurlijk
uitgesloten een overzicht te geven van de tallooze versieringswijzen welke voor de
K'ang-hsi porceleinen werden toegepast. Jammer vind ik het echter dat zoo weinigen
der effen glazuren te zien zijn, de zeldzaam schoone ‘peachbloom’'s vergoeden wel
veel, maar doen verlangen naar meer.
Dat wij op een dergelijke tentoonstelling slechts zéér enkele schilderingen te zien
krijgen, die eenig idee geven van hetgeen deze hoogste uiting der Chineesche kunst
te beteekenen heeft, zal niemand verwonderen die weet hoe weinig meesterwerken
op dit gebied ooit hun weg naar het Westen vonden. En met de Japansche
schilderkunst is het al niet veel anders gesteld.
De Japansche kunst is in ons land niet beter bekend dan die van China en zeker
geldt dit voor het kostelijke aardewerk. Het deed mij dan ook goed hier eenige
voortreffelijke voorbeelden der Japansche pottenbakkerskunst geëxposeerd te vinden
welke vervaardigd werden om dienst te doen bij de ‘chanoyu’, de theeceremonie.
De heerlijke chawan no. 501, en ook de nummers 502 en 505 zijn kunstwerken van
groote schoonheid. Veel zwakker is helaas de Japansche lakkunst vertegenwoordigd.
De niet deskundige bezoeker krijgt zelfs een onjuist beeld van de groote beteekenis
dezer kunstuiting en de uitzonderlijke schoonheid welke deze te genieten kan geven,
door het exposeeren van betrekkelijk vele late en onbelangrijke stukken. Op dit
gebied zou het mogelijk geweest zijn een belangrijker collectie bijeen te brengen.
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Alles saamgenomen valt echter op de tentoonstelling zeer veel te bewonderen en is
er blijkbaar naar gestreefd voor het geëxposeerde een hoog peil aan te houden. Mogen
velen gebruik maken van de geboden gelegenheid om de Aziatische kunst nader te
komen.
IR. G. KNUTTEL JR.

Twee eeuwen engelsche kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
(Juli-October)
‘English art in the 18th century is a social art, and like English society is at its best
when most natural and spontaneous’. Deze woorden van Kenneth Clark, die een
opvallend pittig en spiritueel voorwoord in den catalogus inleiden, gelden ook voor
de 19e en 20e eeuwsche landschapschilders en portrettisten. Tot Epstein toe, die
zoomin als Zoffany, Kneller of van Dyck een volbloed Engelschman zal worden,
maar niettemin engelscher is dan Engelschen soms wenschen, door het wel eens iets
te scherp accentueeren van de hierboven genoemde karaktereigenschappen.
Het bezichtigen van deze expositie geeft groot genot; zij is voorbeeldig in het maat
houden van het gebodene, in het doseeren van het beste dat Engelsche kunst bieden
kan: virtuositeit, roekelooze hartstocht, bewonderingwekkende bevalligheid,
ongenaakbaarheid. Zij verhult, wat verhuld moest worden: een beperkt gezichtsveld,
technisch onvermogen, sentimentaliteit.
Ruim twee jaar geleden bezocht ik de retrospectieve tentoonstelling van Engelsche
kunst te Londen en ik kan niet zeggen dat ik daar in Burlington House, in het hart
van Londen, werd getroffen; het was moeilijk ontroerd te worden. Het meeste is nu
in Amsterdam terug te zien - op kleiner schaal, selecter, maar omgekeerd evenredig
veelzeggender en van een grooter draagkracht. Veel ontbreekt, maar gemis voelt
men niet; in Londen ontbrak weinig, maar voortdurend miste men iets; een klank
ontbrak. Die klank is hier in Amsterdam aanwezig, omdat met intuïtieve zekerheid
het goede dat karakteristiek en tevens als passend in het ensemble kon gelden,
telkenmale werd gekozen. Dit is niet alleen toeval, de nieuwe, jonge directie heeft
in Engeland goede papieren, die de zoo gewenschte medewerking der Engelschen
milder maakte dan beleefdheidshalve verwacht kon worden. Is men zoover dan kent
Engelsche sympathie wel (nog altijd!) grenzen, maar geen moeilijkheden en
onoverwinnelijke bezwaren. Zoo werd deze tentoonstelling geheel anders dan zij
werd opgezet. Zij werd een welhaast on-engelsche openhartigheid op het vasteland
van wat Engelsche cultuur en kunst te zeggen heeft. Binnen de zalen hangt sfeer. De
sfeer van de traditie.
Een groot voordeel is dat maar weinig glas voor de schilderijen hinderlijk een
direct contact verstoort. Oude bekenden ziet men in Amsterdam voor het
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eerst goed; beter dan in welk Engelsch museum ook gehangen, ziet men het schilderij
tenslotte ook tegen een behoorlijken (nieuwen) achtergrond en in een licht dat men
tot zijn vreugde thans voortreffelijk kan noemen. Hoe men ook over de vele exposities
of over Engelsche kunst moge denken, indien wij door dit arrangement van ‘society’
kunst voorgoed van de huiselijke burgermansomgeving van het ‘Stedelijk’ zullen
worden bevrijd, dan is er dubbel gewin.
In het zoo korte overzicht dat deze kroniek kan bieden valt een samenvatting
moeilijk. Twee eeuwen kunst zijn nu eenmaal niet op stel en sprong te definieeren
en zeker niet de Engelsche, die bij al haar relaties met buitenlandsche meesters, een
te groote mate aan originaliteit bezit, dan dat een poging om deze rijke
geschakeerdheid te binden hoe dan ook kan slagen. Voor de ongedwongen stemming
van een ‘conversation-piece’ van Zoffany, zou men een novel moeten schrijven;
voor de waardeering van Hogarth's satyren voelt men behoefte aan een Engelsche
comedy; bij de beschouwing van een portret als Gainsborough's Countess of Sefton
beseft men (zonder spijt overigens) genealogische lacunes; het moet ons iets kunnen
zeggen dat zij de dochter was van William, 2den Earl of Harringdon, in 1768 getrouwd
met Charles William, 1sten Earl of Sefton.
Voornaamheid kan koel zijn, maar de voornaamheid der Engelsche portretten van
een Gainsborough, menigen Reynolds en Romney, hebben den voordracht eener
spontane elegance, waarin de persoonlijkheid toch haar vorm heeft gevonden. Telkens
weer wordt men persoonlijkheid gewaar, waarbij niet de diepte van het wezen boeit,
maar het spel van ‘te zijn’, het spel dat coûte que coûte gespeeld moet worden,
waarmede geboudeerd en de draak kan worden gestoken, maar dat n i m m e r mag
worden verstoord. Niet de vorm spant de aandacht, maar de plotselinge vondst, de
volkomen onverwachte oplossing van een moeilijke situatie. Het spel in den vorm
van sport komt uit Engeland, maar ook: de caricatuur, de voltooide schets en de
aquarel, trillend en toch strak van onfeilbare zekerheid van niet aarzelende
penseelveegen. Wat mislukt is ook terstond hopeloos dilettantisme, bedenkelijke
romantiek, banale sentimentaliteit. Leest men Reynolds' discourses, als president tot
de Royal Academy gericht, dan voelt men voortdurend deze wereld van onkunde
dreigend op den achtergrond van al zijn vermaan; bekijkt men op deze expositie zijn
portret van de duitsche courtisane Kitty Fisher (120), dan ontstelt men bijna van zijn
zoo onacademische virtuoze elegance. De, wel eens wat bloedelooze, penseelstreken
van dezen theoreticus duiden hier aan en karakteriseeren als gold het een anecdote
en zij zijn: tegelijk Fragonard en Manet, luchtigheid en licht, fantasie en toeval.
Het blijft vertellen vaak, vlug schetsen; slogans. Rondspeurend verbaast het niet
dat het impressionisme van Engeland overwoei naar Frankrijk; het was in Engeland
al in 1750, eerder zelfs; het sluit direct aan bij de olieverf-
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studies van Rubens en van Dyck, maar het blijft steeds veel abstracter, irreëeler!
Vergelijk Constable's studie voor den Hooiwagen (± 1820) met één van Rousseau's
bosschen van Fontainebleau; Constable's schets, veel grootscher dan zijn korten tijd
daarna voltooide doek, heeft de bevrijding van een bijna visionnaire verlossing, mist
ten eenenmale klassieke stemming en het aan de natuur gebondene van den schilder
te Barbizon. Dit Engelsch impressionisme en deze zoo typische neiging tot een
welhaast mystieke abstractie, deze twee schijnbaar tegenstrijdige werelden vinden,
als ik het juist zie, in Engeland geen verzet, maar (de geheele 19de eeuw door) een
gelijktijdig begrip en verklaarbare bewondering, omdat deze uiterlijk zoo verschillende
opvattingen in laatste instantie op één zelfde levensvisie teruggrijpen: bij Blake,
zoowel als bij Turner, bij Francis Towne, zoowel als bij ‘good old Crome’. Het
wonder van Blake, den dichter van de ‘Songs of Innocence’ is het wonder dat ook
in Shakespeare's tragedies en Shelley's gedichten de meest visionnaire vergezichten
wakker roept, dat in al zijn bovenaardsche ontijdelijkheid en vergeestelijkte
verbeelding vooruitloopt op het streven der prae-Raphaëliten, maar het is niet minder
dezelfde oerinheemsche bron van verhalend suggereeren waaruit Girtin, Constable
en Bonington putten.
Het is werkelijk niet vreemd dat het (zoo vlug realistische) stilleven in de Engelsche
kunst vrijwel ontbreekt en dat als het al voorkomt - zooals eenmaal bij Constable! het de mystieke sfeer van een Odilon Redon avant la lettre ademt. Rosetti en
Burne-Jones (hier onvoldoende vertegenwoordigd) zijn in laatste instantie moeilijk
te scheiden van Dyce, Stevens en Watts. Aldoor, ook in later tijden, maar dan tot
grooter schade en verwildering, zal die verbinding van reëel verbeelden en verbeelde
irrealiteit met taaie hartstocht gezocht worden. De Whistler van de zuivere etsen zal
door de japansche prent verleid worden tot een nocturne in blauw en groen, een
rivierzicht, nog juist ontheven aan een gestyleerde onwaarschijnlijkheid. Het wordt
ineens duidelijk hoe Thijs Maris in Engeland verzinken kon en hoe Toorop en later
weer Isaac Israëls met winst vandaar terugkeerden, aan Engeland Charles Conder
en Wilson Steer latend en ook de nog overschatte Walter Sickert en Sir William
Orpen.
Wat te zeggen van de modernen? Puvis, Gauguin, de vroege Picasso en Matisse
voelt men niet hinderlijk op den achtergrond. Het accent werd in Amsterdam gelegd
op werk van Stanley Spencer, die het groen heeft van een schilder als Meiners ten
onzent, maar verder de sterke kwaliteiten mist van den 19den eeuwer S. Palmer,
wiens kleine kleurige paneeltjes en aquarellen indringender van visie waren en nog
te veel het voorbeeld. B. Nicholson is een verlate Klee maar gezuiverd en van een
verrukkelijk en eigen rhythme, de beeldhouwer Gill is beter in zijn gespierde leniger
houtgravuren. Epstein in zijn overweldigende kracht leert men hier niet kennen en
valt dus tegen,
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het meest in zijn kop van Einstein; Dobson echter verrast in de opmerkelijke buste
van Lydia Lopokova; de jongsten, de 35-jarigen Lambert en Skeaping hebben een
mild abstraheerend natuurgevoel, een beetje verweekelijkt ook en wat overbeschaafd
- een indruk, die tenslotte aan de geheele tentoonstelling hangen blijft. Maar dat is
juist zooals Kenneth Clark het noemt: the poetical romanticism characteristic of the
English spirit.
v. G.

Dufresne bij Santee Landweer
We hebben ons in het seizoen 1935/1936 niet te beklagen gehad over gebrek aan
Fransche tentoonstellingen. Het heeft iets van een vlaag. Vroeger, nog niet zoo lang
geleden, waren het maar vleugjes, uit Parijs naar hier gewaaid. De invasie van
Fransche schilderkunst komt wat laat. De kentering van 1920 (ongeveer) heeft de
Hollandsche schilderkunst althans gedeeltelijk op haar eigen oorsprongen
teruggewezen. Het Europeesche verschijnsel der ‘nieuwe zakelijkheid’, een reeds
zoo verouderde naam dat hij ternauwernood meer bruikbaar lijkt, schoot vanzelf
wortel en plantte zich zelf uit op een van ouds realistischen bodem. Ook zonder en
buiten dit nieuwe, ambachtelijke realisme ben ik geneigd te gelooven dat de
schilderkunst-tijd die naar Parijs genoemd werd, en zal blijven, een verleden tijd is.
Bovendien geloof ik in het heden en de toekomst der Hollandsche schilderkunst. We
hebben meer schilders van beteekenis dan strikt genomen noodig is om een land een
schilderkunst van beteekenis te geven. Zij lijdt slechts(!) onder een beetje gebrek
aan belangstelling en begrip en een zekere traagheid die samen hangt met gewoonten
van het zien. Zij lijdt bovendien onder een verkeerde propaganda, een propaganda
met de bedelnap en ‘bloempjes’, die schilders - maar zij hebben het ook wel aan een
soort onder hen, die geen kunstenaars zijn, te danken! - op ongeveer dezelfde lijn
stelt, een sociaal niveau, met werkloozen en volkskinderen die eens een dagje naar
zee of elders buiten moeten. Slecht georganiseerde en slechter samengestelde
tentoonstellingen in plaats van fancy fairs. Waarom ook niet! Hebben wij ooit een
waardig besef van onze cultuur gehad? Wat deden wij met onze zeventiende-eeuwers?
Was Busken Huet een bemind man? Zoo onder ons een criticus leeft die het meent
- maar meent! - met de schilderkunst als Huet met de litteratuur....
De heeren van Santee Landweer hebben niet op de invasie van thans gewacht. En
wat zij doen (Chagall, Chirico, Dufresne stelden zij successievelijk ten toon) is goed.
De ‘groote’ tentoonstellingen brengen altijd te veel en daardoor te weinig. Een schilder
is een individualiteit en geen groepsdier. Hij is ook de totaliteit van zijn (beste)
werken. Die van Dufresne is zelfs aan een vrij uitvoerige tentoonstelling niet te
kennen. Het hoeft bij één niet te blijven; ook Chirico werd ‘gedoseerd’. Dufresne is
een vijftiger. Hij behoort tot de jongeren die thans vijftig zijn of daaromtrent. Hij
neemt iets als een
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eigen plaats in. Vanzelf, omdat hij een individualiteit is, maar nog anders omdat hij
zich moeilijk laat schikken temidden der anderen van zijn generatie. Zijn
schilderkunstige stamboom is nogal wijd en rijk vertakt. Ergens komt hij van
Rubens-Delacroix; hij komt ook van Gauguin en Cézanne. Romantischer dan de
fauves is hij wilder dan ooit een schilder van de Barok was. Vergelijkingen, of liever
tegenstellingen: Dufy, dat is vooral een hel en strak gespannen blauw met een daarop
ingeschreven als Chineesch schrift. Ook Dufresne heeft een schrift, het is zeer veel
minder ‘calligraphisch’. Hij houdt meer van witten en rooden dan dat hij blauwen
gebruikt, maar gebruikt hij ze (een liggend rug-naakt; Leda) dan hebben zij een kracht
als van klaar water tusschen bergen. Doch er is ook een andere Dufy, phantastischer
en expressionistischer dan de Hok'sai-achtige, b.v. een Dufy van exterieurs
(binnenplaatsen, tuinen) die in droomgebieden ontstaan lijken. Dufresne's portret
van zijn vrouw (met de vaag-waaierige plant op een piedestal) is uit een daaraan
verwante sfeer. Denkt ge aan Matisse's Marokkanen dan denkt ge aan een v l a k ,
waarvan een even onwaarschijnlijke als decoratieve rust uitgaat. Dufresne's tafereelen,
mythologische, bijbelsche en van de jacht, zijn onrustig. Veel wit en vele witten,
veel rood en vele rooden, veel beweging, weinig binding (van de kleur) en een
eigenaardige verhouding, die misschien wel een mis-verhouding is, tusschen de
totaliteit van het formaat, de kleine schaal der figuren en de veelheid van deze laatsten.
Ge moet zeer lang kijken om eruit te komen, om de voorstelling te lezen. En hebt ge
dat gedaan, dan zult ge bemerken dat zij zich niet in u heeft vast gezet. In de
herinnering blijven mooie plekken kleur, mooie brokken schildering, geen geheelen
na. In een groot stilleven met pleisterkop vallen gaten van leegte. In dat met prij en
een D u f y - a c h t i g s c h r i f t in zwarte vegen op groenen grond (boomkruinen)
merkt ge een gebrek aan eenheid, dat op een ander stilleven, mede met prij, verdwenen
is. De kleur die zich vlaks-gewijze voortplant over het oppervlak - en prachtig is van
gloed en kracht - doet dat noch toevallig noch willekeurig. Een kleiner portret dan
dat van mevrouw Dufresne, eenvoudig van stelling en voordracht, is evenmin
eenvoudig van kleur als dit stilleven of als het naakt (het stoeltje met of beter van de
blauwe en citroengele kleurvlakjes!) of als Leda. Zulke doeken in rooden, blauwen
en gelen (ook onderling gemengd) en het vooral groene portret zijn van den fauve.
Hij mist het doorschijnende van Gauguin en de wijze bezinning die van den meester
van Aix was.
S.P.A.

Een criticus
H.W. de Ronde's veertig jaren.
De werkkamer van Alphons Diepenbrock zag uit op de Verte.
‘Links op den horizon’, als eenzame onderbreking, ‘rees de gemeniede romp van
den eersten reservoir der zuider-gasfabriek en hij noemde hem
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“de Criticus”, die daar eene wacht scheen te betrekken als begrenzing van droom en
schoonheid’, schrijft Matthys Vermeulen in zijn ‘Uitvaart van Diepenbrock’. Het
lijkt zeer aannemelijk, dat Diepenbrock de economische functies van dezen gashouder
geassocieerd heeft met de geestelijke en intellectueele werkzaamheden van den
kunstbeoordeelaar: het verschaffen van licht in duisternis zou ik ‘voorlichting’ willen
noemen en in de ijzige koude, welke ontstaat in oogenblikken, dat creatieve
phenomenen door een neutraal gezind publiek genegeerd of verworpen worden,
zoodat de temperatuur der belangstelling het absolute nulpunt dreigt te naderen, kan
bezonken oordeel of hartstochtelijk pleidooi van den criticus van professie den geest
weldadig verwarmen.
Mag ik Vermeulen geloven, dan was er eene nuance van elyseesche mildheid in
die onderaardsche, regenbogige uitwisselingen van groen en blauw en men voelde
te staan aan de randen van het werkelijke zijn. Wellicht was de schrille tegenstelling,
gevormd door het genoemde gemeentelijk-eigendom en het rijk van droom en
schoonheid, oorzaak van den ietwat wrang-ironischen inval van Diepenbrock. Ik
veronderstel, dat zoowel bovengenoemde parallel in de functies van den gashouder
en die van den criticus als beider contrast met de verstilde, onafzienbare Verte der
natuur en het wonder der scheppingsdaad, Diepenbrock deze symboliek hebben
mogelijk gemaakt.
***
Een soortgelijke symboliseering zweeft mij voor den geest bij het aanschouwen van
het grootsche en grootste bouwwerk van Nederlands eerste havenstad: de St. Laurens.
Hier zou men over de opwaarts strevende geste dier Gothische gewelven kunnen
beeldspreken. Gewelven, die zich beschermend over de orgiën van orgelklank schijnen
uit te spreiden en de fiere houding, deze van groote cultuur getuigende
verschijningsvorm, welke dit bouwkundige meesterwerk tot symbolum maakt van
iedere belangrijke daadwerkelijkheid op cultureel gebied; een gebied, dat onder de
machtige suggestie van dezen ‘Criticus’ niet heeft braak gelegen.
Veertig jaren, zonder eenige onderbreking, schreef H.W. de Ronde hier zijn kritiek
in een plaatselijk blad, dat ophield plaatselijk te wezen door de algemeene
belangstelling, waarop deze muziekcritische kolommen zich konden verheugen.
Deze periode is thans beëindigd; Mei 1936 volbracht de Ronde op 65-jarigen leeftijd
zijn taak van openbaar criticus, een lijvig dossier muziekcultureele beschouwingen
achterlatende. Een dossier, dat verrijst in eenzame onderbreking van een horizon,
die somwijlen leeg, verlaten was....
***
H.W. de Ronde behoort tot het type critici, dat kennelijk schrijft ten
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behoeve van den belanghebbenden kunstenaar, zonder echter het muzikale
bevattingsvermogen van den lezer-abonné uit het oog te verliezen. Er zijn ook andere
categoriën van scribenten: er is de criticus, die uitsluitend vaktechnisch formuleert
en wiens artikelen dus onvoorwaardelijk in het vaktijdschrift thuis behoren en er is
de ‘criticus’, die zich tot doel stelt zijn publiek te boeien, te vermaken of bezig te
houden en hiertoe zijn object kiest, dat hij in het brandpunt van zijn spot, zijn
onverschilligheid, zijn vermaak of ergernis plaatst. Deze groepen van
kunstbeoordeelaars zijn achtereenvolgens overbodig en fnuikend voor het openbare
concertleven. In de laatste categorie, geenszins in Nederland en elders uitgestorven,
behoren zij, die in hun jeugd de schuttingen bezwijnden en later het papier, om aldus
de Hollandsche courant tot een schutting voor volwassenen te maken. Erich Wichman
kon in 1917 tevens beweren (ja, toen reeds), dat ook de kunst-journalistiek meer en
meer de politieke journalistiek gaat volgen in groep-bevoordeeling en inderdaad is
deze uitspraak heden ten dage op menigen muziek-journalist nog van toepassing. Zij
toch misbruiken het beroep der kunstenaars, parasiteeren op hun prestaties ten einde
zich een positie te verwerven: een positie, welke zeer dubieus van waarde is,
overigens. Gelijk andere parasieten, dienen zij verdelgd te worden.
‘Al wat de kunst bepaalt, wordt wederkeerig door haar bepaald’ en het moge de
taak van den Kunst-beoordeelaar wezen, deze relatie niet door eigen hobby of inzichtje
wankelbaar te doen schijnen. Neen, integendeel. Haar bestaansrechten dient hij aan
te toonen, zoo mogelijk bij iedere conceptie, bij iedere prestatie, groot of klein. Fel
zal hij de mislukking hekelen, de wanprestatie afkeuren, het experiment afwachten,
het talent aanmoedigen en den Meester eerbiedigen. Vaak zal hij tot uitersten moeten
gaan, zijn toevlucht tot overdreven voorstellingen nemen, opdat zelfs een glimp van
de Waarheid aan het publiek bewust wordt. Baudelaire, Hugo Wolf, Claude Debussy
hebben zoo gehandeld en zij verwierven zich zelfs het recht van Oordeel op
hyper-subjectieve wijze. Steeds staan den Kunst-beoordeelaar middelen ten dienste,
die voor den Kunstenaar wellicht secondair zijn, doch voor den Kunst-beoordeelaar
van primaire beteekenis geacht mogen worden: kennis en intuïtie. En indien de
persoonlijkheid van den Kunst-beoordeelaar aan deze kennis en aan deze intuïtie
den noodzakelijken inhoud en vorm zal weten te geven, dan zal het oordeel van den
Kunst-beoordeelaar dát predicaat toekomen, waardoor het zich invloed zal weten te
verschaffen: persoonlijkheidswaarde. Deze persoonlijkheidswaarde is een sterk
opvallend element in het veertigjarige critische dossier van H.W. de Ronde.
Een kritiek is een compositie, een journalistiek-literaire sonate. Zij kent haar
expositie, haar doorwerking, haar coda. De afmetingen dezer essentieele bestanddeelen
zijn gefixeerd aan de draagwijdte van het materiaal aan gedachten; haar vormen
worden door den inhoud bepaald. De kennis, waar-
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van de Ronde's Muziekgeschiedenis een neerslag beteekent, en de persoonlijkheid
geven aan het kritische essay van de Ronde een inhoud, welke strak van gedachte
en streng (door on verbiddellijke consequentie) van ontwikkeling is, doch waarin
niettemin ruimte overbleef voor een zwierige keuze van woorden, als waren zij
neergeschreven door een Hollandschen Cyrano. Een bepaald vorm-schema hield hij
er dan ook niet op na; de structuur zijner vonnissen bezit die afwisseling, welke het
lezen boeiend maakt. De Ronde zorgde er wel voor, zijn kennis te vernieuwen, zijn
blik te verruimen en zijn oordeel, zoo noodig, radicaal te wijzigen, te herzien. Zoo
kon hij warm voorstander wezen van iedere moderne strooming, al ware dit slechts
uit reactie tegen sleur of schablone. Vaak stond hij - als de gemeniede romp van den
eersten reservoir in eenzame onderbreking van den horizon - alleen in zijn oordeel,
dwars tegen dat zijner collega's in, strijd voerend tegen hen, die zich de
toegangsbewijzen meenden te moeten verschaffen voor het circus, waarin de
Rotterdamsche chauvinistische ruiters steeds in hun eigen arena'tje rondzeulen. Hij
bracht de verdiensten van een Rotterdamsch Philharmonisch Orkest tot de wrare
proporties terug en onderschatte toch de zuiver plaatselijke beteekenis van dit
ensemble niet. Bij de oprichting van een Toonkunst-Conservatorium adviseerde hij
de benoeming van een directeur, die uit een jonge, vooruitstrevende generatie stamde.
Zijn uitgebreide paedagogische werkzaamheden steunden hem zoowel in de mildheid,
waarmede hij een jong talent in het zadel heesch, als in de felheid, waarmede hij een
gemis aan talent van het openbare podium terug wees. Zijn oordeel kon wijs en
bezonken zijn, doch evenzeer jeugdig opgezweept, wanneer een zaak dit eischte.
Humor vond in hem een trouwen aanhanger, doch wrange ironie, die zelden tot spot
degradeerde, was hem evenmin vreemd. De bewijsvoering van zijn stellingen liet
hem nimmer in de steek, de argumentatie getuigde van intens muziekhistorisch
inzicht, bekendheid met de voetangels en klemmen van de muziekpraktijk, welker
wegen niet bepaald met ‘Tibethaansche rozebladen’ bestrooid zijn, bezat hij in ruime
mate. En zijn intuïtie peilde op feillooze wijze de ware toedracht eener bepaalde
situatie.
***
Een periode van veertig jaren muziek-critiek is afgesloten thans. H.W. de Ronde kan
vertoeven ‘aan de randen van het werkelijke zijn’. Een land van droom en schoonheid
heeft zijn ‘Criticus’ verloren. Het komt mij zeer onwaarschijnlijk toe, dat de Ronde's
liefde voor zijn vak gedoofd zou wezen. ‘Le seul moyen de pénétrer une chose c'est
l'amour’, zegt G. Albert Aurier. De Ronde zal vermoedelijk de waarheid van dit
gezegde getrouw blijven. De liefde voor het vak, waarin hij zich het
K u n s t r e c h t e r s c h a p verworven heeft, beteekent voor hem een levensgeheim
van alle tijden.
PIET KETTING
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Boekbespreking
Jan de Hartog, Ave Caesar, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1936.
Een merkwaardig goed debuut dit boek. Doch dat niet alleen. Want deze roman is
niet alleen ‘litterair’ van beteekenis, maar vooral ook omdat er e e n a n d e r e g e e s t
uit spreekt dan tot nog toe vrijwel schering en inslag bij de jongeren was. En van
deze boeken moeten wij het op het oogenblik hebben. ‘Talent’ is in de hedendaagsche
letterkunde voldoende aanwezig, maar het ontbreekt in zeer vele romans en novellen
van de jongere generatie aan waarachtig, eerlijk en diep levensbesef. Er worden
problemen te over gesteld, maar het is of zij louter dienen als speeltuig voor het
intellect.
Jan de Hartog houdt zich met al deze dingen niet op. Hij schrijft niet als een
toeschouwer over de werkelijkheid, maar als een die er zelf midden in staat. En het
is op zichzelf reeds een verademing hier te maken te hebben met een boek, dat niet
langs het leven van dezen tijd heenglijdt. maar er zich zoo ernstig en consequent
mogelijk mee confronteert.
Figuren als Marsman en Vestdijk hebben met een dwaze hardnekkigheid geloofd
in een lezerspubliek van de ‘intelligentie’ van een Ter Braak en een Du Perron en
toen dit niet aanwezig bleek te zijn, hebben zij - zie een roman als ‘Heden ik, morgen
gij’! - maar over de hoofden van het publiek heen voor elkander geschreven en voor
hun vrienden. Maar een litteratuur, die geen breedere basis dan die der intelligentie
heeft, brokkelt snel af en verliest haar suggestieve kracht. Ten slotte blijkt telkens
weer, dat ‘kunst’ en ‘leven’ niet buiten elkaar kunnen, hoe hinderlijk dit ook moge
zijn voor hen, die in ethisch opzicht ‘kopschuw’ zijn geworden. In de sfeer van de
intellectueele broeikas kan men de meest exotische bloeisels trekken, maar zij zijn
onvruchtbaar en hebben geen levensvatbaarheid.
Jan de Hartog schrijft het levensverhaal van een der duizenden hedendaagsche
jongeren - een kweekeling van de Amsterdamsche zeevaartschool - die niet of
nauwelijks aan den slag kunnen komen en wier beste jaren vergaan in angst, wanhoop
en verbittering. Het is geen opwekkend boek en de ‘bevrijding’, waarover de uitgever
op het omslag spreekt, hebben wij er niet in kunnen ontdekken. Integendeel: een
hartstochtelijke klacht, die geen antwoord vindt, is het einde.
Tot op zekere hoogte kan men dit aan voeren als een bezwaar tegen het boek, doch
aan den anderen kant meen ik, dat wij toch meer reden hebben er den schrijver
dankbaar voor te zijn, dat hij niet beproefd heeft zijn verhaal een oplossing te geven,
terwijl hij zelf er op het oogenblik, dat hij het schreef, geen werkelijke ‘oplossing’
voor bezat.
Deze kreet, deze noodkreet, moest eenmaal klinken; ook in het rustige zelfvoldane
Holland! Zij komt laat, en misschien heeft De Hartog gelijk en komt zij té laat.
Misschien is het waar, wat hij namens ‘onze’ generatie
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aan het slot van zijn boek zegt: ‘Wij zijn in een oorlog geboren en zullen in een
oorlog verrekken. Wij hebben het verdiend, want alles had anders kunnen zijn. Wij
hadden de menschheid moeten dienen, wij hebben den mensch gediend. Nu heeft de
haan gekraaid, de dood komt om ons te halen, die faalden door te zwijgen. Wij buigen
het hoofd voor den grooten mensch, en leggen het in zijn handen, want hij is gezonden
om ons te straffen, al weet hij niet wat hij doet. Ave Caesar, wij die gaan sterven
groeten U!’
Ik weet het: dat heeft niets van een oplossing. Maar misschien is deze totale
verslagenheid de eenige mogelijkheid, die tot een ‘verlossende’ oplossing - en dat
is ten slotte de eenige reëele oplossing - voorbereiden kan.
Het proza van De Hartog is helder en eenvoudig, zonder barokke versierselen. Het
maakt den indruk met zorg neergeschreven te zijn. Hier en daar lijkt ons een zekere
onevenwichtigheid te bespeuren in de compositie, die waarschijnlijk haar oorzaak
vindt in het feit, dat het den schrijver niet steeds gelukt is zich heelemaal los te maken
van zijn stof. Men kan bemerken, dat hij onder het schrijven is gegroeid en daardoor
is ook de visie op zijn onderwerp aan zekere schommelingen onderhevig geweest.
Tegenover het eerste deel van zijn roman stond hij b.v. ongetwijfeld veel objectiever
dan tegenover het laatste gedeelte.
Doch dit alles zijn ten slotte bijzaken. Waar het om gaat is, dat hier niet alleen een
schrijver debuteert met een veelbelovend talent, maar dat bovendien uit zijn werk
een geest van menschelijkheid en waarheidsliefde spreekt die wij hard noodig hebben
in onze hedendaagsche letterkunde, die aan het ‘intellect’ zooveel eer schenkt en aan
het ‘hart’ zoo weinig denkt.
ROEL HOUWINK

W.L.M.E. van Leeuwen, Drift en Bezinning. Amsterdam, De
Wereldbibliotheek, 1936.
Het is altijd een uiterst hachelijke onderneming ‘geschiedenis’ te schrijven van de
litteraire periode, waarin men zelf leeft. Er is een oud Chineesch spreekwoord, dat
zegt: Helder is de blik van dengene, die uit de verte toeziet, doch in nevelen gehuld
is het zicht voor hem, die zelf bij het gebeuren betrokken is. En de waarheid, die in
deze zegswijze besloten ligt, doet zich ook gelden ten opzichte van het overigens in
menig opzicht niet onverdienstelijke werk van den heer Van Leeuwen.
Er komen karakteristieken in dit boek voor - ik denk b.v. aan die van Arthur van
Schendel, Slauerhoff, Vestdijk, Ter Braak en Den Doolaard -, die voortreffelijk zijn,
doch daartegenover kleven deze poging tot contemporaine geschiedschrijving zeer
ernstige fouten aan. Een der voornaamste daarvan is, dat de auteur er niet in geslaagd
is, zich metterdaad op het objectieve standpunt te plaatsen, dat hij in theorie gaarne
zou hebben ingenomen. Wij bedoelen hiermee natuurlijk niet, dat hij zich ten
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aanzien van bepaalde schrijvers min of meer door een persoonlijke voorkeur heeft
laten leiden, immers zooiets is nu eenmaal, gegeven de beperktheid van den
menschelijken geest, onvermijdelijk, doch wel hebben wij hierbij het oog op het feit,
dat hij doorloopend de jongere generatie ten koste van de oudere verheerlijkt en dat
had hij als geschiedschrijver niet mogen doen.
Er is niets op tegen, dat een jongere generatie haar standpunt ten opzichte van de
haar voorafgaande generatie bepaalt; dat is zelfs noodig en ligt in den loop der dingen
besloten. Doch de geschiedschrijver heeft zich hier buiten te houden. Hem is juist
in het bijzonder de taak opgelegd de continuïteit aan te wijzen, die er ondanks allerlei
historische caesuren in de ontwikkelingsgang der letterkunde valt waar te nemen.
Van Leeuwen heeft zich hier blijkbaar niet vrij kunnen maken van de suggesties,
die hem in het bijzonder de z.g. Forum-groep moet hebben geschonken en zoo is het
beeld, dat hij van de oudere schrijvers ontworpen heeft, voor een deel hoogst
oppervlakkig en voor een ander deel bijna caricaturaal verwrongen geworden.
Ook ten aanzien van de litteratuur der Katholieke en der Protestantsche Jongeren
is hij niet zeer gelukkig geweest. Uit hetgeen hij over deze groepen schrijft, blijkt
duidelijk, dat hij het orgaan mist om te begrijpen wat er bij hen omgaat. Nu kan men
ongetwijfeld van iemand, die in hart en nieren ‘vitalist’ is, niet verwachten, dat het
hem gemakkelijk zal vallen de Katholieke en de Protestantsche literaire
probleemstellingen te verstaan, maar wel mag men eischen, dat men zich minder
gemakkelijk van deze dingen afmaakt als Van Leeuwen hier heeft gedaan.
In het algemeen wil het ons voorkomen, dat de fouten, die de schrijver gemaakt
heeft in dit boekje, terug te brengen zijn tot een gemis aan wijsgeerige bezinning met
betrekking tot de principes, welke aan zijn litterair-historische studie ten grondslag
liggen. Had hij deze principes dieper, en vooral kritischer, doordacht, dan zou hij er
waarschijnlijk beter in geslaagd zijn een standpunt te vinden, waarvanuit hij de
jongste letterkunde had kunnen beoordeelen zonder zich schuldig te maken aan een
‘mishandeling’ der oudere litteratuur.
Trouwens het lijkt ons voor iemand, die het niet van dichtbij mee gemaakt heeft,
onmogelijk een geschiedenis te schrijven der jongste letterkunde, zonder een grondige
bestudeering van de geheele geestelijke situatie van Europa in de oorlogsjaren en
onmiddellijk daarna. Eerst deze inschakeling van onze jongste letterkunde in het
cultureele gebeuren van den tijd, kan den schrijver een waarborg verschaffen voor
een redelijke objectiviteit in zijn beschouwingen. Men vergete toch niet, dat het
materiaal, dat op dit terrein aan onze oordeelsvorming ten grondslag ligt, voor het
meerendeel door ‘tijdgenooten’ en ‘interessenten’ geleverd is, zoodat het alleen reeds
op grond hiervan met groote voorzichtigheid en niet zonder een kritische
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terughoudendheid dient te worden gebruikt. Bij Van Leeuwen merkt men hiervan
echter veel te weinig en soms kunnen wij het gevoel niet onderdrukken, dat hij
bepaalde, door hem bijzonder hoog geachte figuren maar klakkeloos heeft nagepraat.
Intusschen willen wij hiertegenover gaarne stellen de vele bezwaarlijkheden,
verbonden aan een dergelijk werk. Wij twijfelen niet, of de schrijver zal bij een
eventueelen herdruk zijn boek op tal van punten grondig herzien.
ROEL HOUWINK

D.A. Cramer-Schaap, Rebecca. Assen, Van Gorcum & Comp., 1935.
Men kan natuurlijk van meening verschillen over de waarde van het Bijbelspel als
zoodanig, doch over één ding zal men het immer eens kunnen zijn: een dergelijk
werk stelt hooge eischen aan de litteraire uitbeeldingscapaciteiten van den auteur.
Want hij heeft hier te maken met reeds gevormde stof, die hij, voorzoover dit in zijn
bedoelingen ligt, te hervormen of aan te vullen heeft. En daarvoor is het noodig, dat
zijn taalvermogen zich zeer breed en diep ontwikkeld heeft.
Nu is dit helaas bij mevrouw Cramer-Schaap niet het geval. Heeft zij het zich te
gemakkelijk gemaakt of schieten haar krachten te kort op dit gebied? Hoe het zij, dit
spel is hier en daar ergerlijk vlak van taal geworden, veel vlakker dan haar eerder
verschenen Bijbelspel ‘Ruth’ b.v., dat overigens in dit opzicht ook nogal te kort
schoot.
Dat ‘spel’ hier heel wat goed kan maken, moge men erkennen; doch daarmee is
het falen van de schrijfster niet te verontschuldigen. Wij mogen niet speculeeren op
de minimum-eischen, waarmee het nog wel gaan zal. Wij moeten, juist in dezen tijd
van verslapping van verantwoordelijkheid op bijna alle levensterreinen, vasthouden
aan de h o o g s t e eischen en daar telkens weer heen wijzen.
Wat zegt ge b.v. van deze strophe uit één der reien:
Gelukkig hij, die in het leven,
Als zij, zichzelf weet op te geven,
Die recht op 't doel weet af te gaan.
Die zo zichzelve leerde wennen
Zelfs in 't rumoer de Stem 't erkennen:
‘Roept Gij mij, Heer? Ik kom al aan.’

Men behoeft niet dadelijk Vondel er bij te halen om tot het inzicht te komen, dat
deze regels toch wel van heel slappe taal-plasticiteit getuigen.
ROEL HOUWINK
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Tien jaren Nederlandsche exlibriskunst
1926 - september - 1936
door Johan Schwencke

EXLIBRIS NAAR EEN TEEKENING VAN S.H. DE ROOS

ER zijn in de wijde wereld van kunsten en wetenschappen bijzondere takken,
welke alleen gedijen in een bepaald geestelijk klimaat. Het is Julien Benda, die, bij
mijn weten voor het eerst, onderscheid heeft gemaakt tusschen cultuur en intelligentie,
deze begrippen daarbij toetsend aan het ware humanisme. De scheppingskracht in
kunst en litteratuur noemde hij de hoogste uiting van cultuur. Men kan over de
karakteristiek van die beide klassen vele bladzijden schrijven zonder dat de mensch,
boordevol van kennis doch verstoken van cultuur, hiervan één syllabe begrijpt. Wij
moeten hier volstaan met het getuigenis: gelukkig de mensch, wiens geest, intuïtief,
permeabel is voor het beste en schoonste wat op deze wereld bestaat en wordt
geschapen. Van nature eclectisch zijn, voortdurend tot aan het geraffineerde en met
virtuositeit een selectie toepassen op alles, het is de werking van een persoonlijk
element, niet gegund dengene, die kennis verzamelt louter als materie.
Zoo is er een mentale gesteldheid noodig om de exlibriskunst in haar volle breedte
te zien, haar wezen te peilen en in diepte te doorgronden. De geschiedenis van deze
toegepaste sierkunst bewijst dit zelve reeds door haar moeizaam bestaan, een historie
vol intervallen, vol stille jaren als intermezzo's ook in de bestierende functie van het
wekkende woord. Men meent wel, dat het hier louter gaat om een uiting van grafische
kunst. Wel is de grafische kunst het onmisbare medium, doch er is méér nog in dit
werk dan alleen het schoone en kunstige spel van het lineair-artistieke. Iets van den
mensch, voor wien het boekmerk is bestemd, zijn visie, zijn psyche en gemoedsleven,
zijn geloof, hoop en liefde, zijn voor boek en prent gepredikte passie, zijn bekeering
tot goedheid, waarheid en schoonheid, een wonderlijke samenbloei van dit alles moet
het in den kunstenaar volgroeide beeld doordrenken. Uit een fijnzinnig geweven
proces ontstaat binnen een over het algemeen klein kader een meesterwerkje: zóó
zij het ideaal geteekend. Wie den aard van het exlibris in dien zin aanvoelt, bezit de
geestelijke pose om de
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kunst, zooals deze zich de laatste jaren als moderne uiting van boekversiering
opzienbarend heeft ontwikkeld, in haar verbijsterende veelheid van vormen te leeren
liefhebben. Rijpt nu in den tot schrijven bewogene de liefde voor het exlibris, dan
zal hij verwonderd staren naar de spiegelende wisseling van deel en tegendeel, van
kleur en klank, van opgang en neergang, van komend en keerend tij. Want de kunst
van het boekmerk sluit in zich gave en wedergave eindeloos, in schokkende orde,
telkens voller, telkens dieper.
Het begrip kunst is in deze betrekking evenwel niet van enkelvoudige beteekenis,
doch te verstaan in den zin van veeleenheid, anders alzoo als schilder- of
beeldhouwkunst. Men kan een uitnemend exlibris ontwerpen, een dat in alle
gesteldheden voldoet aan de eischen, ook in het verband met de sfeer van het boek,
nochtans zonder dat het eenigermate verwantschap vertoont met kunst, met den
ideeëlen aard van het creatieve. Een ontwerp kan kundig worden samengesteld louter
door vernuftige schikking van ornament, uit verstandelijke overweging van innerlijke
orde, door schoone speling in zuiveren sier zonder meer en met in het afgepaste en
uit het cerebrale ontstane middelen groeien tot een voor het abstract geziene doel
geschikten vorm. Een teekenachtig monogram is van die soort een sprekend voorbeeld;
zelfs zijn tallooze zulke merken in geijkt gebruik. Voorts zijn er, behalve de
typografische exlibris, die met geteekenden tekst, zonder ornament of prent, doch
met eenvoudig kader, en dat die alle in een boek redelijk voldoen, worde
toegeschreven aan de eenheid in stijl van beide. Toch is het vormen van een fraaie
letter en een serie klinkend tegen elkaar afgestemde letters een proces van scheppen,
in zekeren graad. Graden zijn in deze kunst dan ook aanwezig en als hoogste norm
worde genoemd het meesterwerkje in miniatuur. Het is dit kunstwerkje, dat eigenlijk
aan de geheele exlibriskunst haar gloed en glorie verleent.
Wie deze kunst in haar rijke divergentie wil verstaan moet een belangstelling aan
den dag leggen voor leer en kunde van onderscheiden orde. Men kan haar beschouwen
als centraal deel van een geheel, dat grooter is naarmate de beoefenaar op een breeder
grondslag van ontwikkeling staat. Hoe meer kennis van aanverwante onderwerpen,
hoe fijner aanvoelingsvermogen men bezit, des te meer geniet men van die galerij
bijzondere prentjes, welke een verzameling boekmerken is. En alwie het bepaalde
accent er niet voor heeft, wendt zich op den duur van het persoonlijk gerhythmeerde
dier gebonden grafiek weer af. De ander echter, tot duurzaam waardeeren in staat,
toetst telkens opnieuw zijn talenten aan de duizenderlei schakeeringen van 's menschen
gemoed en stijl. Een aangeboren, soms latente liefde voor beeldende kunst, een diep
besef van haar in het leven etsende kracht, zal hier een schoon voorspel zijn. Grondig
lezen van litteratuur, in haar beste auteurs, van wijsbegeerte, zinnend, spinnend,
winnend en de aangrijpende wetmatigheid vorschend uit bijvoorbeeld geologie en
mineralogie, evengoed
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als uit psychologie of kosmografie, dit alles kan ons bij de vertolking van de
exlibriskunst te stade komen. Door vele zijden, die ieder mensch embryonaal bezit,
tot zeker stadium te ontwikkelen, kan men den grondslag leggen voor den bouw van
iets, waarvoor men speciale eigenschappen bezit. Dit treedt dan als bij verrassing
aan den dag. In wezen zij hier slechts betoogd, dat het doorgronden van den bepaalden
tak van wetenschap of kunst opbouwend werkt in den mensch, die zich daaraan wijdt.
Hij overwint elken waan, wijl hij de zekerheid van het doel ziet, voortdurend dieper
en sterker. Niets toch kan als op zichzelf staand object vol en zuiver worden
beoordeeld, er doemt altijd weer een ander gebied, dat het betredene raakt, een grens
is soms argeloos overschreden en vóór wij het weten doorploegen wij een naburig
domein. Ja, alle kennis baat ons bij het bestudeeren van de exlibriskunst en hoe
vaardiger de geest over ons is, des te zuiverder is onze houding tegenover boekmerken,
met hun typische emblemen en attributen, van medici, pharmaceuten, vrijmetselaars,
juristen, technici, musicologen, archaeologen en zoovele anderen.
Alvorens nu na te gaan in welke mate en in welken zin de exlibriskunst zich hier
te lande heeft ontwikkeld in de laatste tien jaren, dienen wij ons rekenschap te geven
van den toestand in een vroeger tijdvak. Er is ten allen tijde een aanwijsbaar verband
geweest tusschen exlibriskunst en boekkunst. Toch is daarop weinig of niet de
aandacht gevestigd in de vele buitenlandsche geschriften, welke in de jongste halve
eeuw het licht hebben gezien. De schrijvers hebben zich bepaald tot het uitpluizen
van bijzonderheden over het leven van kunstenaars en eigenaars van boekmerken,
tot het samenstellen van uitvoerige lijsten van verschenen bladen en kunstzinnige
beschouwingen daarover, tot beschrijving van historisch verloop, kortom zij hebben
over het algemeen deze kunst met haar ap- en dependenties beschouwd in de min of
meer geserreerde beteekenis van haar eigen verschijningsvormen. Doch waarom niet
inniger gezocht naar verband met het boek; want zonder dit zou toch het boekmerk
niet hebben bestaan. De stijl van zulk een merk wordt ontegenzeggelijk bepaald door
den stijl van het boek en deze laatste op zijn beurt door den kunstenaar in het
typografische en den boekversierder, den illustrator. Als modernen van geesteshouding
willen wij het boek zien als schepping van kunstnijverheid, ook in dit begrip, dat de
inhoud wordt geboden in een waardig gewaad. Was er, in die vroegere periode, noch
in de exlibriskunst, noch in de boekkunst, de gebondenheid, welke de latere
voortbrengselen zoozeer zou kenmerken, er viel toch kentering waar te nemen,
ommekeer, een nieuw getij, een nieuw geluid. Dat was omstreeks 1890. Geleidelijk
traden meer kunstenaars op, die zich ook met het ontwerpen van boekmerken
bezighielden; Chris Lebeau, R.N. Roland Holst, Georg Rueter, Der Kinderen,
Veldheer hebben veel op dit gebied geleverd, waardoor duidelijk de groei van deze
kunst wordt geteekend. Doch het verschijnsel is verklaarbaar. De exlibriskunst wordt
gesteund door kun-
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stenaars, die zich verdienstelijk hebben gemaakt jegens het boek én jegens de grafische
technieken. Meer en meer begonnen zij zich door kundige beoefening te ontwikkelen
en daardoor werd het terrein, waarop de exlibriskunst kon bloeien, ontgonnen en
verruimd. Zelfs bevindt zich onder hen een man als S.H. de Roos, die vooral
bekendheid heeft verworven door de nieuwe boekletters van zijn hand. Meer dan
ooit was de stijl van het exlibris gericht op de versiering van het boek. Vooral kwam
dit tot uiting in het werk van Fokko Mees, met wien wij den drempel naderen van
de nieuwste boekcultuur. Het is ons niet mogelijk de belangwekkende geschiedenis
van het schoone boek op deze plaats in den breede uit te spinnen; volstaan wij daarom
met ons hier te verheugen over het vele schoons, dat op de exlibriskunst zoo gunstig
zou inwerken.
Het verloop der geschiedenis kan niet volledig worden geschetst zonder inlassching
van een persoonlijk element. Ongeveer zestien jaar geleden vond ik in een tijdschrift
een artikel met afbeeldingen van allerlei kleine prentjes, welke mij door de daarin
voorkomende persoonsnamen en teksten op een eigenaardige manier troffen. Dit
was de aanleiding voor het zoeken van connecties met Nederlandsche kunstenaars
en eigenaars van exlibris, waardoor geleidelijk ook betrekkingen met verzamelaars
konden worden aangeknoopt. De Koninklijke Bibliotheek bezat een aantal
buitenlandsche handboeken over deze kunst, welke mij verder konden inlichten over
een in schemering verscholen domein. En de verwondering steeg over het feit, dat
ik in twaalf leerjaren lager en middelbaar onderwijs nimmer het woord exlibris of
boekmerk had vernomen. Hetgeen anderzijds bleek verklaarbaar te zijn, daar ons
land van eigenlijke literatuur op dit gebied was gespeend gebleven. Wel bleek mij
later, dat in 1910 een fraai plaatwerk was verschenen, doch dit bevat in het geheel
geen oriënteerende beschrijving. Het is ‘Les dessinateurs Néerlandais d'Ex-libris’
van de hand van den heraldicus-genealoog A.A. Vorsterman van Oyen. Men vindt
daarin de levensbeschrijving van 98 Nederlandsche ontwerpsters en ontwerpers, een
internationale, zeer uitgebreide bibliografie, voorts 242 afbeeldingen van exlibris en
7 ingeplakte oorspronkelijke exlibris, benevens 97 afbeeldingen van drukkersen
uitgeversmerken. Dat het geheel in de Fransche taal is gesteld wijst wel op de
matigheid van belangstelling, waarop in Nederland werd gerekend en op grooter
debiet in het buitenland. Voor een dergelijke handelwijze mogen destijds plausibele
redenen hebben gegolden, zij zou, werd zij thans begaan, ons land onwaardig zijn.
Een blik op de bij dit artikel gevoegde afbeeldingen kan toch een iegelijk overtuigen
van de bevoegdheid van onze vaderlandsche kunstenaars om op dit terrein
representatief voor het voetlicht te komen. De overige publicaties in ons land, waarvan
de oudste van 1893 is, bestaan bijna uitsluitend uit artikelen in dagbladen en
periodieken, doch ook deze kan men kwalijk met den naam literatuur bestempelen.
Wel waren dus af
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en toe auteurs opgetreden, doch blijkbaar had geen hunner zich geroepen gevoeld
het braak liggende terrein te ontginnen. En dit baart toch wel eenige verbazing
tegenover het aantrekkelijk-gecompliceerde wezen van het exlibris. Maar dat niet
alleen. De geschiedenis van het Nederlandsche boekmerk, in den vorm van
afzonderlijk blad, dateert van de 16de eeuw en het moet dus wel aan onbekendheid
of gebrek aan inzicht, ten aanzien van historie en ouderdom, worden geweten, dat
een handboek in ons land ongeschreven bleef. In het buitenland bestonden er reeds
vele. Had dan niemand iets bevroed van de vergezichten, welke deze kunst, dit aloude
gebruik opent op het leven en den mensch? Want het exlibris weerspiegelt iets van
zijn karakter, studie, ambt, beroep, leuze, voorliefde, iets van zijn eigenschappen,
van liefde voor boeken, lectuur, kunst, godsdienst, wetenschap, politiek. Men verneemt
hier alle klanken van het leven, tonen van vreugde en leed, van spot en scherts, van
bitterheid en oolijkheid. Men aanschouwt er alle gestalten, reëele en groteske,
demonische en hemelsche, fantastische en imaginaire en nimmer is van dit alles het
einde. En al die beelden roept de kunstenaar op in zijn stijl, in zijn door een grafisch
procédé gedragen vorm. Daardoor wordt een bepaald onderwerp door alle eeuwen
heen op telkens andere en nieuwe wijze uitgedrukt.
In mijn in 1926 ontstaande briefwisseling met kunstenaars, eigenaars en
verzamelaars van exlibris werd het tijdschriftje Boek en Kunst herhaaldelijk genoemd.
De auteur G.H. 's-Gravesande, bekend om zijn gunstige gezindheid jegens bibliofilie
en boekversieringskunst, leidde daarin sedert 1924 een kleine rubriek over exlibris.
Hij heeft, historisch gezien, daarmee ontegenzeggelijk het begin van eenige
concentratie gebracht, althans de behoefte daaraan. Af en toe werd ook een lijstje
gepubliceerd van namen en adressen van verzamelaars, die onderling exlibris
wenschten te ruilen. Juist toen ik meende daar een aanknoopingspunt te vinden kwam
er eenige verflauwing in de actie dier groep belangstellenden. Een relatie met den
bekenden verzamelaar J.F. Verster, wiens fraaie collectie sedert 1929 berust in de
Koninklijke Bibliotheek, had mij kunnen baten. Doordat hij in den zomer van 1926
overleed was ik slechts kort met hem in correspondentie. Ik stelde mij tot taak een
handboekje over exlibriskunst te schrijven, dat als heraut zou moeten dienst doen.
Dit plan kwam ter sprake in een briefwisseling met den romanschrijver en criticus
Gerard van Eckeren, die mij daarop vroeg een deel van het voor dat boekje bestemde
materiaal te willen afstaan voor Den Gulden Winckel, Geïllustreerd Maandschrift
voor Boekenvrienden, waarvan hij met den dichter J. Greshoff de redactie vormde.
Dit lokte mij aan, vooral ook om de sfeer van dit tijdschrift en zoo verscheen het
eerste artikel in het nummer van September 1926. Inmiddels waren ook door enkele
andere organen, in zekeren zin oriënteerende, artikelen van mijn hand gepubliceerd,
doch de bijdrage in Den Gulden Winckel moet worden gezien
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als het begin van een stelselmatig bereiden van den akker. Trouwens, de redactie
eischte in de voortgezette behandeling een zekere continuïteit en die is in de bijkans
veertig artikelen, waarvan het laatste in 1935 het licht zag, zooveel mogelijk betracht.
Hoezeer eenige voorlichting noodig was, bleek herhaaldelijk bij gesprekken met
menschen, van wie men althans eenige elementaire kennis omtrent deze kunst had
verwacht. Vooral later is meer en meer tot uiting gebracht, dat de aandacht moet
worden bepaald op het element kunst, alzoo op de wijze, waarop een onderwerp was
in beeld gebracht. Daardoor is ook automatisch geijverd voor het verleenen van
opdrachten aan kunstenaars, al kunnen juist op dit terrein, wij zinspeelden reeds
daarop, zoogenaamde toevalstreffers het weleens heel goed doen.
Bij de in Den Gulden Winckel van Augustus 1926 verschenen aankondiging van
de rubriek over exlibris werd ook vermeld, dat af en toe een lijst zou worden
gepubliceerd van verzamelaars, die onderling exlibris wenschen te ruilen. Hier staat,
gelijk nader zal blijken, de wieg van den Nederlandschen Exlibris-Kring, al kon
niemand toen bevroeden of deze ooit een welgeschapen kind zou dragen. In Januari
1927 is een lijst van 15 gegadigden gepubliceerd. Het aantal verzamelaars, die
blijkbaar gevoelden voor meerdere aaneensluiting en zich onder een leiding wilden
scharen, groeide langzaam maar zeker. De lijst van Februari 1932 bevatte zelfs bijkans
100 namen. Er was dus reeds eenige concentratie, een begin van goede samenwerking
tusschen opdrachtgevers en kunstenaars; en men kan veilig aannemen, dat personen,
die zich niet voor vermelding in de lijst hadden opgegeven, van de openbaar gemaakte
adressen gebruik maakten.
Meerdere wegen konden leiden naar het doel. Door een artikel over de exlibris
van de kunstenares R.M. Wichers Wierdsma in het tijdschrift De Witte Mier,
Maandschrift voor de vrienden van boek en prent, onder leiding van J. Greshoff, J.
van Krimpen en A.A.M. Stols, kwam ik tot het voorstel aan den meester-drukker
Stols om het werk van deze begaafde vrouw in den vorm van een mappe uit te geven;
deze verscheen in het jaar 1927. Zoo kwam de bekende serie mappen tot stand,
waarvan thans acht deelen het licht hebben gezien. Het is echter niet de bedoeling
alle gebeurtenissen tot in bijzonderheden te beschrijven. Bibliografisch is de
ontwikkeling van het begin eener exlibris-literatuur neergelegd in mijn boek
‘Bibliographie en andere gegevens over het Nederlandsche Exlibris’ (uitgeverij firma
Boosten en Stols, Maastricht, 1933). Beslissend voor den verderen loop was de
kennismaking met Ir. Eug. Strens in den zomer van 1929, wijl deze zich ontpopte
als een begeerige naar kennis omtrent de exlibriskunst. Hij ging met ernst en
hardnekkigheid te werk, daarbij allereerst zorgend voor een eigen verzameling. Want
het was vóór October 1929 niet mogelijk in een stad als Den Haag een openbare
collectie boekmerken te raadplegen. In die maand kwam de Koninklijke Bibliotheek
door aankoop in het bezit
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van de verzameling-J.F. Verster, terwijl, door toedoen van den bibliothecaris Dr.
P.C. Molhuysen, deze onvolprezen instelling haar bezit voortdurend door aankoopen
en een ruilstelsel met verzamelaars uitbreidde. Ook de internationale boekerij aldaar
op het gebied van exlibris is de laatste jaren belangrijk gegroeid; het aantal geschriften,
dat aan Verster heeft toebehoord, was echter reeds aanzienlijk. Dat een voor het
publiek toegankelijk instituut zich in het hier beschreven decennium aan de
exlibriskunst is gaan wijden, is voor de beweging een succes geweest, een steun van
beteekenis. Wel bezit het Amsterdamsche Prentenkabinet het legaat-F.G. Waller,
doch dit ondergaat helaas geenerlei aanvulling. Deze collectie, wel veel schoons en
merkwaardigs uit een vroegere periode bevattend, is betrekkelijk beperkt van omvang.
Strens dan gaf zich met hart en ziel aan de zaak. In het begin van 1932 opperde hij
het plan voor een groote tentoonstelling van werk uit zijn verzameling. Er waren de
laatste maanden steeds meer onderwerpen tusschen ons besproken, wij voelden, dat
er sfeer begon te komen en inderdaad: de in Februari 1932 in Den Gulden Winckel
gepubliceerde lijst van bijkans 100 namen van verzamelaars zou de laatste zijn
geweest. Ongetwijfeld hebben wij beiden, alvorens dit uit te spreken, gedacht aan
het stichten van een Nederlandsche vereeniging. Zouden wij kunnen slagen?
De voorgeschiedenis stemde niet hoopvol. Reeds in 1911 is een poging gedaan
tot het stichten van een vereeniging, wellicht onder den invloed van het in 1910
verschenen boek van Vorsterman van Oyen. Die poging is ondernomen door L.C.W.
Ekering in zijn studententijd in Amsterdam, thans predikant aldaar en Mr. H.Ph. 't
Hooft, later Mr. H.Ph. Visser 't Hooft, in 1930 te Haarlem overleden. Er bleek te
weinig belangstelling te bestaan. Ook schijnt in 1923 van andere zijde te zijn beproefd
de verzamelaars bijeen te brengen. Wederom moeten wij de oorzaak daarvan zoeken
in een publicatie; wel een bewijs van de stimuleerende en leidende werking van
geschriften. Dr. N.J. Singels had in de nummers van Februari en Maart 1921 van
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (onder redactie van Herman Robbers en R.W.P.
de Vries Jr) een belangrijk artikel geschreven onder den typeerenden titel ‘Boekvloek
en Boekmerk’. Voorts is in 1923 het bekende nummer verschenen van Wendingen,
Maandblad voor bouwen en sieren van Architectura en Amicitia (hoofdredacteur
architect H.Th. Wijdeveld), dat geheel was gewijd aan exlibris van Nederlandsche
kunstenaars en een inleidend artikel van J. van Krimpen bevatte. En in de in hetzelfde
jaar verschenen monografie ‘De verluchting van het boek’ vroeg de auteur G.H.
's-Gravesande tevens aandacht voor het exlibris. Hij schreef daarin o.m.: ‘In ons land
zijn enkele bekende verzamelaars, maar in Engeland, Duitschland en Frankrijk zijn
er zeer velen. Zelfs bestaan er tijdschriften voor verzamelaars van ex-libris. Als wij
zoo iets ook in ons land hadden of een bestaand geïllustreerd tijdschrift wilde iedere
maand eenige bladzijden
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afstaan om de eigenaren van boekmerken aan het woord te laten over hun ex-libris,
zouden zonder twijfel veel meer menschen - minnaars van boeken - er toe komen
om aan kunstenaars en daarna aan drukkers opdrachten te geven tot het maken en
drukken van een ex-libris.’ Ons dunkt, dat de daarin opgesloten liggende wensch in
de jaren 1926-1936 ruimschoots in vervulling is gegaan. Ten slotte zij er aan
herinnerd, dat onder degenen, die op de adressenlijst in Boek en Kunst waren vermeld,
stemmen opgingen om een vereeniging in het leven te roepen. De leider van de
exlibris-rubriek heeft zelfs gevraagd om adhaesie-betuigingen in den vorm van een
naamkaartje. Dit alles is helaas niet verloopen zooals hij het zelf heeft gewenscht en
dit, naar wij meenen, door omstandigheden buiten zijn wil.
De groote tentoonstelling van exlibris uit de verzameling-Strens zou ter gelegenheid
van de Boekenweek van 7-14 Mei 1932 worden gehouden bij de N.V. Magazijn De
Bijenkorf te 's-Gravenhage. Ongetwijfeld ging ook van deze aanlokkelijke gebeurtenis
een psychologische invloed uit, welke in ons brein nawerkte. In het begin van April
1932 uitten wij dan ook bijna tegelijkertijd hetzelfde voornemen en daarmede was
in gedachte geboren de ‘Groot-Nederlandsche Kring van Vrienden, Verzamelaars
en Ontwerpers van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek’, waarvan de oprichting werd
geregeld in een op 9 April 1932 vastgestelden tekst. Op 26 April 1932 is deze in den
vorm van een circulaire aan tal van personen in binnen- en buitenland toegezonden
en aangezien de Nederlandsche Exlibris-Kring dus op 7 Mei 1932 reeds bestond kan
de genoemde tentoonstelling worden gezien als de eerste openlijke daad van den
Kring. Binnen enkele maanden waren meer dan 200 leden ingeschreven, onder wie
bekende grafische kunstenaars en bijna alle Nederlandsche verzamelaars; een
bemoedigend teeken dus! Ir. Strens had reeds vóórdien vele connecties met bekende
buitenlanders, zoowel artiesten als verzamelaars, aangeknoopt en dit werkte gunstig
op ons streven. Daardoor werd ook de gelegenheidsgrafiek in de sfeer van den N.E.K.
betrokken; in het buitenland was het zenden van geïllustreerde familiekennisgevingen
reeds lang gebruikelijk. Tevens was hiermede de strijd geopend tegen conventie en
sleur in het gebruik van typografische berichten bij geboorte, jaarwisseling en andere
gelegenheden, berichten naar geijkte modellen van vele jaren oud en daardoor in pit
en kracht gedoofd. Doordat wij elkaar in capaciteiten geheel aanvulden was het ons
mogelijk den Nederlandschen Exlibris-Kring homogeen te besturen, als een vrije
organisatie, alzoo zonder statuten en reglement en zonder officiëele bestuursfuncties
en al wat in een vereeniging vormelijk vereischt is.
Van de tentoonstelling in De Bijenkorf is een impulsieve kracht uitgegaan op het
kunstzinnige publiek. Dat zulk een arbeid in het openbaar belangrijk kan zijn heeft
bijvoorbeeld de groote exlibris-tentoonstelling, in 1903 te Boedapest gehouden,
bewezen; deze was het begin van de Hongaarsche
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exlibrisbeweging. Het aantal leden van den N.E.K. nam geregeld toe. In Januari 1933
was het reeds 368 groot en thans telt de Kring ruim 600 leden, zijnde aanmerkelijk
meer dan de grootste buitenlandsche vereeniging. De meeste Nederlandsche grafische
kunstenaars en vele belangrijke buitenlandsche kunstenaars hebben zich onder onze
vanen geschaard. Het doel van den N.E.K. is als volgt omschreven: ‘Bevorderen van
de kunst en de studie van het exlibris en de gelegenheidsgrafiek. Dienen van het
belang van verzamelaars en ontwerpers’. Door de welwillende houding van den
meesterdrukker A.A.M. Stols kon op 1 September 1932 het eerste nummer van het
orgaan van den N.E.K., Boekcier, het licht zien; dit verschijnt sindsdien tienmaal
per jaar. Door deze publicatie, door zendingen van exlibris en gelegenheidsgrafiek
ter gelegenheid van feestdagen en de jaarwisseling, door het uitgeven van overdrukken
en adreslijsten is er tusschen de leden onderling een innig contact ontstaan en vooral
ook meer samenwerking tusschen kunstenaars en opdrachtgevers. Zelfs zijn er leden,
die bij gebeurtenissen in de familie een fraai geïllustreerde kennisgeving aan alle
mede-leden doen toekomen, die deze dan weder beantwoorden, soms eveneens met
een gelegenheidsgrafiekje in den vorm van gelukwensch- of dankkaartje. Wel wordt
dus op deze wijze de grafische kunst tot het publiek gebracht!
Het was voornamelijk de xylografische kunst, welke omstreeks 1926 als
boekversiering het meest gewild was. En terecht. De houtsnede, als type van hoogdruk,
sluit zich het best aan bij het boek, dat immers eveneens in dien drukvorm ontstaat.
De liefde voor het mooie boek riep de kunstenaars op, die dit, als harmonisch
kunstwerk, vermochten voort te brengen. Zij, die een exlibris wenschten voor hun
boeken, kwamen vanzelf tot de kunstenaars, die den stijl van het moderne boek zuiver
aanvoelden. Vooral daardoor is de zienswijze, dat het exlibris boekversiering is,
sterker dan ooit gaan heerschen. Deze gedachte komt ten goede aan het ontwerp van
het boekmerk als kunstwerkje. Dit is zeker een winst in het artistieke van de
exlibriskunst van de laatste 10 jaar. Innig verband daarmede houdt het gebruik van
meer dan één exlibris door één persoon. Want met de versierings-idee was de
kieskeurigheid geboren. En al kan men, vooral in anderer oog, zotte eischen stellen,
wie tijd, smaak en geld heeft kan op dit gebied dingen tot stand brengen, welke van
een schoone levenshouding getuigen. Gewezen zij bijvoorbeeld op het bevestigen
van een exlibris, als houtsnede, in een boek, dat geïllustreerd is door den kunstenaar,
die ook dat exlibris maakte. Voorts kan rekening worden gehouden met den aard van
den inhoud en de uiterlijke verzorging der boeken. Toch kwam het bezit van een
aantal boekmerken, zij het voornamelijk in het buitenland, ook in vroegere eeuwen
voor, doch door andere overwegingen dan thans en in elk geval op veel kleiner schaal.
De nieuwe ruimere opvatting is gegroeid uit een verschuiving van waarden, een
omvorming van begrip. Daardoor wordt de kunst rijker. Want
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het schoone vraagt telkens weer nieuwe gestalten, andere vervoeringen, frissche
ontroeringen. Men make zich echter niet ongerust. Wij drijven niet een actie voor
het gebruik van véél boekmerken door één persoon, maar geven slechts een verklaring
van hetgeen is en zou kunnen zijn. Alles vergaat, alles wielt en wentelt, vormt en
vervormt zich, ook onze eigen ideeën zijn aan beweging onderhevig en wat wij eens
als vast bezit waanden, is straks weggespoeld door de rustelooze golven van den tijd.
Wie en wat ontkomt daaraan? Ook niet de kunst. Doch haar beelden behouden wij
en dit is onze onvergankelijke troost, ook bij het beoordeelen van het werk van onze
levende kunstenaars.
Reeds noemden wij Fokko Mees, die in de exlibriskunst nog niet zoo productief
is geweest als wij gaarne zouden hebben gezien. Vooral vaardig is hij in het bewogen
bouwen van de figuur, in het snijden van fraaie letters. En treffend is in zijn
houtsneden en -gravures het vitale, sierlijke spel van zwart en wit. Het is vervolgens
W.J. Rozendaal, die in dit decennium een belangrijke rol speelt. In 1926 verschenen
zijn eerste exlibris, alle in hout gegraveerd en sindsdien heeft hij zich geregeld met
het ontwerpen van boekmerken beziggehouden. Veel bladen zijn bijzonder fijne
houtgravures, waarin hij een verrassende, voor ons land bijkans ongekende fantasie
ontplooide. Er gaat van zijn werk warmte uit, zij het dan dat het niet ieder zal zijn
gegeven tot de door hem opgeroepen sfeer door de dringen. Veelal brengt hij een
diepe gedachte in beeld. Ook J. Franken Pzn begon in die jaren van zich te laten
spreken door in hout gesneden exlibris en ook deze kunstenaar, goed graficus en
schilder, liet zich daarin van een zijner beste zijden kennen. Een andere belangrijke
figuur is Nic. J.B. Bulder, die er vooral naar streeft de symboliek op bevattelijke
wijze in het boekmerk uit te spreken. In de groote reeks exlibris, door hem in deze
jaren gemaakt, toont hij zich een geestig en bekwaam ontwerper, die een sterk
beeldend aangelegd houtsnijder is. Langs den weg der verfijnde houtgravure kwam
hij tot ingetogen, beschaafde en zeer fraai decoratieve bladen. Hij is veelzijdig in
den vorm, waarin hij een boekmerk componeert. Zij allen hebben zich ook gewijd
aan de boekillustratiekunst en zonder te kort te willen doen aan een vroegere generatie,
die toch voor dit alles de voorbereiding schiep, verheugen wij ons over een zoo
schoon ontplooide toewijding voor de exlibriskunst, welke zoo duidelijk verwantschap
toont met de ontwikkeling van boekillustratie- en boekkunst. Want deze kunstenaars
staan midden in een leven van rijke productie en latent vermogen. Ook Joan Collette,
Jan Boon, L.O. Wenkebach, Karel van Veen, Fré Cohen, Nico Eekman, Johan van
Hell e.a. hebben zeer goede houtsneden gemaakt, terwijl wij nog Jan Visser - van
Haarlem - moeten noemen om de fijne in hout gegraveerde exlibris. Merkwaardig
is het verschijnsel, dat enkele houtsnijders aanvankelijk hoe langer hoe minutieuzer
gingen graveeren (Mees, Rozendaal, Bulder) - Franken bleef de houtsnee-techniek
trouw - en dat verschillende jongeren dien
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weg volgden. Toch zijn, hoezeer wij de schoonheid van de graveertechniek erkennen,
door die artiesten later weer plastischer stukken gemaakt en ook zijn gelukkig weer
nieuwe houtsnijders opgestaan, zooals Paul Grégoire en Pam G. Rueter, die in enkele
bladen de belofte van veel schoons hebben gelegd. Anton Pieck heeft op xylografisch
gebied eveneens fijn werk gepraesteerd, bijkans niet onderscheidbaar van geteekende
ontwerpen. Voorts noemen wij van de jongeren L. van de Bundt, G.M. van Regteren
Altena en Agta Meijer, die geheel uit eigen beweging tot houtgraveeren kwam en
veelal een fijne, sprookjesachtige verbeelding aan den dag legt. Wij kunnen de vele
andere grafische artiesten overigens niet allen noemen.
Merkwaardigerwijze valt in dezen tijd een toenemende liefde voor de
kopergraveerkunst waar te nemen. Het schijnt niet toevallig, dat deze edele techniek
een weinig meer dan tevoren wordt beoefend in de jaren, waarin de houtgraveerkunst
schoone vruchten biedt. Debora G. Duyvis heeft als kopergravures wel de beste en
fraaiste exlibris voortgebracht, vooral ook wat compositie betreft; zij beheerscht deze
moeilijke techniek volkomen. Ook E. Reitsma-Valença heeft een aantal boekmerken
in koper gegraveerd, zij het in eenvoudiger vorm, doch ook kundig en beheerscht.
Onder de jongeren moeten wij noemen M.F.H. Hul, die ontwerpen van Jan Hul
graveert en voorts Hub. Levigne, wiens bijwijlen eenigszins japansch aandoende
ontwerpen de aandacht trekken. Moge ten slotte de jonge artiest Sem Hartz
gelegenheid krijgen zijn ontluikend talent in hout- en graveerkunst te toonen ook op
het gebied van de exlibriskunst. Men zou kunnen tegenwerpen, dat een boekmerk in
diepdruk- of vlakdrukprocédé niet harmonieert met boekdruk (hoogdruk); de vraag
is echter of een ets of litho in een boek storend werkt. Hier bij diene, dat het boekmerk
in den regel wordt bevestigd buiten het eigenlijke kader van het boek; het verschil
in druksoort verwekt dus geen wanklank. Bekend zijn voorts de gelithografeerde
exlibris van Fré Cohen, Aart van Dobbenburgh, J. Sjollema, Jan Strube en J. Voerman
Jr. Met dit al moeten wij een misverstand voorkomen. Groote liefde voor de grafische
kunst mag niet leiden tot veronachtzaming van de kunstenaars - en het zijn er velen
- die zich uitsluitend in de penteekening uitspreken. Goede teekenkunst is de grondslag
óók van de grafische kunst en een goed, met de pen geteekend exlibris is ons als
zoodanig even lief als een goede kopergravure of litho.
Uit deze uiteenzetting blijkt afdoende, dat de exlibriskunst leeft midden in de sfeer
van de grafische technieken. En wij hebben dan ook de ervaring, dat het exlibris het
beginpunt kan zijn in de liefde voor de grafische kunst. Want de verzamelaar van
exlibris komt in het bezit van oorspronkelijk grafisch werk, zij het dan op de kleine
schaal, waarin het boekmerk gemeenlijk verschijnt. Bij meer dan één verzamelaar
is alleen door die gelegenheid het besef doorgedrongen, dat hem in vroeger jaren
veel schoons is ontgaan. En dit niet alleen; hij heeft ook het vermogen ontwikkeld
een plaat te onder-
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scheiden van een prent. In hem is een innige begeerte ontstaan naar uitbreiding, op
selecte wijze, van zijn boekerij. Hij is voorts, ongemerkt soms, een verzameling vrij
grafisch werk gaan aanleggen. Hij is begonnen met aandacht te besteden aan de
aesthetische verzorging van zijn drukwerk (visitekaartjes, briefhoofden, enz.). Hier
is eigenlijk een aanwijsbaar einde niet; want onzichtbaar werken die veredelende en
zuiverende invloeden in allerlei regionen door.
Het is een gelukkig verschijnsel, dat het aantal verzamelaars de laatste jaren is
gegroeid, al heeft elke medaille haar keerzij. Ook deze. Verzamelaars kan men
vergelijken met geleerden, wijsgeeren, auteurs van kunstgeschiedenissen, die, de een
vroeg en de ander later, hun kennis weten te dwingen in de orde van het geschrift.
Een geleerde zonder stijl, zonder besef van orde en logos, is niet in staat de vrucht
van zijn arbeid voort te brengen. Zóó is het ook met dien anderen verzamelaar, die
uit een chaos van bescheiden en voortbrengselen uit alle tijden iets wreet op te bouwen
in dier voege, dat er sprake kan zijn van een collectie, welke een ontwikkelingsgang
over de eeuwen weergeeft en een aspect op de toekomst biedt. Het volbrengen van
zulk een arbeid kan een roeping zijn en al heeft wel bijna ieder in zich de neiging tot
verzamelen, zoodat dus het verschijnsel algemeen zou zijn, de enkeling heeft de
wijder strekkende gave het tot een bepaalde hoogte te brengen; de anderen blijven
steken in de symptomen van de jeugd: het verzamelen van nietigheden. Het
verzamelen van die kleine prentjes, welke exlibris zijn, leidt tot stiptheid,
zelfbeperking, tucht, volharding en krachtige teederheid. Dit is de schoone werking
naar binnen. Er is ook de drijfveer in het uiterlijke. Want ongetwijfeld wordt in dezen
tijd door ernstige verzamelaars veel belangrijks bewaard, dat anders zou zijn verloren
gegaan. Verkeerde uit wassen van een beweging kunnen echter niet altijd worden
tegengegaan. En zoo zijn ook in ons land wel exlibris gemaakt uitsluitend met het
doel om te ruilen en eigen collectie uit te breiden. De beste verzameling is eigenlijk
die, welke uitsluitend uit gebruikte boekmerken bestaat. Maar wie bezit thans nog
zulk eene? Men verdenke ons niet van vandalisme; wij willen het gevoel opwekken
voor de bekoring, welke uitgaat van een gebruiksexlibris, vooral wanneer het heeft
toebehoord aan een bekend persoon. En men dient zoogenaamde na-drukken en
luxe-drukken in het juiste licht te zien. Een andere nasleep van de beweging is, dat
verschillende scribenten zich geroepen gevoelen over deze aardige prentjes iets ten
beste te geven en dit doen in een minder juisten vorm. Voorts worden door
tijdschriften prijzen uitgeloofd voor het fraaiste exlibris met het gevolg, dat het
publiek veelal wordt onthaald op linoleumsneden! De keuze van het materiaal is
reeds teekenend.
Dat overigens de sfeer van de belangstelling voor de exlibriskunst zich uitbreidt
naar verwante gebieden hebben wij bij velen waargenomen. Meer dan eens ontstaat
toewijding voor die andere sierkunst van intiemen aard, de
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gelegenheidsgrafiek1), een collectieve benaming, welke vóór 1926 in ons land niet
bekend was. Onwillekeurig schrijdt de aesthetisch aangelegde verder, hij betreedt
het terrein van de gebruiksgrafiek, affiche- en reclamekunst, drukkers- en
uitgeversmerken, de rijke geschiedenis van familie- en geslachtswapens, ja van
gevelsteenen en huismerken. En dan de daaruit ontbloeien de liefde voor de grafische
kunst in het algemeen. Afgezien van het gevoel voor stijl, dat zich daaruit ontwikkelt
en zijn invloed op tal van zaken in het dagelijksch leven laat gelden. Het een vloeit
uit het ander voort en het zien ontrollen in den geest van het grootsche geheel van
onderlinge gebondenheid, tevoren gebroken gewaand, biedt schoone momenten in
het leven. Het geeft de emotie van spanning en deze is het teeken van kracht, van
welzijn. Wie alleen bij het abstracte wezen van een kunst of wetenschap blijft
verwijlen, zal nimmer haar kern noch haar veelomvattendheid ervaren. Wer nur
Chemie kennt, kennt auch keine Chemie...., een waarheid, welke bij veel studies kan
worden te pas gebracht. Ook bij de exlibriskunst, want deze moet men niet zien louter
als een prentjesgalerij.
Als een concreet gevolg van het streven van den Nederlandschen Exlibris-Kring
moge worden vermeld de arbeid van de Vereeniging tot bevordering van het
Aesthetisch element in het Voortgezet Onderwijs (V.AE.V.O.). In de eerste van de
serie mappen Beeldende Kunst, welke zij ten behoeve van lycea, gymnasia, hoogere
burgerscholen, enz. uitgaf, komen bladen voor met afbeeldingen van exlibris en
gelegenheidsgrafiek. Voorwaar een stap in de goede richting, een erkenning van de
cultureele waarde voor de opvoeding. Zelfs worden door leerlingen van scholen in
ons land en in Nederlandsch-Indië exlibris gemaakt, opdat zij daardoor beter het
karakter van het exlibris leeren kennen en doordringen in begrippen, welke aan het
thans levende, oudere geslacht over het algemeen onbekend zijn. Het is slechts te
hopen, dat dergelijke proeven niet als bruikbare bladen worden gedrukt en verspreid
en de leerlingen niet in de meening worden gebracht, dat linoleum hiervoor het
materiaal bij uitnemendheid zou zijn.
Ook het aantal tentoonstellingen is de laatste jaren sterk toegenomen, zoowel die,
welke uitsluitend zijn gewijd aan exlibris als die, waarop het exposeeren van exlibris
niet was vergeten. Meermalen is de Nederlandsche Exlibris-Kring officiëel tot
deelneming uitgenoodigd. Afzonderlijk zij melding gemaakt van de zoogenaamde
reizende tentoonstelling van boeken, uitgegeven door de N.V. Wereldbibliotheek te
Amsterdam. Daarbij bevindt zich sedert 1933 een kleine, uitgezochte verzameling
Nederlandsche boekmerken en gelegenheidsgrafiek, welke in tal van plaatsen in
Nederland en Vlaanderen onder de oogen komt van menschen, die belangstelling
koesteren voor het boek. Die verzameling is een bloemlezing uit de N.E.K.-collectie.
Het orgaan Boekcier bevat overigens de annalen, waarin van al die exposities wordt
gewag gemaakt.

1) Zie het nummer van 1 Januari 1934 van dit maandschrift.
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In Vlaanderen komt de laatste jaren meer en meer beweging, getuige het toetreden
van verschillende Vlaamsche kunstenaars tot den Exlibris-Kring. Vooral op
xylografisch gebied zijn zij van belang. Victor Stuyvaert te Gent heeft een groot
aantal exlibris in hout gesneden en gegraveerd in hout of koper, terwijl te Antwerpen
werkzaam zijn Joris Minne, het echtpaar Désiré Acket en Nelly Acket-Degouy, Dora
Geldzahler, Lucienne Marchal, e.a. Ook in Nederlandsch-Indië is er belangstelling
voor deze kunst. G.P.L. Hilhorst heeft verscheidene exlibris in hout gesneden, in
veelal eenvoudigen, maar uitnemend bij het boek passenden, decoratieven vorm.
Andere ontwerpers zijn W. Schippers, P. Pijpers e.a. Een bekend verzamelaar in
Indië is J. Wolthers, die van 8-11 Januari 1932 in den Bataviaschen Kunstkring een
tentoonstelling van exlibris uit eigen verzameling heeft gehouden. Buiten de vele
relaties in Groot-Nederland heeft de N.E.K. vertakkingen in tal van landen in en
buiten Europa. In Oostenrijk worden de belangen behartigd door een Weensch
kunstenaar, Hubert Woyty-Wimmer. In buitenlandsche jaarboeken wordt de
Nederlandsche exlibriskunst met eere genoemd, terwijl vóór 1926 niet dan
laatdunkend in de buitenlandsche pers werd geschreven over het gebrek aan leven
in ons land op dit gebied. Zelfs kunnen wij thans vaststellen, dat de bloei van de
vaderlandsche kunst een gunstige inwerking heeft op de kunst in andere landen.
Verschillende Nederlanders zijn toegetreden tot de Duitsche en Oostenrijksche
exlibris-vereenigingen, hetgeen ten goede komt aan het streven daar te lande.
Wij kunnen, het zij herhaald, in dit bestek niet volledig zijn. Hetgeen wij in dit
artikel geven is van het decennium slechts de overpeinzing, niet een sluitsteen. Doch
het houdt tevens een bescheiden herdenking in. Het is bij een mijlpaal goed rusten,
maar wij rusten nog niet. Want nog niet, lang niet is in al het tot dusverre geïllustreerd
beschrevene de geheele exlibriskunst voldoende in het woord en het representatieve
beeld gevat. Die arbeid is verre van volmaakt geweest. Veel zou thans in anderen
vorm zijn verschenen. Want het bouwen aan een literatuur over onze exlibriskunst
leidde slechts tot verdieping van eigen inzicht in die kunst. Door inzichten komen
tot uitzichten, zietdaar de schoone slotsom van.... het begin. En wel is in de pers meer
dan eens gesproken over een bloeiende Nederlandsche Exlibris-Kring, maar juist dit
welzijn vervult ons met zorg. Want het kost meer toewijding en geestkracht dien
bloei te behouden en zoo mogelijk nog te bevorderen, dan het kweeken van een plant,
welke, in rijken voedingsbodem, zich nog moet ontplooien.
De exlibriskunst is een gebonden kunst en zij is dat wellicht méér nog dan de
poëzie tegenover het proza. De ontwerper moet, binnen een klein kader, zóóvele
deelen, zóóvele factoren tot eenheid binden, dat het volmaakte kunstwerkje niet een
dagelijksch verschijnsel is. En dit juist is het schoone en telkens opnieuw te ontdekken
geheim van deze kunst: er moet een innig
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verbond worden gesloten tusschen gevoel en verstandelijke overweging. Zoo toch
is het eveneens gesteld met de harmonie van ons eigen leven. Ook in dat van den
wijsgeer. Waar Spinoza in zijn Ethica het best op dreef is, na een lange,
mathematisch-strenge voorbereiding, is hij een teeder prediker van het goede, het
schoone, in de taal van het ware, het zuivere. In dien zin moeten wij de kunst zien:
niet als een wild gespan en evenmin als een bleek sentiment, maar in haar beste
uitingen als een beeld gebonden door gevoel én intelligentie. Dan rijst betooverend
voor ons op: de mensch in de veelvuldigheid van zijn wezen, de maatschappij met
zeden en gewoonten, de wereld in haar verschietende aspecten. En dit alles gedragen
door het materiaal, door de natuur den kunstenaar ter rijke bewerking geboden.
Moge deze Nederlandsche sierkunst zich blijven ontwikkelen naast en met de
kunst van het boek, onder het gunstige bestier van belangstellende en geestdriftige
dienaren en moge zij meer en meer een afspiegeling vormen, in elk tijdsgewricht,
van het leven en den mensch, in zijn innerlijk en uiterlijk, in elken stijl, gedragen
door de lenige lineatuur van de grafische kunst. Dan alleen kan haar gestalte
onvergankelijk zijn en schoon, boeiend en bloeiend. En dan alleen zal, mocht
onverhoopt een inzinking ook haar deel zijn, een nieuw geslacht zich oude glorie
herinneren en met moed ijveren voor nieuw gewin.
De bij dit artikel afgebeelde exlibris zijn alle ontstaan in de jaren 1926-1936. Is
het wellicht niet mogelijk uit dit kleine aantal - klein ten aanzien van de vele
honderden bladen, in die jaren verschenen - een oordeel te vellen omtrent het peil
van de exlibriskunst in het algemeen, zij geven, naar wij hopen, voldoende aanleiding
tot de erkenning, dat zij de beste verwachtingen wekken.

EXLIBRIS NAAR EEN TEEKENING VAN H. WIEGERSMA
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Flamenco kunst
door Cornelius Conyn
Aan Don Sebastiá Gasch, in dankbare vriendschap.
DE letterlijke vertaling van het Spaansche woord flamenco is vlaamsch. Maar het
‘cuadro flamenco’, de verzamelnaam waarmee deze typische Spaansche volkszangen
en volksdansen worden aangeduid, hebben al heel weinig uit te staan met de aan
Holland verwante lage landen. Nog steeds discussieer en de geleerden heftig over
beteekenis en oorsprong van dezen term, die zoo weinig doelmatig lijkt. In Spanje
wordt er steeds de provinciale folklore van het Zuiden van het land, van Andaloezië,
mee aangewezen. ‘El arte flamenco’ omvat al die dansen en zangen die in het
buitenland voor de meest typisch Spaansche kunst worden aangezien, omdat de
uitvoering ervan zich bij uitstek voor tooneeladapties leent; vooral waar het de dansen
betreft, die in een verbasterden vorm universeele bekendheid hebben gekregen. De
zuiverste uitingen ervan vindt men alleen in het land zelf en dan nog dikwijls eerst
na moeizaam zoeken. Want de flamenco kunst is niet in alle lagen van het volk
populair en in de groote steden verbergen de beste kunstenaars, die een grooten
localen roep genieten, zich dikwijls in de achterlokalen van tweederangs kroegjes
of schilderachtige, maar voor den buitenstaander afschrikwekkend lijkende
dansgelegenheden. Een flamenco artiest moet zich voor alles onder zijn eigen
menschen voelen, wil hij alles van zichzelf kunnen geven. Het aanvurende ‘ollé’
geroep van zijn auditorium, de spontane improvisaties van sommige geestdriftigen
onder het publiek, het in koor markeeren van het steeds wisselend rythme door
handgeklap, dit meeleven is hem een eerste behoefte en zijn kunst, verplaatst naar
een sfeerloos tooneel van een internationale schouwburgzaal, met een beleefd
applaudisseerend publiek, is funest voor de kwaliteit van zijn vertolking. Want de
flamencokunstenaar is voor alles artiest, en geïnspireerd artiest, die niet steeds op
commando zijn emotie kan doen ontbranden; de vlam moet worden ontstoken aan
een collectieve ontroering, aan de sfeer door de omstandigheden geschapen. De
schoonste dansen, schooner dan een geniale doch cerebrale Argentina ze ooit op het
tooneel zal kunnen uitvoeren, zijn die van de zigeunerinnen, op de flanken van de
Sacre Monte bij Granada in een maandoortrilden nacht, met het rossige silhouet van
het Alhambra, omgeven door hooge cactusgewassen, op den achtergrond. De
schoonste zangen zijn die, welke gezongen worden in een van Sevilla's bezonde
patio's, als de manzanillawijn goudelend in de kleine glazen trilt en het guitaargetinkel
samenvloeit met den hoogen roep van een vogel....
Op deze Andaloezische volkskunst hebben de gitano's, de zigeuners van Spanje,
een onuitwischbaren stempel gedrukt. De naam ‘flamenco’ is een
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van de velen die aan dit geheimzinnig ras, welks oorsprong wetenschappelijk nog
niet zeker is, zijn gegeven, al naar gelang van het land van hun laatste verblijf.
Zigeuners, zemgano's, gitanen, gypsies, al deze namen duiden een Egyptische
herkomst aan; Roms of Rumanis, Roemenië; Bohemians, Bohemen en ten slotte
Flamencos, Vlaanderen. De meest Spaansche van alle provinciale folklores zou dus
in het land zelf letterlijk ‘zigeunerkunst’ worden genoemd.
In tegenstelling met de steeds zwervende stambroeders in de andere landen van
Europa, die huis noch haard eeren, vestigden de gitano's zich in de steden van
Andaloezië, voornamelijk in Granada, Sevilla en Cadiz. Sinds eeuwen wonen zij
daar, zoo al niet als gezeten burgers, dan toch nog minder als de gevreesde en verachte
parasieten, die zij elders zijn. De bevolking van Zuid-Spanje, wier Oostersch getint
karakter, met een inslag van indolentie en melankolie, wel eenigszins met dat van
de gitano's overeen kwam, verwelkomde den vreemdeling en nam hem in zekeren
zin in zijn midden op. Vandaar dat er een durende wisselwerking ontstond tusschen
de zigeunerkunst en die der Spanjaarden, nauwelijks ontkomen aan de overheersching
van de Mooren, wier hoogstaande cultuur een even grooten en blijvenden invloed
had uitgeoefend als die der Joden, die tot aan de Inquisitie in grooten getale in
Andaloezië te vinden waren. Geen wonder dan ook dat de cante flamenco drie
hoofdstroomingen vertoont: sterke affiniteiten met de puur Arabische melodieën, de
mystiek van de oude Hebreeuwsche kerkzangen en de exotische modulaties van de
oudste zigeunerwijzen, waarin een opvallende verwantschap met Hindoe- en Perzische
volksliederen te bespeuren valt. Hiermede hebben wij dan tevens de drie groote
groepen aangegeven waarin men deze zangen verdeelen kan, die voor een gedeelte
ook als dansbegeleidingen worden gebruikt.
De C a n t o G i t a n o is de oudste, uiterst moeilijk te zingen, met een gesyncopeerd
rythme, plotseling tegen het einde afgebroken, zooals bij den meest authentieken (en
niet veramerikanizeerden) neger jazz. Onder dit hoofd komen o.a. de danswijzen van
de Alegrias en Zapateados en de alleroudste der religieuze liederen de D e b l a s , van
Perzischen oorsprong, die zelfs bij de puurste gitanenstammen tegenwoordig nog
slechts door enkelen gekend worden.
De C a n t o J o n d o , het klagende en melankolieke lied met de oneindige uithalen
en melodievariaties aan het eind van elken zin, heeft een uitgesproken religieus
karakter en wordt nooit als danswijs gebruikt. Deze zangen schijnen het erfdeel te
zijn van de Israëlieten en het woord ‘jondo’ zou een verbastering zijn van ‘jomtob’,
het Hebreeuwsche woord voor feestdag. Anderen weer leiden het tot het Spaansche
woord ‘hondo’ terug, dat ‘diep’ beteekent en de groote flamenco expert Irving Brown
noemde zijn boek over dit onderwerp dan ook ‘Deep Song’. In deze muziek voelt
men duidelijk den invloed der als recitatieven gezongen psalmen en in wezen zouden
het
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dus vervormingen zijn van de feestzangen der Joden. Onder deze catagorie vallen
de Saetas, improvisaties van bijbelteksten, gedurende de Paaschweek gezongen, de
Tientos en de meest populaire wijzen, de Soleares.
De C a n t o F l a m e n c o is, behalve een verzamelnaam, voor de ingewijden ook
nog een groepaanduiding van de meest veelvuldig gezongen liederen, die men het
vaakste hoort om de eenvoudige reden dat de uitvoering ervan het gemakkelijkst is.
Maar ook hier vindt men de lange en klagende keeluithalen en improvisaties van
melodie en tekst, waarbij de zanger aan het einde van elken zin weer opgevangen
wordt door den guitaarspeler, die er zich in zijn begeleiding hoofdzakelijk toe bepaalt
in gebroken accoorden den grondtoon en de maat aan te geven. De zanger markeert
zelf verder het rhythme, door het klappen in de handen voor hij begint, of het zachtjes
kloppen van gebalde vuist en handpalm op zijn stoelzitting, wanneer hij zingt. In
deze groep hooren de meeste danswijzen thuis o.a. de Cartageneras en de zeer
populaire Fandanguillos.
Deze classificatie is uiterst subtiel en voor een leek is het verschil tusschen de
eene en de andere ‘estilo’, den bedstijl, vaak niet te onderkennen. Men vindt een
getrouwe paralel van deze indeeling van de liederen, niet naar een gegeven melodie,
maar volgens een bepaalden zangstijl, in Indië. Bij de Hindoes wordt elk lied weer
anders gezongen, volgens de erbijhoorende râg of râghini, met karakteristieke
wendingen van de melodie en een bepaalde behandeling van de muziek. Het is niet
zooals bij ons, waar een gegeven lied eenmaal en voor altijd gezongen wordt volgens
de erbijhoorende muzikale compositie. Improvisatie neemt een groote plaats in bij
deze kunstenaars van de flamenco, zoowel bij zang als dans. Al moet opgemerkt
worden dat alles altijd binnen zekere aangegeven grenzen van traditie en stijl blijft,
de ‘estilo’ waartoe het bepaalde uit te voeren nummer behoort.
Ook de teksten van alle drie zangsoorten worden vaak gedeeltelijk geïmproviseerd
en ontleenen de motieven aan gebeurtenissen uit het dagelijksch leven. De cantador
bezingt de liefde en het moederschap, de prostitutie en de gevangenis, de zang van
de smokkelaars en de mijnwerkers, of die van het sociale leven en de sociale
omwentelingen (in de laatste jaren den val van het koningschap b.v.).
Hierbij een enkel voorbeeld van een fandanguillo:
Zooals een nachtmot
Het einde zoekt in een vlam,
Zoo vind ik den dood
In het licht van je oogen.
Hoe wonderlijk dat ik
In het vuur van je oogen
Lijf en ziel wil verbranden.

Om de cultuur van het Zuiden en de eruit voortvloeiende volkskunst vol-
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ledig te begrijpen, moet men zich van deze drie grondinvloeden ten volle rekenschap
geven. In dit gedeelte van het land, dat meer tot Afrika dan tot Europa behoort, werd
een ineenvloeiing bewerkstelligd van de philosophische wanhoop van den Islam, de
godsdienstige van de Joden en de sociale van de Gitanen, die eeuwige opstandigen.
Het sociaal-religieuze mysticisme van Andaloezië is dus gebaseerd op een
pre-civilisatie van Afrika, waarvan het den duidelijk waarneembaren stempel draagt.
In de cultuur zoowel als in de kunstuitingen moet men er zich steeds van bewust
zijn, dat tot de formatie ervan hebben bijgedragen: het Arabische individualisme, de
antisociale, weerbarstige geest der Indo-Gitanen en de godsdienstzin, het mysticisme
en het voluptueuse uitvieren der smart van de Joden der vroege Middeleeuwen.
Opgemerkt moet worden dat het in de volkskunst van heden dikwijls uiterst moeilijk
is een scherpe scheidingslijn te trekken, daar vele grenzen in elkaar overvloeien. Zoo
lijken, om een voorbeeld te geven, de Soleares van de canto jondo vaak op de
Carceleras van de canto flamenco. Het zijn slechts subtiele melodische variaties, met
een eigen vorm waarvan de karakteristiek zich aan het vervlakken is, alleen nog
gekend door de meester-cantadores, waarvan velen professioneele flamenco zangers
zijn. Alleen de puurste van de gitanozangen met het zoo gansch verschillend
gesaccadeerde rhythme, zijn steeds duidelijk te herkennen; doch het is vrijwel
uitgesloten die ergens anders dan in Granada, in het hart van het stamleven, te hooren.
In kort overzicht zullen wij nu de historische ontwikkeling van den dans nagaan,
paralel loopend met die der muziek en begeleidingszang.
Dat de roem van de Andaloezische danseressen zeer oud is bewijzen talrijke
geschiedkundige geschriften. Plinius heeft het reeds over deze Spaansche kunstenaars,
die ter opluistering van de feesten der aristocraten naar Rome werden ontboden. De
castagnetten waren toen reeds in gebruik en alles laat ons gelooven dat deze
oorspronkelijke dansen, nog niet door de Moorsche overheersching beïnvloed, een
zuiver beeld gaven van de pure Hispano kunst; direct uit het volk voortgekomen,
maar door de professioneele artiesten op een hooger plan gebracht, door het
individueele talent der dansers. Uit een curieus middeleeuwsch manuscript, in de
universiteit van Granada bewaard, getiteld: ‘La crotalogia o scienda de manipular
las castañuelas’, blijkt dat reeds vóór de Middeleeuwen een bepaalde methode voor
het bespelen der castagnetten bestond en dat het niet alleen amateurs waren, die zich
ernstig toelegden op de bemeestering van een moeilijke techniek. De schrijver
specifieert trouwens in zijn werkje, dat een jarenlange moeizame studie noodig is
om dit zoo eenvoudig lijkend instrument volledig te beheerschen. ‘Musica es arte,
y la crotalogia es scienda’. Het bespelen van de castagnetten, hoewel verwant aan
de kunst der muziek, is een aparte wetenschap.
Deze vroegere castagnetten werden van verschillend materiaal vervaar-
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digd: hout, zilver, ivoor, brons en ook goud. Er was zelfs een periode waarin de
toonaangevende matrones van den Romeinschen ‘beau-monde’ een mode lanceerden,
die daaruit bestond zeer kostbare handgedreven bronzen castagnetten te dragen, met
parels ingelegd, die heel zwaar te bespelen waren en dan ook voornamelijk als sieraad
dienst deden. De danseressen echter, toentertijd zoowel als heden nog, geven de
voorkeur aan de sonore houten. Deze hebben uithollingen van verschillende diepte,
die de luchtvibratie en zoodoende den toon van het instrument bepaalt. Men
onderscheidt twee soorten castagnetten, de ‘mannelijke’ met donker, sterk geluid en
een flauwe uitholling en de ‘vrouwelijke’ van iets dieper gebogen vorm, met lichter
en hooger toon.
Deze oorspronkelijke Andaloezische dansen, waarin de kern van de flamenco
besloten lag, raken tijdens de Renaissance in discrediet, nadat de Arabische cultuur
reeds een sterk vervormend stempel, vooral op de tonaliteit der muziek, heeft gedrukt.
Zooals heden ten dage een Rumba of een Carioca, van exotischen oorsprong,
plotseling een plaats in onze samenleving is gaan innemen, zoo was het in dien tijd
- omstreeks 1600 - de Pavane en een verfijnder vorm ervan, de Passacalle, die geheel
de oorspronkelijke volksdansen verdrongen.
Uit dien tijd dateert ook de splitsing tusschen ‘danza’ en ‘baile’, de spontane
volksdansen en de meer geraffineerde en gecultiveerde van salon en tooneel, uit de
eersten voortkomend doch evolueerend en zich verrijkend met ingewikkelder middelen
van plastische expressie. De eenvoudige ‘baile’ bestond uit een reeks verschillende
passen en groepfiguren, de ‘danza’ had daarnaast ook nog de uitdrukking van hoofd
en arm. En de arm- en handplastiek is van zeer groot belang in de latere Spaansche
dansen.
Spaansche salondansen, zooals de Folia en de Sarabanda, uitsluitend door mannen
uitgevoerd, werden naar het Fransche hof overgebracht, waar weldra onsterfelijke
componisten als Rameau en Lulli en de groote Bach nieuwe muziek bij deze dansen
componeerden. De Fransche Chaconne, uit dien tijd stammend, is een directe
vervorming van de geïmporteerde Sarabanda. Madame d'Aulnoye schrijft in haar
geestige mémoires, naar aanleiding van een bezoek aan het Spaansche hof (eind
XVIIe eeuw): ‘Zij die de Sarabanda dansen, lijken te zweven, zoo licht bewegen zij
zich. Hun techniek is geheel verschillend van de onze, daar zij veel meer waarde
hechten aan de bewegingen der armen, die met een verrukkelijke gratie gebaren’.
Tijdens de regeering van Philips den IVen evolueerden die reeds gecultiveerde
dansen nog verder tot de balletpantomimes, danzas hablados genoemd, daar er ook
een gesproken gedeelte aan was verbonden. Zelfs in ‘Don Quijote’ maakt Cervantès
hiervan gewag. Doch na deze periode volgde een herleving van den oorspronkelijken
Andaloezischen dans, die het prototype van den huidigen geworden is. De zuiverste
Hispano dansen zijn de Bolero,
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VOLLEDIG ‘CUADRO FLAMENCO’ IN SEVILLA

ZIGEUNERDANSERESSEN VOEREN EEN SERIE SEGUIDILLAS UIT OP HET BERGPLATEAU VAN DE SACRA
MONTE VAN GRANADA

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

165
de Fandango en de Seguidilla. Daarnaast bestaan er meer vormen, van Arabischeof Gitanenoorsprong, waarin men zoowel de langoureuze bewegingen van de
Afrikaansche Ouëd-Naïl terugvindt als de gestyleerde handgebaren, de moedra's,
van Perzen en Hindoedansers.
Ten slotte heeft, naast de algemeen gekende provinciale dansen, die het repertoire
van elk ‘cuadro flamenco’ vormen, iedere belangrijke stad van het gewest een
bepaalde variatie, waaraan de plaatsnaam is gegeven. Zoo ziet men de vurige
Granadina, geboortig uit de Gitanenhoofdstad, de Triana komt uit de zoo genoemde
voorstad van Sevilla en de Jaleo is van Jerez afkomstig.
Het lijkt op het eerste gezicht verwonderlijk dat Spanje ontsnapt is aan de algemeene
vervlakking van volkseigen en folklore, die in alle andere landen van Europa bedreigd
worden door de alles nivelleerende moderne beschaving. Doch men moet er rekening
mee houden dat dit land, met zijn woestijnen en zijn aristocratie, eerder tot Afrika
dan tot Europa behoort. Graaf Hermann von Keyserling drukt het in zijn interessant,
hoewel zeer aanvechtbaar werk: ‘Das Spektrum Europa's’ kort en kernachtig uit: ‘In
het Europeesche koor zingt Spanje, ethisch beschouwd, de eerste stem. Want elk
man is daar een aristocraat, rechtop staand in het aangezicht van God, den Duivel
en Engeland; van de Pyreneën tot aan de Middellandsche Zee is er geen plebejer te
bekennen. Sinds de Armada hebben zij elken oorlog verloren, maar geen duimbreedte
van hun trots. Iets van de kracht en het fatalisme van den Moor en van den Bedouïn
is in hen gebleven. Zij hebben geen Renaissance en geen Reformatie gekend; niets
scheidt hen van de middeleeuwen.’
En misschien is dat een verklaring waarom de dans- en zangkunst ook heden ten
dage bij het volk nog even populair is en even levend, als in die vroege Middeleeuwen,
toen de Hispano-Arabische cultuur voor het eerst met die van de Gitano's in contact
kwam.
De jonge vrouwen zijn bijna zonder uitzondering geboren danseressen, zij hebben
het rhythmisch beweeg in het bloed en de kleine kinderen leeren spelenderwijs het
bespelen van castagnetten of guitaar; de flamenco melodiën kennen zij vaak veel
eerder dan het alfabet.... Iets later beginnen zij met de studie van de zangen en de
soms ingewikkelde choreografie van de nationale dansen. De meest begaafden worden
dan later als vanzelf, indien de levensomstandigheden het toelaten, de professioneelen
van zang en dans.
De danseres bezit een natuurlijke en edele gratie van beweeg, een soepelheid van
heel het lichaam en een levendige gelaatsmimiek. Zij danst steeds voor haar eigen
genot, minstens evenzeer als voor dat der toeschouwers. Het is haar een innerlijke
behoefte en bijna nooit wordt men zich van de technische prestatie bewust, die geheel
wegvalt achter de overtuiging en het temperament, die de uitvoerster in dienst van
haar kunst stelt. Aan de vlam van haar geestdrift steekt zij die der toeschouwers aan,
die op hun beurt haar weer
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aanvuren tot nog intenser beleven van het rhythme. En dat grillige, vaak wisselende
rhythme, is een van de hoofdfactoren van deze dansen, de bezeten vaart ervan huivert
door alle omstanders heen, die met voetgetrappel of handgeklap ook zelf een aandeel
nemen in den dans, een aandeel dat misschien passief is maar daarom niet minder
opwindend. Zooals reeds gezegd, het specifieke karakter van deze flamenco dansen
is juist het improviseeren. Binnen het kader van een voorgeschreven melodie, een
traditioneelen zangtekst of een bepaald aantal dansfiguren kan een groot aantal
variaties worden aangebracht, waarvan de rhythme-verandering er één is. Elke
solodans wordt dus herzien door het bepaalde temperament van de uitvoerende
kunstenaars, die het als uitgangspunt nemen voor het vertolken van eigen emoties
en belevenissen. Hiermee benadert de begaafde volksdanser dus zeer dicht het gebied
van den artistieken, van den tooneeldans, waar ook de persoonlijkheid der kunstenaars
dikwijls meer gewicht in de schaal legt dan de voorgeschreven kunstvorm. Alleen
is in het laatste geval elk effect vooruit haarfijn berekend en is de plaats aan inspiratie
van het moment en improvisatie gelaten meestal uiterst gering. In Andaloezië zien
wij de klassieke en de folklore kunst in elkaar overvloeien. In zeer eenvoudige
landelijke gelegenheden kan men de verrassende ontdekking doen van groote
natuurlijke talenten, die zich in eigen kring op het best toonen. Overgeplant naar de
koude en kunstmatige sfeer van een groot tooneel zullen heel veel van de cantadores
en bailarinas het grootste gedeelte van hun charme inboeten.
Ter illustratie hiervan een enkele persoonlijke herinnering, ons verteld door La
Faraona, een van Spanje's grootste flamenco danseressen.
In een armzalig danslokaal, in een van Barcelona's donkerste havenwijken, trad
zij op. Het lage zaaltje was tot berstens toe gevuld met een luidruchtig Zuidelijk
publiek. Op het kleine podium, met den resoneerenden houten vloer, noodig om het
voetgestamp duidelijk tot uiting te doen komen, zaten de artiesten van het ‘Cuadro
Flamenco’: een viertal danseressen met bonte sjaals en sleependen strookenrok, de
witte bloem achter het oor; een tweetal dansers in het nauwaansluitend Andaloezisch
costuum en de hooge dansschoenen en verder de guitaristen. La Faraona, een vrouw
van opmerkelijke Egyptische schoonheid, met sculpturale vormen en een
overweldigende dansvaart, ondanks haar veertig jaren, voerde een solonummer uit.
Het begeleidende handgeklap en voetgetrappel van de anderen werd tot een haast
ondragelijke climax opgevoerd en steeds ging La Faraona nog maar voort, in een
paroxysme van dansdrift, haast gelijk aan de hysterie van de bezetenen. En toch was
het niet alleen opwindend en hypnotiseerend, het was ook van groote schoonheid,
een durende adel van plastiek en fiere ongebroken lichaamslijn, het volle silhouet
verlengd door den strookenrok. Plotseling, geheel onverwachts, hield zij in en als
luisterend bleef zij onbewegelijk staan, terwijl de guitarist een Soleares zong. Het
was een zangerig gereciteerd vers,
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met lange en klagende uithalen, van vier regels, gecompleteerd door zes muzikale
strofen, die de danseres tot besluit uitbeeldde.
A la mujer de la vida
No la trates con desdén,
Que antes de ser de la vida
Fué mujer de bien.

(Behandel een veile vrouw niet met minachting, want voordat zij in het leven ging
was zij een onschuldig meisje).
Het enthousiasme, dat zij in die kleine en rookerige zaal ontketende, was
onbeschrijfelijk. Zij werd in triomf naar haar hoektafeltje gedragen. En daar vertelde
zij ons later van haar tooneelherinneringen in Londen en Parijs, met de beroemde
Russische balletten van Serge de Diaghilev. Het was Pablo Picasso, haar landsman,
die haar na den oorlog meegenomen had naar Parijs, nadat de groote balletdirecteur
haar in haar eigen omgeving had zien dansen. Hij wist, dat hij een van de grootste
Spaansche baillarina's had ontmoet en ook zij zelve was zich van haar waarde bewust.
In 1919 debuteerde zij in Londen, in Manuel de Falla's ballet ‘Le Tricorne’,
aangekleed door Picasso. En daarna was het in Parijs, in het ballet dat ‘Cuadro
Flamenco’ genoemd was, met muziek eveneens door de Falla gearrangeerd, dat zij
opnieuw als solodanseres optrad. Met haar groote schoonheid en haar groot talent
veroverde zij de twee wereldsteden, fortuinen werden aan haar voeten gelegd,
beroemde schilders maakten haar portret.... maar La Faraona was dezelfde niet meer.
Zij kon zich nu eenmaal niet aan de ijzeren balletdiscipline wennen en haar vóór
alles geïnspireerde kunst was den eenen avond verbijsterend en dan weer zonder
eenige overtuiging of leven. Zij had de sfeer noodig geschapen door haar publiek,
de aanvuring van haar eigen landslieden, die haar ten volle begrepen. En tevreden
keerde zij terug naar de onoogelijke kroegjes van de Barrio Chino of Triana. Dáár
was haar leven en dáár alleen kon zij haar kunst ten volle ontplooien, iets van
zichzelve geven aan hen, die bloed waren van haar bloed.
La Faraona is bij uitstek een flamenco kunstenares. Zij is een natuurtalent, zooals
er vele danseressen zijn, die zich nooit naar het buitenland zouden willen of kunnen
begeven, omdat zij er zich van bewust zijn, dat zij daar al haar vitaliteit en charme
zouden verliezen. Hoeveel meer geldt dit nog voor de zangers en zangeressen, die
in een moeilijk te begrijpen taal zingen, met zuiver Arabische modulaties en intonaties,
die sterk van de onzen verschillen. Alleen landslieden en ingewijden kunnen er de
groote aantrekking, de machtige ontroering van ondergaan. Maurice Barrès, de groote
Fransche romancier, die van alle buitenlanders misschien het beste de Spaansche
ziel heeft begrepen en het ondefinieerbare op subtiele wijze benadert in zijn prachtig
werk over dit land: ‘Du sang, de la volupté et de la mort’, geeft een alleszeggende
omschrijving van deze Andaloezische kunst.
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Hij noemt het: ‘Une drogue de l'âme’. En de groote klassieke tooneelschrijver Lope
de Vega beschrijft meer in het bijzonder zijn geestdrift over de dans in de volgende
bewoordingen, die een ‘leitmotiv’ vormen in een van zijn geestige comedies ‘De
Dansmeester’:
Verdad es que es el danzar
La alma de la hermosura.
(Waarlijk, de dans is
De ziel der schoonheid).

In de muziekgeschiedenis zijn er voorbeelden te over van componisten, die de
onweerstaanbare charme van de flamenco muziek hebben ondergaan en in hun werk
er een persoonlijke weerklank van hebben gegeven. Om slechts enkele namen te
noemen: Rossini, Lalo, Chabrier, Rimsky-Korsakov, Raoul Laparra, Ravel, Debussy....
En de meest vooraanstaanden van de moderne Spaansche componisten, Albeniz,
Granados, de Falla, Turina, Joaquin Nin, putten uit den rijken folkloreschat van hun
land. Minder bekend zijn Pedrell en Olmeda, waarvan de laatste zeer schoone
composities heeft geschapen, geïnspireerd op de oudste en puur gebleven melodiën
van canto gitano en canto jondo. En Manuel de Falla's zigeunerballet ‘El Amor
Brujo’, is wereldberoemd.
Er is betrekkelijk weinig over de Flamenco kunst geschreven. Buiten Spanje kent
men haar niet. In Spanje zelf zijn er twee mogelijkheden: of men is er onverschillig
voor, of men is ‘aficionado’ geestdriftig bewonderaar. Het is geen wetenschap, het
is een volkskunst, waaruit sommige van de schoonste kunstproducten zijn
voortgekomen die Spanje heeft gekend. De beoefenaren zelf zijn dikwijls onwetenden,
doch kunstenaar in hart en nieren, die de flamenco als een geboorterecht hebben
meegekregen en al de uitdrukkingsmogelijkheden ervan instinctief aanvoelen.
Sommigen zouden geen versregel kunnen neerschrijven en geen maat kunnen
componeeren.... maar gebogen over de gitaar komt de inspiratie over ze en dan zijn
ze dichter en componist en uitvoerend kunstenaar al in één. Wanneer men de flamenco
kunst leert verstaan en liefhebben, dan kan men er zeker van zijn de weg te hebben
gevonden naar het hart van dit volk, zoo complex, maar zoo groot van gevoel. En
dan verder, over de grenzen van het exotische, van het nationale of provinciale heen
verneemt men de breedere klanken van het universeele, het algemeen-menschelijke,
waarop alle flamencokunst toch ten slotte gebaseerd is.

Litteratuur
J u a n I n z e n g a : Cantos y bailes populares de España.
I r v i n g B r o w n : Deep Song.
C e c i l J. S h a r p : The dance in Europe.
A u r e l i o C a p m a n y : Folklore y Costumbres de España (Tomo II).
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De mol
door Mea Mees-Verwey
In 't verborg'ne schept hij zich een wereld,
Wroet en graaft zich zijn versterkt domein.
Vorst, die zich in eigen burcht te weer stelt,
Omdat zijn belagers vele zijn.
Blind en hulpeloos in 't stralend daglicht,
Trekt hem bloeiend kruid noch rijpe garf,
Maar hij jaagt, in 't donker tastend, speurend,
Waaks en scherp, op engerling en larf.
Binnen eng gebied kan hij niet aarden,
Ver en diep strekt zich zijn jachtveld uit.
Eenzaam hij, erkend dan om zijn waarden,
Als geen heg of struik of plant hem stuit.
Maar in kleine tuintjes van de mensen,
Storten in zijn ritten bloemen neer.
Hoe zij hem vervloeken en verwensen,
Als een schaadlijk en vernielend zeer.
En dan ligt hij, door een klem verslagen,
En de jongens vechten om zijn huid:
Zacht fluwelen pels om een klein lijf gedragen,
Uit zijn blinde ogen licht geen klagen,
En voor 't laatst strekt hij zijn kleine trouwe
Breedgebouwde werkershandjes uit.
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Evolutie van het kinderboek
door Cornelis Veth
ONDER de min of meer gerechtvaardigde grieven, die het kind tegen den volwassene
pleegt te koesteren, is die tegen zijn neiging om het op te voeden. De geschiedenis
van het kinderboek, of in engeren zin, het prentenboek, leert ons, hoe onverwoestbaar
deze neiging is, maar ook in welke wonderlijke vormen ze zich uiten kan. Ik ga hier
geen geschiedenis van het kinderboek schrijven, en mag het als bekend
veronderstellen, dat de oudste, voor kinderen speciaal geschreven en geillustreerde
boeken, die in het laatst der achttiende eeuw, zonder uitzondering moraliseerend
waren. Van Alphen was dat, die in zijn tijd ongemeen los en natuurlijk en weinig
neerbuigend werd geacht. Men herinnert zich ook de verhalen met gesprekken
tusschen den vader, Jan en Marie, waarin zooveel leerzaams en zooveel zedelijks,
via Jan en Marie, den jeugdigen lezer werd bijgebracht.
Reeds in die oude, moraliseerende werkjes werd niet altijd de noodige takt in acht
genomen. Zoo is er een, dat het ‘behandel de dieren met zachtheid’ tot verdienstelijk
thema heeft, waarin weliswaar sterk worden afgekeurd, maar dan toch ook uitvoerig
beschreven, wreede plagerijen en erger, tegenover dieren door kinderen gepleegd,
die den in dat opzicht toch wel milder geworden lezer van heden schier ongeloofelijk
schijnen. Men mag de natuurlijk hoogst welwillende dames-schrijfsters, die zulke
geschriftjes hebben gewrocht, niet verdenken van de grimmige fantasie, die zooiets
verzint, die brute kwellingen moeten werkelijk zijn voorgekomen en waarschijnlijk
niet zelden, maar men kan toch de wijsheid in twijfel trekken, die ze te boek stelt en
aan de hand doet.
Is het met het oog op dit gevaarlijk soort van zedelessen, dat in het
kinderprentenboek de ironische opvoedkunde is ontstaan, die alweer een honderd
jaar oud gaat worden, maar den laatsten tijd weer met groote virtuositeit wordt
beoefend? Ik wil daarlaten, of het de onbedwingbare zucht tot opvoeden zelf is, die
in dezen eenigszins geperverteerden, en zeker volkomen ondoelmatigen vorm
terugkeert, na door wijze (of zijn het wijsneuzige?) menschen verjaagd te zijn, maar
ik ben er zeker van, dat dit genre meer genoten wordt dan eenig ander. De braven
hebben leering en moraal willen bannen uit de lectuur en het plaatje voor kinderen,
maar wat is ten slotte zouteloozer dan de vertelling zonder eenigen vorm van
toepasselijkheid en de grap zonder pointe, en wat zijn les en zedeles in de praktijk
van de kinderlectuur anders dan de pointe? Zoo is de moraal al spoedig teruggekomen,
maar daar de volwassene zich niet langer te goeder trouw als tot moraliseeren
gerechtigd kon zien, werd ze vergezeld van een zekere ironie, zelf
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bespotting. Ze is kenbaar aan de overdrijving ad absurdum, die we al in den
onvergetelijken Struwwelpeter vinden.
De straffen, die de geneesheer Hoffman, de maker van dit even geestige als
onoogelijke prentenboek, voor delinquenten als den duimzuiger en Paulientje verzon,
zijn ijselijk. Hij moet, toen hij aan het bed van zijn kleine patiënten gezeten, deze
buitensporigheden bedacht, zichzelf daarbij tevens een malicieus vermaak hebben
verschaft.
En menig teekenaar heeft het hem nagedaan. Allereerst Wilhelm Busch. Het lot
van Max und Moritz, die tot korrels worden vermalen, en door eenden worden
opgegeten (welke vervolgens een duidelijke reïncarnatie van de beide helden worden)
is vol gnuivend leedvermaak geboekstaafd. Maar de straf, in dit en andere gevallen,
is zoo erg en zoo fantastisch, dat ook de jeugdige lezer geacht kan worden, er niet
in te gelooven, en hierin ligt de ironie van het geheele genre, en de ondoeltreffendheid
van de waarschuwing. De ironie, die aan het moraliseeren gaat, of de moraal, die
aan het ironiseeren slaat.... het is in allen geval defaitisme.
Ik heb die kinderboeken van Busch hooren misprijzen, omdat de ondeugendheden,
die er in worden uitgehaald, tot navolging zouden nopen. Ikzelf kreeg, als kind, een
tijdlang constant en ongetwijfeld op verzoek, een van zijn boeken in het bad mee.
Het was: ‘Das Bad am Samstagabend’, en twee jongens, die tezamen de kuip ingaan,
krijgen er, na eenig katjesspel, in ernst hooggaande ruzie. Het wordt een van die
barbaarsche vechtpartijen, waarin de geniale teekenaar uitmunte. Het eindigt daarmee,
dat ze beiden tegen de gloeiende potkachel aanvallen.
Er was geen gloeiende potkachel in de onmiddellijke nabijheid van onze badkuip,
en evenwel herinner ik mij niet, mij ooit te hebben laten verleiden tot het steken van
mijn grooten teen in het neusgat van mijn broer, hier de casus belli bij uitnemendheid.
Hoe het zij, deze toon van ironisch moraliseeren is ook in later prentenboeken te
onderkennen. Ze is luchtig en gratieus in dat kostelijke boek van den onvolprezen
Boutet de Monvel: ‘La Civilité puérile et honnête’.
De echte Fransche kindertjes, eigenwijze kleine menschjes zooals deze
aristocratische petit-maître der illustratiekunst ze zoo smaakvol en snaaksch beide
kon teekenen, begaan ondeugd en deugd (en het laatste is misschien het moeilijkste),
met gratie. Die gratie is in het snuiten van den verkouden neus in een gordijn, in het
wangedrag aan een diner, in de ongerechtigheden op de wandeling, en zelfs in de
afgepastheid, waarmee het zoete kind zich volgens de wetten van etiquette en ethiek
gedraagt.
Ik meen, dat men ook hier kan aannemen, dat de met een zoo luchtige ironie
voorgedragen zedelessen zoowel het positieve als het negatieve effect volkomen
missen: de misdragingen zullen niet tot navolging verlokken, en de voordeelen die
de deugd oplevert zijn van te academischen aard om diepen
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indruk te maken. Daar het zeer de vraag is, of het ouderwetsche zedekundige
kinderboek veel effect heeft gesorteerd, en zelfs niet onmogelijk, dat het menigmaal
een temperament ongeduldig of balsturig heeft gemaakt, schijnt het onbewezen, dat
het ironische genre schadelijker is dan eenig ander. Het heeft het voordeel, dat 't
menig volwassene, sceptisch ten opzichte van deze vereeniging van vermaak en
stichting, gemakkelijker af zal gaan, dat meerderheidsgevoel en schijnheiligheid er
niet aan te pas komen, en dat het tal van gelegenheden biedt, om den kunstenaar te
inspireeren.
Dit is van te meer belang, omdat, helaas, de onschuldig-speelsche geest, die over
een fantasie en middelen van uitdrukking beschikt, vrij van eenige bedoeling en los
van eenigen achtergrond, in onzen tijd schaarscher schijnt dan ooit. La Fantasie
absolue is even zeldzaam als le Comique absolu waarvan Bergson spreekt.
Na het reeds een dertigtal jaren oude, verrukkelijke prentenboek van Carlègle,
‘Une Histoire qui finit mal’, met de levende meubelen die een Andersen waardig
zijn, ken ik geen Fransch kinderboek van even poëtischen aard, en na den gulden
tijd van Kate Greenaway, Caldecott en Crane, is er in Engeland alleen nog maar de
charmante reeks van Beatrice Potter geweest. Ik vergeet niet, dat Caldecot in Hugh
Thomson een voortreffelijk navolger heeft gehad, die zich evenwel weinig op
illustratie voor kinderen heeft toegelegd, dat Greenaway op verdienstelijke wijze is
geïmiteerd in tal van publicaties, (waarvan misschien het fijne ‘Herrick's Content,
Verses descriptive of the Poet's simple Life, illustrated by Mrs Houghton’ het beste
is; er is trouwens ook iets van Caldecott's stijl in en van dien van Crane) en ik vergeet
nog minder de mooie prentenboeken van William Nicholson ‘The Pirate Twins’ en
‘Clever Bill’. Maar ik betwijfel, of ze het fascineerende hebben en kunnen behouden,
dat misschien in de eerste plaats volwassenen treft (want laat ons elkaar niets wijs
maken, een kind heeft soms verrassende en volkomen onredelijk schijnende
voorkeuren) maar toch ook een deel der jeugd. Een boek als dat, door den bekenden
schrijver H.G. Wells gemaakt, met.... kinderachtige teekeningen in een smakelijken
maar ook wat pretentieuzen vorm: ‘The Adventures of Tommy’ is te mager en te
teleurstellend in zijn doodloopende fantasie om erg in te slaan.
Bovendien is het kind ongetwijfeld ook al veranderd. Het kind van den bioscoop
bezoekenden en detective-romans lezenden mensch van heden vraagt, het kan niet
anders, sensatie. Laat ons er niet om treuren, laat ons zien, wat ervan te maken is, en
constateeren, dat de wederopkomst van het ironisch moraliseeren hier zijn diensten
kan bewijzen.
Het is een recept. Ongetwijfeld was het dat ook reeds voor Busch. Men kan het
wat varieeren: heel gewone gebreken en absurde straffen, buitensporige gebreken
en nog absurder straffen. De straf die radicaal een eind maakt aan misdrijf en
delinquent beide, de doodstraf dus in een of anderen
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vorm, of een, waarop bekeering kan volgen. Elke variatie van het voorschrift beteekent
echter een persiflage van het moraliseeren, waar het wellicht nooit meer van bovenop
zal komen.
De zin voor het groteske, het clowneske misschien nog eerder, die de Engelschen
der achttiende eeuw in hun komische uitingen kenmerkte, schijnt na de langdurige
onderbreking door den glimlach in de tijdperken van Victoria en van Edward VII
weer op te leven. Ik behoef belangstellenden slechts te wijzen op de teekeningen van
Bateman en van Heath Robinson.
Ook in het kinderboek heeft het buitensporige, en heeft het absurde, terrein
gewonnen. Een schrijver en teekenaar als Hugh Lofting, wiens gemoedelijke fantasie
in zijn Doctor Dolittle de wereld heeft vermaakt, slaat in een ander en nieuwer
prentenboekje: Noisy Nora, aan het moraliseeren op de alleen nog maar mogelijke,
ironische wijze. De illustraties schijnen er wel op te wijzen, dat het prototype
Struwwelpeter hem voor oogen heeft gestaan. De luidruchtige Nora smakt bij het
eten. Eindelijk verdraagt haar vader dit niet langer, en stuurt haar naar de keuken.
Maar het keukenpersoneel vaardigt de keukenmeid af, om de verwijdering te eischen
van een dischgenoot met zulke slechte manieren. Zij wordt naar den stal verbannen,
om te eten in gezelschap van de paarden. Ook deze zenden de boodschap, dat hun
middagslaapje verstoord wordt door de wangeluiden van Nora. De smakster verhuist
naar de koeien, die evenmin van haar gediend zijn, en vandaar naar de varkens. Ook
uit den zwijnenstal verschijnt een deputatie met een gelijkluidend mandaat. Men
probeert een leege schuur, de ratten zenden een petitie om deze rustverstoring te
doen eindigen. Nu wordt zij verweg buiten gezonden, in de wei, waar om haar heen
een schutting wordt opgetrokken. De vogels worden verjaagd en de wormen wagen
zich boven den grond. Doch ook zij worden bleek van schrik, als het rumoer losbarst,
en nemen de vlucht, hetzelfde geschiedt met de insecten. Dan wordt het doodstil om
haar heen, en in die stilte hoort zij zelf zich smakken. Hier en nu komt zij tot inkeer.
In een boekje ‘Cautionary Tales for Childern’, geïllustreerd door B.T.B. levert die
origineele en veelzijdige publicist Hilaire Belloc zijn bijdrage tot het genre. Die
nadere aanduiding ‘for Childern’ zou als waarschuwing kunnen gelden dat het boekje
nauwelijks voor kinderen geschikt is, toch zegt het titelblad nog meer preciseerend,
dat het bestemd is voor de vermaning van kinderen tusschen acht en veertien jaar.
Het zou mij niet verwonderen als de jeugd smaak vond in deze grillige overdrijvingen.
De schrijver, die een kostelijk puntdichter blijkt, acht het noodig erop te wijzen, dat
het allemaal niet waar is, want anders, zegt hij, zouden jullie en ik, die elken dag iets
verkeerds doen, allang niet meer bestaan. Is het niet kettersch: een moraliseeren dat
begint met te erkennen dat de zedemeester zelf niet volmaakt is?
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Jim wordt verslonden, in de Zoo, door een leeuw. Waarom?
Now this was Jim's especial Foible,
He ran away when he was able.

De moeder toont de cynische berusting, die ook aan de ouders in Struwwelpeter niet
vreemd was; en zegt, na haar oogen gedroogd te hebben:
Well, it gives me no surprise
He would not do as he was told....

Een andere knaap, genaamd Henry King, vindt den dood door het inslikken van touw.
Mathilde valt als slachtoffer van haar leugenachtigheid. Een jongen die trotsch is,
maakt zich zoo inpopulair, dat hij, ofschoon hij een ‘Churchman’ is, ‘cleanly, nobly
born’, geen page aan het hof kan worden, en wordt schoenpoetser. Lord Lundy bederft
zijn politieke carrière door zijn gewoonte van om alles te huilen, en de kleine Rebecca,
die altijd met de deur smijt, krijgt een buste op haar hoofd, en komt jammerlijk om.
Als tegenvoeter van die allen, gestrafte zondaars, wist de onuitstaanbaar brave en
wijze Charles Augustus Fortescue, met wien het boek besluit, een onmetelijk fortuin
te verwerven.
Belloc heeft kans gezien, in deze quasi-moraliseerende kinderversjes een aantal
satirieke opmerkingen te plaatsen, die een kind zeker niet begrijpen zal. En ook in
dat opzicht gelijken zulke ironische kinderboekjes op hun oude, in ernst
moraliseerende voorgangers, waarin ook zeker niet alles begrepen zal zijn geweest.
Ze zijn overigens een curieus teeken van een totaal veranderde verhouding tusschen
volwassene en kind. De oudere maakt er van wat hij kan, maar het ware moraliseeren
gaat hem niet meer af. Zijn schaamtegevoel is hem te machtig. Zullen we het weer
beleven dat een zelfvoldaan ouder geslacht, overtuigd van eigen waardigheid, de
jeugd ironieloos de les zal lezen? Misschien bereidt thans een eigengereide jeugd
zich daarop voor.
Intusschen schijnt de wederopkomst van het groteske, dat door zulk een genre van
tekst in de illustratie vereischt wordt, te leiden tot een quasinaïeven trant, die zijn
voordeelen heeft voor het dillettantisme. En het is misschien ook wel weer een teeken
van den tijd, dat de leus: het beste is voor onze kinderen niet goed genoeg, niet meer
vernomen en niet meer in toepassing gebracht wordt. Is het te ontkennen, dat de
prentjes van Hugh Lofting, vol van een kinderlijke zakelijkheid der voorstelling, of
die van B.T.B. in laatstgenoemd boek, directer tot oog en geest spreken dan al de
schoonheid van Nicholson 's verfijnd-smaakvolle illustraties? Het schijnt dat het
kinderboek van thans, om in te slaan, iets in zich moet hebben van den overvloed
van actie en de nuchterheid in het absurde, waarvan de teekenfilm het verbijsterend
voorbeeld geeft.
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Maar blijven kunnen....
door A. Hendriks-Kappelhoff
Nun fortzugehn von alle dem Verworrnen
das unser ist und uns doch nicht gehört.
(RILKE)
Maar blijven kunnen, blijven tusschen wanden,
Die zoo vertrouwd zijn, dat men ze niet weet,
En toch hun enge drukking niet vergeet,
En daaglijks zien, hoe te bekende handen,
De vreugde willend, scheppen 't keerend leed
Der kleine en mistroostge misverstanden.
Maar blijven tusschen de benauwenissen
Van alles, wat zoo zuiver is bedoeld,
Van al die warmte, die de ziel verkoelt,
Van al het hopeloos, herhaald vergissen,
Van al wat anders doet en ànders voelt,
Maar blijven! Troost voor wie ons zouden missen.
Ja, willend blijven. - In de ooren wel het zingen,
Het zoete lokken van het verre lied,
Dat iets belooft in een vermoed verschiet,
Maar toch zich tot verplichte standplaats dwingen.
Want kleiner is, wie gaat naar 't wijd gebied,
Dan wie meedoogend blijft bij de oude dingen.
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Belijdenis
door M. Mok
De avondnevel hangt boven de landen,
stilte en droom houden de wereld vast
met zachte roerelooze handen.
Ik zie niets meer, ik wankel, op den tast
naar groote zekerheiden, afgedreven
in schemering en duisternis - ik bid,
dat ik nog iets mag vinden in dit leven,
een troost, een onvergankelijk bezit.
Een troost van adem, zoet als bloemengeur,
een troost van oogen, waarin sterren branden,
een hart, waaraan mijn moe gelaat mag stranden,
opdat er zaligheid aan mij gebeur';
een hand die streelt, en het ontfermen trilt
door al mijn leden, dat ik schier moet breken
onder den last van de gena en smeeken:
laat af - niet dit geluk heb ik gewild....
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O neen, ik bid, ik bid niet meer, mijn kind.
Ik heb zoo lang in eenzaamheid gelegen,
en nu, mijn oogen dauwen, want ik vind
Uw lichtende gestalt' op alle wegen.
Gij schrijdt mij door de nachten tegemoet,
ik slaap, ik strek mijn armen naar Uw luister dit is de hemel reeds, waarin geen duister,
geen vuur van angst en eenzaamheid meer woedt.
In deze wereld ben ik opgenomen
voor alle eeuwigheid, en aan Uw zij
dwaal ik, een kind gelijk, dat al zijn droomen
ontluiken ziet, als bloemen in de Mei....
Maar ochtenduur, wanneer de luchten breken,
en door het lichaam huivert nog de gloed
van de extase, die geen dood vermoedt maar reeds begint een zwarte stem te spreken....
Toch, Liefste, weet ik, dat ik U bemin,
dat deze troost mij nimmer kan begeven:
Gij zijt de ademtocht, die mij doet leven,
dit gansch heelal en zijn verborgen zin
en ik ben voor altijd met U verweven.
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Droom van Deya
door Kitty de Josselin de Jong
(....la tendresse! Y a-t-il rien de plus doux, de plus divinement d'accord
avec le don que Dieu nous fait de ses beaux soirs?
Francis de Miomandre.)
Voor Don Fernando en F.
ZIJ stond voor het open venster van het atelier en zag uit over de zee. Hiér had zij
het ontdekt, het steeds verlangde, het nimmer bereikte: de volkomen eenzaamheid,
de volkomen schoonheid.
Zij had het niet voor mogelijk gehouden, dat, wat zij in wanhoop begon: de vlucht
uit de wereld, tot zulk een puur geluk zou worden. Maar deze plek aarde, deze zee
zonder horizon - want nooit kon zij ontdekken, waár de teederheid van het luchteblauw
vervloeide in het blauw van de zee - waren zoó ver verwijderd van haar oude wereld,
dat het leek, alsof zij hier opnieuw geboren was. Een nieuwe, nú eerst levende Clara.
Wat uit het oude bestaan bleef, was het werk. En ook dát had zij den eersten tijd
van haar zijn-hier, niet erkend. Zij woonde in Deya onder een aangenomen naam;
het beschermende ‘Mrs.’ had zij er bovendien voor alle gebeurlijkheden bijgenomen.
Zij was moe. Moe van den roem, van de menschen, de duizend en eén
verplichtingen; moe van álles. En op een goeden dag had zij het besluit genomen,
en was gegaan, zonder uitleg, zonder adres. Haar oude huishoudster vroeg niet en
zij was niemand rekenschap verschuldigd. Haar tentoonstelling achter den rug - zij
was er niet eénmaal geweest.
Van haar werk had zij eén houten beeldje meegenomen: een jonge vrouw, tegen
wier knie een kleinen jongen leunde. De handjes van het kind hielden de linkerhand
van de vrouw omklemd op haar schoot. De rechterhand van de vrouw hield het
jongensgezicht gebed als in een beschuttende schelp.
Dit was het eénige, wat zij werkelijk liefhad. Zij had het tegen iederen koopaanval
beveiligd, door een hardnekkig en beslist: ‘neen’, zonder opgaaf van reden. Er waren
veel liefhebbers voor, had de kunsthandelaar, in wiens grijs-tonige zaal zij exposeerde,
haar verzekerd. Maar geen bod deed haar zwichten. - Ik wensch dit niet in het salon
van een sentimenteele oude juffrouw, die er met dezelfde oogen naar kijkt, als
waarmee zij tegen haar kat of kanarie knipoogt, had zij gesmaald. - En zoogenaamde
kunstkenners, die meenen, alles met hun geld te veroveren, gun ik het nog veel
minder! Desnoods mijn heele oeuvre weg, maar dìt niet. - En zij nam het mee op
haar vlucht.
Nu was het 't eenige sieraad, behalve een schaal van diep iriseerend blauw,
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in de kleine, zonnige kamer, die haar eigen was. Haar eigen - meér, dan zij ooit
bezeten had!
Het was een oud verlangen: Mallorca te zien; misschien uit een ongeweten drang,
de plek te aanschouwen, waar Chopin zijn droom van liefde had geleefd. Want
Chopin's muziek ontroerde haar bóven andere.
In Palma was zij niet lang gebleven. Zij huurde er een auto'tje en ging het eiland
ontdekken. Zij wilde niet dadelijk beslissen, waar zij zou wonen. Het moest óver
haar komen als een ingeving, wist zij.
En zij zocht. Porto Cristo, Artà, Pollensa, Formentor.... bijna was zij bezweken
voor Formentor, met haar overdadige weelde aan mimosa, rozen, convolvulus, anjers
en purperen bougainvillae's; haar zingende pijnboomen aan zee.... Maar toen zag zij
Deya.
De tocht naar Chopin's klooster bij Valldemosa had zij van dag tot dag uitgesteld.
Zij wilde zichzelf niet bekennen, dat zij bang was voor een teleurstelling, nóg een
teleurstelling. Maar toen zij tenslotte toch ging, was het een bedevaart geworden.
Zij was alleén in de kloostergang met de sierlijke, rankende boogjes. Alleén, in
de cel-strenge kamertjes, waarin luttele souvenirs: brieven, portretten, en de twee
stijve poppen, die eenmaal Chopin en George Sand elkaar geschonken hadden. Alleén
was zij, in het ontroerend kleine tuintje vol rozen, met zijn betooverend uitzicht over
vallei en bergen, waarachter zij de zee wist.
En toen op den terugweg reed zij langs Deya en den weg hoog boven de zee. Hier
wist zij het, plotseling en onomstootelijk vast: dit. Zij zocht en vond het kleine huis,
vertrouwelijk genesteld tegen den rossig-bruinen bergwand, wachtend....
‘Het lag te eenzaam,’ zei de verhuurder, een hoteleigenaar uit Sollér, die haar,
Spaansch hoffelijk, overlaadde met bloemen uit zijn tuin, en dien zij ervan verdacht,
een ondergrondsche bergruimte voor smokkelwaar te bezitten. ‘Es solitario,’ zei hij
somber, daarbij zijn hoofd zóó misprijzend schuddend, dat Clara hardop gelachen
had.
Solitario.... ja, dat was het wél. De verkleurde roze pleistermuur, de
grijs-afgebladderde luikjes, het roestige slot in het scheeve deurtje, van een
ondefinieerbare tint.... alles sprak van een eenzaamheid, die in jaren niet verstoord
was geworden.
Clara had gevraagd, het van binnen grondig schoon te maken en wat bij te verven.
Verder mocht nergens aan veranderd worden. Zelf hing zij lichtblauwe gordijntjes
op, en schafte het eenvoudige, zon-gele aardewerk van het eiland aan, voor haar
kleine huishouding.
Haar huis.... De weg liep er onderlangs. Een vermolmde trap voerde naar het
terrasje, waar zij haar avonden verdroomde. Wanneer haar handen steunden op de
warm-gestoofde steen, was het, of haar heele wezen bezit nam van het plekje grond.
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De eerste weken kwam zij nergens. Naar Sollér ging zij voor de noodzakelijke
boodschappen. Men kende haar spoedig. Het ‘buenos diaz’ klonk als een welkom.
Zij wenschte niets. Zij dacht niet terug aan wat achter haar lag. Die volle, óvervolle
jaren bestonden niet langer. En de toekomst hield slechts eén belang in: hoe lang zal
dit duren.... deze vrede, deze verlangeloosheid?
Niemand stoorde haar. De vreemdelingenauto's stoven onder haar voorbij. Niemand
hield ooit stil op dit allerschoonste punt, om zich te verzadigen aan het onvergelijkelijk
blauw van de zee. Clara had het gevoel, of zij uitverkoren was, een geheim te
ontraadselen, dat hier verborgen wachtte.
Zoo was haar leven een stille, tevreden eentonigheid - tot nu drie weken geleden.
Zij stond op het terras, droomerig starend naar de zon, die zich gewonnen gaf in
stroomen rood en goud. Vaag drong het regelmatig geronk van een naderenden motor
tot haar door. Ineens was het geluid weg.... zoo plotseling, of iemand er met een
schot een eind aan had gemaakt. Dat deed haar opschrikken; zij had gehinderd haar
oogen afgewend van de zee en het hoofd gebogen naar den weg ónder haar.
Een man stond daar, naast zijn motor; zijn stofkap hield hij in de hand. Als
verdwaasd keek hij.... of hij een geestverschijning zag. Zij staarde een moment
verwonderd terug, trok toen het hoofd in.
- Madame, hoorde zij. Niet begrijpend, boog zij nogmaals voorover. Was hij den
weg kwijt - wat wilde hij....
- Madame, klonk het opnieuw. - Permettez-moi....
Een beschaafde stem had hij. Naar het timbre te oordeelen geen Catalaan of
Mallorcaan, dat hoorde zij wel. Een Fransch toerist misschien....
Zij wachtte nog steeds zonder een woord, wat hij te zeggen had. Hij klom een paar
treden het vermolmde trapje op, zij bleef aan de bovenste trede staan. Toen had hij
met een simpel excuus in zeer snel Fransch haar uitgelegd, dat hij zoo verrast was
te zien, dat dit huisje bewoond was. Hij woonde in Palma. Als architect moest hij in
opdracht voor een bouwmaatschappij in Lille, studies van den Moorschen bouwstijl
maken. Op zijn zwerftochten was dit huisje hem meermalen opgevallen. Hij dacht,
dat het onbewoond was. En nu.... eh bien....
- Eh bien? Et maintenant? had zij geamuseerd herhaald, glimlachend om zijn
plotseling verlegen gestamel.
- Oui, maintenant - het was zoo onverwacht. Hij klom dikwijls op het terrasje, om
het uitzicht. Toujours seul. De touristen zién zooiets niet, minachtte hij. Nu was hij
eenige weken ziek geweest en daarna had hij zooveel werk, dat er geen avond
overbleef. Dit was de eerste maal, dat hij het kon ontvluchten. - Ik hield het niet uit,
zei hij. - Ik moést eruit. En nu was zij hier....
- Als een indringster, vulde zij aan.
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- Non, non. Dat was het niet. Maar zij moest hem vergeven, dat hij haar lastig had
gevallen. Hij zou een andere plek zoeken, wanneer dit haár toebehoorde. Woonde
zij hier dan?
- Ja, zij woonde hier.
- Voor langen tijd?
- Voor.... zoo lang mogelijk, aarzelde zij.
Hij stond steeds onder haar, zijn kap omklemmend.
Zij zwegen beiden.
- Alors, madame, je vous demande pardon encore une fois. Je chercherai....
Zij was hem in de rede gevallen. - U waart de eerste, die dit ontdekte. Wanneer u
hier de zee wilt zien....
Zij trad opzij en zag niet om, of hij haar volgde.
Het volgende oogenblik stond hij naast haar op het terras.
Opnieuw een moment van stilte. Toen, na eenige minuten te hebben uitgezien over
de zee, die in parelmoertinten verkleurde, boog hij voor haar en met een paar woorden,
die haar vreemd troffen, nam hij afscheid.- Je vous remercie, madame, de m'avoir offert le repos.... Voór zij kon antwoorden,
was hij verdwenen, en een halve minuut later hoorde zij den motor.
Hij was weérgekomen, haar vriend van de zee.
Iederen avond op hetzelfde uur, drie weken lang.
Hij vroeg niets. Hij wist haar aangenomen naam.... dat was ál. Zij kende zijn naam:
Raymond de Tuyrenne.... een klank.
Het stoorde haar niet, dat hij kwam. Zij spraken nooit veel. Een enkele keer las
hij haar voor, gedichten meest, Verlaine of Baudelaire.
Zij keken naar de zee; hij vertelde van zijn onderzoekingstochten in de oude en
nieuwe architectuur - nooit nog was hij in het huisje geweest. Clara voelde zich
wonderlijk vertrouwd met hem. Het was goed, met een mensch samen te zijn, die
haar slechts kende als individu.... een mensch zonder stempel. Eénmaal in de drie
weken had hij, over zichzelf sprekend, zich onderbroken en haar vluchtig aangezien:
- Je suis fatigué du monde, comme vous, madame, n'est-ce pas? En haar antwoord
niet afwachtend: - Het is goed, om weg te gaan van de wereld, maar wij hebben er
helaas een opdracht te vervullen.... vroeger of later moeten we terug.
- Ethiek, smaalde zij.
- Geen ethiek. Une loi....
- Ik ken geen wet - niet meer.
- Madame! Vous, comme chacun de nous. Zelfs hier....
- Hier is rust. Méér verlang ik niet.
Hij had haar peinzend bekeken en was toen heengegaan.
En den volgenden avond betrapte zij zich erop, dat zij zich afvroeg, of hij
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komen zou, - of hij die laatste woorden als een beleediging had opgevat?
Maar hij kwam en doelde niet op het gesprokene van den vorigen dag. Hij was
getrouwd, wist zij. Zijn vrouw was tijdelijk in Parijs; hij had geen kinderen.
Hij wist, dat zij Hollandsche was. Zij had het niet noodig geoordeeld, over haar
omstandigheden of haar werk iets te zeggen.
Meermalen stond zij met het beeldje in de hand, het liefkozend met voorzichtige
vingers. Als hij dit zag - zou hij ervan houden? Zou het hem iets zéggen? en als
beschaamd, zette zij het na dergelijke gedachten onmiddellijk op zijn plaats terug.
Zij vond het werken in hout heerlijk. Het voelde warm en levend in je vingers marmer bleef koud, al was het prachtig materiaal. Het zien van Mestrovic's en
Rosandic's werk was haar een openbaring geweest en gaf aan haar loopbaan een
beslissende richting. Een wellust was het snijden in het glanzende, donkere hout,
waar alle kleurnuancen in speelden. Het was in hout, dat zij haar beste dingen zag
ontstaan. Het was in hout, dat haar naam beroemd werd.
Nu, voor het eerst sinds maanden, voelde zij weer het verlangen naar haar werk,
en met den dag werd dat verlangen heviger. Zij zocht naar geschikt hout: Pijn-, of
olijf.... zij wist niet, of het gaan zou. De primitieve mesjes en beiteltjes bekeek zij,
als een kind een nieuw stuk speelgoed - in twijfel er iets mee te bereiken.
Maar onder haar modelleerende, kervende vingers, groeide het: een man, een
vrouw, een stukje lage muur. Op den muur rustten de handen van den man en de
vrouw in elkaar. Zij keken elkaar niet aan: hun blikken schenen het raadsel te zoeken
van een onzichtbaren horizon.
Clara werkte koortsachtig, iederen dag opnieuw. Het werd goed, het leefde. Zij
kon, wanneer zij het gezicht van den man bevoelde, zich verbeelden, dat het
vleesch-zelf zich vormde onder haar koesterende aanraking.
Uit het Niets, herhaalde zij soms in zichzelf, le Néant....
Dat is het: uit het Niets - Alles. Die vreemde.... ook hij is opeens uit een onbekende
verte gekomen.... volgens een wet, zou hij zeker zeggen. Onzin.... Ik heb nog nooit
verlangd naar iemand. Mijn heele leven wás iedereen er. En door dezen man, die je
niet kent, die niets van je weet, is de dag goed, waarop hij komt. Ik hoef mezelf niet
voor den mal te houden, dat heb ik nooit gedaan.... Maar wanneer ik spreken zou,
kende hij me dan meér, dan nu?
Ik weet, dat hij goéd is. Ik zou hem alles durven zeggen.... En toch geloof ik, dat
dit het eenige is: ongezegd wéten. Ik heb alleen menschen om mij heen gehad, die
moesten praten, om te weten van elkaar. Jij niet, Raymond.... Jij gunt mij aan mezelf,
je dwingt niet - als je wist, hoé dankbaar ik je ben! Hoé dankbaar! Zij strekte haar
armen wijd, in een héél
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haar lichaam doorstroomend weeldegevoel. De zaligheid, dat ik je niet hoef te vragen,
binnen te komen.... dat het niets geen verschil maakt, of je het huis gezien hebt - of
niét! Of je mijn werk kent, of niet. Of je mij kent....
Dat we elkaars Ik eerbiedigen, - Je bent de eerste, die hoórt in mijn vrijheid! Vrij
ben ik, vrìj....!
Zij hoorde een gerucht in de kamer onder het atelier, hield den adem in. Wat was
dat, op dit uur. - Zeven uur, dat kon Raymond nog niet zijn. Hij kwam nooit voór
negen uur. Het was Zondag, zou hij tóch?....
Zij moest zien, wat het was. Haar boetseerschort gooide zij in een hoek, zij waschte
haar handen - geen spoor bleef van haar werk.
Zij leunde in de deuropening en keek.
Raymond stond voór het beeldje; aan zijn voeten lag een bos vuurroode anjers.
Hij hoorde Clara niet. Hij strekte een hand, en nam die terug, voór hij het beeldje
had aangeraakt.
Had zij geluid gegeven? Hij wendde het hoofd met een schok naar haar toe. Met
eén stap was hij bij haar, greep haar beide handen, legde ze aan zijn borst.
- Vous! Elle est de vous - Madame! Clara.... Clara - stamelde hij. - Comment n'ai-je
pas deviné!....
Geen excuses over zijn binnenkomen, over dit optreden. En zij vroeg niet; zij stond
voór hem en boog het hoofd - voor de eerste maal in haar leven.
- Oui, c'est moi, bekende zij. Het kwam niet in haar op, te zeggen, dat zij het beeldje
gekócht had. Nu mocht hij de waarheid weten. Maar hoe kon hij denken....
Zij maakte haar handen los, begon te spreken: - Vous êtes donc entré....
Hij viel haar in de rede. De Zondag was zoo lang en bovendien, binnenkort - mais
non.... Hij verlangde naar deze plek. Hij had geklopt, vele malen. Toen er geen
antwoord kwam, dacht hij, dat zij uit was en wilde hij de anjers op haar tafel zetten
als groet en weer heengaan.
En daarop had hij déze ontdekking gedaan.
Maar hoe wist hij, dat het beeldje haár werk was? Haar naam....
Ah! Comment, comment? Dat zij hem haar eigen naam niet gezegd had, wist hij
dadelijk. Dacht ze, dat zij jokken kon?
Hij was op haar tentoonstelling in den Haag geweest, heel toevallig, en later ook
in Brussel, toen hij hoorde, dat zij daar exposeerde. Hij had het onmogelijke gedaan,
juist dit beeldje te veroveren. Maar hij had gefaald. Onverbiddelijk was zij - ja! Toch
had hij de kunstenaresse geëerbiedigd, die het behouden wilde en voor geen prijs
bezweek. - Want ik heb gevoeld, dat dit met uw ziel gemaakt is - le sang du coeur!
Niet ál uw werk, maar dìt wel. En dat kan niet betaald worden. Toen hij het nu hier
zag.... het was een ingeving.
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Zij zwegen. Tusschen hen in stond het beeldje. Op den donkeren vloer lagen nog
altijd de anjers.
- Bent u boos, dat ik u ontdekt heb? vroeg hij nederig.
- Neen. Het is goed. Soms is het 't eenige, wat men wenscht - al weet men het zelf
niet. Maar het maakt hier geen verschil.
- Geen essentieél verschil, non. Maar iéts is toch anders voor mij, sinds ik dit weet.
- Wát is anders.... Haars ondanks was er spanning in haar stem.
- Ik heb nu gevonden, wat ik sinds mijn kinderjaren gezocht heb, wat ook de
voornaamste reden was, waarom ik dit beeldje bezitten wilde; want het is een
symbool....
- Alors?
- J'ai trouvé la tendresse - enfin.
- Tendresse, herhaalde zij zacht.
- Wilt u met mij meegaan naar het terras? vroeg hij. - Dan zal ik u iets van mijzelf
vertellen.
Op een verbreeding van het lage muurtje zette zij zich neer. Hij bleef naast haar
staan, en met zijn gezicht naar de zee, sprak hij voor zich uit: - Mijn geschiedenis is
niet belangrijk of interessant, maar ik wil, dat u weten zult, wat u gedaan hebt voor
mij, die uw eenzaamheid niet respecteerde. - Op een protestgebaar van haar, sloeg
hij geen acht, maar vervolgde: - U kent mijn naam; ik heb geen reden, dien te
veranderen, want ik behoor aan niemand, dan mijzelf. U kent mijn werk; dat ik
getrouwd ben, weet u. Wat u vérder weet, zegt uw intuïtie alleen. Het is het
wonderlijke en mooie, dat wij elkaar slechts kennen uit vermoedens.... Wanneer ik
over eenige dagen terugkeer naar mijn vaderland - hier maakte zij een geluid van
schrik, maar hij sprak verder, zacht en monotoon:
- Wanneer ik terugkeer, dan zal ik weten, dat er eén plek aarde is, waar waárlijk
vrede is. En eén mensch, die weet, wat teederheid is....
Mijn jeugd in Parijs was heel eenzaam. Ik woonde met mijn vader. Mijn moeder
heb ik niet gekend. Broers of zusters had ik niet. Mijn vader was bankier, zijn eenige
liefde was het geld; ik stond hem in den weg. Ik droeg een nooit gestild verlangen
naar teederheid in mij. Als kind, keek ik elken jongen aan den arm van zijn moeder,
met jaloersche oogen na. Ik was jaloersch op de straf van zoo'n jongen, omdat ik mij
de verzoening voorstelde....
Mijn moeder was voor mij een tweede Maria. Ik ben niet bijzonder geloovig; ik
heb als eenig houvast een onverzwakte Moedervereering van mijn jeugd
overgehouden.
In den oorlog was ik. Ik heb met woede gevochten, soms mijzélf bevochten in den
vijand. De eenzaamheid dáar, was minder groot dan thuis.
Toen ik thuiskwam, ben ik gaan werken als een krankzinnige, om te vergeten. Mijn vader hielp me aan een positie. Hij had zooveel relaties, en
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kende zooveel menschen, die hem iets schuldig waren. Met geld kocht hij mij een
bestaan. Verstaat u mij wél: une existence, pas la vie....
Ik zocht een vrouw. Maar ik zocht oók de moeder. En ik had de waanvoorstelling,
dat schoonheid, goedheid waarborgt. Ik kende immers noch het eén noch het ander!
Mijn dorst naar beiden was in de oorlogsjaren bijna tot een ziekmakende obsessie
gegroeid.
Mijn vrouw is mooi. Laat mij niet meér zeggen. Zij wilde geen kinderen. Zij wilde
slechts mij.... en heerschen. Het was niet haár schuld. Haar wereld en de mijne lagen
zoó ver uiteén, dat alleen het besef, wat wij beìden tekort kwamen, ons samenleven
tot iets goeds had kunnen maken: een pósitief leven. Maar wij waren ook beiden te
zeer gebonden gebleven. Ik heb nooit geweten, wat een ‘vrij’ leven was. Vrij van
óverbewust reageeren.
Ik ben nu achter in de veertig en ik ben moe. Mijn werk doe ik alleen, omdat een
dag gevuld moet worden met iéts, en de wereld verwacht, dat ik werk. Mij losmaken,
van wat er van mij verwacht wordt, kan ik niet meer.
Mijn vrouw heeft geen sterke gezondheid, zij vergt veel zorg en aandacht. Zij
houdt van haar précairen toestand, zij koestert er zich in, en zij zegent zichzelf en
mij, dat wij zoo verstandig geweest zijn, geen kinderen te hebben. Raisonnable....
hij lachte even, bitter. - De eénige onverstandige daad van mijn leven, was de oorlog.
Wat wij daár aan onverstand gespendeerd hebben, moet ik mijn leven lang verder
boeten, met een teveel aan verstand, en een tekort aan gevoel.
Un enfant.... hij stokte een moment. - Daárom moest en zou ik dat beeldje hebben.
Het was voor mij een tastbaar geworden jongensdroom: een moeder, die je begreep,
die je ‘tendresse’ gaf! Ik had mij altijd voorgesteld, dat het zoó was: bij je moeder
was rust, veiligheid. Bij haar vondt je vergoeding voor alles, wat leelijk,
minderwaardig en onbegrijpelijk scheen. Daarom.... uw beeldje heeft mij vervolgd,
en toen ik het niet kon bemachtigen, was dat voor mij een aanwijzing temeer van het
noodlot. Het bewees me, dat voor mij de verwerkelijking van een illusie niet was
weggelegd.
Sentimental? Peut-être....
Ik hield het in Parijs niet uit, ik ben naar Lille getrokken. Maar ook daár benauwde
het me na eenige maanden, hoewel het rustiger leven mijn vrouw goeddeed. Zij
erkende dat echter liever niet, want haar zwakte is haar machtigste wapen tegen mij.
Ik heb alles in het werk gesteld, om die opdracht ter bestudeering van de
bouwstijlen hier op Mallorca, te krijgen. Het gaat erom, wat hier oud is, te herscheppen
en bruikbaar te maken voor villabouw in Bretagne. Het onderzoeken van al die
brokjes schoonheid was een genot, en ik miste niets; niet de wereldsche genoegens,
niet de société.... tot ik u vond.
Dien eersten avond - vous souvenez-vous? U stondt daar en keek uit over de zee.
Mon Dieu, nergens is de zee zoo puur en doorzichtig als hier....
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U wás er en er ging rust van u uit. Toén besefte ik, wat ik miste. En u liet mij komen
- onbevreesd! U vroeg mij niet.... ik heb uw talent om te zwijgen bewonderd. En
nu.... als ik heenga.... zal ik nooit meer eenzaam zijn, want ik weet u hier. En wat ik
sinds mijn kinderjaren gezocht heb, weet ik hiér bewaard, á jamais.
Hij zweeg. Aan hun voeten was het nauw'lijks waarneembaar gerucht van de zee.
De hemel was verbleekt tot doorschijnend rose en mistgrijs en nam aan den horizon
de zilver-glanzende oneindigheid op.
Op den muur lag de hand van den man tot een vuist gebald.
Clara keek naar die hand. Gefascineerd, kon zij naar niets anders meer zien. Goéd
was die hand.
Zij hield den adem in,.... boog zich voorover en legde beide haar eigen handen om
die gesloten vuist. Toen, heel zacht vouwde zij de vingers open tusschen haar palmen.
En daarna vleide zij haar wang tegen die saamgeklemde handen, bracht ze aan haar
lippen.
- Niét doen! De man schokte op. Maar in eén gebaar trok hij haar op 't zelfde
oogenblik dichter naar zich toe, hief haar op, tot haar gezicht bijna het zijne raakte.
- Clara, petite Clara.... et vous.... qui êtes-vous? Votre vie....
Zij glimlachte. - Daar is niets over te vertellen. Ik had een leven, dat uitsluitend
aan anderen behoorde, sinds ik naam had als beeldhouwster. Voór dien tijd was ik
vrìj, en tevreden. Ik werkte, ik verlangde niets anders. Toen kwam de roem en toen
kwamen de menschen, en daarom ben ik hierheen gevlucht.
- Laat je niemand achter?
- Niemand, die mij wérkelijk lief is. Ik moest mezelf terugvinden.... ik kán niet
werken, als ik niet vrij ben. Hier is het goed. Ik betreur niets.
- Wil je niet terug?
- Nog niet, o nee, nog lang niet! Ik wil ook niet aan een bepaalden termijn denken,
niet afbakenen. Alleen werken, wanneer ik wil, ik bedoel: wanneer ik gedreven word,
zooals....
- Zooals?
Zij dacht aan de twee figuren in haar atelier en stokte.
- Zooals bij dit beeldje - zij bloosde om den leugen. - Maken, wat gemaakt moét
worden. Altijd beter. En wachten, wachten kunnen....
- Attendre.... Hij legde een arm om haar heen. Zij stond roerloos. Dit - was de
vervulling - dit herkennen....
- Vanavond.... hij zag haar niet aan. - Deze avond.... Ik heb mijn leven lang
gewacht. Nu ik heb gevonden, moet ik gaan. Hoe kán ik....
- Vous pouvez rester. Zij hoorde zich zelf spreken en verwonderde zich niet. Hij
lichtte haar gezicht in beide handen hoog.
- Wil je, dat ik blijf?
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- Ja.
- Is het.... heb je nooit liefgehad?
- Nooit.
- Mon Dieu....
Zij legde haar hoofd tegen zijn schouder. Zij kon niet bewust denken; zij zuchtte,
diep. Het klonk als een snik. Hij nam haar handen en vouwde ze ineén. En toen kuste
hij haar - haar oogen, haar open voorhoofd, haar zachte, gewelfde lippen. - Chérie,
toute chère, liefkoosde hij.
Zij liet het óver zich komen.... zij was niet bang. Dit was, wat komen moest.
Zij zaten aan de ronde tafel, de anjers tusschen zich in. Zij aten het knappende
brood en de gezamenlijk gebakken omelette.
En later keken zij naar het donkeren van den nacht. Zij zagen de sterren komen,
en hun stemmen fluisterden, terwijl zijn handen de hare niet los lieten.
Het leek, of alleen dìt oogenblik hun het besef van tijd gaf. Niet, wat wás. Oók
niet de dagen, dat zij elkaar kenden.... en evenmin de toekomende, waarin zij opnieuw
alléen zouden zijn.
- Tendresse, fluisterde Raymond nog eens. - Tendresse.... c'est plus que l'amour....
c'est tout, tout.... Et tout ceci, c'est nous: la mer, le silence, la nuit-même.... n'est-ce
pas, Clara?
- C'est nous, herhaalde zij. Ze stond op, nam hem bij de hand en ontsloot de deur
naar haar kamer. Als voor een heiligdom wachtte hij eén seconde stil op den drempel.
Toen wendde zij zich naar hem toe, en haar oogen wijd en ernstig in de zijne:- C'est nous.
Bij het opkomen van de zon stonden zij op het terrasje en zagen de zee rimpelloos
glanzen, een diepe, stralend-blauwe spiegeling.
- Wij hebben alle uren van den dag samen gekend, zei Raymond. - Den middag,
den nacht...., den ochtend....
Zij glimlachte tot antwoord.
- Ik zal niet meer komen, voór ik heenga.
- Neen, liever niet meer.
- Geloof je, Clara, dat er voor ons een andere mogelijkheid is, dan déze? Als je
het gelooft, als je het weét, moét je het zeggen!
- Voor óns niet - Raymond. Want jij hebt nooit de vrijheid gekend en ik kán niet
gebonden leven. We zouden geen van beiden weten, hoe ons zélf te zijn. En kunnen
we dat volhouden? Jij en ik niet!
- Neen, jij en ik niet. Maar.... ik wil dat er iéts van mij bij je is.... ik wil je iets
geven, dat mij heél lief is. Ik heb alleen zoo weinig, niets dan het
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boekje van Verlaine, waaruit ik je heb voorgelezen. Ik kocht het, toen ik zeventien
jaar was; het heeft mij nooit verlaten. Ik heb er overal in aangeschrapt en ik heb nu
naast mijn naam, den jouwen erin geschreven. Wil je dat aannemen?
Zij kuste de vingers, die het boekje omklemden. Hij citeerde, terwijl zijn stem
trilde: ‘Et puis voici mon coeur, qui ne bat que pour vous....’
Vous souviendrez-vous, Clara?
- Toujours. Je....
Zij vluchtte in huis; toen zij terugkwam, hield zij het beeldje van de vrouw met
het jongetje in de hand.
- C'est á vous, zei zij eenvoudig.
- Clara.... petite....
- Ik kon het niet verkoopen, omdat ik het slechts kon afstaan, wanneer het zijn
bestémming had gevonden. Nu is het van jou. Want.... als je nu gaat, moet er toch
eén illusie voor je vervuld zijn. Et tout ce qu'il y a de tendresse, sera pour vous.... á
jamais.
Hij nam het beeldje van haar aan, streelde het met behoedzame vingers. Daarna
zette hij het voorzichtig op het muurtje voór hen en boog zich over Clara's naar hem
opgeheven gezicht. Hij tastte dat gezicht áf met zijn vingertoppen, als wilde hij de
merkteekenen ervan onuitwischbaar gegrift weten in zijn huid. En toen stonden zij
roerloos, als aanéén geklonken, hun oogen in elkaar. Zóó lang zagen zij elkaar aan,
dat zij eindelijk beiden de oogen sluiten moesten.
Nog éénmaal kuste hij haar, en zijn eenig antwoord was: - Ik zal trachten, mij dit
waardig te maken....
- Ga nu, ga nu, smeekte Clara. Zij hield het niet langer vol.
Hij stond op den weg en zag óp naar haar. Geen van beiden sprak een woord. Zij
keken slechts. Er was geen geluid, nergens. Toen drukte Clara het boekje tegen haar
borst en trad terug van het muurtje.
Nu bleef alleen de zee.... en achter haar het leege huis.
Hoe lang zij in het atelier stond, op dezelfde plaats, waar zij zoo dikwijls naar het
geronk van zijn naderenden motor geluisterd had, wist zij niet. Zij herhaalde in stilte,
altijd weer: Het kon niet anders.... het kon niet anders.... En iéts blijft toch: plus que
l'amour, zei Raymond.... En het beeldje heb ik....
Zij keek, intens en gespannen, naar de figuren van den man en de vrouw.
Dit is, mét het andere, het beste, wat ik gemaakt heb, wist zij. Maar nooit zal
iemand het zien. Want het diepste van jezelf, de eenige werkelijkheid, kán niemand
zien.... zoomin als een droom gezien wordt. En wat wìj gekend hebben, was
duizendmaal mooier dan een droom.
Een snik ontsnapte haar. Zij beet op haar lippen: dát nooit.
Haar oogen zochten.... en vonden.
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Met beide handen greep zij den hamer, en toen, door één slag, verbrijzelde zij het
beeld.
Zij stond voor het open venster en zag uit over de zee.
- Nu is het voor altijd van ons.... Deze plek....
Desnoods ál het andere verliezen, als ik dìt maar behouden mag.... Als ik hier mag
terugkomen.... Deya....
Augustus '35.
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Louise
door J. van Hattum
Als jij er bent, trek ik mijn veter stuk
en sta direct weer onzin te verkopen;
jij schudt je hoofd en wijst mij op die knopen:
de registratie van mijn groot geluk.
Jij bent zo kalm - zo ijzingwekkend kalm,
dat ik soms denk: ‘Zal ik d'r nu vermoorden?’
en dan, bevreesd, dat jij mijn denken hoorde,
zeg ik: ‘Liefste, weet, ik houd niet van getalm....’
Dan zég ik: ‘Liefste....’, maar ik voel je hals,
die door mijn beide handen wordt omsloten;
ik haal je aan, om dan je af te stoten;
ach, tussen ons is alles scheef en vals.
'k Vermoord je - 'k vloek 't intern vocabulair....
(je Ma: ‘Jij weet zo met haar om te springen
en 'k weet: Louise heeft van die nare dingen....’)
- en toch, Mevrouw, de toestand is precair.
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Jij hebt iets van een vis - een trage vis een vis, die weer iets heeft van lome slangen;
er bleef van wier en schubben om jou hangen;
't is, of men naast jou, onder water is.
Dat is zo naar - zo allerijselijkst naar;
daar is van tocht rond jou en druipsteengrotten
en vochte muren, schimmelwand in krotten,
en tussen ons is alles zo onwaar.
't Is zo onwaar - het is gemeen bedrog
en toch: Waarom kan ik je dan niet missen?
je hebt ogen, als de grote aquariumvissen;
ik haat je en begeer je altijd nog.
Louise - zie de veter is weer stuk
en 'k moet naast jou weer voor schandaal gaan lopen.
‘M'aimes tu?’ - ‘Un peu?’ - ‘Beaucoup?’ - Tel maar de knopen:
die registratie van ons groot geluk.
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Hoe een menagerie ontstaat
door Juul Roggeveen
I
TOEN de musschen zich lente-dronken op het mos van het platje begonnen te
wentelen en elkaar sjirpend in de veeren vlogen, trossen twetterende spreeuwen de
takken der hoogste iepen-langs-de-gracht deden doorbuigen, kwam Tom op een dag
thuis met een groot pak. Rie wilde juist een nieuw vel in haar schrijfmachine schuiven,
maar zij talmde, keek nieuwsgierig toe, terwijl hij handig het touwtje losmaakte.
‘Schotsch bloed verraadt zich steeds,’ dacht ze; ‘zooiets zou ik allang doorgeknipt
hebben.’
Francis Elisabeth staakte haar solo-dans op de smachtende tonen van ‘Parlez moi
d'amour,’ die door een straatorgel werden uitgebulderd, en hurkte naast Tom, haar
brutale neusje bijna op het glimmend-bruin papier.
‘O....oh,’ haalde ze even later uit en klapte in haar handen: ‘Nice shoesies for
Tom!’
Rie's mond viel open toen zij de hooge laarzen zag in gezelschap van een Rucksack.
‘Wat moet je daarmee?’
‘Wandelen,’ was het laconieke antwoord.
‘Francis Elisabeth moet loopen. Haar beenen bevallen me niet. Ga 's staan, baby!
Heels together. Zie je wel? Dat kan ze nieteens. En ze loopt niet, ze sloft. Zondag
beginnen we. Voor jou is het ook goed, je zit altijd in huis. Ik heb een wandelkaart
gekocht.’
Rie stond zoo woest op dat haar stoel omviel; ze moèst een luchtsprong doen om
haar plezier te uiten. ‘Eenig! O.... je weet niet hoe ik naar buiten verlangen kan, nu
het lente wordt. Soms kan ik het bijna niet uithouden....’
‘....Ja, dat past,’ mompelde Tom, die zich den Rucksack had omgegespt.
‘Ga je daarmee loopen?’ vroeg ze, een beetje aarzelend.
‘Ja, natuurlijk. We nemen van alles mee. Sandwiches, thermosflesch, eieren,
vruchten - anders wordt het te duur. We moeten tòch al een boot of trein nemen om
ergens te komen. Amsterdam heeft nu eenmaal geen Hyde Park. Vind je 't gek?’
‘Nee, maar....’
‘Jij denkt altijd aan de menschen. And I don 't care a hang.’
‘Nor do I!’ Maar ze wist dat ze het jokte. Ze had ouderwetsche, echt Hollandsche
ideeën omtrent het betamelijke. ‘Maar ik zal er niets van laten merken,’ nam zij zich
voor.
Den eersten Zondag trokken zij naar Schellingwoude. Een windstille April-
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dag, de hooge lucht wolkeloos blauw. Er was geen plaatsje onbezet op het
passagiersbootje; Amerikaansche toeristen zaten naast breede, gemoedelijke
Jordaanvrouwen met kinderwagens.
Zij puften langs de droogdokken en groote oceaanschepen op non-actief, wier
klassieke heidennamen een trieste bespotting waren, dan passeerden zij een
Indië-vaarder, wuifden en lachten terug naar de matrozen en Javaansche bedienden,
die over de verschansing leunden. Rie stak haar kin in de lucht en liet het koeltje
langs haar wangen streelen. Zoodra zij op het water was, voelde zij zich altijd volbloed
zeeman en had een zekere meelijdende minachting voor den wal in het algemeen.
‘Die landrotten hebben er geen idee van dat hier zoo'n fijn briesje waait,’ dacht ze.
Heerlijk, met al je zinnen dat blauw van den hemel en blauw van het water in te
drinken, je blik te verzaden aan zonneschittering op duizenden golf-rimpels....
Boven hun hoofden krijschten de meeuwen, ijle kreet van wind en oneindigheid;
zij zwierden in wijde bogen of werden, op een golfkam, één met de beweging van
het water. Tom bestudeerde zijn wandelkaart; een groefje van aandacht boven zijn
rechten neus en Francis Elisabeth keek telkens om naar het menschje met den witten
haarpluk midden op zijn ronde bolletje, in den kinderwagen achter haar. Hij was
een-al gezonde rozigheid, glimmende huidkussentjes en kuiltjes; zijn tandelooze
mondje lachte breed en riep uh! uh! Zijn onbeholpen vingers graaiden en de poezele
voetjes trapten wat zij konden.
Francis Elisabeth lachte luidruchtig, haar blauw gemutst hoofdje heen en weer
schuddend zoodat de lange, witte linten wapperden. ‘Hij wil me pakken. Kan hij niet
praten?’
De moeder knipoogde naar Rie. ‘Zukke kinders toch, hè. Bè-jij zoo'n lekkere
kleine dot, zus? Ga je uit mit je mammie?’
‘En met m'n man,’ kwam het verbluffend antwoord. Zelfs Tom kon een glimlach
niet weerhouden. ‘Je bent me er eentje,’ zei hij.
In Schellingwoude begroette zij de dorpskinderen langs den groenen dijk vriendelijk
met ‘Tata, you people.’
Het dorpje dommelde nog. Visschers stonden voor hun huizen en keken apathisch
naar de stedelingen die met het motorbootje waren meegekomen. In het stugge gras
van den hobbeligen dijk bloeiden welige bossen vroege pinksterbloemen en eereprijs,
blauw als Italiaansche luchten.
Rie scheen van plan overal te blijven staan om geestdriftige monologen te houden,
maar Tom maande: ‘Doorloopen, alsjeblieft; hoe verder we gaan, des te meer kans
hebben we op een rustig plekje.’
Baby moest zich alleen redden, tot haar groote woede. Het oneffen pad dwong
haar de voeten op te tillen; met een onweersstorm op haar voorhoofd zwoegde ze
achter haar ouders aan, zwaaiend van inspanning, af en toe. De
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einden van haar blauwe cape flapperden als vleugels. Wanneer ze slofte, viel ze op
den harden grond en dat noopte haar uit haar oogen te kijken. Na een half uur zei
Tom, kritisch en niet zonder voldoening kijkend naar het Klein Duimpje met den
vuurschietenden blik van een kwaden reus dat al strompelend en waggelend naderde:
‘Zij loopt al veel beter.’
Een half uitgeholde zandheuvel die in een platte landtong eindigde, kozen zij voor
hun picnic. Daar schenen zij omringd door de blauwe golven van het IJselmeer dat
de warmblauwe lucht weerspiegelde en zelve zoo'n verfrissching was, weldoende
koelheid ademde. Want de zon brandde al.
De illusie van een hoekje voor hen alleen duurde niet lang. Er kwamen méér
menschen met kinderen die het waagden over ‘hun’ heuvel te loopen, zoodat
zandlawinetjes in hun haar en nek stortten, ja die zelfs den heiligen grond van het
landtongetje ontwijdden bij het wilde krijgertje-spelen.
‘Nee, dat is niets,’ zei Tom na een poosje, teleurgesteld. ‘A bit of privacy we want.
Jammer, het is hier zoo mooi.’ En hij keek spijtig naar de witte zeilen der laveerende
booten, naar de licht voortgepeddelde kano's en de vroolijk puffende plezierjachten.
‘Als we in Londen woonden gingen we naar Kew Gardens of Hampstead Heath. En
overal zijn de recs1). Daar trekken óók veel menschen heen maar er is vrijheid, ruimte
voor iedereen. Hier loop je elkaar zoo gauw in den weg. Het is allemaal zoo eng,
zoo klein. Enfin, we geven den moed nog niet op. Volgende week probeeren we 't
ergens anders.’
Hun volgende tocht was naar Broek-in-Waterland. Daar wandelden zij over smalle
wegen, tusschen de lage, grazige weiden zonder een enkelen boom en de lucht was
vervuld van leeuwerikzang: duizendvoudig steeg het trillend triomflied omhoog naar
het witte licht. In het plokkig gras vierden kieviten hun lente-tierigheid uit. Zij vonden
een beschut plekje: een dam aan het einde van een doodloopenden weg, doorspikkeld
met speenkruid en madelieven. Daar vleiden zij zich neer op den drogen, warmen
grond.
‘Hè, eerst even bekomen,’ zuchtte Rie; ‘dat April al zóó warm kan zijn.’
En Tom, zijn armen achter 't hoofd, de oogen gesloten, murmelde droomerig:
‘Whanne that April with his shoures sote
The droughte of March has perced to the rote
And bathed every vein in swiche licour
Of whiche vertue engendred is the flour;
Whan Zephirus eke with his sote brethe
Enspirid hath in every holt ant hethe
The tender croppes, and the yonge sonne
Hath in the Ram his halfe course yronne,
And smale foules maken melodie
That slepen all night wit open eye....’

1) Recreation grounds.
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‘Niemand heeft de lente bezongen zooals Chaucer!’ besloot hij geestdriftig.
‘Ik dacht wel dat je lievelingsdichter er bij te pas moest komen,’ zei Rie, zacht
plagend. ‘Maar Shelley is toch veel grooter. Lyrischer.’
‘Lyrischer - ja. Chaucer is eenvoudig-vertellend, maar hij heeft zoo'n fijne charme,
zoo'n eenvoud en wijsgeerigheid. Hij is volgens mij de grootste Engelsche dichter
die ooit geleefd heeft.’
‘Zeg! Nu overdrijf je weer een beetje.’
‘Nee! Ik meen het. Niemand kan aan hem raken. En zijn taal, dat prachtige
middeleeuwsch.’
‘Ah! Dàt is het. Weet je wat ik denk? Dat jij eigenlijk een betooverde ridder bent.
Een van de Knights uit de Canterbury Tales. En ik heb ook vaak gedacht dat je een
middeleeuwsch-flinke manier hebt om iemand onderhanden te nemen. Daar weet jij
van mee te praten, hè baby?’
‘Yes, I do,’ zei Francis Elisabeth, die altijd precies begreep wat er van haar verlangd
werd: ja of nee.
Tom wou juist iets terug zeggen, toen een schorrige stem opgewekt: ‘Gemiddag
soâme’ wenschte. Gauw sloot hij zijn oogen.... Hij was hier gekomen om ongestoord
te luieren - damn it! En hij zou het doen ook en zijn plezier niet door Dick, Tom and
Harry laten vergallen.
Rie zat rechtop en kon onmogelijk voorgeven dat zij sliep. Bovendien had zij al
omgekeken. Zij groette dus terug.
De boerenjongen die op het dijkje zat beschouwde dat blijkbaar als een
aanmoediging; hij kwam wat dichterbij. Hij had breede, eeltige handen en een klein,
dom gezicht. ‘Lekker weer, hè,’ zei hij met lijzige, schorre stem en liet zijn brokkelige
tanden zien. ‘Hier ken een minsch oud worre.’
‘Ja,’ gaf Rie toe - maar dan toch liever niet in jouw gezelschap, dacht ze erbij en
keek schuins naar Tom, die zich slapende hield. Ze benijdde hem. Ging die jongen
nu maar weg, dan kon zij ook languit in het gras liggen. De jongen ging niet. Hij
strekte zich wat luier uit en bekeek, op zijn ellebogen leunend, het gezelschap vol
belangstelling.
‘Meneer slaapt lekker.’
‘Ja.’ Die ouwe huichelaar, dacht Rie.
‘Is die kleine van u?’
Ze knikte.
‘Hoe heet ze?’
‘Francis Elisabeth,’ antwoordde baby zelf gewichtig. - Eerst had ze Tom nagedaan
en ook stil gelegen met haar oogen stijf dicht, maar nu vond ze het tijd zich in het
gesprek te mengen.
‘Wad-n noam! Nooit van gehoord. Wij hebbe twee meide thuis, de ien hier Train
en de ander Guurt. En ik hiet Rokus.’
‘Is dat dan zoo'n gewone naam,’ vroeg Rie wat hatelijk.
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Hij keek haar verbaasd aan. ‘Rokus? Bejaant zoowaar, mensch. Daar komme de
jonges! Ha, die Piet! Hiero! Mò-je mijn hewwe?’
‘We zochten je,’ zei een kinderstem en een roodwangig jongetje kwam over den
dijk kijken. Verlegen dook hij weer weg toen hij de vreemde menschen zag.
‘Heu!’ schreeuwde Rokus. ‘Kò-jò! Ze zalle je g'rus nie opvrete!’
Schuchter vertoonde Pietje zich weer; een jonger broertje volgde hem. Baby
krabbelde overeind.
‘Hoe heet jij, jongen?’ Zij ging voor den oudste staan.
‘Pieter,’ fluisterde hij.
‘Hoe heet jij jongen,’ vroeg zij den ander. Maar die maakte dat hij weg kwam.
‘Da's Rijer,’ verklaarde Rokus. ‘Komt demee wel terug. Je mot ze kenne, die
jonges, wat zeit u.’
Rie ging er niet op in. Liefst had ze een diepen zucht willen loozen. Maar Rokus
verwachtte blijkbaar ook geen antwoord; hij kauwde genoeglijk op een grashalm en
keek haar vrijmoedig aan.
‘Een hondje, een hondje,’ gilde baby opeens.
‘Bè-je! Da's een bok,’ zei Rokus.
Rijer was teruggekomen met zijn bokje aan een touw.
‘Ik wil er mee loopen!’ Baby danste van opwinding.
‘Be quiet,’ bestrafte Tom, voor hij het wist, en hij ging ook maar overeind zitten,
nu hij toch de comedie opgegeven had.
‘Tjo, wat ken u maffe,’ zei Rokus hartelijk. ‘Ze mag aârs best, hoor, laat die kleine
d'r is mee loope, jò.’
Met eenigen tegenzin stond Rijer het touw af en baby waggelde weg met het
speelsche dier, dat zijn vier pooten in de lucht wierp en haar alle kanten uitrukte. Hij
sprong tegen haar op en legde zijn pootjes over haar schouders; ze gierde van de
opwinding.
Rie, intusschen, ‘dekte’ met het picnic-servet, maar ook dat bleek voor Rokus
geen reden zich terug te trekken. Aan zooiets als een zachte wenk scheen hij zich
niet te storen. Hij werd vertrouwelijk, vertelde dat hij twintig jaar was, vrij'loot en
in Koedijk geboren. Hij had driemaal verkeering 'had, maar die meide ware alle drie
zoo ofgedondersche mans 'weest, dat hij het telkens uit'maakt had. Een kirrel most
de baas weze. Af. En wie dat niet ansting die kon oplazeren. Nou was ie bij een boer
en ‘dut’ waren zijn jongens.
Het drietal lunchte dus maar, gelaten, mèt publiek. Francis Elisabeth mocht de
Billy-goat en de jongens wat koekjes geven en Rokus verklaarde openhartig dat hij
er ook niet vies van was en deelde dus mee.
Hij bleef den heelen middag; een bewaker had niet beter op zijn gevangenen
kunnen passen dan hij op hen. Toen het melktijd werd, stond hij met tegenzin op en
zei dat hij het niet helpen kon, maar dat hij er vandoor
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moest. Rie deed haar best niet al te blij te kijken. Nauwelijks had hij zijn hielen
gelicht, of Tom en zij barstten in lachen uit; Rie moest de tranen van haar wangen
vegen. ‘Ik kom gauw een beetje dichter bij je zitten, voor hij terugkomt,’ zei ze.
‘Dat zou erg leuk zijn, maar we moeten er zelf óók vandoor, wanneer we onze
trein nog willen halen,’ antwoordde Tom spijtig.
Baby vond het maar zoo-zoo. Ze wou de Billy-goat niet loslaten, bij Pieter en Rijer
blijven spelen. Tenslotte moest zij meegetrokken worden; groote tranen drupten uit
haar oogen. Huilen was anders taboe, maar nu werd zij vergeven. Tom en Rie
begrepen haar verdriet en hadden meelij met haar. Wat miste zij, stadskind, al niet
bij die twee jongens vergeleken....
De volgende weken gingen zij naar andere plaatsen, de eene keer West, de andere
Noord en Zuid. Maar overal waren slooten of prikkeldraad die intimiteit onmogelijk
maakten. Was er dan geen enkel plekje in de buurt van Amsterdam waar je rustig
picniccen kon zonder eerst, als haringen in de ton, in volgepropte treinen te moeten
zitten en genoodzaakt te zijn veel reisgeld uit te geven? Juist toen zij zich afvroegen:
waar nu heen, bracht een vriend hen op het idee van de Vecht. Op een stralenden
Mei-zondag reisden zij naar het mooiste dorp aan de heele rivier, volgens den vriend.
Zij waren de eenigen die er uit den trein stapten. Een leeg perron, aan beide zijden
niets dan weiland.
‘Hé, waar is het dorp,’ dacht Rie overluid. De controleur die hun kaartjes aannam,
grijnsde. ‘Een half uur tippele, juf. Niet da'k er zelf ooit kom, hoor,’ haastte hij zich
er aan toe te voegen. ‘'k Heb in dat gat geen boodschap. As 'k wat mot hebbe, wip
ik op de trein en rij effe naar Utrecht. Ja, daar hoor je van op, war? En weet u hoe
dat komt? Toe d'r nog maar pas treinen waren, zeien de menschen: Een beetje ver
weg maar, die zwarte pufdingen, je ken nooit wete. En nou zouwe ze 't dorp wel op
een verhuiswoagen wille loaje om er wat dichter bij te weze.’
Rie en Tom lachten en baby lachte van de weeromstuit ook heel hard. ‘O-o,’ zei
ze alsof ze er alles van begreep.
De controleur liep mee naar den uitgang om hen den weg te wijzen. ‘Kijk, je loâ
je eerst in dat veerbootje over 't Merwedekanaal zetten, zie je. En dan sloâ je maar
linksaf, dan kom je d'r vezellef.’
Even later liepen zij in de lange laan die naar het dorp voerde. Er woei een frissche
wind. Helwitte, goudomzoomde wolklandschappen vlogen langs de lucht; het
glanzende gras golfde. In de weiden waarover een gele schijn lag van nat glinsterende
boterbloemen, graasde roodbont vee.
‘Wat ruikt het hier heerlijk,’ zuchtte Rie.
Tom beaamde het.
Hun dochter liep dapper mee. ‘Ik loop best; ik ben al tachtig jaar,’ zei ze.
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‘Nou moet je niet opscheppen, baby,’ waarschuwde Tom, ‘dat doe je veel te veel,
den laatsten tijd.’
‘Ik zie een vlieg, een rooje vlieg.’
‘Een vlinder,’ verbeterde Rie ‘en hij ziet geel; 't is een citroentje.’
‘Ze is nu al een echte vrouw,’ bromde Tom; ‘wanneer je haar op haar fouten wilt
wijzen, praat ze gauw over iets anders.’
‘Die Tom,’ zei Baby, juist zooals ze het haar moeder zoo vaak hoorde zeggen.
‘Cheekybones,’ mompelde Tom, maar toch glimlachte hij.
Ze hadden al een heel poosje flink doorgestapt en begonnen zich af te vragen of
de controleur niet wat optimistisch was geweest met zijn, ‘half uurtje’, toen de laan
opeens een draai maakte en het dorp voor hen lag. Het was zoo verrassend
onverwachts, dat zij onwillekeurig stilstonden.
‘How perfectly lovely,’ bewonderde Tom.
Over het snelstroomend water boog zich een ouderwetsche ophaalbrug. Het gele
huisje van den tolwachter leek uit een sprookje weggeloopen; het tuurde met zijn
langwerpig raam-oog over de rivier, die zich iets verder in een sierlijke zwenking
verwijdde. Midden in die baaiachtige bocht verrees een rond eilandje, begroeid met
ruig gewas en hooge boomen. Aan beide zijden van het water rij-den breede gevels,
krijtwitte, versch gestucadoord, naast het verweerde baksteen van oude
patriciërshuizen. Langs de oevers strekten lindeboomen hun armen naar elkaar uit
en kastanjelaren torsten hun blanke kaarsenvracht. Daaronder, in de tuintjes, bloeiden
bloemen en hun kleuren leken intenser naast den egalen toon van het vlietend water.
De tolwachter stond op de brug. ‘Als we hem eens vroegen of hier kampeerterrein
is....’ zei Tom.
Rie vond het een goed idee.
Hun vraag werd met begrijpende knikjes ontvangen. ‘Gaat u maar naar de
timmerman, meneer. Die heb nog zoo'n lappie grond. Recht door, 't is een wit huis
met groene luiken, tegenover die boomgaard.’
‘Dank u!’ En zij gingen verder.
Een opgeschoten meisje met een kinderlijk gezichtje en vriendelijke, lichtbruine
oogen deed hen open.
‘'k Zal vader effe roepe, hoor,’ zei ze dorpsch amikaal. ‘O, daar is-ie al.’
Ze stonden tegenover een kleinen man. In zijn donkerrood, baardloos gezicht
waren de oogen opvallend licht, als in verbazing opengetrokken. Tom legde hem de
zaak uit.... ‘En nu zouden we zoo graag een plekje willen hebben, waar we niet door
Jan en Alleman gestoord kunnen worden.’
‘Ken gebeure,’ zei de timmerman. ‘Gaat u maar mee. 't Is zeker voor de kleine.
Ik doch-al, wat ziet dat kind bleek.’
‘En ik dacht dat ze er juist zoo goed uitzag!’ zei Rie verontwaardigd.
De man keek haar bijna meelijdend aan. ‘Dat zeit u nou. Wacht maar
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tot je hier een keer of wat geweest ben. Beter lucht dan hier krij-je nerregens.’
‘Eigenwijsheid,’ dacht Rie, nog woedend.
Tom en de timmerman voorop, Rie en baby in de achterhoede, kuierden zij naar
het lappie grond. De charme van het dorpje was, dat het niet uit een of twee wegen
bestond, zooals de meeste kleine plaatsen, maar uit korte, bochtige straten, als een
miniatuur-stadje. En zelfs in de kom waren nog weilanden en bongerds in den laatsten
praal van hun bloei; lammeren dartelden onder 't geboomte. Toen het laatste huis
achter hen lag, kwamen zij in een breede avenue waar de atmosfeer koeler was onder
de forsche takken der hooge eiken. Een zijpad bracht hen weer in het felle zonlicht
en overdadige groen.
‘We ben d'r,’ zei hun begeleider opeens en hij opende een poortje. Zij volgden
hem over een smal akkerpaadje, langs een schuur, drogend vischgerei, en toen....
‘Zou 'et groot genog weze,’ vroeg de timmerman.
‘Groot genoeg? Hier kunnen wel honderd menschen kampeeren,’ zei Tom.
‘Zei ù wat dame?’
‘Ik floot. Ik vind het éénig gewoon. Hoe lang woont u hier al?’
‘We wone hier al vijfhonderd jaar. Joa, niet ikzellef hoor. Onze stam. En die sterft
met mijn uit want ik heb alleen meide. - Nou hier ken u frissche lucht happe, war?
Laast kreeg ik hier een paar dametjes: “Magge we in uw tuin zonnebaden nemen,
meneer?” Van mijn part wel, zeg ik, as u maar weet dat ik hier ok af en toe kom.
Nou, dat was niks, zeie ze. De volgende dag zag ik zoo'n fijn jachie in de ouwe Vecht
legge - ik na' de tuin en verroest, daar lagge ze, hoor. Ik voelde me net Adam met
drie Eva's.... 'k Zeg tegen de slager, 'k zeg: Be-je wel er'is in 't Paradijs geweest.
Anders mot je bij mijn komme!’
Toen hij weg was namen zij hun rijk in oogenschouw. Ook zonder de drie Eva's
was het een paradijsje. Overal op het lange gras was peerebloesem neergesneeuwd,
een paar appelboomen stonden nog in bloei, hun blanke tooi met een zweem van
roze doorbloosd. De boomgaard was als een schiereiland aan drie zijden door water
omgeven. Aan den eenen kant een vijver, die omboog naar een breede, heldere sloot
en van een roerlooze kroosplas geleidelijk in stroomend water overging. Dikke
lelieknoppen en ranonkels staken uit boven het krooskleed, waar de musschen op
konden rondhippen. Aan den anderen kant een smalle vaart, vol kwekkende kikkers
en bewegelijke eenden. Een paar zwanen gleden alsof een onzichtbare macht hen
voortbewoog. Voorbij het vlondertje over den vijver strekte zich een moerassig
landschap uit - varens, distels en dotterbloemen tierden in den vruchtbaren bodem.
- Het begrensde een groote plas; één hoek van het deinend, diepblauw water was nog
zichtbaar en af en toe zwenkte een witte zeilboot voorbij.
Ze gingen bij den vijver zitten, onder een appelboom.
‘Wat is het hier toch heerlijk,’ zie Rie ‘....konden we toch maar altijd
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buiten zijn!’ De woorden waren eruit voor zij het wist. ‘Niet dat ik ontevreden ben,
hoor,’ liet zij er vlug op volgen.
‘Nee, je vergaat alleen van verlangen naar buiten.’
Ze lachten allebei. Tom werd opeens ernstig.
‘Mij maakt het niet uit waar ik woon, dat weet je wel. Maar ik zie hoe jij hier
opleeft en baby heeft van die paar Zondagen al dikker wangen gekregen. En dus
denk ik er al sterker over om maar forens te worden.’
Rie was sprakeloos van verrassing.
‘Maar alles wat je aan het huis gedaan hebt, al die uren en uren van werk?’
Hij maakte een luchtig handgebaar. ‘Dat is het niets. Ik heb tenminste iets
opgeknapt, of het voor jezelf of een ander is moet je toch eigenlijk niets uitmaken.’
‘Zoo ver ben ik nog niet. En ik vrees dat ik er wel altijd te zelfzuchtig voor zal
blijven.’
‘O nee, dat komt nog wel. En van mij is het immers ook geen pure filantropie. Ik
geloof dat ik een van de weinige menschen ben die van werk om het werk houden,
n'importe of het stratenmaken of les geven is. En ik geloof ook vast dat ik geboren
ben om de vervelende karweitjes op te knappen die andere menschen laten liggen.
Làch maar niet. En moet dat kleine varkentje me ook alweer uitlachen? Hier, haal
jij die maar eens terug.’ Hij gooide baby's bal ver weg. Onmiddellijk verdween de
lach van haar gezicht; ze mat den afstand.
‘Ja, dat dacht ik wel,’ lachte Tom op zijn beurt, ‘allez, jongedame! Als toekomstig
buitenmensch moet je maar een beetje aan ruimte wennen!’
(Slot volgt)
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Geboorte
door Freek van Leeuwen
Zij scheurde aan reepen het hemelsblauw
Dat het kind zou tot windels strekken.
(En wist niet, dat de komst der Koningen zou
De kribbe van goud overdekken.)
Doch spreidde een bed van het spaarzaam stroo
- En het reikte den os en den ezel noô En sprak: Deze nacht staat scharlaken geteekend
In der sterren wit-stralende majesteit
En overpeinsde: Zoo diep mijn val
Zóó schoon zal mijn opgang wezen.
Reeds knielden de herders, overal
Waar vorsten hem eer bewezen.
Zij wiegde hem zacht in haar milde schoot
Tot hij stil en tevreden de oogen sloot
En sprak: Deze nacht staat scharlaken geteekend
In der sterren wit-stralende majesteit.
O Moeder. Schut met uwe broze lijf
Het kind tegen ál gevaren.
Reeds hoor ik geruchten van snood bedrijf
Van duistere legerscharen.
Zij boog naar hem heen, met een stille lach
Of zij hel en ver in de toekomst zag
En sprak: Deze nacht staat scharlaken geteekend
In der sterren wit-stralende majesteit....
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Oude toren
door Taeke de Groot
De droge treden van de smalle wenteltrap,
- steile spiraal van scheve ingesleten beuken kreunen, bij 't treden hooger, sterker ied're stap
en muf slaat naar benee een tocht van schimmelreuken.
Na d'hoogste wrong, het kot waar 't mechanisme schokt;
rond rad'ren luid krakeel, dat als een losgebroken
duivelsvolk te keer gaat hier en samenhokt;
valsch licht priemt door een spleet, gebarsten en gebroken.
En vaal in 't schemer, aan de zware spinrag-balken,
hangt als een groot verschrompeld waaiervormig blad,
een vleermuis in zijn winterslaap; en van de kalken
muren gluipen tronies, als uit een dievenstad.
Buiten, alsof de gansche wereld blijheid; het leven
d'allerhoogste openbaring is, - blinkend de stad
en hier de slaap door mantel van een vale nacht omgeven.
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Kroniek
De tentoonstelling in museum Boymans
Als men straks, in October, de paneelen en de teekeningen uit Boymans zal zien
vertrekken, zal menigeen met gemengde gevoelens bedenken, dat dit boeiend geheel
van bijelkander behoorende werken nu weer lukraak over Europa zal worden
verspreid. Hoeveel kunstvrienden zijn er niet, die het Louvre toch vrij goed meenen
te kennen, maar nu pas in Rotterdam hebben geleerd wat een wonderlijk, duister
gestemd paneel de ‘blau Schuyte’ van Jeroen Bosch is. Wie durft bekennen, dat hij
de rijpe, glanzende en harmonieuze schoonheid van Geertgen tot Sint Jans in de
‘opwekking van Lazarus’, niet in Parijs maar voor het eerst in Boymans goed heeft
leeren zien.
Het denkbeeld is moeilijk te verwezenlijken, maar bij goede internationale
verhoudingen zouden bijeenbehoorende werken, op grond van goede kunsthistorische
inzichten, ook inderdaad in groepen bij elkander moeten worden gebracht, inplaats
van verloren te gaan als eenlingen temidden van omgevingen, die soms onwaardig
zijn of door een opeenhooping van te veel meesterwerken, afleidend door overdaad.
Wat thans aan Noord-Nederlandsche kunst uit de 15e en 16e eeuw in Boymans bijeen
is, blijkt een zoo kostelijk en harmonisch geheel, dat men in zijn hart verlangt, dat
het daar altijd zou kunnen blijven.
Er is vrij veel. Maar omdat het niet enkel meesterwerken zijn; omdat er rustpunten
zijn gevormd en omdat het beslag van den tijd en de innerlijke eenheid, zelfs bij het
wegzinken der middeleeuwen, toch dicht bijéén houdt, wat men in den tijd van het
ontstaan wellicht met sterker onderscheidingsvermogen voor de verschillen heeft
gezien, werkt de veelheid niet uitputtend. Er is rust en stilte in het ensemble, dat
verklarend en in den levenden zin instructief mag worden genoemd. Ieder vond er
zijn vrienden - en niet altijd bij de toppen der tentoonstelling. Een eigenaardige
gewaarwording was telkens weer de overgang van de zalen waar Geertgen de
omgeving plechtig vervulde, naar de ontmaskeringen van Jeroen Bosch.
Er werd verbazend veel naar diens voorstellingen gekeken. De moderne aesthetica
heeft dat trachten af te leeren. Maar de opmerkingen van de beschouwers en de
recente debatten in de N.R.Ct. over de duiding der voorstellingen hebben weer eens
duidelijk doen blijken, hoe klein het aantal menschen is, dat kijkt met een secundair
interesse voor de voorstelling. Toch is die belangstelling, althans voor de 15de en
16de eeuw, niet zoo verkeerd als het lijkt, al moet men vooral niet gelooven, wat de
verwoede ‘duiders’ leeraren, n.l. dat men pas toekomt aan een volledig genieten van
het kunstwerk als de voorstelling geheel begrepen wordt. Want het blijft nu eenmaal
het eigenaardige van kunstwerken, dat ze ondanks alle nadruk op de voor-
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stelling, toch hun wezenlijkste werking ergens anders aan ontleenen. De
middeleeuwsche kunstwerken veranderen nog al eens van duiding, een deel bleef
zelfs zonder verklaring. Indien we eens precies wisten wat b.v. de glazeniers van
Chartres hebben voorgesteld in de ramen - en we weten al veel zonder het ‘precies’
te kunnen zien - dan zou het eigenaardige contact, dat we er nu mee hebben, zonder
voor een tiende gedeelte bij benadering te kunnen zeggen wat wij zien, geenszins
verheugender en wezenlijker worden. De eigenaardige vorm, die de voorstelling
krijgt in het kunstwerk, is voor den beschouwer het medium. Die vorm komt niet
vóór of ná de voorstelling, begint niet na de duiding van deze, maar de vorm i s er,
van stonde af aan en werkt, radieert.
Zonder ons te verdiepen in de moderne verklaringen voor de creaturen van de
wereld van Jeroen Bosch, kunnen we constateeren, dat na Geertgen (deze dan als
symbool genomen voor een bepaalde richting en periode) Jeroen, wat zijn vorm
betreft, een anders ingesteld schilder blijkt. Niet alleen zijn motieven en zijn kleur
veranderen, maar ook zijn schilderwijze. Hij heeft veel gewerkt en snel. Hij zal
waarschijnlijk veel van te voren geteekend hebben. Maar wat zeer typeerend lijkt
voor Jeroen, is het niet of weinig terugkomen op zijn toets. Van Mander heeft het
opgemerkt en de monsterachtige photographische vergrootingen van details, door
het Louvre gezonden, schijnen de juistheid van die opmerking te bevestigen. Er zit
in die lineaire, fijne penseelstreek de directe vastheid en snelheid van een zeer
geoefende hand. Er vibreert iets in; het tempo van dit schilderen is onmiskenbaar.
Ook dit bevestigt, voor mij althans, het vermoeden, dat Jeroen veel meer van de
miniaturisten en van de praktijk van het schilderen op glas heeft geleerd, dan van de
schilders. Bij de glazeniers is een zelfde directe vaste hand van doen noodig. De in
tempera op doek geschilderde Londensche kruisdraging (voor het eerst in Boymans
tentoongesteld) is ongelijk van behandeling, maar enkele deelen zijn ver genoeg
opgevoerd om een zeer fijne en directe penseelvoering te onderscheiden. In tal van
opzichten zit Jeroen vast aan het middeleeuwsche leven. Maar de critische burgerzin,
reeds sedert de 13de eeuw wakker, vindt bij hem schilderkunstig een vorm, die ons
zeer nabij is. Hij breekt met het sacrale; zijn schilderwijze wordt, meer dan vóór hem
het geval was, in de kleur en in de penseelvoering, de uitdrukking van een stemming.
Zijn symboliek is niet volledig meer die van de oude afspraken der kerkelijke
overheid. Hij mengt er zijn particuliere symboliek in, de symboliek van zijn eigen
driftenleven, die evenzeer, want min of meer kenbaar voor ieder mensch, een
algemeen menschelijke zijde heeft, doch beperkter van werking is. De samenhang
met een levensbeschouwing ontbreekt er in. De ontmaskering, de critiek, zuivert niet
altijd als zij stil blijft staan bij het afgerukte masker en het dan getoonde voor de
waarheid houdt. Want de
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waarheid houdt nergens op en is ook niet achter de maskerade. Jeroen is slechts zoo
nu en dan en vermoedelijk laat in zijn leven, verder mee genomen door het spel, dat
hij zoo kostelijk speelde. Maar deze zijde, de bittere en verscherpte, ontbrak voor
een belangrijk deel op de tentoonstelling. Het kleine paneel: Christus voor den
Hoogepriester (collectie van Beuningen) kon het gemis van de Gentsche kruisdraging
niet vergoeden. De schilderwijze (de handen b.v.), de compositie, de kleur, overtuigen
naar mijn inzicht, dat ik in deze moeilijke materie gaarne voor beter geef, niet dermate,
dat onvermijdelijk aan Jeroen zelf zou moeten worden gedacht. - Feitelijk had de
tentoonstelling met Jeroen hier een goed eindpunt gevonden.
Verrassend was de overgang naar de kabinetten, waar de schilderijen en de
teekeningen o.a. van L u c a s v a n L e y d e n (1494-1543) hingen. Terwille van die
ervaring, die menigeen wel kent, maar zich niet altijd zoo bewust maakt, was de
voortzetting der expositie met de romanisten, toch weer van beteekenis. Met L u c a s
v a n L e y d e n (na de teekeningen van Jeroen), ziet de bezoeker zich opeens voor
een andere wereld geplaatst. Ik weet niet of het wel tot genoeg bezoekers is
doorgedrongen, dat de verzameling der teekeningen en prenten zeker even belangrijk
was als die der schilderijen. Het is wat moeilijker kijken. Het eischt een nog scherper
en stiller manier van zien. Menigeen was vaak te vermoeid van het schilderijen zien
om de fijnheid van teekeningen in zich op te nemen. Lucas echter heeft de kracht
van voordracht mee. De zes geteekende portretten, in één vertrekje bij elkander,
troffen dadelijk door formaat en breedheid van de visie.
Het zeldzame feit deed zich voor, dat de zes portretten uit Weimar, Leiden, Parijs
(3 stuks) en Stockholm bijeen waren te zien, zooals waarschijnlijk Lucas ze eens bij
elkander heeft kunnen bewaren. Daardoor was vergelijken mogelijk.
Van de zes is niet gereproduceerd de beeltenis die de krachtigste werking zou
geven, maar het portret van een oudere vrouw (Louvre), dat de fijnste en zachtste
schakeeringen heeft. Het wijkt af in behandeling van de andere, omdat het teerder
van schakeeringen is en minder gravureachtig van visie. De vrij harde lijnen, de
typische arceeringen, de wijze waarop een wang rondend en levend van modelé is
gemaakt, doen denken aan werkteekeningen van een graveur of teekeningen van een
steeds naar het graphische gekeerd talent. Schilderachtig zijn ze niet. De
werkteekeningen van de Clouet's in Chantilly (de meeste zijn later in de 16de eeuw
ontstaan) zijn zachter en schilderachtiger, mooier van mise en page, gratieuzer van
geest. Lucas is boerscher en krachtiger, feller en franker. Wij staan voor nieuwe,
vrijere menschen. Na den mierenhoop van Jeroen treft die kordate frischheid en
stelligheid ongemeen. Lucas sluiert niets. Hij is koel. Oogen en mond hebben overal
dezelfde vastheid, rust en vrijheid.
De teekening van de vrouw is van behandeling (van visie eigenlijk niet)
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milder en gevoeliger. Daardoor heft hij ze feitelijk boven het peil van een
werkteekening, hoewel een portret aan de keerzijde toch ook weer doet vermoeden,
dat het een werkteekening is. De werking wordt uitermate bepaald en verhoogd door
de breede banen, die hij aan weerszijden tegen den figuur-omtrek heeft gezet,
accentueerend den driehoek, die van de schouders af door den hoofddoek wordt
gevormd.
D ü r e r heeft op zijn reis in de Nederlanden in 1521 te Antwerpen in zijn dagboek
geschreven: Mich hat zu gast geladen Meister Lucas, der in Kupfer sticht, ist ein
kleins Männlein und bürtig von Leyden aus Hollandt, der war zu Antorff. - Ich hab
Meister Lucas von Leyden mit dem Steft konterfet.
Het mansportret van de Lakenhal te Leiden is gedateerd 1521, het jaar waarin
Dürer Lucas ontmoette. De teekeningen, die Dürer omstreeks 1520-21 heeft gemaakt
(Paul Popler, Merten Pfinzig, Jobst Planckfelt b.v.) toonen een eenigszins verwante
behandeling en compositie. Alleen is de lijn levender, meer gespannen, de visie
voller, indringender. Het lijkt niet onmogelijk, dat Lucas in de opvatting van zijn
teekeningen iets van Dürer heeft vastgehouden.
Als schilder valt Lucas, eerlijk gezegd, tegen. Vergelijk het levende van de
portret-teekeningen en de mannen en vrouwen, die hij schilderde (o.a. in de groep
kaartspelers - Witton House en verscheidene portretten). Nergens is in zijn
schilderwerk terug te vinden de kracht en het plan van de physionomie der
teekeningen. Hij is daarin althans zeer ongelijk. Slechts het aan Lucas toegeschreven
zelfportret uit Brunswijk vormt een gunstige uitzondering, waardoor vroegere
toeschrijvingen aan anderen alleszins verklaarbaar zijn. Immers slechts uit de
teekeningen, niet uit de schilderijen, kan begrepen worden, dat bij dit zelfportretje
thans aan Lucas is gedacht.
A.M. HAMMACHER

Oude kunst in het rijksmuseum te Amsterdam
Alleen als men het karakter van deze rijke, in onderdeelen soms wat overdadige
tentoonstelling begrijpt, zal men haar ten volle kunnen apprecieeren en genieten. Zij
wordt gehouden ter viering van het 25-jarig bestaan van de vereeniging van handelaren
in oude kunst in Nederland en werd samengesteld uit het bezit van den internationalen
handel, die daarmede een demonstratie wilde geven van wat er alles in zijn
internationale vertakkingen omgaat, verhandeld wordt en werd. Want in zooverre
kan het beeld iet of wat geflatteerd lijken: men heeft niet uitsluitend gekozen uit wat
nog in den handel aanwezig is, men heeft ten deele aan particulieren ter leen terug
gevraagd, wat reeds verhandeld was en dus tot verzamelingen hier en elders behoort.
Maar tegelijkertijd heeft men daardoor natuurlijk het peil kunnen verhoogen, zoodat
deze tentoonstelling een rijk en buitengewoon effect
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maakt en tevens van een zekere historische waarde blijft. Een verkooptentoonstelling
is zij, met dezen opzet, in geen enkel opzicht geworden en de inrichters hebben
daaraan, vooral in dit milieu, wijs gedaan.
Ontbrak een schema, toen men het eenmaal vastgestelde plan begon uit te werken:
uit de geweldige hoeveelheid inzendingen is door de directie van het Rijksmuseum
een ensemble gemaakt, waaraan een vast schema geenszins ontbreekt en dat tot het
succes in zeker niet geringe mate medewerkt. Want de opstelling van vele ietwat
willekeurige kunstwerken, schilderijen van allerlei tijden en scholen,
beeldhouwwerken, meubelen, kunstnijverheid, tapisserieën, zilver, porcelein en
aardewerk heeft volgens vaste methode plaats gevonden en is gerangschikt naar stijl
en milieu. Hoewel het verleidelijk is hierover nadere details te geven, zullen wij ons
op deze plaats tot het uiterste beperken; wat de expositie biedt, is tenslotte voorgoed
vastgelegd in een catalogus, met vele reproducties opgesierd, die meer dan 1100
nummers telt. (Men zette vooral een volgende maal de nummers weer ter linkerzijde,
daar het thans gevolgde systeem vele praktische bezwaren heeft!)
Is dus de opstelling zoo overzichtelijk mogelijk gehouden, de geest dient toch
snelle sprongen van het een naar het ander te maken en dit is er waarschijnlijk de
oorzaak van, dat het geheel ietwat vermoeiend aandoet, ondanks de strak-gehouden
hoek met primitieven, de typische Engelsche met b.v. meubelen, als men hier in
Holland weinig vindt en de zwierige en verfijnde hoek met Fransche kunst en
kunstnijverheid, als de salon in een oud hotel, verscholen in een straatje van Parijs.
Ook het aardewerk, b.v. het zwarte Delftsch, blijkt van uitzonderlijke qualiteit en in
een afzonderlijke zaal heeft men het allermooiste gedecoreerde Chineesche porcelein
in groote vitrines ondergebracht.
Maar behalve wat deze tentoonstelling aan schoonheid en rijkdom te bieden heeft
- toch wel allereerst door een keur van schilderijen - geeft zij den bezoekers iets te
leeren, omdat zij een weerslag is van alles, wat dus de internationale handel in handen
heeft en wat men, in dien handel, de meeste waarde toekent; wat, met andere woorden,
het best verhandelbaar is, omdat er de meeste vraag naar bestaat. Naar thans algemeen
erkende waarden behoeft men hier niet te zoeken en als men dan erbij bedenkt, dat
zoo'n keuze een dertig, veertig jaren geleden ongetwijfeld geheel anders zou zijn
uitgevallen, dan begrijpt men, dat zij als tijdsverschijnsel een - wat wij zoo straks
noemden - ‘historische’ beteekenis behoudt. Typisch is het daarbij b.v. op te merken,
dat in den grooten internationalen handel alles, wat uit het Oosten komt, alleen belang
heeft, als het met een oud-Europeesche traditie verband houdt, zooals het verzamelen
van versierd porcelein. Maar vergeefs zal men zoeken - op enkele uitzonderingen na
- naar oudere specimina van Aziatisch porcelein en aardewerk, naar voorwerpen,
zooals vrienden van Oostersche kunst die bij voorkeur zoeken of naar kunst van de
zoogenaamde
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primitieve volkeren. Deze hebben blijkbaar nog geen algemeen burgerrecht verkregen
en worden dus voornamelijk in kleinere milieu's ter zijde verhandeld. Maar indien
het werkelijk waar is, dat de smaak, door den nood van een veranderde wereld
gedwongen, langzamerhand radicaal aan het wijzigen is, dan zal tenslotte ook de
groote handel dit, bewust of onbewust, registreeren; hij is immers altijd een gevoelig
instrument gebleken.
Bij de opening had tegelijkertijd een internationaal congres van kunsthandelaren
plaats, waaruit een nieuwe, internationale vereeniging ontstaan is, die tot grooter
samenwerking zal aansporen en verschillende euvels, zooals die iederen handel, maar
den kunsthandel in het bizonder, aankleven, wil trachten te ondervangen. Hierbij
werden verschillende wenschen van praktischen aard naar voren gebracht, maar wat
ons vooral trof was het verlangen een strijd aan te binden tegen het veilingwezen en
de expertise in verschillende uitwassen. Dat dit verlangen van den bona-fide handel
uitgaat, mag een verblijdend teeken genoemd worden. Wij weten allen maar al te
goed, hoe uniformiteit bij het veilingwezen ontbreekt, hoe openhartigheid bij het
catalogiseeren niet altijd voldoende betracht wordt; nog beter weten wij, hoe de
expertise, eerst wetenschappelijk bedoeld, langzamerhand al te zeer ontaard is tot
een bedrijf, dat eerder commercieel dan wetenschappelijk genoemd dient te worden.
De nadeelen zijn niet uitgebleven; deskundigen en zoogenaamde deskundigen, die
elkaar tegenspreken, zijn aan de orde van den dag en processen konden bij dezen
loop van zaken niet uitblijven. Doch de expertise bracht in de prakrijk moreel een
nog veel grooter nadeel: wij ontmoeten tegenwoordig al te vaak verzamelaars van
tweeden en derden rang, die uitsluitend op afgegeven expertises drijven, zelf hun
onderscheidingsvermogen nauwelijks tot ontwikkeling brengen en daardoor niet
kijken, zooals het behoort, wat hen in een of ander kunstwerk treft en boeit, maar
zich beperken tot het koopen van namen, voorzien met een merk van echtheid - een
expertise - een modernen aflaat. Dwingt men hen de oogen te openen en op een beter
en hooger niveau te verzamelen, dan zou er inderdaad veel gewonnen zijn!
J. ZWARTENDIJK

Boekbespreking
Maurice Gilliams, Elias, of het Gevecht met de Nachtegalen, Amsterdam,
J.M. Meulenhoff, zonder jaartal.
Een recensie.... Waarom eigenlijk? Het ongelijk is misschien juist aan ons en niet
aan de schrijvers van boekjes als dit, waarin een jong dichter tracht te zeggen.... het
onzegbare. Laat hem toch! Het pogen is zoo schoon! Waarom moet een ander nu
weer een artikel daarover gaan pennen? Ter aanbeveling aan de lezers? Zij die er
werkelijk iets aan hebben kunnen, zullen het toch wel in handen krijgen - zoo iets
wordt immers voortgezegd, zachtjes
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en bewogen - en de anderen vinden er, trots alle aanbevelingen, ‘niks an’. Wat zouden
ze? Wat moet nu in dezen tijd, als gevuld met romans over saillante europeesche
problemen of dolle, exotische avonturen - die daarenboven door de allerbekendste
en allerintelligentste critici tot het hoogste in de litteratuur worden gestempeld - wat
moet nu, zeg ik, het arme, argelooze, technisch-overduvelde publiek met volstrekt
nutteloos, vaag fantastisch jeugdgedroom, heelemaal geen ‘ideeën-kunst’, heelemaal
niet spannend, en ja, niet eens (bij wijze van vergoeding) brutaal amoreel of
jongensachtig choqueerend, gelijk zoovele hedendaagsche dichtsels?
En toch, wie weet? Het gaat nu eenmaal zoo vreemd en verrassend toe in die
tooverachtige wereld der geestesproducten. Misschien wordt dit boekje - immers
zoo wonderlijk zuiver geschreven - ééns nog klassiek genoemd, misschien ook....
verdwijnt het na een poosje weer, zooals zooveel moois, zuivers en subtiels
tegenwoordig (de waan dat de tijd recht doet, alles herstelt, blijft alleen intact doordat
van voorgoed verdwenen schoonheid eenvoudig niemand meer iets afweet). Maar
in het laatste geval heeft het toch wat vóór, dat althans eenigen blijk geven het
opgemerkt en stil genoten te hebben. Dan is het toch goed ergens neer te schrijven:
voor den modernen Jan-en-alleman, wakker, sportief en dorstig naar sensatie, is dit
boekje zeker absoluut niets, maar voor enkele anderen is het een kleine schat, om nu
en dan weer eens op zich in te laten werken, en om veel van te houden. Een jonge
dichter, een fantastisch droomer, heeft getracht iets van zijn romantische droomen
ermee vast te houden - misschien om ze te overwinnen, want hij vecht er immers
altijd mee, hij vocht met de nachtegalen - en het resultaat is.... o, ik weet wel: uiterst
persoonlijk, hier en daar stellig ál te subjectief, met het verstand onbegrijpelijk, als
sommige verzen van den grooten Gorter, maar voor sommige eenigszins
gelijkgestemden zóó vol suggestie van natuurleven en droomgenot, en van, ja, toch
bóven-persoonlijk en allerdiepst levensbesef, dat zij dezen onverbeterlijken
‘zelf-koesteraar’ met zijn ‘aangekweekte zelfpijnigingen’ in den grond van hun hart
broederlijk en innig dankbaar zijn.
Wie intusschen mocht beweren, dat dit vreemd droomverhaal irreëel zou zijn,
heeft van de ware realiteit nog niets begrepen. Ook dit, geachte medeschrijvers over
litteratuur in Nederland, is in diepsten, eigenlijksten zin realisme. Ja, lacht maar! De
schoonheid ontstaat juist pas bij het doorpeilen, doordroomen der realiteit. Een
inderdaad irreëel, een louter symbolisch of ideeën-verhaal, zou nooit zoo warm en
tintelend mooi kunnen zijn. Ook het fijnst en diepst sprookjesachtige dankt zijn
wonderbare bekoring aan zekere innige betrekkingen tot dát menschelijke dat ons
allen in de ziel bekend is, al hebben verreweg de meesten onzer het nooit uitgesproken,
zich er zelfs nooit eenige uitspreekbare rekenschap van gegeven misschien.
Persoonstypeeringen b.v. zijn in dit boekje te vinden (ik denk aan oom Augustin en
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tante Henriëtte), hoogst oorspronkelijk ‘gedaan’ (men weet soms waarachtig niet
hoe!) en zoo raak en kompleet als menige wereldberoemde romancier, die de
fantastische dagdroomen zijner menschen negeert, ze niet bereikt. Dat de kunst een
ondoorgrondelijk geheim, een natuurwonder is, door dit verhaal, dat maar zeer weinig
verhaalachtigs bevat (bijna geen gebeurtenissen) wordt het opnieuw en voor de
zooveelste maal bewezen.
Maar het fijnste en buitengewoonste gaf Gilliams toch in zijn.... betrekkelijke, zijn
noodlottige mislukkingen. In zijn pogingen n.l. menschelijke zielsstaten, -stemmingen
en ondervindingen met woorden aan te duiden, die nu eenmaal in hun uiterste
beweeglijkheid, ingewikkeldheid, subtiliteit, door gelijkaanwezigheid van het
tegenstrijdige b.v., niet aan te duiden zijn. De muziek brengt het verder. Maar illusies
blijven nu eenmaal illusies, en dus uitteraard onbereikbaar. En artistieke verdienste
wordt ten slotte alleen afgemeten naar zekere hoogten en verten, door een dichter,
een kunstenaar bereikt - op welke wijze dan ook! - zonder al te zeer te verijlen, voor
anderen onverstaanbaar te worden. Maurice Gilliams heeft in dit opzicht al heel
bizondere dingen gedaan. Laat ons hier niet van belofte spreken - het zal hem
waarschijnlijk nooit mogelijk zijn dit zijn eerste prozaboek in tooverachtigheid van
zielsaanraking te overtreffen. Intusschen - het hopen staat ons vrij.
H.R.

R. Voorhoeve, Parijs beveelt, een roman van goud, veeren en bloed, uit
de oerwouden van Nieuw-Guinea, Amsterdam, De Spieghel, zonder jaartal.
Wat is een roman van goud, een roman van veeren, een roman van bloed? Een roman
is altijd alléén een verhaal van menschelijke ondervindingen en evoluties. En dat is
deze, geenszins slechte, roman dus ook weer. Een eerlijk en trouwhartig boek over
jagersleven in Nieuw-Guinea - bijna een jongensboek, maar daarmee wordt niets
kwaads gezegd. De schrijver moet meer op zijn taal gaan letten, daar wat meer plezier
in zien te krijgen. Maar overigens is hij lang niet de-eerste-de-beste. Hij zal ons zeker
nog wel meer eerlijke, trouwhartige, instructieve en leesbare boeken geven.
H.R.

Willem Putman, Pruiken. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Bij de lectuur van dit boek heb ik voortdurend moeten denken aan ‘Een huis in de
rij’, den jongsten roman van Top Naeff, want ook van ‘Pruiken’ is de hoofdpersoon
een mislukt kunstenaar. Maar welk een verschil in levensgevoel spreekt er uit beide
boeken! Top Naeff heeft tot in het kleinste detail gezocht naar een buiten Gustaaf
Rippe liggende oorzaak voor zijn falen. Het leven heeft hem belaagd en ten slotte
tenondergebracht en ook zijn minderwaardigheidsgevoel moet uit dit feit worden
verklaard. Nergens wordt ons althans duidelijk gemaakt, dat Rippe zichzelf in den
weg stond bij de ver-
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werkelijking van zijn kunstenaarschap (wat niet óók behoefde te beteekenen zijn
weg naar succes). Tenminste wij meenen niet, dat de schrijfster het als iets zoodanigs
heeft bedoeld, wanneer zij Rippe zijn eindelijk verworven ‘Stradivarius’ na den dood
van zijn dochtertje voor goed uit handen laat leggen; hoewel dit feit - objectief! zijn falen als kunstenaar zeer duidelijk demonstreert. Wij mogen dit o.i. afleiden uit
het feit, dat de schrijfster na zijn dood nog een meesterwerk van Rippe vinden laat.
Ware het haar er in laatste instantie om te doen geweest ons het innerlijk falen van
deze figuur te doen zien dan ware deze laatste episode geheel overbodig geweest.
Putman echter is het niet te doen geweest om den - om wat voor redenen dan ook
- mislukten kunstenaar als zoodanig. Bij hem ligt achter dit ‘masker’ een beeld van
menschelijke existentie zonder meer en dat maakt zijn boek warm en krachtig, rijk
en levend. Er zijn motieven te over, die het mislukken van Louis Fromont als
kunstenaar voor ons aannemelijk zouden kunnen maken, maar de schrijver heeft er
geen bijzondere waarde aan gehecht ze ons onder de oogen te brengen. En hij heeft
daar o.i. gelijk in, want belangrijker dan dit mislukken is het verhaal van den
levensgang van den mensch Louis, waarin zich geen ‘geval’ weerspiegelt, maar het
gansche menschelijke leven in zijn verbijsterende mengeling van armoe en rijkdom,
zwakheid en kracht, goedheid en laagheid, licht en schaduw.
Is dit niet het onuitputtelijk thema van iederen romanschrijver, ja van elk
kunstenaar? Kan hij wel anders dan telkens weer getuigen van dit zware, maar
kostelijke leven (Gerard van den Hoek), dat ons allen teistert èn in een naamlooze
verrukking brengt?
Putman moet dit alles diep hebben ondergaan, anders zou hij zulk een ‘polytoon’
en bloeiend boek niet hebben kunnen schrijven. Vlaanderens letterkunde is met dezen
roman een krachtig proza-werk rijker geworden.
ROEL HOUWINK

H.J. Stuvel, Het nieuwe Geluk. Leiden, Batteljee & Terpstra, 1935.
Niet voor niets draagt deze novellenbundel een motto, dat aan het werk van Arthur
van Schendel is ontleend en evenmin zal het den opmerkzamen lezer verwonderen,
dat één dezer verhalen aan Van Schendel opgedragen werd, want - om Charivarius
eens een plezier te doen - het proza van H.J. Stuvel staat in het teeken van Arthur
van Schendel. Het is af en toe zelfs bijna een karikatuur van het proza van Arthur
van Schendel.
Nu is dit op zichzelf beschouwd volstrekt niet erg. Zonder een krachtige
beïnvloeding te ondergaan van deze of gene op de voorgrond staande figuur komt
een jong schrijver meestal niet tot zijn eigen stijl. Daarenboven: men kan onder
slechter invloeden staan! Maar toch zal het voor het welzijn van het talent van den
heer Stuvel wenschelijk zijn, dat hij op zekeren afstand van de
schrijverspersoonlijkheid van den vereerden meester komt, want op het
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oogenblik volgt hij hem al te slaafs na en dat is gevaarlijk. Want de suggestie, die
van Van Schendels werk uitgaat, is dwingend en kan op deze wijze zeer spoedig
remmend werken op een voorspoedige ontwikkeling van zijn talent.
Er zijn teekenen, die erop wijzen, dat deze jonge schrijver bezig is zichzelf te
overschatten en zich in te spinnen in een schoone wereld, die de zijne niet is, omdat
hij ze (nog) niet tot de zijne heeft weten te maken. Daarom zal hier een ernstige
waarschuwing niet misplaatst zijn. Dit werk lijkt meer dan het is, omdat het te veel
op het werk van een ander lijkt. Tot in détails valt dit te constateeren. Buitendien:
de Van Schendel van de ‘Verhalen’ is niet meer dezelfde als die van ‘Een Hollandsch
Drama’. De jaren, die daar tusschen liggen, hebben een eigen beteekenis, die men
niet wegwisschen kan. Stuvel begint, waar Van Schendel was, toen hij zijn verhalen
schreef. Daarmee begint hij een stuk achter de eindstreep en het is de vraag of zijn
talent deze ‘handicap’ verdraagt, of, om het minder sportief te zeggen: Stuvel volgt
een Van Schendel na, die in den historischen ontwikkelingsgang van onze letterkunde
zijn tijd heeft gehad en herhalen heeft geen zin. Ook in de litteratuur gaat het doek
niet tweemaal op over hetzelfde tooneel.
Stuvel zal dus een anderen weg in moeten slaan, wil hij komen tot op zich zelf
staand werk, dat waarde heeft. Blijft hij zich bewegen in deze sfeer, dan kan men
hem niet anders noemen dan een steriel epigoon. Met belangstelling wachten wij af,
of het hem gelukken zal zijn Van Schendeliana om te smeden tot eigen werk.
ROEL HOUWINK

J.J. de Maagd, Quatrainen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1935.
‘Hoe klopt mijn hart zo wonderlijk bij 't zingen van dit lied; het is voor mij
bijzonderlijk geboren uit het Niet’. Aldus de dichter J.J. de Maagd in het vers,
waarmede zijn bundel ‘Quatrainen’ geopend wordt. Helaas ja, maar op een andere
wijze dan de dichter meent, is dit gedicht geboren uit het Niet; het is n.l. geboren uit
het niet der rhetoriek, waar alles als goud blinkt zonder het te zijn. Heel, heel zwak
klinkt de stem van Beets door in sommige van deze gedichten, maar dan met een
afschuwelijk ‘modern’ bijgeluid en soms hoort men iets wat aan Reddingius en
Helène Swarth doet denken, doch hun verzen klonken toch minder ‘ouderwets’.
Men vraagt zich af, of deze De Maagd niet op de hoogte is met den stand van onze
poëzie, dat hij zijn werk voor uitgeefwaardig, laat staan voor talentvol, houdt. Laat
hij eens een bezoek gaan brengen aan de magazijnen van zijn uitgever en laat hij
daar eens de bundels van Boutens, Gorter en de Woestijne ter hand nemen en eens
vragen naar ‘De Anatomische Les’ van een zekeren dichter Marsman. Hij zal dan,
naar wij hopen, beschaamd, maar toch ook met een gevoel van innerlijke bevrijding,
zijn oranje bundeltje uit de circulatie nemen en wat beters gaan doen dan verzen
schrijven, die geen
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‘verzen’ zijn. Er is zooveel in de wereld - en vandaag zeker niet minder dan vroeger!
- dat men doen kan buiten het schrijven van slechte verzen, waar niemand plezier
van heeft.
ROEL HOUWINK

Prof. W. van der Pluym, Leo Gestel, de schilder en zijn werk, verlucht
door den kunstenaar, N.V. de Spieghel, Amsterdam - Het Kompas,
Antwerpen, 1936.
Een sterk en kloek zelfportret (1931) kijkt den lezer aan zoodra hij het boek opent.
De 48 afbeeldingen (in lichtdruk uitgevoerd) van 1904 tot 1935, chronologisch
gerangschikt, geven een goed overzicht van den begaafden schilder, die alle onrust
der tijden zijn deel heeft zien worden. De tekst is in zooverre een goede begeleiding,
dat ook daarin allereerst de onrust des levens treft: Amsterdam, Parijs, Bergen, Spanje,
Bergen, de Beemster, Duitschland, Italië, Vlaanderen, Amsterdam, Blaricum. Een
zwerver; één die het Europeesche landschap noodig heeft; telkens de prikkel moet
ondergaan van een ander milieu, een andere sfeer, om creatief levend te blijven. Met
de milieu's wisselt zijn stijl. Een uitmiddelpuntigheid, waarin toch de kracht en de
greep van een begaafde zich doet gevoelen. Gaafheid moet hij op deze wijze derven.
Bezonkenheid lijkt meer een verlangen dan een bezit. Er is telkens de aanloop tot
boeiende, grootsche dingen en te herkennen is de wisselende bewondering, de rijkdom
van zijn waardeering voor anderen. Een gulheid, een te waardeeren zorgeloosheid
voor het eigen Ik en een geringe neiging tot zelfbehoud, waarin echter de macht der
invloeden (Breitner, Toulouse Lautrec, Rijsselberghe, Sluyters, Permeke, enz.) soms
te weinig tegenkracht ontmoet. Het beeld van een onrustig, moeilijk, worstelend
leven van een kunstenaar, die door zijn wil, drift en gaven toch altijd weer boeit. Zijn
biograaf Van der Pluym onthoudt zich van oordeel en van karakteristiek. Hetgeen
hij aan feiten heeft gerangschikt geeft stof te over tot overdenking en houdt meer
verband met het werk, dan oogenschijnlijk het geval lijkt. De zucht tot bespiegeling
en beschouwing neemt tegenwoordig wel eens afmetingen aan, die het kunstoordeel
topzwaar doen worden van een quasigefilosofeer met weinig klank. De tekst van
Prof. van der Pluym heeft die zonde vermeden, wat een deugd is. Doch aan inzicht
wekkende kracht zou het gewonnen hebben als de vorm- en motief-ontledng van het
werk beter waren behandeld. Deze toch interesseeren den lezer. Vooral bij Gestel,
wiens compositorische en expressionistische neigingen telkens conflicten veroorzaken,
had uitvoeriger toelichting in die richting wellicht verhelderend kunnen werken.
Over het geheel genomen echter biedt het boek in rustigen vorm goede gegevens.
Het is kennelijk met toewijding geschreven. Er is afstand in en respect. Het spel der
vignetten en kleine teekeningen van den schilder, die elke episode inleiden en
afsluiten, maken het beeld der bladzijden levend. De uitgave is goed verzorgd.
A.M. HAMMACHER
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Victor De Meyere, De Vlaamsche Volkskunst, Antwerpen, De Sikkel.
Een flink boekdeel, rijkelijk en aardig verlucht, prettig en onderhoudend geschreven.
Deze eerste poging, de Vlaamsche (beeldende) Volkskunst in haar uiteenloopende
vormen samenvattend te behandelen verdient ten volle onze belangstelling, al mocht
het schrijver niet gelukken het zeer uitgebreide onderwerp in al zijn verschillende
geledingen grondig genoeg te behandelen.
In een uitvoerige en belangwekkende inleiding schetst V. de Meyere de jongere
geschiedenis van de belangstelling in de Volkskunst. Hij gaat hierbij uit van Frederic
Mistral en komt over de Antwerpsche Folkloristen tot de stichting van het Antwerpsch
Museum voor Volkskunde. Wellicht ziet hij hierbij over het hoofd dat, misschien
minder in de groote steden, waar de hoogere stand door verfransching van den echten
volksaard was vervreemd, maar zeker op het platteland, de goede Volkskunst steeds
in eere bleef en dat de oogst der folkloristen, slechts door de eerbiedige zorg die
vroegere geslachten aan het eigen erfgoed wijdden, zoo overvloedig kon zijn.
Schrijver verwijt terecht ‘halfslachtigheid’ aan al wat over ‘Belgische’ Volkskunst
in de officieele uitgaven van het Institut International de Collaboration Intellectuelle,
onder het patronaat van den Volkenbond, is verschenen. Dit is het gevolg van het
‘stelselmatig verzwijgen’ van het feit dat ‘wij in ons land (bedoeld is België, J.B.)
bewoond door twee rassen, in feite een Waalsche en een Vlaamsche volkskunst
bezitten’.
De Meyere omschrijft (beeldende) Volkskunst als ‘een kunst ontstaan in de laagste
lagen van het volk en die gevoeld en begrepen wordt door gansch het volk, zoowel
door de hoogere als de lagere standen. Deze kunst moet door haar aard zuivere
gemeenschapskunst zijn; de elementen waaruit zij bestaat moeten gemeen zijn aan
het ras, aan het geloof, aan den stiel, enz.’
‘Ontstaan in de l a a g s t e lagen’?
Deze bepaling, maakt zoomin als het boek, onderscheid tusschen eigenlijke
scheppende beeldende kunst en sierkunst of kunstnijverheid, noch tusschen het onder
onbewusten scheppingsdrang ontstane werk van den eenling die in zichzelf, op een
begenadigd oogenblik, het levende hart van de gemeenschap voelt kloppen, en het
niet zelden uit den vreemde ingevoerde nijverheidsproduct, dat den volkssmaak treft
en door het volk wordt overgenomen, zonder dat ook maar één enkeling van dat volk
ooit op het ontstaan ervan den minsten invloed heeft gehad.
Daarom zou m.i. het boek beter heeten: ‘Beeldende en Sierende Volkskunst in
Vlaanderen’.
Meubelen, aardewerk, metaal, glas, vlechtwerk, schilderkunst, beeldhouwwerk,
volksprenten, godsdienstige huisversieringen, knipwerk, naald- en kantwerk, juweelen
en snuisterijen worden in 13 hoofdstukken min of meer uitvoerig besproken. Sommige
ervan zijn buitengewoon belangwekkend en
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bieden door hun afdoende degelijke behandeling werkelijk een aanwinst voor de
kennis van de Volkskunst van de Zuidelijke Nederlanden. Zoo b.v. het hoofdstuk
over Volksprenten, dat in zijn 34 blz. een overzichtelijke samenvattende studie geeft
van dezen allerbelangrijksten tak van de Volkskunst. Een door den tijd noodig
geworden aanvulling van het (Fransche!) standaardwerk van Van Heurck en
Boekenoogen.
Ook het hoofdstuk over Aardewerk, 32 blz., waarvan drie met merken, is uitvoerig
en rijk aan wetenswaardigheden. De historische ontwikkeling is duidelijk aangegeven
en de verschillende soorten aardewerk komen tot hun recht. IJzer-, koper- en tinwerk
nemen met 12 blz. een behoorlijke ruimte in. Karig bedeeld is vooral het vlechtwerk.
De godsdienste huisversieringen (waarom niet ook de kerkelijke volkskunst?),
waaronder bidprentjes en huiskapelletjes, zijn met 8 blz. niet overdadig bedeeld, als
men rekening houdt met den diepgodsdienstigen zin van het Vlaamsche volk.
Met blijkbare voorliefde behandelt schrijver de achter-glasschilderijen. Hij eischt
het vaderschap, of beter, het peterschap op van den (leelijken) naam ‘volkséglomisés’
dien hij ‘voor 't eerst gebruikt heeft’. Meest uit Duitschland ingevoerd, van waar alle
Europeesche landen en zelfs de streken van overzee, met dergelijke stukjes
overstroomd werden, kan men deze m.i. slechts in uitzonderlijke gevallen als
Vlaamsche Volkskunst beschouwen. Toch is deze kunst vroeger in de Nederlanden
beoefend. In het Deutsche Museum te Berlijn, collectie J. Simon A493, kan men een
achter-glasschilderijtje van (Zuid?)Nederlandschen oorsprong, uit de tweede helft
der XVe eeuw bewonderen, Maria met het Kind voorstellend.
Bij zooveel goeds is het werkelijk te betreuren dat sommige hoofdstukken zoo
beknopt zijn behandeld, dat ze meer op een opsomming dan op een uitgewerkte
studie lijken. Wellicht biedt een tweede uitgave schrijver gelegenheid de thans te
stiefmoederlijk behandelde onderwerpen op het peil te brengen van de hoofdstukken
over volksprenten, aardewerk en metaal.
Wat de verluchting betreft, bieden de 268 houtsneden tusschen den tekst den
minnaar van volksprenten een schat van goede afdrukken van thans vrijwel onvindbare
blokken. Jammer is het dat ze, zonder eenig verband met den tekst, willekeurig over
de eerste paar honderd bladzijden zijn verdeeld. Beter ware het geweest alle
houtsneden, in groepen van vier, buiten den tekst te drukken, zoo mogelijk met de
leuke oude versjes. Vermits alle blokken ‘uit het oude fonds Brepols van Turnhout
(verzamelingen Museum voor Folklore, Antwerpen)’ stammen, was het totaal
overbodig dit 268 maal te vermelden. Veel meer belang zou het bieden, de eigenlijke
herkomst van de blokken te kennen (een groot aantal is Noord-Nederlandsch).
Bij een tweede uitgave dienen ook de onderschriften terdege herzien. Prent 17 is
op de kinderprent: Blindeman met geleider, en niet ‘Fijferspel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

216
en kinderdans’. 48 is de Noord-Nederlandsche Zuurbaas en niet een
‘Smoutebollenbakker’. Dit geldt ook voor de godsdienstige voorstellingen. Dat 235,
de heilige Philippus Nerius als H. Philipner (sic!!) wordt vermeld is een
onverklaarbare slordigheid. 248 is St. Gregorius (met de duif) en niet St. Augustinus,
249 St. Dominicus en niet St. Ignatius. Schrijver lijkt niet sterk op godsdienstig
gebied, wat bij den folklorist van een godsdienstig volk niet bepaald een voordeel
is. Op blz. 102 spreekt hij b.v. van ‘een aanbidder van de H. Maagd’, een ketterij!
Een Katholiek aanbidt God alleen, maar Maria en de andere Heiligen roept hij aan,
als voorsprekers bij God.
Vier uit de hand gekleurde afdrukken van kinderprenten geven min of meer den
indruk weer van de oude ‘centenblaadjes’.
Ruim 240 lichtprenten buiten den tekst brengen een schat aan documenten op elk
gebied van de Volkskunst, waar iedere minnaar van eigen schoon dankbaar van zal
genieten. Schrijver maakt echter van dit rijke materiaal te weinig gebruik in zijn
tekst. Verwijzingen naar de prenten zijn te schaarsch.
Dat op plaat 41 met het onderschrift: ‘Schildekens, plateelborden en andere
voorwerpen van godsdienstigen aard’ twee Noord-Nederlandsche actie-bordjes
prijken waarvan één duidelijk het platte opschrift te lezen geeft: ‘Sch..t-actien’ is
een onaangename vergissing. Als Vlaming neem ik het den schrijver kwalijk, dat hij
op blz. 116 voor den moedigen Pieter Corbeels, een der helden van den Boerenkrijg,
den gewapenden opstand tegen het Fransche Schrikbewind, in 1798, geen betere
woorden vindt, dan dat ‘hij aan het hoofd der rebellen werd gevangen genomen.’
Maar ik wil niet sluiten met aanmerkingen. Trots alle tekortkomingen, welke, ik
geef het grif toe, veelal van bijkomstigen aard zijn, en zeker gedeeltelijk het gevolg
van de noodzakelijkheid, door beperking van den omvang en het gebruik van
bestaande drukplaten, den prijs binnen zekere perken te houden, zal ‘De Vlaamsche
Volkskunst’ van V. de Meyere in de Folklore van het Nederlandsche volk een mijlpaal
blijven. Door den vlotten betoogtrant, wars van dor wetenschappelijke uitweidingen
biedt het boek, ook den leek op het gebied der Volkskunde, een blijvend genot en
een dieper inzicht in het verleden van het eigen volk. Met bewondering zal hij er uit
leeren, hoe zelfs het eenvoudige volk de ingeboren zucht naar schoonheid wist te
bevredigen, door aan de dingen van het dagelijksch leven, aan huisraad en aldlaam,
sierlijke vormen, levendige kleuren, een zinrijke versiering te geven. En menigeen
zal met spijt vaststellen dat met het kwijnen der Volkskunst een schat van
levensvreugde is verloren gegaan.
JAN BORMS
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PAUL CÉZANNE, ZELFPORTRET 1875-'76
VERZAMELING HENRI-JACQUES LAROCHE
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Cézanne
door J.A. Pollones
EEN blik in de zalen van de tentoonstelling in de Orangerie des Tuileries kan
voldoende zijn voor een juist beeld van Cézanne. Onnoodig te zoeken of hier of daar
een werkje verborgen deugden bevat; wat het belang van nader bestudeeren niet
uitsluit. Niets wordt van onze verbeelding gevraagd: wat hij biedt is tot
onafscheidelijke kleur en vorm geworden. De kleur van het schilderij, die hij laat
voorgaan boven de kleur van de natuur; een kleur, die draagt op een afstand, door
de atmosfeer van de zaal heen. En een vorm, ontstaan uit de kleur; die van de wanden
af spreekt en door zijn drie-dimensionalen groei de twee afmetingen van den wand
beheerscht en ook van de drie dimensies der tentoonstellingsruimte de concurrentie
weerstaat.
Van een expositie: ‘Een eeuw Fransche schilderkunst’ herinner ik mij, hoe het
eerst het oog werd getrokken door de Cézannes. Ook wie andere meesters boven
hem verkoos, gaf toe, dat in zijn hier en daar verspreide schilderijen zijn bewust
geordende kleur in het gezamenlijk aspect triomfeerde over langs minder direkte
wegen ontstane harmonieën. Het Perzische kleed bevat niet sterker gekleurde draden
dan andere weefsels; zijn diepte van kleur ontstaat door het kundig schikken ervan.
Wij zijn hiermede dadelijk beland in de keuken, in de techniek van de schilderkunst;
daartoe geeft Cézanne aanleiding. Techniek natuurlijk in een ruime beteekenis van
het woord en niet alleen de materieele behandeling der verf, zooals dat dikwijls wordt
opgevat. Zeker, alles werkt mee, ook de materie. Of die wereld, die de schilder schept:
het schilderij email-achtig gepolijst is, of stroef als een gekalkte muur, rijk in de
glanzende olie geschilderd of sober als een pastel; met alle sporen van het persoonlijke
handwerk of onpersoonlijk als een spiegel. Maar de techniek omvat zooveel meer
en het gaat er mee als met de techniek van den musicus, die niet enkel is een zekere
mate van geoefendheid der vingers. Ieder, die een instrument bespeelt, kent het groote
en tegelijk bijna onzegbare verschil tusschen een werkelijk ‘violistisch’ of ‘pianistisch’
spel en een uitvoering, die overigens zonder tekortkomingen kan zijn, maar waar de
vertolking niet volkomen in het karakter van het instrument gedacht is. Het zijn soms
kleinigheden - het kiezen van een vingerzetting of een streek - die op een hooger
plan brengen wat anders acrobatie zou blijven.
Dit op een hooger plan terug brengen van het schildervak: daarin zit het meest
merkwaardige van Cézanne. Zijn concentreeren daarop en zijn invloed en nawerking
in dat opzicht zijn een der groote reacties der negentiende eeuw en brachten de kunst
terug op wegen, die dreigden verwaarloosd te worden.
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Het schilderen was op het eind der middeleeuwen los gekomen van het gebouw of
van het boek, waarvan het deel uitmaakte. Vrij van hun geestelijken band, heeft het
een autonoom bestaan geleid. Het had vele wortels: zooals de aanschouwing der
natuur, de verlangens der opdrachtgevers en de vreugde van het métier. De
mogelijkheden bewarend van den vertellenden Giotto en den bezingenden Cimabue
breidde de schilderkunst zich nog uit tot het constateerende portret; tot de intimiteit
van het binnenhuis; de droomen van het landschap en het bescheiden stilleven met
zijn weinige eischen en zijn veelzijdige mogelijkheden. Het arsenaal der schilderkunst
was na eenige eeuwen rijk voorzien van elementen. Alles wat diende voor
ruimtekunst: perspectief, het begrip van atmosfeer, de werking van het licht. Met de
menschelijke figuur, zijn constructie, zijn beweging, was de schilder zoo vertrouwd
geraakt, dat hij die kon laten ademen en dat hij zelfs de finesses van de psychologie
kon bereiken. Als wij nu in de twintigste eeuw zien, hoeveel van dat alles versmaad
wordt, dan denken wij aan een onverbiddelijke wet der tijdelijkheid, en de meest
volmaakte outillage wordt plotseling verouderd verklaard. En daaromheen veel
gekibbel.
Het kibbelen begint al in de periode Ingres-Delacroix. Kunstrichtingen, kunstcritiek;
teekening en kleur, schoonheid en expressie krijgen partijgenooten alsof het vijandige
elementen waren. Nu zijn wij in onze twintigste eeuw gekomen tot het vervallen van
probleem in probleem. Het wordt bedenkelijk, wanneer een mensch lof gaat spreken
over een leefwijze of over de kuur in Vichy of Vittel. Ouderdom. In plaats van een
door groei zich wijzigend organisme is de kunst steeds meer gaan lijken op een
proefkonijn voor doctoren, die alles brengen, behalve nieuw levenselixer. Of op
bejaarde juffrouwen, die telkens een nieuwen - maar dan nu ook den allerbesten zangleeraar ontdekt hebben.
De kunst schokt voort, levend van reactie op reactie; van correcties op begane
vergissingen. De vrijheid is een soms moeilijk te vullen vacantie. In de doelloosheid
der latere schilderkunst ligt een idealisme, dat in hoogste instantie toch op een
innerlijken wensch gericht is. Maar dikwijls is de schilder een stuurman, die vaart
omdat hij nu eenmaal in het schuitje zit.
Een stuurman, een goede, was Cézanne. Zijn werk wijst er op, dat hij geen
tegenstander was van zijn tijdgenooten of onmiddellijke voorgangers. Maar zijn
levensdaad is geweest weder het goede vaarwater op te zoeken, toen zij den koers
verloren. Hij schijnt gezegd te hebben: ‘ik ben de eenige schilder’. Dit is geen
zelfoverschatting; alleen moet hier aan dit woord ‘schilder’ een beperkte beteekenis
gegeven worden. Hij zal waarschijnlijk niet bedoeld hebben, dat er rondom hem
gebrek was aan kunstzin. Maar het schildersvak dreigde te verloopen. Geest en
materie stonden onverschillig tegenover elkaar; inhoud en vorm waren afzonderlijke
begrippen. Het handwerk bond hen niet; de negentiende eeuw was niet de eeuw van
het handwerk. Er ontstond een
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woord ‘artistiek’, dat op afwezigheid duidt van een onmisbaar respect voor een wijze
en verzorgde uitvoering. Rembrandt was een vakkundig schilder; Breitner heeft dat
begrepen. Cézanne vond om zich heen veel virtuositeit, geuren met toevalligheden.
Of de dwaling der onverschilligheid voor de taal. Er was met de impressionisten
heusch wel eenige verjonging van kijk gekomen; die op een afstand beschouwd nu
niet heel diep noch heel belangrijk is, maar die tenminste het enthousiasme van het
oogenblik heeft gegeven; doch hoe weinig is deze lichtvreugde in hun kunst
uitgedrukt. Eerlijk gezegd: hoe slecht geschilderd! In de beste schilderijen van Claude
Monet, Sisley, Pissarro willen wij graag meevoelen de bohème-achtige verrukking
van hun kijk. Maar geven zij niet eerder een benaderende copie dan een overtuigende
vertaling? Een conceptie is er, in de goede oogenblikken; doch de werking van het
doek met verf, die het wonder moet volbrengen, is aan spontaniteit, om niet te zeggen
aan toevalligheid overgelaten.
Courbet had met zijn begaafd penseel al gepoogd het vak weer te verheffen. Helaas
lijkt zijn geringschatting van het ‘onderwerp’ in het schilderij meer voort te spruiten
uit een botheid van geest, en om tot een grooten stijl te komen was hij te leeg. Edouard
Manet was er veel dichter bij. Van hem zegt George Moore, dat niemand - zelfs
Velasquez of Frans Hals - zoo goed heeft geschilderd. Misschien overdrijft hij, zelfs
al duidt hij aan, dat ook hier schilderen in een specialen zin moet worden opgevat.
Maar een feit is, dat Manet's schilderen den kloof tusschen idee en interpretatie
eenigszins overbrugde en dat zijn op het verleden gebaseerde métier edel was. In
een enkel jeugdwerk van Cézanne (het portret van Valabrègue) zien wij dan ook
Manet's invloed en elke toets ervan is een uitdrukking van vormgevoel. Een
vormgevoel, dat door Cézanne's temperament dichter bij Daumier stond. Zijn drang
naar plastiek is dadelijk sterker dan bij Manet; alle schilderijen van vóór de jaren,
waarin Pissarro hem met het luminisme vertrouwd maakte, getuigen ervan. ‘Zijn
vader de krant lezende’ (1866) had een probeersel van Daumier kunnen zijn. Een
toppunt bereikte hij aan het einde van deze periode in het stilleven met de
zwartmarmeren pendule (was in 1926 op de tentoonstelling Fransche kunst in het
Rijksmuseum te Amsterdam). Hij spreekt hier een kloeke gezonde taal en vermijdt
wat ook maar van het aspect der beschilderde oppervlakte te vragen, dat deze niet
volop kan geven of zou forceeren. Het is al Cézanne. Later zou hij zich verfijnen en
het coloristische element, dat hij van de luministen had overgenomen, zou niet zooals
bij dezen in de eerste plaats dienen tot het uitdrukken van licht-en-schaduw, maar
juist ter vervanging daarvan bij de vormuitdrukking. Toch speelt al in dit stilleven
het clair-obscur een louter beeldende rol en is niet om zichzelf aangewend. Het
atmosferische is al vrijwel vermeden; een typische Cézanne-neiging. Het
atmosferische trekt den toeschouwer binnen het schilderij en laat diens fantasie daarin
meewerken. Cézanne, die de schilderkunst gezui-
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verd, en bijna gesteriliseerd heeft, is een autoritaire spreker, voor wien geen overgang
bestaat tusschen podium en zaal. Bovendien kan atmosfeer leiden tot gezichtsbedrog:
hier wil het schilderij als schilderij werken en niet als een stuk natuur. Een werking,
die des te reëeler kan zijn dan natuur-copie.
Stond hij hierin tegenover de luministen, hun palet verschafte hem juist de
mogelijkheid zijn ideeën te verwezenlijken. Hij volgde hun ook in het beperken der
natuuraanschouwing tot het louter visueele, een verarming, die bij Courbet begint.
Dat het schilderij als resultaat en als uitdrukkingsmiddel enkel behoort tot de wereld
van het kijken is een waarheid als een koe. Wat geen reden moet zijn het
kunstenaarschap te besnoeien tot datgene, wat direkt met de schilderij-mogelijkheden
samenvalt, ter vermijding van een strijd tusschen het natuurgegeven en de zuivere
schilderkunst. Met opoffering van veel kostbaars wordt hierdoor meermalen een
superioriteit op den wand bereikt. Voorzoover dit het geval is bij Cézanne dient
gezegd te worden, dat hij de houding vóór alles liet gaan; als een grand seigneur, die
een conflict ontwijkt. Hij vergenoegt zich met het vertolken van de uiterlijkheden
der wereld. Bij de impressionisten stemt een revolutionnaire kwajongensachtige
speelschheid ons niet altijd critisch. Bij Cézanne, die gezegd heeft: ‘de
l'impressionisme j'ai voulu faire un art solide, durable comme celui des musées’,
komt de aap uit de mouw. Hoe strenger de vorm wordt, des te meer wordt ervan
gevraagd, dat hij iets vertegenwoordigt. En ‘l'art des musées’ (eigenlijk zouden wij
dit in het meervoud moeten lezen) is voorwaar geen looze gevel!
Zoo is hij stilleven-specialist geworden; alles is voor hem een stilleven. En ga niet
met een gebroken arm naar een specialist in spijsverterings-, ademhalings- of
zielsziekten!
Het stilleven heeft veel kanten. Bij Millet of Van Gogh is het even zakelijk en
expressief als de figuurkunst. Bij de Venetianen is het een accessoire, dat zoo goed
zijn rol weet te houden, dat wij soms de volmaaktheid ervan vergeten. De oude
Hollanders uiten in het rustig naschilderen der natuur hoezeer zij daarmee in evenwicht
zijn. Bij Chardin is het stilleven - als wij zijn zucht naar sierlijkheid met wat koketterie
van zijn eeuw buiten rekening houden - louter aanleiding om te schilderen. En zóó
is Cézanne de heele wereld gaan beschouwen. Wij moeten niet vergeten, dat hij op
zijn vijf en zestigste jaar verklaarde, dat hij langzaam vooruit ging en dus veel moest
werken. Het kan dus best zijn, dat deze systematische werker den arbeid verdeeld
had en aan de mogelijkheid geloofde van eerst een stijl, een schilderkunst te scheppen,
en zich later daarin vollediger te kunnen uitspreken. In dat geval is het gelukkig, dat
de dood hem bevrijd heeft van de verplichting de wond te helen, ontstaan door die
splitsing van stijl en inhoud. Bijvoorbeeld het portret van Gustave Geffroy in zijn
werkkamer (1895). Als staaltje van schilderij, dat een portret moet bevatten, is het
een meesterwerk. De
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figuur is geplaatst achter zijn werktafel en vóór een boekenkast en een schoorsteen.
De paperassen liggen met dezelfde toevalligheid als op iedere werktafel; in de
plaatsing van de boeken of de schoorsteen is geen raffinement. Van een arrangement
der natuur is geen sprake, of althans dit wordt niet vermoed. De aanvaarding van alle
compositaire mogelijkheden in de natuur is even volledig als bij Degas. Verre staat
hij van een vooropgezet kleurenschema of esthetische opstelling zooals in Whistler's
Carlyle.
Voor de natuur gezeten versmaadt hij niets van wat in zijn gezichtsveld komt.
Vollard vertelt, dat hij eens een portret niet af kon maken, toen een lap in den
achtergrond verhangen was. Zijn ordening bestaat in het toepassen der ruimtewetten
op het natuurgegeven. Er is horizontaal en er is vertikaal; daartusschen beweegt zich
alles. Het gaat hier om het meest elementaire van de teekenkunst; en wij moeten
Cézanne, vooral zijn periode in aanmerking nemende, bewonderen ook daarin een
gevoelskwestie gezien te hebben. Het raakt kwesties als die, waar elke leek over tobt,
wanneer hij denkt, dat het zooveel gemakkelijker is een profielportret te maken dan
een figuur van voren gezien. Dan bouwt Cézanne in zijn schilderij een wereld op
van kleur-facetten, daar waar de impressionisten met kleur-vlekken speelden. Met
overleg beitelt hij vlak na vlak; gebruikt meer de kleur dan de valeur, wetende dat
de werking van de kleur doordringender is. Al zijn kleur-overgangen, door Bernard
terecht modulaties genoemd, zijn berekend om de juiste schuiving der vlakken teweeg
te brengen, geconstrueerd zooals de muziek dat vereischt bij den overgang van een
toonaard in een anderen. Zijn verfbehandeling is in overeenstemming met zijn denken.
Hij was - en dat steeds meer - een ordelijk schilder, die niet op zijn doek knoeide,
en hij verkreeg daardoor in zijn latere werken de stralende pracht van de olieverf,
die maar zelden met zooveel luchtigheid gepaard werd gezien. Een geheel voorbereid
palet, zooals Whistler gebruikte, lijkt hij niet gehad te hebben en dat teekent ook het
verschil tusschen de twee tijdgenooten. Bij Cézanne is het niet de aangename
harmonie, die de kleuren bepaalt; het is de behoefte van elke plaats op het doek, elke
plaats in de ruimte.
Ondanks zijn mozaiek-achtig procédé blijft hij altijd groot; elke beweging, elke
vorm is gesubordonneerd aan het geheel. Verband hiermede houdt zijn theorie, die
hij zelf in praktijk bracht, dat men moest leeren schilderen alles terug brengende tot
bollen, cylinders en dergelijke eenvoudige vormen. Dat men, eenmaal dit geleerd
hebbende, alles kon schilderen wat men wilde. Welnu - wat dit laatste betreft, heeft
hij het niet tot het einde gebracht en de vraag blijft of hij, die na honderd vijftien
zittingen voor een portret verklaarde tevreden te zijn over het witte overhemd, ooit
de gevolgen van het corset, dat zijn tevoren geprepareerde stijl was, te boven zou
zijn gekomen. Van de mathematische hoofdvormen gaat zeker grooter kracht uit bij
het schilderij dan van de schijnbare toevalligheden der natuur, waarin die vormen
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verborgen zitten. Wie echter zal sterker zijn dan de burger-edelman na zijn
grammatica-lessen, en wien dreigt de grammatica niet de spraak te ontnemen?
Soms lukt het Cézanne, zooals in den arm van den ‘jongen in het rood’ stijl en
inhoud saam te smeden. Dan heeft hij die hooge houding en dat onweerlegbare, dat
op geheel andere wijze bij den van hem zoo verschillenden David eerbied afdwingt.
In portretkoppen heeft hij nooit zijn vrijheid van bewegen teruggevonden uit zijn
meer onbevangen jeugd. Voor dit onderwerp blijken te bestaan twee polen. De eene
is die van het naief-noteeren der bizonderheden, welke ons het individu voor den
geest roepen. Uitgaande van den anderen, de algemeenheid der vormen, bereikt men
blijkbaar moeilijk of nooit het subtiele, dat onmisbaar is voor het echte portret. Daar
komt bij, dat de nuchtere toeschouwer - en deze heeft den plicht nuchter te zijn - het
moeilijkst bij de afbeelding van de menschelijke figuur afstand zal doen van al wat
zijn eigen menschelijke begrippen meebrengen. De portretten van Cézanne's vrouw
zijn natuur-ontwrichtingen beschouwd vanuit het standpunt van menschelijkheid;
laten wij, misschien tegenover gangbare opinies, den moed hebben te bekennen, dat
zij niet het beeld van een vrouw suggereeren; langs geen enkelen weg.
Als gunstige tegenstelling denk ik even aan een werk van Leo Gestel, die direkt
of indirekt een en ander aan Cézanne te danken heeft. Het zijn de drie Huizer vrouwen
(afgebeeld in het boek van Van der Pluym). Het staat verre van de photographische
afbeelding; het karakter spreekt uit zuiver vormenspel. Dat dit vormenspel zich gaarne
liet gebruiken voor de eenigszins poppenkast-achtige figuren der beide oude
Huizerinnen - dat ligt min of meer voor de hand. Nu is het Gestel ook gelukt de
schoonheid der jonge vrouw aan te duiden. Verre van de valsche fraaiheid der
kappersreclameplaat, maar opgaande in de rhythmen van zijn heele compositie; een
bewijs van de elasticiteit van Gestel's stijl, dien hij blijkt te beheerschen. Wij moeten
tegelijk opmerken dat deze schilder voor zijn scherp geobserveerde zelfportret het
noodig heeft geoordeeld een geheel andere taal te gebruiken.
In Cézanne's zelfportret uit de collectie Pellerin (omstreeks 1890) blijkt ook even
een behoefte aan psychologie; even een herinnering aan zijn jeugdperiode. Toch
zeggen wij in de eerste plaats hiervan: een mooi brok kleur, een machtig stuk
schildering. En zijn studie van het vak zit hem eerder dwars als hij tot het wezen van
het portret wil geraken.
Een monumentaal figuurstuk is de vrouw in het blauw met den koffiepot
(collectie-Pellerin 1890-'94). De van voren geziene figuur interesseert ons als persoon
niet bizonder. Ons treft de bouw; bouw in de ruimte en in de eerste plaats met behulp
van kleur. De moeilijkheid van den van voren gezienen schoot is overwonnen door
de nuanceering der lichtplekken in het blauw, die van paars-rose naar groen-geel
verschuiven; en elke plaatsbepaling
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in dit schilderij is de studie waard. Het resultaat is een beetje, niet veel anders dan
de natuur en als ruimtewerking sterker dan deze. De vervormingen, die hij zich
veroorlooft, gaan niet verder dan het gebied der dichterlijke vrijheden en treffen
dikwijls hun doel. De perspectieven van den koffiepot en het kopje zijn een beetje
verwrongen terwille van de hardheid der materie, van het platte vlak van de tafel, en
om de holte van het kopje te accentueeren. Er bestaat geen wet voor zulke afwijkingen:
de uitkomst alleen is beslissend. Bij stillevens heeft elke schilder wel eens voor de
moeilijkheid gestaan van schotels, wier rondheid en hardheid hij niet wilde laten
verloren gaan door vloeiende perspectivische verkortingen, terwijl wij toch niet altijd
het oogpunt zeer hoog willen nemen. Soms ontsnapt Cézanne in zijn stillevens met
een gewaagden zijsprong aan die moeilijkheid; soms ook denken wij ineens hoe veel
grooter de klassieke strengheid der Venetianen in zoo'n geval is. Een ontwrichting
lukt of zij lukt niet: achteraf baat de verklaring der bedoeling niets.
In het stilleven bereikt Cézanne de grootste hoogte, wanneer hij zich even overgeeft
aan de schoonheid van de lokale kleur, zooals in ‘le vase bleu’ (collectie Camondo);
dan rust hij als ware het een belooning even uit van zijn zoeken en geniet een
oogenblik. Met zijn verworven kunde kan hij de hoofdzaken naar voren brengen
zonder geketend te zijn door aardsche bijkomstigheden; waarvoor hij de omzetting
heeft gevonden. Dan is een contour een door hem gewenscht accent; niet het slaafsche
natrekken van een toevallig silhouet, en staat zelfs meermalen op een verrassende
plaats. De kleurvlakken snijden elkaar naar de behoefte hunner contrasten; soms laat
hij de voorstelling los om zich te geven aan een spel van arabesken. Deze
belichtinglooze schilderijen stralen een innerlijk licht uit.
Het licht is ook geabsorbeerd in de kleuren zijner landschappen, en niet een
daarover gegoten saus zooals dat dikwijls bij zijn tijdgenooten het geval was. En al
blijft zijn mededeeling van het landschap beperkt tot den aanblik - (niets van het
leven in de natuur zooals bij Breughel of Ruysdael; het noodigt niet uit tot een
wandeling zooals een Rubens; het heeft geen weersgesteldheid, geen klimaat, geen
natuurgeluiden) - in Cézanne's landschapsschilderijen is uit de natuur een nieuwre,
een kunstwereld gedistilleerd. De onmiskenbare ordening van deze wereld is minder
van zelfsprekend dan bijvoorbeeld in het gezicht op Haarlem van Ruysdael. Zij is,
in tegenstelling met wat ik van het licht zei: dat het in de dingen was opgenomen,
hier een op zich zelf staand iets. Aan de structuur is alles gesubordineerd. Alles: het
zakelijke, het stoffelijke, het emotioneele wordt daaraan opgeofferd. Het essentieele
ervan vindt men in zijn teekeningen en aquarellen. Daarin is niet meer genoteerd dan
eenige momenten - de kromming van een weg, een boomstam, een schaduwvlek. En
daarop berust later het heele schilderij. Dan worden deze notities gebonden door
logische moduleeringen, die een rol
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spelen als het metselwerk in een op beton of ijzerconstructie berustend gebouw. Bij
de schets vragen wij ons af, hoe dit fragmentarisch gegeven tot schilderij zal worden
en constateeren dan met eerbied, hoe hij zonder omwegen tot het doel is gekomen.
Zijn doel: altijd vorm- en kleur-rhythme. Het schilderij: ‘brug over de Marne te
Créteil’ (museum Moscou), is samengesteld uit de elkaar snijdende horizontalen van
een watervlak, van een brug en van een rivier, en de vertikalen der boomen. Den
rivieroever en het watervlak laat hij wijken door scherpzinnig geciseleerde
kleur-vlakken, zich alleen bekommerende om een waardig geheel. Een waardigheid,
die als door een gelukkige coïncidentie tot schoonheid wordt, wanneer de natuur
guller en opener de vreugde biedt, zooals in ‘Sainte Victoire au pin parasol’ (collection
Lécomte-Pellerin). De kleur, even scrupuleus en langs dezelfde wegen gezocht, wordt
dan tot muziek.
Ruskin rekent terecht tot compositie elke samenwerking der deelen. Toch kent de
terminologie een beperkt begrip compositie: het arrangeeren van figuren tot schilderij.
Zoo is de compositie van de compositie-klasse der academies. Naast, en gescheiden
van ander werk, heeft Cézanne zich daarmee ook voortdurend eenigszins bezig
gehouden. De meeste dezer werken zou ik niet meer dan curiositeiten in zijn geheele
oeuvre noemen, vacanties van de natuur-afbeeldingen. Aan de groote ‘Baigneuses’
heeft hij van 1898 tot 1905 gewerkt. Zijn palet had toen geen weifeling meer. Ik wil
in dit late werk wijzen op een dwaling, het beschouwende als een ontwikkeling van
de vroegere fantasieën. Hij heeft zich laten verleiden de rhythmische wetten der
natuur te banaliseeren tot verarmde meetkunde-problemen. Zoo laat de natuur niet
met zich sollen; het verminken der vrouwenfiguren en de boomen, geplaatst met de
opzettelijkheid van théater-décors om een al te voor de hand liggende vlakverdeeling
te verkrijgen kunnen slechts leiden tot een mageren stijl. Dit verkeerde spoor is een
groot gevaar voor zijn navolgers geweest. Om zijn ernst willen wij een vergissing
als deze nog respecteeren. Het vermogen om onafgebroken zoo ernstig te zijn en stof
te hebben, welke dien ernst motiveert, is zeldzaam. In menig atelier zou het raadzaam
zijn een Cézanne op te hangen. Zeker niet om na te volgen; hij is al te veel botweg
nagevolgd. Alleen als waarschuwing: knoei nooit!
Zooveel is er al over Cézanne geschreven, dat de schrijvers zich als feestredenaar
excuseeren als zij nog een woordje willen meespreken. Toch begrijpelijk. Dat
meespreken behandelt hier, wat ons allen raakt: de algemeene begrippen van
schilderen. Het was geen toeval, dat ik bij anderen hier en daar niet alleen mijn eigen
gedachten, maar zelfs mijn eigen formuleering geschreven zag. Zoo de uitdrukking:
‘het geval Cézanne’. Het geval Michel Angelo, Rembrandt of Raffael zou men niet
zeggen. Dit woord hoort eerder thuis in de wetenschap dan in de kunsttaal. Is Cézanne
niet een grensgeval, of een geval dat kunst en wetenschap beide behelst? Met een
maximum

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

XLV

PAUL CÉZANNE, DE BRUG OVER DE MARNE TE CRÉTEIL MUSEUM VAN MODERNE WESTERSCHE KUNST - MOSCOU

1888

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

XLVI

PAUL CÉZANNE, VROUW BIJ KOFFIESTEL
VERZAMELING A.M. PELLERIN - PARIJS

- 1890-'94

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

225
positiviteit, en den toeschouwer geen speling voor een persoonlijke opinie latend.
Strevend naar een hooger niveau en onverschillig of dit het publiek gelukkig maakt.
Men late zich toch niet intimideeren door het soms Ueber-Mensch-achtige in zijn
wezen. De romantiek heeft wel eens menschelijke gevoelens voorgezet, die lang niet
altijd de moeite waard waren. Maar atrofieering van het gevoel kan het gevolg zijn
van de navolging eens anders stijl. Voor menigeen zal het uitgangspunt moeten
blijven de volheid des levens en de bewondering der natuur; en voor dien zal
rationalisme den dood beteekenen. De vraag is open of het bij schilderen in de eerste
plaats om schilderen gaat.
Cézanne blijft in zijn voorkeur en in zijn reacties een persoonlijkheid, die tot het
einde toe een woning voor zijn eigen kunst bouwde. Welke na zijn dood tot in de
dakkamertjes toe verhuurd is.
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De Saksische landsbibliotheek en het nieuwe museum van het boek
door Helene Muller Massis
OP den 11den Mei 1935 had in Dresden de plechtige inwijding plaats van het nieuwe
museum van het boek, dat een onderdeel vormt van de Saksische landsbibliotheek,
welke in het aan de Elbe gelegen Japansche Paleis gevestigd is. Zoowel de bibliotheek
zelf (van wetenschappelijk, artistiek en technisch oogpunt beschouwd) als hare
behuizing zijn eene beschouwing overwaard. Bovendien beteekent de opening van
dit museum weer een belangrijke aanwinst voor de kunststad Dresden. Hoe weinige
van zelfs de grootste bibliotheken bezitten geschikte localiteiten om een deel van
hunne schatten doorloopend voor het kunstlievende publiek ten toon te stellen.
Onzichtbaar, opgesloten sluimeren deze in stoffige, donkere ruimten, slechts zelden
door den een of anderen geleerde, misschien nog verstrooid, ter hand genomen! Hoe
groot is het gevaar, dat al de schoonheid van middeleeuwsche schrijfkunst,
miniatuurschilderkunst, oude en nieuwe drukkunst, illustratie- en boekbindkunst in
vergetelheid raakt! Hier nu is een schatkamer ontstaan, waar al dit schoons van
vorstelijk of tenminste persoonlijk eigendom geworden is tot een algemeen
toegankelijk bezit, waar het wordt tot een bron van ontwikkeling, studie en kunstgenot!
Het is geen onverschillig plekje gronds, geen willekeurig gebouw, dat nu sinds
bijna honderdvijftig jaren de landsboekerij herbergt; met de geschiedenis van het
vorstelijk Dresden is die van het Japansche Paleis ten nauwste verbonden. Verdiepen
we ons dus eenige oogenblikken in de geschiedenis van het gebouw zelf. Men weet,
dat August de Sterke, voortbouwend op de plannen van den genialen
vestingbouwmeester von Klengel, na den grooten brand van 1685 aan deze zijde van
de Elbe een nieuwe stad liet ontstaan (Neustadt) die geheel volgens Italiaansche
renaissance opvatting moest worden geconcipieerd (zie Elsevier's Maandschrift Jan.
1935). Met de hem eigen voortvarendheid zette hij deze grootscheepsche plannen
door. Er waren jaren, dat het aantal bouwarbeiders dat der inwoners overtrof.
Pöppelmann (de bouwmeester van den Zwinger) werkte eerst onder Klengel mede
en zette na diens dood het werk voort. In 1717 kocht August de Sterke het landhuis
aan de Elbe, dat daar in 1715 door Graaf Flemming gebouwd was en dat den naam
van ‘Holländisches Palais’ droeg, daar Flemming het aan den Hollandschen gezant
Harsolte van Craneborg verhuurde. Deze stierf echter reeds in 1716.
Dit oorspronkelijke Holländische Palais is nog als een deel van het tegen-
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woordige paleis bewaard gebleven; het omvat het middengedeelte van den Elbevleugel
en het hoofdtrappenhuis. August de Sterke wijdde het gebouw in met een groote
‘assemblée’, waarbij in het park een schitterend vuurwerk werd afgestoken. Hij had
een groote voorliefde opgevat voor dit gebouw, dat hij door Pöppelmann liet
uitbreiden met twee vleugels aan de stadzijde. Een monumentaal hek sloot het
voorplein af. Een 26 M. breede allee (de tegenwoordige Königstrasse) leidde recht
op het gebouw aan. - Ter eere van het huwelijk van den keurvorst met de
keizersdochter Maria Josepha (1719) werden groote feestelijkheden aangericht, die
vier weken duurden en het is weer in het Holländische Palais, dat de koning zijne
gasten ontvangt. Met trots toont hij hun de kostbare inrichting. De avondfeesten in
het park moeten bijzonder luisterrijk geweest zijn, daar ook de tuin kunstzinnig was
aangelegd en versierd met barok-plastieken. Een gedeelte van het park is tot op onzen
tijd bewaard gebleven; de beelden staan nu in den Grossen Garten. De ligging van
het park, dat met groote steenen trappen als het ware tot in de Elbe afdaalt, is van
een groote bekoring; aan de overzijde van de rivier, die hier een flauwe bocht maakt,
ontwaart men het markante silhouet van oud-Dresden met zijne vele torens, door
groene bronzen daken gedekt; bij bepaalde belichting een bijna onwezenlijk vizioen.
Hoe levendig kan men begrijpen, dat August's hoogst artistiek gemoed deze plek
uitkoos om er eenige zijner schoonste droomen ten uitvoer te brengen!
Had graaf Flemming reeds een groote verzameling aziatisch porcelein
bijeengebracht, de koning vergrootte die nog, ja, droomde er van het geheele paleis
als het ware in een porcelein-paleis te herscheppen. De fantastische ontwerpen daartoe
zijn in talrijke exemplaren in het Kupferstichkabinet aanwezig. Voortdurend werden
door Pöppelmann veranderingen en vergrootingen ontworpen, ook voor het voorplein;
in een kroniek van Jan. 1723 staat te lezen: ‘Es wurde in Dresden auf der Meissnischen
gasse der Aufgang zur Wegreissung sechs neuerbauten Häuser gemacht, so dem Kgl.
Japanischen Palais den Prospekt versperret. Die Eigentümer bekamen solche baar
bezahlt.’ Hier treedt voor het eerst de naam ‘Japanisches Palais’ op, die voortaan
dien van Holländisches Palais gaat verdringen. In 1723 verhuist de Kunst-Kammer
uit het oude slot hierheen. Steeds meer uitbreidingen worden uitgevoerd, een geheele
verdieping wordt bijgebouwd, de zijgebouwen een halve verdieping verhoogd. Een
prent van 1726 geeft hiervan een beeld, evenzoo van den fraaien aanleg van den tuin.
Wat de inwendige inrichting aangaat, leze men een beschrijving uit dien tijd: ‘Ein
kaum zu beschreibender Reichtum an japanischem mit Gold, Silber und Edelsteinen
versetztem Porzellan, auf welchem die allerdurchlauchtigste Landesherrschaft jederzeit
drinnen speist und welches allein fast eine Million Thaler estimiret wurde.’ Verder
vond men er zilveren lichtkronen, tallooze kunstvoorwerpen en curiositeiten, plafonden muurschilderingen van groote kunstwaarde; in den
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tuin verschillende nymfengroepen, o.a. de beroemde Venus met Cupido van den
Franschen beeldhouwer Coudray. Sedert 1724 bewaakt een compagnie soldaten het
slot. Doch de koning is nog niet bevredigd; de geheele architectuur moest in porcelein,
stuc, verguld houtsnijwerk en spiegels als het ware opgelost worden. Op de
binnenplaats wenschte hij porceleinen vazen en platen, die in den wand ingelaten
moesten worden. Deze eisch ging de prestaties van de toen malige porcelein fabricage
te boven. De koning was als bezeten door die idée.
Volgens plannen van Pöppelmann en Longuelune werd in '29 weer een groote
verbouwing op touw gezet, waardoor het gebouw weer grandioser te voorschijn
kwam; de kamers van de eerste verdieping werden verhoogd door de tweede etage
heen. In een bouwbericht, waarin een nauwkeurige beschrijving van elk der vertrekken
en hun inventaris wordt gegeven, staat o.a.: ‘In einem der oberen Zimmer sieht man
die 48 grossen Gefässe aus weiss und blauem Porcellan, für welche der König von
Pohlen dem itzigen König von Preussen ein Regiment Dragoner gegeben hat.’ 's
Konings fantasie stond voor niets! De slotkapel werd nagenoeg geheel in porcelein
uitgevoerd: kansel, altaar, zelfs de orgelpijpen, alles wit met goud. Hier moesten de
twaalf levensgroote apostelen hun plaats vinden. Ook de oeverpromenade werd
uitgebouwd en het geheel begon meer en meer het ideaal nabij te komen. Vóor zijne
reizen naar Warschau (August was sinds 1697 koning van Polen) en onmiddellijk
ná zijn terugkomst kwam de koning de vorderingen in oogenschouw nemen. Zoo
ook vóor zijne reis in 1732, van welke hij niet meer naar zijn geliefde Dresden zou
terugkeeren. Zijn porceleinpaleis golden zijn laatste gedachten. - Onder August's
opvolger stokte de bouw, de kas was leeg en August's zoon was niet veel meer dan
een werktuig in de hand van den oppermachtigen minister graaf Brühl. En deze stelde
meer belang in het aanvullen van zijn eigen verzamelingen en paleizen! Het gebouw
kwam evenwel in 1733 nagenoeg klaar - waarvoor we tot op heden dankbaar mogen
zijn. De inwendige inrichting echter werd nooit voltooid. - Hoewel Pöppelmann met
andere bouwmeesters, De Bodt, Longuelune en Knöffel, samenwerkte, is het toch
zijn geest, dien we hier als doorslaggevend herkennen. Men zie slechts de feestelijke
gratie van de binnenplaats! Voorwaar een feestzaal onder den blooten hemel, een
glanspunt van barok-architectuur. De kostelijke humoristische Chineezen, die als
caryatiden dienst doen, zijn het werk van Kirchner. Zij herinneren eenigszins aan
Permoser's werk in den Zwinger. (Kirchner was leerling en medewerker van Permoser
tijdens den Zwingerbouw. In de geschiedenis van het Meissner porcelein speelde
Kirchner als eerste werkelijke beeldhouwer en voorlooper van Kändler een belangrijke
rol.) De vier en twintig Chineezen zijn alle verschillend. Van zijn hand zijn ook de
dragende figuren in de voorhal.
Tijdens den zevenjarigen oorlog, waardoor Dresden zooveel geleden heeft,
ontkwam ook het Japansche Paleis niet aan het noodlot! Het werd als opslag-
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plaats gebruikt; het porcelein werd in de gewelfde onderverdieping opgepakt en
daardoor gelukkig grootendeels gered. Nog jaren na den vrede bleef deze toestand
bestaan, totdat op voorstel van Marcolini besloten werd, het gebouw voor de
koninklijke verzamelingen, de bibliotheek en de antieke sculpturen te bestemmen,
welk plan in 1785-'86 tot uitvoering kwam en wederom een verbouwing noodzakelijk
maakte. Bij deze gelegenheid kreeg de voorbouw aan den Kaiser Wilhelm Platz zijn
opschrift: museum usin publico patens. De gevel is met een breed relief versierd:
eene vrouwengestalte (de kunst) troont onder palmen. Saxonia komt naderbij met
dienaren, die porceleinen vazen dragen; van de andere zijde naderen Japanners,
eveneens met vazen. Dit relief is vermoedelijk van 1785-'86, terwijl de beide
vrijstaande hoekfiguren (Minerva en eene oostersche vrouw) uit de bouwperiode van
1730 stammen. In Mei 1813 verkeert het paleis in groot gevaar, daar het midden in
de gevechtslijn ligt. Gelukkig echter weet een zekere Inspektor Lipsius den russischen
bevelhebber te bewegen, het paleis te sparen. Op het plein vóór het paleis (vroeger
de Topfmarkt) hield op 3 Juni 1809 koning Jerome van Westfalen parade over acht
regimenten Hollandsche en Westfaalsche troepen; hier stelden de Franschen in 1813
de wagens en kanonnen op, die ze den Oostenrijkers hadden afgenomen. In Mei 1818
werden de vestingwerken gesloopt en met het verstommen van het oorlogsgerucht
zijn de wisselvallige avonturen van het Japansche Paleis voorloopig voorbij. Rest
ons dus de geschiedenis der bibliotheek na te gaan, die onlangs (Februari 1936)
honderdvijftig jaren binnen de muren van het Japansche paleis lief en leed van de
Saksische koningsstad mee beleefde. - Haar oorsprong vond de bibliotheek in de
verzameling van keurvorst August, die reeds in 1556 vermeld wordt. In 1574 omvatte
zij reeds 1721 deelen, zooals blijkt uit den nog bestaanden geschreven catalogus uit
dat jaar. Zes jaar later was het aantal boeken reeds tot 2354 gestegen. Een groot aantal
dezer boeken waren door Jacob Krause van kostbare leeren banden voorzien. Krause
wras in het Duitschland der renaissance de beroemde boekbinder van zijn tijd. De
opvolger van keurvorst August bracht de bibliotheek van zijn vader, die tot nog toe
in Annaberg bewaard werd, naar het slot te Dresden en breidde haar aanzienlijk uit
door den aankoop van de kostbare verzameling van Dietrich von Werther, die ruim
3300 deelen telde. Hierdoor kwam de bibliotheek van het niveau eener persoonlijke
liefhebberij op dat van eene wetenschappelijke boekerij. Door den 30-jarigen oorlog
werd voorloopig aan verdere uitbreiding een einde gemaakt en het duurde ruim 100
jaren voor eene nieuwe periode van ontwikkeling intrad. Als zoodanig kan de aanwinst
van de 18000 deelen groote bibliotheek van Johan von Besser gerekend worden, die
in 1733 plaats vond. Inmiddels was de bibliotheek in de drie zuid-oostelijke paviljoens
van den Zwinger ondergebracht (1728), nadat zij door brand uit het slot verdreven,
in het z.g.n. regimentshuis aan de Jüdenhof plaats gevonden had. - Na de ver-
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wildering en den nood van den oorlogstijd was eene periode gevolgd, waarin de
litteraire verzamelijver sterk was ontwikkeld. Wat er door het initiatief van
particulieren tot stand was gekomen, kwam de keurvorstelijke bibliotheek ten goede:
in 1764 kon zij de boekerij van graaf Bünau (42000 deelen, voornamelijk werken
over Duitsche geschiedenis) en in '68 die van graaf Brühl overnemen. De laatste
omvat voornamelijk werken op algemeen- en kunstgeschiedkundig gebied. Door
deze aanwinsten was de bibliotheek reeds op 174000 deelen gekomen en nam haar
plaats in onder de eerste boekerijen van Duitschland. Eene groote verandering en
verbetering bracht de verhuizng naar het Japansche paleis, die in April 1786 gereed
kwam. Ook in het karakter der bibliotheek als gebruiksinrichting kwam verandering.
Tot dusver was het eene heele onderneming geweest, een bepaald boek ter leen te
krijgen en ook was dit zonder persoonlijke introductie vrijwel onmogelijk. Onder de
leiding van den bekwamen bibliothecaris Adelung werd de bibliotheek van 1788 af
in eene openbare inrichting veranderd, ten vrijen gebruike van het publiek. Hiermede
hand in hand ging de instelling van eene vaste som voor regelmatige aankoop en
aanvulling. - De 19e eeuw bracht wederom belangrijke aanwinsten, o.a. de 1000
deelen tellende bibliotheek van koning Friedrich August I en de Delser slotbibliotheek,
ongeveer 4000 banden en 300 rollen muziek door koning Albert geschonken; verder
het muzikale archief der Katholische Hofkirche, waardoor de bibliotheek ook op
muziekgebied tot de belangrijkste behoort. De handschriftencollectie groeide ook
steeds aan dank zij schenkingen uit het koninklijk en staatsarchief, door schenking
van de correspondentie van Böttiger (20.000 brieven) aankoop van de nalatenschap
van August Wilhelm von Schlegel enz. enz. - Deze groei en bloei echter eischt plaats!
Reeds had de bibliotheek hare medebewoners verdrongen. Oorspronkelijk slechts 3
zalen en 23 kamers op de 1ste verdieping beslaande, vulde zij weldra alle ruimte.
Het porcelein (de kostbaarste en grootste keramische verzameling van de westelijke
wereld) werd eerst naar de kelderverdieping verdrongen, waar zij aan de gevaren
van grondwater bloot stond en ten slotte stiefmoederlijk ondergebracht op de 2de
verdieping van het Johanneum. De voor de antieke beeldhouwwerken in gebruik
genomen zalen waren in 1834 door Gottfried Semper versierd. De groote
klassicistische bouwmeester was vol indrukken naar Dresden teruggekeerd en
decoreerde de zalen naar hartelust met fresco in pompeiaanschen en griekschen trant.
Toen van 1884-'87 ook de sculpturen plaats moesten maken en naar het Albertinum
op de Brühlsche Terrasse verhuisden, werden ook deze zalen door de boeken
overstroomd; de wanden werden er geheel mee bedekt. Zoo is gelukkig beschadiging
van Semper's decoratie voorkomen. - Maar al deze uitbreiding gaf slechts tijdelijke
ontspanning; in 1925 werd aan het ministerie gemeld, dat spoedig alle beschikbare
ruimte bezet zou zijn, terwijl ook de openbare dienst en de administratie steeds meer
ruimte gingen eischen. Het
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aantal aanvragen bijv. dat in 1920 nog 57000 bedroeg, is inmiddels tot 223000
gestegen! Er werd dus tot eene verbouwing besloten, die in 1927 een aanvang nam
en ten gevolge van de slechte tijden en economische moeilijkheden met velerlei
onderbrekingen en met het overwinnen van groote moeilijkheden gepaard ging. Eerst
in 1933 werd dank zij de nieuwe koers in het economisch programma de voleinding
van het groote werk mogelijk gemaakt, dat in 1935 klaar kwam en door de plechtige
inwijding van het museum gevierd werd. - Uiterlijk is aan het paleis niets veranderd.
Ook is de bibliotheek gedurende de verbouwing geen enkelen dag gesloten geweest,
wat zeker ook als geen geringe prestatie mag worden opgemerkt! - Door eene
vernuftig berekende opstelling van de boeken heeft men het geheele magazijn in de
bovenste verdiepingen kunnen onderbrengen. Halverwege de 5 m. hooge tweede
verdieping heeft men een tusschenvloer aangebracht, waardoor veel plaats gewonnen
werd. Naar schatting zal men bij een aanwas van ongeveer 12000 boeken per jaar
voor de eerste 25 jaar plaats genoeg disponibel hebben. De uitgewonnen ruimte in
parterre en eerste verdieping kwam aldus vrij voor het nieuw in te richten museum
(in de door Semper gedecoreerde zalen) en voor eene moderne bibliotheekinrichting.
De leeszaal kon met 124 plaatsen uitgebreid worden; deze is in lichtkleurig gelakt
hout uitgevoerd, zeven hooge ramen geven uitzicht op het park en de Elbe. In de
hoekzaal liggen 9000 tijdschriften ter lezing. Liften en buispost verbinden de leeszaal
met de magazijnen en de uitleenzaal. Evenwijdig aan de leeszaal loopt een
wandelgang, waar men kan converseeren en aan kleine tafeltjes ververschingen
gebruiken; verder is er een muziekleeszaal, een kamer voor geleerden, een
schrijfmachinekamer, enz. In de kaartenzaal zijn 30.000 landkaarten ter inzage, die
men op groote tafels kan uitleggen. De afdeeling der catalogi is een chapiter op
zichzelf! Er zijn ongeveer veertig, volgens verschillende systemen samengesteld,
waarvan de voornaamste, de alfabetische catalogus, een omvang van 1550 deeltjes
heeft! Op het oogenblik bestaat het bezit van de bibliotheek uit ruim 800.000 boeken,
500.000 kleine boekjes en brochures, 6000 deelen handschriften, 3000 incunabelen
(wiegedrukken), 30.000 landkaarten, 25.000 muziekboeken. Dus genoeg om iederen
boekenliefhebber te doen watertanden! De geheele omgeving werkt ook tot rustig
genieten mede. Iets feestelijks komt over den bezoeker, als hij het statige gebouw
binnengaat. Het is als in den tijd van de barok, toen men ook eene boekerij als eene
feestelijke ruimte opvatte, men denke slechts aan de bibliotheken in Weenen,
Mannheim, Amorbach en andere. Dat het gelukt is de eigenaardige sfeer, waarvan
het gebouw doortrokken is, niettegenstaande de inwendige moderniseering in
hoofdzaak te behouden, dankt men in de eerste plaats aan de uitstekende
samenwerking tusschen de architecten en de beambten der bibliotheek. Dikwijls
moest men terwille van het behoud van oude cultuur- of kunstwaarden de toepassing
van moderne technische mogelijkheden opgeven.
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Maken we nu in gedachten een rondgang door het museum, treden we binnen door
de zware gebeeldhouwde eikenhouten deuren, die toegang geven tot de langgestrekte
lichte voorhal. Aan weerszijden de kostelijke Chineezen van Kirchner, gerestaureerd
en van de olieverf ontdaan, waarmede een smakeloozer tijdperk hen had bedekt. In
de nissen eenige groote porceleinen vazen, eene kleine herinnering aan August's
porceleindroom! Enkele schaars aangebrachte verguldingen verhoogen het effect
van de rustig-lichte voorgalerij. Ook de overladen stucversiering werd verwijderd,
die in 1890 was aangebracht. De voorhal overstekend komen we op de binnenplaats,
die is als een feestelijke voorhof van het beloofde land! Even voelen we ons als door
Pöppelmann's fijnen geest aangeraakt. Twee fonteinen murmelen koelte verspreidend
en een paar oude steenen banken noodigen tot een korte rust tusschen de
oranjeboompjes. Drie glazen deuren geven toegang tot het hoofdgebouw. We bevinden
ons nu in het trappenhuis van het vroegere Flemmingsche paleis. Rechts gaat het
naar de voor het publiek toegankelijke ruimte als uitleen- en leeszaal, cataloguskamer,
inlichtingendienst, links naar de kamer van den directeur Prof. Bollert en de
administratie, terwijl in het midden het museum gelegen is, juist in de as van het
gebouw. In de ingangszaal hebben we een mooien doorkijk door het middenportaal
op het park en de Elbe, zijwaarts treft het perspectief der zalen, die met deurlooze
afgeronde openingen in elkaar uitkomen. Verrassend is het gezicht der kleurrijke,
speelsche, ongewone decoratievormen, waarmede Semper deze zalen voorzag. Van
kamer tot kamer zijn kleur en stijl verschillend en toch harmonieerend; de geheele
stijlvoorraad van het klassicisme is hier grondig in toepassing gebracht. Semper was
een der eersten, die de opvatting huldigde, dat men zich de antieke architectuur en
binnenarchitectuur niet in kleurlooze, skeletachtige tinten, doch in warme kleuren
moest voorstellen en, heeft hij zich ook niet aan kleurige buitenarchitectuur gewaagd,
in het interieur brak hij radicaal met de toentijds in zwang zijnde ‘weisse Antike’.
Zoo zijn de zalen van het boekmuseum in dit opzicht een belangrijk document en
een van de belangrijkste scheppingen op dit gebied. De groote ingangszaal, waar we
ons nu bevinden, is in warm geel uitgevoerd. Aan het plafond prijkt de dierenriem,
de wanden zijn naar die eener etruskische zaal in Corneto gecopieerd.
In deze en de volgende zaal zijn de grootste kostbaarheden der bibliotheek
uitgestald, handschriften en oudste drukken. Ze zijn zóo uitgestald en men heeft zich
tot een zóo beperkt aantal weten te bepalen, dat de bezoeker alles rustig kan zien en
dank zij de duidelijke beschrijvingen ook onthouden en in zich opnemen. Helaas kan
dit slechts van weinige musea gezegd worden! De meeste lijden aan een te-veel en
veroorzaken dikwijls meer vermoeienis dan genot. - In deze zaal staan niet meer dan
twee vrijstaande vitrines voor de stukken, die aan weerskanten bekeken moeten
worden; verder zijn in de wanden enkele van binnenuit verlichte vitrines ingebouwd.
Dadelijk
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naast de ingangsdeur begint het met den oudsten tijd. Hier is de oudste sierband, die
de bibliotheek rijk is en die uit de tiende eeuw stamt. Het middenvak vormt eene
gesneden ivoren plaquette, die de kruisiging voorstelt, daarboven Christus temidden
der evangelisten. Op den versleten roodlederen rand er om heen zijn halfedelsteenen
in primitieve zetting aangebracht. In dezelfde zaal: de codex van bisschop Thietmar
von Merseburg (gest. 1018) die een van de gewichtigste bronnen van geschiedkundige
navorsching vormt; de z.g.n. Codex Boernerianus (genaamd naar den ontdekker
Boerner) bevattende de brieven van den apostel Paulus door een ierschen monnik
uit het klooster St. Gallen te boek gesteld in de 9e eeuw; wondermooie Vlaamsche
handschriften uit de 15de eeuw met initialen in fel schitterend goud uitgevoerd en
zeldzaam levendige, fonkelende kleuren, een schat van miniatuurschildering op
perkament, bij het zien waarvan men onwillekeurig aan Rilke's versregels denkt:
‘Nichts ist mir zu klein, und ich lieb' es trotzdem
und mal' es auf goldgrund und gross
und halte es hoch und weiss nicht wem
löst es die Seele los....’ (Vom moenchischem Leben I)

De toewijding, de liefde, ja soms vervoering bij het werk, het eindelooze geduld der
kloosterlingen uit ver vervlogen eeuw worden ons plotseling begrijpelijk.
Een alom bekend werk is de Sachsenspiegel, een codex picturatus, ontstaan in
Thüringen omstreeks de 14de eeuw, een handschrift het Duitsche volksrecht
betreffende, dat ons tot in kleinigheden op de hoogte brengt van alle gebeurtenissen
van het dagelijksch leven in de middeleeuwen. Op de hier afgebeelde pagina gaat
het om de rechten van de markt, waarvan het kruis met den handschoen het teeken
is. De handschoen is het koninklijke kenteeken. De teekeningen slaan op deze plaats
in den tekst: Man soll keinen Markt bauen der dem andern näher ist als eine Meile.
De kleine rondjes beteekenen geld, de in elkaar geslagen handen beleening.
Dürer's Marienleben, in Nürnberg 1511 verschenen, eene verzameling beroemde
houtsneden bij den tekst van den monnik Chelidonius straalt in bonte kleuren, volgens
den smaak van het tijdperk ‘schön illuminiert und mit Laubwergck umher gezieret.’
Daar ligt ook Dürer's eigenhandig geschreven leerboek: ‘Von den Proportionen des
menschlichen Körpers’ (1523) Met het schetsboek behoort dit werk tot de grootste
kostbaarheden van de bibliotheek. Dürer schonk het aan zijn vriend Pirkheimer. Het
is afkomstig uit de bibliotheek van graaf Brühl. Het grootste gedeelte van Hans Sachs'
schriftelijke nalatenschap is in het bezit der bibliotheek. Hier liggen zijne eigenhandig
geschreven Meisterlieder voor ons. Van Luther's hand zien we tractaten en brieven,
ook eene quitantie over 50 gulden uit het jaar 1512,
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waar hij zich onderteekent: Ich Martinus Bruder eynsydlers ordens zu Wittenberg;
verder de bijbel, dien Luther dagelijks gebruikte en die vol spreuken en
kantteekeningen staat. Van geheel anderen aard is het kleurige Turnierbuch van
keurvorst August, groot van formaat, prachtig op perkament geschilderd. - In een
der andere muurvitrines vinden we de eerste producten der boekdrukkunst, drie z.g.n.
blokboeken. Men sneed eene geheele bladzijde in een blok hout en drukte deze in
haar geheel af. Het voor ons liggende Psaltarium van 1457 is aldus een der eerste
met letters gedrukte boeken. Voorts: twee bladen uit den Gutenbergbijbel, 1450-'55
ontstaan. Deze bijbel is het eerste grootere drukwerk met losse letters gedrukt. Met
zijn goed geproportionneerd lettertype en duidelijke bladindeeling wordt deze bijbel
het voorbeeld voor de volgende drukkergeneratie. In een andere vitrine zijn
muziekhandschriften te zien. Allereerst treft ons hier een gedeelte van het manuscript
van J.S. Bach's H. moll-Messe. Het afgebeelde gedeelte geeft de 1ste vioolpartij van
het Kyrie.
In een begeleidend schrijven aan keurvorst Friedrich August III verzocht Bach
den titel van ‘Hofcompositeur’ te mogen dragen: ‘....bezeigte mit inliegender Missa
seine untertänigste Devotion. Der Autor J.S. Bach, 17 Juli 1735.’ Verder: Karl Maria
von Weber's Jubelouvertüre, van Schubert het manuscript van de Mignonliederen.
Van de landkaarten in deze zaal tentoongesteld is heel aardig de oudste kaart van
Saksen in 1562 door Hiob Magdeburg vervaardigd en een reiskaart in den vorm van
een rol; De reis van Dresden naar Nötzlingk is als eene streep midden op het ongeveer
25 cm breede papier geteekend. Rechts en links zijn steden en landschappen in
verhouding tot de werkelijke afstanden geteekend. De kaart werd in 1580 gemaakt.
- Echter is niet alleen Duitschland hier vertegenwoordigd; behalve de reeds genoemde
Vlaamsche gebedenboeken zijn er talrijke wondermooie Fransche livres d'heures uit
de 15de eeuw (deels bij Plantin gedrukt); Boccaccio: Des cas des nobles hommes et
femmes, 1520, met het wapen van Frans I en prachtige illustratie door een schilder
uit de school van Fontainebleau. Dit werk kwam door Hendrik van Anjou naar Polen
en werd later door vorst Radzivill aan August den Sterke geschonken; Longus:
Daphnis et Chloe, Parijs 1573 en de Fables choisies van Lafontaine, een van de
mooiste uitgaven van dit lievelingswerk der Fransche bibliophilen; de platen door
Ondry, de bloemstukjes en vignetten door Le Sueur gemaakt; groote uitgave op
oud-hollandsch papier. - Italië is vertegenwoordigd met Caesar's De bello gallico,
een handschrift uit de 14de eeuw, op fraai glad papier geschreven en met smaakvol
gekleurde vignetten versierd; Torquato Tasso: La gerusalemme liberata, Venetië
1745. Uit Perzië is er een codex uit de 15de eeuw en een 16de eeuw zoogenaamd
orakelboek: Tâl nahmeh genaamd met groote, fijn geteekende en gekleurde platen
in dof-vergulde omlijsting. De voorstelling op de bladzijde, die men toevallig
opensloeg, was beslissend als orakel-
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taal! In de vrijstaande vitrines zijn de exotische stukken uitgestald, zooals het
beroemde Maya handschrift, een overblijfsel van de ondergegane cultuur uit Yukatan,
Zuid-Mexico, nog steeds niet ontcijferd! In het geheel bestaan er niet meer dan vier
dergelijke brokstukken, waarvan dit het grootste en best geconstrueerde is. De
voorstelling is met kalkverf op een soort papier van plantenvezel aangebracht. Uit
Babylon ligt hier het ‘cachet’ met de handteekening van koning Gudea, 3000 jr.
v.Chr., een kleine kegel van aardewerk, waar zijn naam is ingegrift. - Een Arabische
dwergkoran is op 't allerdunste vloeipapier geschreven met minuscule lettertjes en
heeft ongeveer de grootte van een duivenei. Verder Javaansche en Chineesche
schriftures; het zou te ver voeren, ieder stuk afzonderlijk te beschrijven. Zooiets moet
men bovendien zien en liefst niet alleen als afbeelding. Ook in de tweede zaal doen
we slechts een greep. Deze zaal is gewijd aan de boekbanden en ter eere van den
grooten renaissance-kunstenaar: Jacob Krause-zaal genaamd. De zaal is in
Pompeiaanschen stijl uitgevoerd. De diepe, donkere kleuren van de wanden worden
naar boven toe steeds lichter; de witte vlakken aan het plafond geven den indruk of
de zaal zich naar boven toe opent. Eene kolossale Goethe buste van David d'Angers
is hier geplaatst. In de vitrines heeft men eene strenge keus moeten doen uit de ruim
1200 meesterstukken van Krause's hand, die de bibliotheek bezit. Het zijn zware
banden, meest uit rood of bruin leer, waarbij het gouden rankenornament meesterlijk
over de oppervlakte van het leer verspreid is. Met onovertroffen techniek en
onuitputtelijke fantasie heeft de meester zijn stempels tot steeds nieuwe variaties te
zamen gevoegd. Deze stukken zijn werkelijk glanspunten van
renaissance-handwerkskunst. Een bijzonder formaat, lang en smal 28½ bij 9½ cm
heeft het ‘Apothekerbuch’, dat Krause voor de keurvorstin Anna van Saksen 1573
maakte. - Naast Krause moet Casper Meuser, Krause's leerling en opvolger genoemd
worden. Ook hij was een groot man in zijn vak, al bleef hij natuurlijk in de schaduw
van Krause. Van zijn hand ligt er een aardig stichtelijk boekje in den vorm van een
hart. Het kan naar twee kanten worden opengeslagen. Ook als druk is dit boekje een
zeldzaamheid. Het werd in 1577 in Erfort gemaakt. De hierbij afgebeelde prachtige
forsche band van fijn geciseleerd en verguld brons geeft verder een goed denkbeeld
van den hoogen trap van ontwikkeling, dien de kunst van het boekbinden had bereikt.
De volgende drie zalen dienen voor wisselende tentoonstellingen, bijv. naar
aanleiding van herdenkingen in te richten, of om bepaalde werken uit de voorraden
van de bibliotheek te laten zien en tevens om datgene te toonen, dat op het gebied
van drukkunst, bind- en illustratie-kunst ook in onze dagen wordt voortgebracht. Ten
tijde van mijn bezoek was de tentoonstelling in de eerste zaal aan het verleden van
het Japansche paleis gewijd. Deze hoekzaal, in warm rood uitgevoerd naar
voorbeelden van Herculanum, geeft de ontwerpen te zien, volgens welke August de
Sterke zijn fantastisch porcelein-
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paleis wilde doen uitvoeren. Schetsen, ontwerpen en prenten geven de ontwikkeling
weer van de dagen van het oude Holländische Paleis tot op heden. Ook de festijnen
van August den Sterke zijn precies uitgeteekend, zijne diners, vuurwerk, ringspelers.
Interessant is het de schetsen, die Semper maakte, te vergelijken met den
hedendaagschen toestand. Deze schetsen liggen in de middelste vitrine, welke volgens
een geheel nieuwe methode van binnenuit belicht is. - De hierna volgende
‘Spiegelzaal’, ook voor wisselende tentoonstellingen in gebruik, bevatte eene collectie
‘stamboeken’ van de zoogenaamde reformatoren bijbels (bijbels, die door
eigenhandige bijschriften tot gewichtige familiestukken werden) tot de min of meer
sentimenteele boekjes der 18de en 19de eeuw, die silhouetjes, zelf-geschilderde
landschapjes, bloemkransjes en gedichtjes opleveren. De muurschildering bestaat
hier uit arkadische landschapjes en stillevens van herdersfluiten, pijlenkokers, aan
guirlandes hangende tambourijnen e.d. op diep zwarte velden. Eenige oude kaarten
zijn hier ondergebracht, b.v. eene kaart van Saksen door den bekenden Huib
Magdeburg in 1566 gemaakt, waarbij een eigenaardige bonte omlijsting opvalt. De
portretten van de oudste hertogen van Saksen, landgraven van Thüringen en
markgraven van Meissen met hunne vrouwen zijn in die lijst verwerkt, rechts 23
mannelijke portretten, links de 23 echtgenooten. Het kan zijn dat Cranach de teekenaar
hiervan is. - Een ongeveer 1 bij 2 m. groote wereldkaart, gekleurd op perkament,
geeft een aardig idee van de voorstelling, die men zich omstreeks 1600 van de wereld
maakte.
De hoorzaal, die nu volgt, maakt een buitengewoon prettigen en rustigen indruk.
Zij biedt aan 140 toehoorders plaats. Er is een klein podium en scherm voor
lichtbeelden. Semper suggereerde hier eene kleurige reconstructie van den Zeustempel
in Athene. Onderzoek van ter plaatse gevonden verfresten bracht Semper tot eene
polychrometheorie, die hij hier toepaste. De kleuren zijn vooral bij kunstlicht zeer
effectvol. Lichtblauw als een zuidelijke hemel zijn de muurvakken, waardoor de
ruimte wijder schijnt, dan zij is. In de vierkante zaal hiernaast, de derde
tentoonstellingszaal, geeft de renaissance den toon aan. De decoratie is in den stijl
van den tijd van Leo X, rijk en eenigszins pronkend, en schijnt geïnspireerd te zijn
op Raffaels loggien in het vatikaan. Het plafond is op charmante wijze met exotische
vogels beschilderd. In deze zaal liggen eenige foliantes van den Atlas Royal van
August den Sterke. Dit is een prachtwerk van groot formaat, 19 zware marokijnlederen
deelen tellend. De koning liet het werk 1706-'10 in Amsterdam vervaardigen. De
eerste geleerden, teekenaars en graveurs werkten er aan mede. Op het titelblad der
verschillende deelen staat dan ook na de inhoudsopgave: ‘Ouvrage peint en miniature
lavée et véritablement royale, soit pour le nombre des années qu'on y a travaillé, soit
pour les soins et la dépense, qu'on n'a point épargnée, afin de le mettre dans une
perfection qui n'a jamais encore été vue.’ Het werk bevat ongeveer 1400 prachtig
bewerkte kaarten,
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gezichten van steden, forten, kasteelen, benevens de portretten van souvereinen en
generaals. Geen wonder, dat er maar éen exemplaar van bestaat, gezien de enorme
kosten aan de vervaardiging verbonden. August de Sterke heeft er 19000 talers voor
over gehad. Een van de deelen lag open geslagen bij een ‘afbeeldinghe van het Huis
te Voorst buiten de stad Zutfen gelegen, toebehoorende aan zijne Excellentie den
grave van Albemarle.’ Het onderschrift was in het Fransch herhaald. - De laatste
zaal, die weer aan de groote voorvestibule aansluit, was tijdens mijn vorig bezoek
nog niet in gebruik. Hier is de decoratie minder geslaagd. Men stond dan ook voor
het moeilijke probleem, den overgang te vinden van de klassicistische
binnen-architectuur naar de barok buiten.
Onder de rijke indrukken, die men bij het verlaten van het museum medeneemt,
komt sterk deze naar voren, dat hier wederom duidelijk de geest der kunststad Dresden
voelbaar is; iets van de nog altijd vorstelijke grandeur, die het karakter der barokstad
bepaalt. De opening van het boekmuseum in een tijd als deze is een zeker teeken,
dat die geest in Dresden nog steeds levend is.
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De inrichting der nieuwe musea in Den Haag en Rotterdam
door J. Slagter
HET feit, dat in 1935 twee nieuwe, groote, gemeentelijke musea werden geopend,
die in den Haag en Rotterdam, noopt vanzelf tot een vergelijkende beschouwing over
de inrichting dier musea en derhalve over het resultaat, dat de bouw dezer beide
complexen heeft opgeleverd voor het doel: de aanwezige en toekomstige
verzamelingen zoo fraai en zoo nuttig mogelijk te kunnen opstellen.
Reeds onderwierp de architect, ir. G. Friedhoff de gebouwen in dit tijdschrift
(jaargang 1935, deel 90) aan een architectonische critiek; wij zullen ons bepalen tot
de opstelling der verzamelingen, doch het kan niet anders, of wij zullen in die
beschouwing soms ook het gebouw moeten betrekken, omdat de opstelling van
collecties en de ruimten met haar verlichting op elkaar inwerken.
Veel is reeds over beide musea geschreven; voor en tegen is vernomen, critiek van
allerlei aard gehoord en toch gevoelen wij eenigen schroom, ons te uiten over de
resultaten der inrichting. Immers, het is zeer moeilijk, zelfs op grond van herhaalde
bezoeken, zich een vast oordeel te vormen omtrent de inrichting van musea, die,
gelijk vooral het Haagsche, zoo verscheiden verzamelingen moeten herbergen; waar
niet alleen de beeldende kunsten, maar ook de kunstnijverheid van vele landen, de
locale geschiedenis e.a. een plaats moeten vinden. Hier zijn zooveel manieren van
inrichting en opstelling denkbaar, dat men lang niet altijd kan zeggen, dat de eene
manier goed, de andere verkeerd is. Op dit gebied moeten overigens vaak
compromissen worden gesloten, vooral wanneer de verzamelingen veel plaats vragen
en de bestaande ruimten weinig reserve bieden. Hoe royaal b.v. het Haagsch museum
is opgezet, men merkt thans reeds, dat sommige collecties (muziek-geschiedenis,
schilderkunst) al plaats te kort komen.
Het effect van een bepaalde opstelling moet voor de directie vaak ook anders
uitvallen dan men zich voorstelde. Veranderingen in de opstelling zullen in een nieuw
museum niet steeds te vermijden zijn. Men ziet dit nu al in den Haag. Terwijl aldaar
de groote tegelcollectie - van Achterbergh - zeer fraai is opgesteld en twijfel aan de
juistheid daarvan uitgesloten schijnt (afgezien van de verlichting, waarover later),
blijft het met de schilderkunst een zoeken en tasten, omdat men blijkbaar het juiste
midden nog niet heeft
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gevonden. Een oordeel over een nog niet voorgoed beklonken opstelling heeft dus
alleen maar tijdelijke waarde.
Een museum is altijd een noodzakelijk kwaad, want een voorwerp van kunst of
kunstnijverheid wordt in den regel niet gemaakt met het doel om in een museum te
worden geplaatst. Elk voorwerp in een museum mist de plaats, waarvoor het gedacht
is. Het minst stoort dit nog voor beeldende kunst, maar elk voorwerp van
kunstnijverheid in een museum is onttrokken aan de sfeer, waarin het alleen levend
kan zijn. Het is dood geworden. Ook kan het museum nooit het woonhuis vervangen,
waarin een paar schilderijen of beeldhouwwerken een oneindig grooter werking
kunnen hebben dan wanneer men die tusschen en naast tientallen andere werken in
een museum moet zien. Toch kunnen wij de musea niet missen, want daar alleen
kunnen de cultureele schatten veilig worden bewaard.
Niettegenstaande deze functie van bewaring mag een museum, dat aan de kunst
gewijd is, nooit den indruk maken van een pakhuis. Immers, elk voorwerp van kunst
of kunstnijverheid heeft een sfeer van schoonheid om zich heen noodig om te kunnen
ademen. Ruimte en licht alleen zijn niet voldoende. Er moet tusschen dit alles een
zekere harmonie zijn. In de tweede plaats moet het accent steeds vallen op hetgeen
tentoongesteld wordt en niet op het gebouw. Dit laatste moet aan de eischen van
goede architectuur voldoen, maar het moet van binnen terugtreden tegenover het
tentoongestelde.
Aan dezen laatsten eisch voldoet het Rotterdamsch museum; het Haagsche te
weinig en hierin ligt de oorzaak voor de zoo verschillende gewaarwording, die de
bezoeker krijgt in deze musea. Wie Boymans binnentreedt, komt in een sfeer van
rust, terwijl men in het Haagsche museum onmiddellijk wordt geplaatst in een veelheid
van architecturale vormen en van kleuren, die onrust schept. De voor verschillende
uitleggingen vatbare en daarom verwarrende spreuk ‘bouwen is dienen’, geplaatst
onder Berlage's borstbeeld op de verdieping, is hier geen vlag, die de lading dekt.
Voor de opstelling van beeldhouwkunst is in den Haag de groote ontvangsthal
verloren gegaan. Die hal is fraai van verhouding en verlichting, hoewel voor een
museum te opdringerig en nadrukkelijk; bij den bouw werd gerekend op de plaatsing
van plastiek. Maar geen plastiek houdt het hier uit, want men maakte deze ruimte
daarvoor totaal ongeschikt door het - architectonisch volslagen overbodige en
irrationeele - kwistige aanbrengen tot op groote hoogte van sterk gekleurde tegels.
Hoe mooi had hier anders Rodin's L'Age d'airain kunnen staan, nu op een ongelukkige
plaats in een bovenzaal weggedrongen. Ook de randen, profielen, lijsten langs wanden
of in vloerbedekkingen in het Haagsch museum zijn te onrustig. Erg ongelukkig zijn
vooral de rubber-vloerbedekkingen uitgevallen; zij zijn te geprononceerd van kleur,
voor een groot deel sterk glimmend, terwijl het loopen erover een onaangenaam
gepiep veroorzaakt. Dat alles schaadt het tentoongestelde.
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In Boymans is dat alles vermeden; dit museum heeft de bescheidenheid, die hier
geboden is. Alles is daar geconcentreerd op het voorwerp, zonder dat het gebouw de
neutraliteit van het alledaagsche heeft.
Dan nog een opmerking over het licht. Jarenlang heeft men voor beide musea
proefnemingen met het licht gedaan en in dit opzicht wilde men niets aan het toeval
overlaten. Er zijn allerlei stelsels bedacht om het daglicht te dempen en daar te
brengen waar het wezen moet. Men zou denken: zijn wij dan in Indië, waar men
tegen de zon moet vechten? Enfin, het licht, het felle, exotische Hollandsche zonlicht
moest worden bestreden, gedempt, afgeleid. Er zijn professoren aan te pas gekomen.
Ondanks al deze proeven zijn er toch verlichtingsfouten, de ergste in den Haag, waar
verschillende zalen, vooral die met glazen velum, vrijwel doorgaans te donker zijn
en een morsdoode verveling verspreiden. Friedhoff wees reeds hierop in zijn
aangehaald artikel. In Rotterdam valt het door houten schoepen tegen de wanden
geworpen licht te hoog en juist daar te weinig, waar de schilderijen hangen1).
Van de inrichting van het Haagsch museum kan veel goeds worden gezegd, vooral
van de afdeelingen kunstnijverheid en locale geschiedenis. Bewonderenswaardig is
de opstelling der oude kunstnijverheid, gelijkvloersch. Hier is met fijnen smaak
geschikt en nu eerst dringt het tot ons door, welke schatten dit museum aan
kunstnijverheid bergt! Indrukwekkend is al dadelijk in het begin de opstelling van
de schitterende, unieke tegelverzameling, welke aan het museum werd afgestaan
door den heer J.W.N. van Achterbergh, een collectie zoo rijk, zoo mooi en voor ons
land zoo ongewoon, dat alleen reeds hierom dit museum onze aandacht opeischt.
Men heeft deze tegels, meerendeels samengevat in tableaux, een plaats gegeven in
eenige ineenloopende ruimten, waarin zij goed tot hun recht komen, voor zoover de
belichting goed is. Helaas zijn er eenige ruimten, waarin het daglicht te schaars
toetreedt, maar de opstelling op zichzelf is prijzenswaardig, te meer, omdat de
zuiver-ornamenteele tegels, waarin naturalistische figuren ontbreken, een groote
ruimte noodig hebben om tot hun recht te komen. In Rotterdam, waar het huiselijker
Delftsch domineert, kon men met kleinere ruimten volstaan; het daglicht is daar
voortreffelijk.
Bij de tegelcollectie in den Haag sluit zich de antieke kunst en kunstnijverheid
aan. Vitrines met Grieksch, Islamitisch, Italiaansch en Spaansch aardewerk, Grieksche
kleine plastiek, Romeinsch, Duitsch en Aziatisch glas,

1) De omstandigheden in het Haagsche museum schijnen niet overal dezelfde te zijn als die,
waaronder de daglichtproeven werden genomen. Hierover schrijft dr. J.J. de Gelder in het
Oudheidkundig Jaarboek, 4e jaargang, aflev. 3-4, 1935, blz. 102: ‘De dagbelichtingssystemen
verschillen. In het Haagsche museum moet het licht door een glaslaag méér dringen. Het
daar gevolgde systeem laat zich echter volgens dr. J.G. Eymers (Fundamental Principles fot
the illumination of a picture-gallery. Diss. Utrecht 1935), een dergenen, die een werkzaam
aandeel in de voorbereiding hebben gehad, naar de resultaten niet goed beoordeelen. Terwille
van de meest gunstige werking zouden de te verlichten ruimten naar bepaalde eischen moeten
gebouwd zijn. Ook was gerekend op een dak van helder glas, maar uit aesthetische
overwegingen heeft men het glas wit gemaakt en de kracht van het licht daardoor verminderd.’
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Egyptische voorwerpen, majolica, Delftsch en Chineesch porselein, Chineesche
graf-voorwerpen, Japansch aardewerk, om slechts het voornaamste te noemen, geven
van al deze culturen fraaie specimina, onder een goede belichting uitstekend opgesteld.
Voor de kleine voorwerpen leenen zich bijzonder goed de in den buitengevel
uitgebouwde venstervitrines. Uitsluitend beoordeeld naar de wijze van opstelling en
rangschikking schijnt dit gedeelte van het museum, bevattende dus de tegelcollecties,
de oude kunstnijverheid en de antieke kunsten, het hoogtepunt van het geheel museum
en een voorbeeld van wat kan worden bereikt bij de altijd zoo moeilijke opstelling
van kleine voorwerpen, wanneer kennis en goede smaak elkaar vergezellen.
Ook in de gelijkvloers gelegen ‘stijlvertrekken’ is veel te genieten; een merkwaardig
toeval is, dat in beide musea een fraai gebeeldhouwde eiken trap, staal van zeer
schoone Hollandsche kunstnijverheid uit de 17e eeuw van deze afdeeling het centrum
vormt. Bij de opstelling van oud meubilair, oude binnenhuisbetimmeringen, plafonds,
enz. komen wij op een voor museumdirecties moeilijk terrein, vooral, wanneer het
een nieuw museumgebouw betreft, dat een zoo heel anderen geest ademt. Voor het
nieuwe Rotterdamsche museum, dat eigenlijk alleen oude meubels heeft, was een
goede opstelling niet bezwaarlijk; het Haagsch museum bezit echter een grooten
rijkdom aan volledige kamers, betimmeringen en bouwfragmenten en dit stelde aan
de directie natuurlijk zware problemen.
Voor zoover men in den Haag volledige interieurs bezat, die dus bepaalde
afmetingen in lengte, breedte en hoogte van kamer vereischten, heeft men die een
plaats gegeven in een reeks ineenloopende stijlvertrekken (zalen 14-21). Bij den
bouw is hierop gerekend; zij hebben de juiste hoogten om de behangsels,
betimmeringen en schouwen in de goede verhouding te kunnen aanbrengen. Aan dit
kamercomplex is groote zorg besteed; zou men de in deze kamers opgestelde vitrines,
die de kamersfeer verbreken en ons weer het museumgevoel geven, uit dit complex
verwijderen, dan zou dit den indruk stellig nog ten goede komen. Mij dunkt, een
geheel in den stijl gemeubileerde kamer zonder eenige museale opstelling moet het
principe van het stijlvertrek duidelijker tot uiting doen komen.
Al deze vertrekken een goede verlichting te geven is blijkbaar wegens de overige
eischen van het gebouw niet mogelijk geweest. Zoo moesten b.v. van de zoogenaamde
Japansche zaal uit circa 1750, afkomstig van ‘Buitenrust’, een voormalig buitenhuis
bij het oude Scheveningsche tolhuis - het werd afgebroken om plaats te maken voor
het Vredespaleis - twee oorspronkelijke hooge vensters gesloten blijven, waardoor
de zaal te donker werd. Een blijk overigens van de aan dit kamercomplex gegeven
zorg is o.a. dat de oude klokken en pendules loopen, hetgeen de levendigheid
verhoogt.
Minder gelukkig is men geweest met de zalen 22-28, dienende voor de opstelling
van fragmenten van binnenhuisbetimmeringen, aangevuld door
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meubels der verschillende stijlperioden. Deze zalen zijn te laag van verdieping; zij
hebben daardoor iets gedrukts, maar vooral is dit hinderlijk geworden voor de
plaatsing van twee houten gewelven, n.l. het tongewelf, afkomstig van het
Stadhouderlijk kwartier, van donker hout met arabesken versierd en dateerend van
omstreeks 1625, en de prachtige beschilderde houten zoldering, afkomstig van het
deel van het Stadhouderlijk kwartier, dat in 1678 werd ingericht voor Maria Stuart,
echtgenoote van den Stadhouder Willem III. Deze beide plafonds zijn voor aanzienlijk
hoogere vertrekken ontworpen en in deze lage museumruimten hangen zij nu zoo
laag boven onze hoofden, dat zij een geheel verkeerden indruk geven van hun
beteekenis. Het eenige voordeel is, dat de details beter te zien zijn. Is het aesthetisch
effect van deze zalen 22-28 niet groot, men dient te erkennen, dat het voor elke
museumdirectie een schier wanhopige taak is, binnenhuisfragmenten van verschillende
stijlperioden als schoorsteenbetimmeringen, lambriseeringen, deuren, paneelen,
nissen, zolderingen en wat niet al, niet alleen logisch en chronologisch, maar ook
fraai op te stellen, als men deze onderdeelen niet kan toepassen in vertrekken, waarin
ze naar hun aard behooren. Men zal hier tevreden moeten zijn met het feit, dat deze
fragmenten van den ondergang gered zijn en dat wij onze kunsthistorische kennis
kunnen vermeerderen door de goede gelegenheid om ze bij elkaar te zien in een
rustige omgeving.
Rest nog gelijkvloers de nog niet geopende verzameling van het
Rijkspenningkabinet en voorts de muziekhistorische afdeeling (collectie D.F.
Scheurleer), welke zich uit den aard der zaak minder goed leent tot een artistieke
opstelling, vooral wanneer die collectie, zoo rijk als deze, een wat te kleine ruimte
heeft (zalen 29-35). Men zal hier dan ook uitsluitend moeten letten op een logische
plaatsing van de voorwerpen en op de tijdsorde daarvan. Dat aan een en ander hier
in ruime mate is voldaan, moge met recht worden verondersteld; ons ontbreekt het
oordeel hierover.
De bezoeker van de bovenverdieping van het Haagsch museum vindt daar in de
eerste plaats de 12 zalen, gewijd aan de geschiedenis der stad; men heeft de goede
gedachte gehad, de eerste zaal te wijden aan kaarten en statistieken, die een beeld
geven van de stadsuitbreidingen en de toeneming der bevolking van de oudste tijden
tot heden. Frisch en instructief is een groote, aanschouwelijke statistiek in zaal 51
van den bevolkingsgroei, weergegeven door figuren in de kleederdrachten der tijden.
In deze afdeeling vinden wij verder de opgegraven voorwerpen uit den Romeinschen
en lateren tijd en dan voorts, in de taal der schilderijen de stadsgeschiedenis van de
16e-19e eeuw. Het hoogtepunt wordt gevormd door het bekende, groote stadsgezicht,
in 1651 door Jan van Goyen in opdracht van burgemeesteren geschilderd. Men heeft
hier ook de werken ondergebracht van Haagsche schilders (of schilders, die althans
eenige jaren in den Haag hebben gewoond
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als b.v. Jan Steen, die er slechts 5 jaren verbleef), die van meer dan locale beteekenis
zijn en dus niet zoozeer ‘Haagsche geschiedenis’ zijn. Wij vinden hier b.v. werken
van Abraham van Beyeren, van den reeds genoemden Steen en van Jacob van
Ruysdael. Men kan intusschen deze plaatsing te midden van de stedelijke geschiedenis
billijken, omdat het bezit van dit museum aan eersterangs Hollandsche schilderkunst
van vroegere eeuwen te gering is om er een afzonderlijke afdeeling aan te wijden.
Deze geheele historische afdeeling is een uitstekend geheel geworden. Wie dit
gekend heeft in het oude museum aan den Vijverberg, zal wel gevoelen, dat alles
hier in het nieuwe museum met zijn moderne ruimte-verhoudingen en zijn
gerationaliseerde licht verkild is, zijn sfeer heeft verloren en veel van zijn charme.
Maar dat is een noodzakelijk gevolg van de overbrenging. In een tijd van voorspoed
had men wellicht kunnen overwegen, deze afdeeling en de oude meubels in het oude
gebouw aan den Vijverberg te laten....
Op het verder deel der bovenverdieping is in den Haag de kunst der 19e en 20e
eeuw ondergebracht. In tal van venstervitrines vindt men modern glaswerk en kleine
plastiek, die hier goed tot hun recht komen. Het voornaamste is echter de schilderkunst
dezer eeuwen, waarvan dit museum over het algemeen een rijke collectie bezit. Toch
is de plaatsing van deze schilderkunst geen hoogtepunt van dit museum geworden.
Naar het schijnt is ook de directie er nog niet mee tevreden, hetgeen blijkt uit pogingen
tot een andere schikking. Een oordeel onzerzijds kan dan ook slechts tijdelijke waarde
hebben.
Vraagt men zich af, wat de redenen kunnen zijn voor het gevoel van nietbevredigd
zijn, dat ons hier overkomt, dan zou in de eerste plaats als zoodanig kunnen worden
aangegeven, dat er, vooral in de kabinetten, te veel is opgehangen, waardoor een
zekere onrust ontstaat en men niet overal in staat is, een bepaald schilderij afzonderlijk
en goed te beschouwen. Ook is het gehalte van het tentoongestelde zeer ongelijk.
Wat ook niet tot het genieten bijdraagt is het hierboven reeds besproken minder
gunstige licht in de grootere zalen. De kabinetten liggen open naar een breede gang
en missen daarom en ook door afleidende details in de architectuur de noodige rust.
Een ernstig bezwaar schijnt voorts, dat men zich vaak tevergeefs afvraagt, welk
beginsel heeft voorgezeten bij de groepeering van bepaalde werken in een ruimte.
Het komt mij voor, dat een museum altijd instructief moet zijn, niet alleen voor den
kenner, den fijnproever, maar in de eerste plaats voor den niet-deskundigen bezoeker.
Die moet - om nu bij de schilderkunst te blijven - leeren een school, een periode te
zien en de ontwikkeling dezer kunst te volgen. In de tweede plaats moet men, waar
zulks mogelijk is, niet werken van hooge orde hangen naast andere van minder allooi
en daardoor den niet-deskundigen bezoeker het idee bijbrengen, dat het allemaal
maar ‘een pot nat’ is.
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Nu zijn er hier in den Haag eenige ruimten, die onbegrijpelijke schikkingen vertoonen.
Ziehier eenige voorbeelden:
In zaal 68 vinden wij bij elkaar Daubigny, Bakker Korff, Bonington en Rochussen.
In zaal 76 zijn bij elkaar gepropt Van Gogh, Van Rappard, Toorop, Breitner en De
Zwart tezamen met Van der Weele, Fantin Latour, Mesdag- van Houten en Monticelli.
In zaal 75 hangt een Redon tusschen Pissarro, Voerman en.... Arntzenius, terwijl wij
daar verder aantreffen Stobbaerts, Monet, Slevogt, Van der Maarel, Van Konijnenburg
en Is. Israëls. In zaal 81 zijn bijeen gestuwd Sluyters, Kruyder, De Smet, Detthow,
Paula Mouthaan, Ed. Diriks, Paerels en eenige Franschen. In het overvolle kabinet
77 hangt een prachtig bloemenstilleven van Floris Verster boven ooghoogte, maar
er was wèl plaats voor een paar tweederangswerken van Akkeringa. Die Verster
hangt boven een.... Le Comte!
Laten wij hopen, dat deze afdeeling nog eens grondig onderhanden wordt genomen
en veel naar de depots verhuist. Er komt dan ook wat meer ruimte; de minder
belangrijke stukken kan men dan af en toe eens tijdelijk tentoonstellen.
Erg noodig schijnt een reorganisatie van de opstelling der plastiek, welke nu een
plaats vindt in zaal 79. Terwijl de kleine plastiek in de afdeeling moderne kunst in
de venstervitrines over het algemeen een bevredigende opstelling vond, zijn de
grootere beeldhouwwerken er ongelukkig afgekomen. Beeldhouwkunst vraagt ruimte
en, als het werken betreft van de grootte van Rodin's L'Age d'airain, een hooge
zoldering. Geen van beide is hier aanwezig. In deze zaal hangen langs de wanden
groote decoratieve of monumentale composities, die op zich zelf al weinig met elkaar
gemeen hebben, terwijl de zaal verder dient voor de plaatsing van vitrines met
ceramiek, glas en penningen. Men krijgt hier het gevoel, in een bewaarplaats te zijn
voor de dingen, waarmee men geen weg weet. Rust is er niet. Bovendien staan
verschillende plastieken, waaronder de mooiste, als van Lehmbruck en Csaky, tegen
een vitrine of wand aan, zoodat men alleen de voorzijde kan zien; de groote Rodin
staat in een hoek. Dergelijke belangrijke stukken beeldhouwwerk - die immers niet
met een ‘voorkant’ zijn gedacht, - moeten alzijdig kunnen worden beschouwd.1)
Ten slotte nog eenige opmerkingen over het nieuwe Rotterdamsche museum; zij
kunnen korter zijn, omdat dit museum niet zooveel verzamelingen heeft te herbergen
als het Haagsche en dus de problemen van opstelling lang niet zoo moeilijk waren
en verder, omdat men in Rotterdam met de plaatsing van schilderkunst en
beeldhouwkunst over het algemeen gelukkiger is geweest.
Ook in Boymans vindt men de kunstnijverheid gelijkvloers; deze collectie

1) Sinds dit opstel werd geschreven en gedrukt zijn de afdeelingen moderne schilderkunst en
moderne beeldhouwkunst aan een grondige reorganisatie onderworpen, waardoor tal van
bezwaren zijn opgeheven.
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is veel minder rijk dan die in den Haag, doch even goed opgesteld en dit geldt ook
voor de zich hier bevindende tegelcollectie. Opmerkelijk is de plaatsing van een deel
van het Chineesch porselein niet in gesloten vitrines, maar geheel open, op glazen
platen langs een langen wand. Men krijgt even den indruk, dat dit bij druk bezoek
niet geheel zonder gevaar is.
De verdieping van Boymans dient bijna geheel voor de schilder- en
beeldhouwkunst. Onderscheidt het Haagsch museum zich door zijn schatten aan
oude kunst en kunstnijverheid en zijn muziekhistorische afdeeling, in Boymans ligt
de nadruk op de Nederlandsche schilderkunst der 15e-18e eeuw, vertegenwoordigd
op een zoodanige wijze, dat wij hier in veel opzichten onze in het Rijksmuseum te
Amsterdam en het Mauritshuis opgedane kennis kunnen aanvullen. Hoogtepunten
zijn in Boymans het zaaltje met werken van Jeroen Bosch, het kabinet van de
Delftsche school (Fabritius, Emanuel de Witte), de groote zaal der Hollandsche
schilderkunst der 17e eeuw en het zaaltje van Rubens (coll. F. Koenigs).
Tijdens de Vermeer-tentoonstelling in den zomer van 1935 bleken de witte wanden,
waartegen in vele zalen de schilderijen waren gehangen een bezwaar door de te
groote reflectie, waardoor de kleur der schilderijen haar diepte en volheid verloor;
hierin is gelukkig voorzien door de muren een toon te geven, welke de verblinding
opheft.
Een deel der oude Hollandsche schilderkunst is opgehangen in de kabinetten. De
rust in deze kabinetten, vergeleken met de onrustige sfeer in de Haagsche kabinetten
(met moderne kunst) is niet alleen het gevolg van het feit, dat in Rotterdam de
schilderijen nergens te dicht opeen hangen, maar ook van den bouw. De
Rotterdamsche kabinetten liggen nl. niet open aan een gang, maar loopen ineen en
zijn zoodanig door halfronde openingen met elkaar verbonden, dat de ruimten gesloten
schijnen en geen inzicht in een naastgelegen kabinet storing kan geven.
Een prachtige overgang tusschen oude schilderkunst en oude kunstnijverheid vormt
in Boymans de luisterrijke trap uit de 17e eeuw met ongemeen fraai snijwerk, geheel
ontworpen door een voorlooper van Daniel Marot, echter niet voor een Rotterdamsch,
maar voor een Haagsch huis (Vijverberg). Al is het dus voor den Haag verloren
gegaan, men heeft dit unicum dan toch in Rotterdam een waardige plaats kunnen
geven; de trap was een geschenk van C.W.F.P. Baron Sweerts de Landas Wyborgh.
In een langwerpige zaal der bovenverdieping heeft de moderne beeldhouwkunst
een goede en rustige opstelling gekregen; wij vinden hier alleen de kleinere stukken.
Rodin's Eva staat geheel vrij in een op den vijfhoek geconstrueerde ruimte aan de
zuidzijde van het museum, terwijl in den tuin zoowel de Venus van Renoir en een
groep van Csaky ‘Moeder en kind’ als een reeks chimères van den St. Jan in Den
Bosch zijn geplaatst.
De schilderkunst der 19e en 20e eeuw vinden wij in Boymans op de ver-
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dieping. Ook hier treft de zorgvuldige verdeeling over de verschillende zalen; er is
nergens een te veel en zaal voor zaal geeft een geheel.
Hier en daar zal men een stuk vinden, waarvan de beteekenis voor een museum
niet duidelijk is, maar men moet daarbij bedenken, dat elke museumdirectie - en dit
geldt dus ook voor het Haagsche museum - met de moeilijkheid zit, dat men de
vertegenwoordiging van locale grootheden niet altijd kan weigeren en dat men ook
wel eens verplicht is, schenkingen en bruikleenen te aanvaarden, ook wanneer daar
minder belangrijke werken bij zijn. Dat is wel eens een kwestie van geven en nemen.
Nooit ontkomt een museumdirectie aan critiek, wanneer het de verwerving van
hedendaagsche kunst betreft. Daar is allereerst de zoogenaamde publieke opinie.
Deze blijkt meestal waardeloos en slecht gefundeerd, een kwalijk residu van
oudewijvenpraatjes. Men heeft het nog onlangs waargenomen, toen Raedeker's
monument voor Toorop aan die opinie werd ‘prijsgegeven’. Toch is deze opinie voor
een museumdirectie nog de lastigste. Er is verder de min of meer deskundige kritiek,
van de kunstenaars zelf of van critici. Hun meeningen staan vaak tegenover elkaar.
Men kan niet verwachten, dat de museumdirectie daar altijd rekening mee houdt.
Wel mag de eisch worden gesteld, dat een directie, welke hedendaagsche kunst
verzamelt, met de verschillende stroomingen daarvan bekend is en er zich voortdurend
inleeft. Deze kennis en de wil tot begrijpen is in de beide hier besproken musea stellig
aanwezig; slechts kan worden opgemerkt, dat men in Rotterdam bij het verzamelen
van hedendaagsche kunst kennelijk een wat grootere terughoudendheid aan den dag
legt, hetgeen als een deugd is te beschouwen.
Niemand kan zich aan de suggestie van zijn tijd onttrekken. Wij zijn vaak geneigd,
verschijnselen van onzen tijd als belangrijk te beschouwen terwijl vele daarvan niet
meer dan tijdelijke waarde zullen blijken te hebben. Ook zijn maar weinigen in staat,
uit de kunst van heden datgene te puren, wat ook voor later eeuwen waarde zal
hebben. Daarom moet een museumdirectie bij het verwerven van hedendaagsche
kunst de grootste voorzichtigheid betrachten en b.v. niet schromen, het met een
schilder nog eens tien jaren aan te zien, alvorens van hem iets te koopen. Wat zijn
tien jaren in de eeuwen?
Nog onbesproken bleef de kwestie der buitenlandsche kunst. Beide musea leggen
zich er op toe, ook die te verzamelen. Men voelt wel eens twijfel opkomen, of dit
wel juist is. Aan onze musea ontbreken de financieele middelen om naast de
Nederlandsche kunst ook de buitenlandsche een waarlijk goede vertegenwoordiging
te geven. Het blijft bij toevallige verwervingen, die geenszins een behoorlijk beeld
geven van een school of zelfs van een schilder. Is het eigenlijk niet mal, dat in ons
kleine land musea in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam allemaal kleine pogingen
aanwenden om
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- meestal nog zeer kostbare - buitenlandsche kunst te verwerven en dat men niet al
die pogingen concentreert op een enkele plaats, waar het dan behoorlijk zou kunnen
zijn? Wat is er voor nut in die versnippering?
Ik kan er alleen dit nut in zien: dat men daarvoor soms in staat is, bij wijze van
vergelijking, de waarde der Nederlandsche kunst beter te bepalen en dat men soms
een zoodanigen indruk van een enkel werk kan krijgen, dat men daardoor wordt
geprikkeld, van denzelfden kunstenaar meer te leeren kennen.
Ten slotte moge er nog de aandacht op worden gevestigd, dat beide musea een
Prentenkabinet herbergen met ruimten voor tijdelijke tentoonstellingen van gedeelten
der verzamelingen van die kabinetten. Zoowel in Den Haag als in Rotterdam vinden
wij deze kabinetten gelijkvloers. Daar uit den aard der zaak het uit deze beide rijke
collecties tentoongestelde steeds wisselt, valt hier over de opstelling niets te zeggen.
Wel moet ook in dit opzicht worden getuigd, dat de beschikbare zalen in Rotterdam
rustiger zijn en van beter daglicht voorzien dan in Den Haag; in het bijzonder voor
grafische kunst zijn dit factoren van beteekenis.
Wij hebben hiermee de belangrijkste punten omtrent de opstelling der
verzamelingen in beide musea aangestipt. De totstandkoming dier musea was een
veel grooter dan plaatselijk belang; hier is voor het geheele land iets tot stand gebracht.
Moge de lezing van het bovenstaande velen er toe brengen, door hun bezoek aan de
musea de beide directies de voldoening te schenken, dat hun moeilijk werk
gewaardeerd wordt!
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De heksentuin
door Hendrik de Vries
Hier nevelt, bij nachtkoelte of zongeschroei,
Een walming van stille weerzin:
Zweem van weerzin, aanzwevend over droomgaarden vol spokige bloei.
Heur oorsprong is diep in die slaapzieke kelken verborgen,
Want hun heulsap voert neer in afgronden, tot wier geheimenis nimmer een toovenaar doordrong.
Buiten 't gedruisch en de woeling zijn mijn regionen.
Geen morgen vernuchtert mijn doodsban, sterk als de sterrenacht boven de kleine wereld van
dag en van waken en zorgen.
Mijn vertrouwden zijn zij die de wouden van 't zwijgen bewonen.
Hier heeft geen heerscher gezag,
Noch vermag ooit een ruchtende vogel de boei dezer sluimer te slaken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

249

Een verloren zoon
door Siegfried E. van Praag
ZOOALS zooveel avonden zaten ze zwijgend tegenover elkander bij de warmte van
de roode kachel. Misschien reeds vijf maanden woonden ze weer tezaam, dacht de
Vader en hij was tevreden dat hem op zijn ouden dag, nu zijn vrouw al lang gestorven
was, zijn jongste zoon, ook al wat vergaan, was teruggegeven. Ze waren nu altijd bij
elkander, maar ze praatten slechts over de dingen van den dag, over courantennieuws
en over een boek, dat ze toevallig eens beiden gelezen hadden. Het was of ze niet
vertellen konden wat ze in lange jaren beleefd hadden en toch wisten ze, dat ze elkaar
hadden kunnen begrijpen. De oude man voelde dat zijn zoon weer over hem nadacht.
Hij hief de oogen, de nu zwakke, vriendelijke blauwe oogen en keek zijn kind vragend
en wat beschaamd aan. Ook de zoon opende de oogen voor den blik van zijn Vader
en hij antwoordde op de schuchtere vraag, die eindelijk rijp geworden was in het
hart van den ouden man. Hij liet zijn oogleden wat neer, keek naar de toppen van
zijn vingers en vroeg zachtjes: ‘Vader, houdt u wel van mij?’ Weemoedig glimlachte
de oude man. ‘Natuurlijk, m'n jongen! hoe zou ik niet?’ - ‘Ja, ja,’ zei nadenkend de
zoon, ‘ik geloof u. U houdt van mij, ik denk dat u nu pas van me durft te houden,
want ik ben niet meer gevaarlijk.’ De Vader zag hem aan met een blik of hij pijn
leed. Misschien lag er een gedeeltelijke waarheid in de woorden van zijn kind. Maar
toch zei hij: ‘Waarom twijfel je aan m'n liefde, Jo? Heeft m'n huis niet altijd voor je
open gestaan, en nu je 't weer voor goed noodig hebt, was het me geen vreugde je te
kunnen binnenhalen?’ - ‘Och Vader, uw huis is uw hart niet. Ik weet wel dat u altijd
uw plicht gekend hebt, maar dat is geen liefde.... U bent wijzer dan ik, u hebt boeken
geschreven, waarin u zooveel van menschen vertelt, als ik nooit in ze ontdekt zou
hebben. Maar mij hebt U niet willen begrijpen. U wilde maar niet begrijpen, hoe ik
u noodig had, Vader, niet uw huis, maar uw hart. U wilde niet weten hoeveel ik van
u hield.’ De Vader zweeg nu maar. Zijn kind sprak waarheid. Tegen zijn jongsten
zoon had hij gezondigd met het hart. Met de pink wreef de oude man zijn vochtig
oog droog.
Zachtjes vervolgde zijn zoon: ‘Ik heb u er vroeger dikwijls een verwijt van gemaakt,
dat u niet heel m'n leven naast me bent gebleven, ik bedoel met uw gevoel. Nu doe
ik dat niet meer. Want ik weet dat m'n verwijten niet gegrond waren. U kon er niets
aan doen. U hield wél veel van me, maar u durfde niet van me te houden. Ik heb
getracht me in zoo'n gevoel in te denken. En het is me gelukt. Het moet u net zoo
veel pijn gedaan hebben als mij. Daarom praat ik er nu over. U wilt zelf dat ik spreek,
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dat zag ik in uw oogen, al heel dikwijls heb ik dat bemerkt. Nog voor een jaar zou
ik liever gestorven zijn, dan over zoo iets te spreken. Het is heerlijk dat we nu beiden
zoo oud en zoo rustig zijn, dat u van me durft te houden en ik u durf te zeggen dat u
me altijd zoo dierbaar bent geweest. Weet u, Vader, wat u in me tegenstond? Dat ik
en m'n leven teveel leken op een boek, dat u zoudt kunnen geschreven hebben.
Misschien zeg ik het niet goed. U bent altijd een wijs en een gevoelig man geweest.
Toen ik als jongen uw boeken gelezen heb, merkte ik, hoe u ook niet met 't leven
tevreden was, ik bedoel met het veilige leven. Ik las in uw boeken dat u zelf ook
wilde dat de menschen er op uit trokken. Ik bedoel niet alleen dat zij de wereld
moesten ingaan. Maar ook dat ze hun eigen gevoel niet gevangen moesten zetten. Ik
was er trotsch op dat u zoo mooi geschreven had over menschen, die op mij leken
en ik begreep wraarom ik al als klein kind zooveel van u gehouden heb. Als jongen
van een jaar of vijftien begon ik er over na te denken, waarom onze liefde niet
wederkeerig was. Kijk Vader, heel m'n leven lang heb ik altijd gevoeld, misschien
was het 't eenige dat me een klein beetje vastheid en kracht gaf, dat u zoo echt m'n
vader was. Hoe komt 't toch, dat ik voor u niet ook zoo echt uw zoon ben geweest?
Maar ik merkte als kind al dat u zich veel meer tot Dolf voelde aangetrokken. Waarom
toch? Ik kon maar niet begrijpen dat iemand als u liet merken, al trachtte u 't te
verbergen en rechtvaardig te zijn, dat Dolf u liever was dan ik, omdat hij goede
rapporten van school meebracht, spraakzaam was en een jongen, die wist wat hij
wilde. Ik zei tot me zelf, een man als Vader zal toch wel merken dat ik me ongelukkig
voel omdat ik maar geen weg zie. U moet toch begrepen hebben, hoe m'n oogen en
m'n hand u gezocht hebben, al bleef ik wat veraf, omdat ik schuchterder was dan
Dolf en geroepen moest worden. Moeder was een eenvoudige vrouw en nog trotscher
op Dolfs goede rapporten en op zijn geknipt zijn voor de samenleving dan u. Ze wist
niet als u, dat er niet slechts één enkele maat is om menschen te meten. Toch moest
zij mij tegen u in bescherming nemen. Ik heb eens een avond, toen ik me in bed
bezwaard voelde, naar uw slaapkamer willen gaan; omdat ik 't ten slotte toch niet
durfde, en aarzelde om weer terug te gaan heb ik toen aan de deur geluisterd. Ik heb
u over slapheid en onwil hooren spreken. En dat sloeg op mij. Ik heb heel lang gehuild
tegen den muur van de gang. Hooge ambities heb ik nooit gehad, als kind zeker niet.
Ik was niet erg leergierig. Ik had slechts één verlangen: u te kunnen begrijpen. Te
weten waarom een man als u niet van me hield, en ik zooveel van u. Van mijn
twaalfde jaar tot mijn zestiende jaar is dat eigenlijk het eenige dat me beziggehouden
heeft. Waarom ziet Vader niet dat ik eigenlijk het meest op hem lijk, en later: waarom
houdt hij niet van me en ik ben toch net als een van de figuren uit z'n boeken. Denkt
u maar aan David Nuszbaum uit “Halverwege”.’ Zachtjes knikte de oude schrijver
met het hoofd. Stiller van stem vervolgde zijn zoon: ‘Ik
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weet dat u in uw boeken niet gelogen hebt. Uw onbeschutte figuren hadden uw liefde.
En zij waren waarachtige kinderen van u, even waarachtig als ik, die op hen leek. Ik
heb me wel eens gezegd: ik ben als het laatste boek van een uitgeputte schrijver. Een
kind van zijn ouderdom, toen hij zich forceeren moest om iets in 't genre te leveren.
Ja, ik geef toe, van Dolf hebt u niets dan plezier gehad en van mij niets dan verdriet....
in 't oog van de wereld. Maar ik dacht dat u niet met 't oog van de wereld keek. Ik
dacht dat u niet naar 't succes, maar naar de liefde van uw kinderen zocht, niet naar
hun bruikbaarheid maar naar hun bespeelbaarheid. 't Woord is van u. En hebt u dan
niet gevoeld dat ik van u hield omdat u was zooals u was en om den inhoud van uw
boeken? Dolf heeft beslag op u gelegd omdat u bekend was. U had een aangewezen
plaats in het leven van een geslaagd man. De Vader een bekend auteur, daarbij
bemiddeld. U was zijn cultureele chiek. Voor mij.... tot in m'n pijnen, m'n mislukking,
m'n aarzelen, was u mijn verwekker.’
Nu schudde de oude man even met 't hoofd. Ook voor zijn oudsten zoon was hij
een Vader geweest. Ook Dolf stond schuchter tegenover hem, omdat hij, de Vader,
stralen kon opvangen en teruggeven die de ziel van Mr. Adolf de Wilde, den practicus,
nooit raakten.
‘M'n leven is niet veel moois geweest, maar weet u, ik vleide me altijd met één
hoop, dat u 't begrijpen zou, nee, ik wil eerlijk zijn, dat u 't mooi zou vinden, omdat
't nooit met geld en altijd met verdriet betaald werd. Omdat ik me bloot gegeven had.
En ik ben steeds weer in m'n verwachting bedrogen. Voor u was ik als voor al de
anderen, een wankele mislukkeling. Misschien nu niet meer. Dat stemt me soms
gelukkig. Want nu ik hier zoo tegenover u zit, een man zonder familie, zonder positie,
zonder naam en zonder kennis, ben ik toch even vast op de plaats van m'n bestemming
aangekomen als Dolf in de onderdirecteurskamer van de Nationale Bank voor Handel
en Verkeer. We gaan allemaal naar ons doel, de menschen met de strakke teugel en
de menschen met de losse teugel. Hebt u er wel eens aan gedacht, waarom er
menschen zijn die zonder zadel en met losse teugel rijden? Ze willen 't paard zoo
min mogelijk kwellen. Ik heb niet tegen interest geleefd, Vader, maar vindt u 't zoo
goed om van alles profijt te trekken? Toch hebt u 't betreurd dat ik niets heb weten
te doen met mijn diploma van de vijfjarige, waar ik nog in twee klassen ben blijven
zitten. Ja, u hebt uw plicht als denkend man, die boeken schreef, gedaan, maar met
uw verstand, niet met uw hart. U was boos op me, dat ik niet verder wilde studeeren
of niet naar een kantoor ging, maar tuinmansknecht werd. U zei tegen moeder: “Ten
slotte is de jongen nu wijs genoeg om te weten wat hij zelf wil.” Maar u was boos
op mij. U betreurde het toen, dat ik dan maar niet direct na de lagere school dat
nederige vak gekozen had. En gekozen was nog te sterk uitgedrukt. U hebt tot me
gezegd: “Als je het dan
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nog maar ferm wilde en het verlangen had iets in dat vak te bereiken.” En u kon niet
inzien, dat ik bij dat vak neerknielde, omdat ik moede was geworden op m'n reis
naar den dood, en juist voor dát huis niet verder kon. “Reis naar den dood.” 't Is ook
één van de titels van uw boeken. Waarom hoorde u liever Adolf over zijn carrière
praten en was u blij dat zijn Gymnasium op interest gezet werd op de Universiteit
en later zijn academie op zijn juristenplaats aan de bank? Ik was een oppassende
jongen en leerde m'n vak. U was te goed om wegens m'n nederigheid op me neer te
zien. Maar ik prikkelde u door m'n onregelmatigheid, u, een romantisch mensch. Ik
prikkelde u toen ik uit zwerven wilde gaan, en niet zooals Dolf om eens te zien wat
er in andere landen op zijn gebied te koop was, maar om te zoeken naar een doel dat
ik niet kende: de plaats om goed te sterven, misschien. Weet u waarom ik al die jaren
dat ik in Zuid-Afrika en toen in het Congogebied geleefd heb, van de hand op de
tand, niet geschreven heb? U dacht uit beleedigden trots, omdat ik me hoog waande
in m'n zonderlingheid. Nee, ik heb niet geschreven, omdat u m'n brieven toch niet
in uw portefeuille zou steken, op uw hart. Ik had u alleen van wat stemmingen kunnen
vertellen, en niets van successen en doortastendheid en zelfs niet van ontmoetingen.
Maar uw portret heb ik bij me gedragen. En menigkeer, wanneer de maan boven een
steppenlandschap stond en ik op een heuveltje zat en de antilopen in de verte zag
grazen en plotseling wegrennen, dacht ik: “Kon Vader dat maar zien.” En soms zelfs:
“Was Vader maar hier en ik alleen naast hem in deze stilte.” Ik zei u: ik was niets
dan uw kind, net als een romanfiguur. Ik ben zoo arm teruggekomen als ik gegaan
ben. Ook arm aan positieve indrukken. Ik heb wat schoonheid uit Afrika meegebracht,
maar die ik niet kon beschrijven en ook niet uitschilderen.’ Liefdevol keek de zoon
den Vader aan. ‘Ik ben uw laatste avondschemering, Vader. Ik ben nooit jaloersch
op u geweest, omdat ik maar een uitstraling was. Alleen heel verdrietig, altijd
verdrietig dat u dit niet erkende.
Nu moet ik nog even over m'n huwelijk spreken. Het is waar, u hebt in m'n
mésalliance toegestemd, maar u deed het in een m é s a l l i a n c e . U zei niet: M'n
jongen heeft een eenvoudig hart, dat hij zich die Mina kiest, die gediend heeft en
brood verkocht in een volksbakkerij. U zei: ‘Je tegen zoo'n gril te verzetten helpt
toch niets.’ U hebt Mina ontvangen, maar met gesloten armen, net als moeder. De
heele kamer zei tot haar: we moeten wel berusten. U zag een meid en geen mensch.
Later hebt u haar zwijgend gezelschap niet liefgehad. U hebt niet gevoeld dat ze
zweeg, omdat ze niet onbeschaamd wilde zijn. Ze voelde zoo veel eerbied voor u.
Die gold uw persoon, niet uw stand. Uw schoondochter, die u geen vijf maal per jaar
heeft opgezocht, heeft veel van u gehouden, zooveel als Marie van Dolf, die met u
pronkt. En toen ze gestorven is, heeft ze me nog in haar laatste minuten gezegd:
‘Groet Vader van me.’ U was háár een Vader. Maar ú
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bleef alleen de mésalliance zien. Voor u was Mina een domme vrouw, alleen goed
om de wasch te doen. Ze luisterde als een verbaasd kind, met open mond. Maar ze
deed het om uw gesprek te begrijpen. Toen ik in geldnood was, hebt u ons geholpen,
maar u dacht: ‘Dat is nu het gevolg van zijn domheid. Wat heeft hij aan die vrouw.
Ze kan zelfs niets verdienen. Wat heeft hij in haar gezien.’ En toen ze gestorven is,
was dat voor u een opluchting. U dacht: ‘Misschien zal hij tot rust komen.’ Ik trachtte
u mijn liefde voor Mina te laten merken, ik wilde dat u tenminste van m'n gestorven
vrouw zoudt houden. Ik deed zelfs overdreven. Het mocht niet baten. De plaats, die
ik haar in m'n herinnering gaf, prikkelde u. Ze moest een domme vrouw blijven. En
eens zei u tegen me, zoo in 't algemeen: ‘We kleeden onze dooden nog in mooier
kleeren dan onze bruiden op den trouwdag. We willen zoo graag gelooven.’
Toen is de tijd gekomen dat ik werkelijk niet deugde. Ik weet dat u dat niet
verwonderde. En het heeft toch nooit in het wezen van m'n natuur gelegen om aan
de waarheid voorbij te gaan in plezier. Ik heb na Mina's dood veel gedronken. Er
was niemand die me troostte en ik had de kracht niet om altijd in 't donker te staren.
Dan heeft men dat valsche vuurtje van de alcohol noodig. Ik kwam heel weinig thuis,
niet omdat ik mezelf tegen thuis verbitterde, zooals u meende, maar omdat ik 't niet
verdragen kon, dat u me overdreven zou vinden, omdat u me toen als een overreden
hond had moeten aaien, om me goed te doen, Vader, en u dat zoudt nalaten. Ik was
niet trotsch, ik voelde me ook niet boven de anderen verheven, omdat ik mislukt
was. U dacht dat. En op een keer moet u toch naar me verlangd hebben, want u bent
me komen opzoeken. Ik lag toen op m'n bed, dronken, m'n kleeren in wanorde. Ik
heb me slapend gehouden, omdat ik me schaamde. Uw komst had me nuchter
gemaakt. Maar ik heb u op uw teenen zien wegsluipen. U was afkeerig van me, blij
dat u uzelf overwonnen had en naar me toe was gegaan en blij dat ik u bewezen had,
dat u me toch niet meer helpen kon. U had me kunnen helpen. Als u tegen me gezegd
had: ‘Jongen, je mag zoo niet leven, omdat je mijn kind bent,’ dan weet ik zeker dat
ik niet meer gedronken had. Ik voelde hoe verantwoordelijk u voor me was; ik voelde
dat ik uw zelf, uw verste grens was, en u wilde 't weer niet merken. U liet de meest
blootgegeven, de onbeschermdste deelen van u zelf in de steek. U herkende uw eigen
bloed niet, Vader. Toen ik weer 't land verliet en in 't buitenland wat trachtte te
verdienen, eerst in m'n bloemenzaakje in Londen, dat failliet ging en later in Berlijn,
waar 'k tuinmansknecht was, heb ik u allen een opluchting gegeven. Moeder was
bezorgd om me, maar toch tevreden dat ik de familie nu niet meer in de eigen stad
kon compromitteeren. Dolf was alleen wat bang, dat ik in 't buitenland misschien
zijn naam zou misbruiken. Ik weet 't niet. Ik geloof dat 't toen in u anders werd. Ik
voelde plotseling: Vader zegt tot zichzelf: ik heb een
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deel van me zelf in ballingschap gestuurd. Dat heeft me goed gedaan. Heb ik me
toen vergist? Ik was u zoo dankbaar dat uw brieven me zeiden wat ik wél moest
doen: veel rusten, goed eten, schrijven als ik geld noodig had. Toen zei u me niet
meer wat ik niet moest doen. Ik ben bij moeders dood niet over gekomen, omdat ik
toch geen goed figuur zou geslagen hebben op 't kerkhof. In onze familie was 't nu
eenmaal traditie dat je iets bijzonders moest zijn naar de goeie kant; ik viel op door
een tekort. Uw laatste avondstralen, Vader. Heimwee, liefde zonder kracht. Toen ik
geslachtsziek werd, en ik in de stadskliniek ben opgenomen, bent u zelf overgekomen.
U wilde me naar huis mee terugnemen. In uw ziel had u zich met me verzoend. Ik
was niet meer de zoon die u in gevaar kon brengen, maar het kind dat voor goed was
neergeslagen. U had medelijden met me. En ik was tevreden. Ik was blij dat het lot
me zoo zielig gemaakt had, dat ik weer uw kind mocht woorden, uw klein kind....’
De jongere man zweeg een wijle. ‘Misschien heb ik u nooit goed begrepen, Vader,
maar nu weet u iets van m'n leven af en begrijpt u, al is mijn been verlamd, hoe goed
ik 't nu heb.’
De oude man zuchtte en hief 't hoofd op. Er waren tranen in z'n oogen, die nog
vriendelijker leken dan gewoonlijk. ‘Laten we naar bed gaan, m'n jongen. 't Is laat
-. Ik vrees dat je gelijk hebt gehad. Ik wil er nog eens over denken.’ Hij stak den
jongere z'n hand toe. ‘Vergeef het je Vader maar.’
Toen de jongere man den volgenden morgen ontwaakte en tevreden met den nieuwen
dag van rust die komen ging, de zonnerijke kamer weer in zich opnam, zag hij een
keurig-witte enveloppe op z'n deurkleedje liggen. Hij stond op, sneed het couvert
open en herkende de hand van z'n Vader. Hij waschte eerst z'n handen en kamde z'n
haar, toen nam hij den brief en ging hem lezen aan het tafeltje voor het raam, dat op
de boomen van den tuin uitzag, waar de zon al de perken en boomstammen begoten
had met licht.
Ontroerd las de zoon de volgende woorden:
‘M'n jongen,
Ik ben niet zoo moedig als jij. Ik wil je liever schrijven over dingen, waarover ik
niet durf te spreken. Ik heb over je woorden uren lang nagedacht. Je hebt gelijk gehad,
Jo, je hebt me veel geleerd. Ik voel me erg schuldig tegenover je. Verantwoordelijk
voor je heele leven. Toch heb ik altijd van je gehouden, maar niet zoo als 't misschien
moest. Je hebt m'n uitverkoren zoon willen zijn. Nu ben je het, arme kerel. Een vader
mag eigenlijk geen uitverkoren kind hebben, maar aan jou heb ik zooveel goed te
maken, dat ik durf te zeggen: Dat kind is meer dan de ander, m'n bloed, m'n geest.
Je zult zeggen: maar vroeger is Dolf toch uw uitverkoren kind geweest. Ik weet 't
niet. Ik heb altijd getracht geen keus te maken in m'n kinderen. Maar ik was zwak.
Je hebt me veel geleerd, Jo, over den wil der geslachten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

255
Openheid, onbeschermdheid is luxe. En die luxe ‘mocht’ mijn vader, een sterk man,
die zich kon laten gelden, zich veroorloven. Toen ik niet in zaken gaan wilde, was
m'n vader er even verwonderd over, onaangenaam gestemd. Maar toen ik m'n eerste
verhaal in een courant plaatste, was hij trotsch. Vader was nog één van hen, van de
normalen, de sterken, de maatschappelijken. Hij kon zich de luxe van een
afgedwaalden, van een littérairen zoon veroorloven. Misschien zelfs verlangde Vader
er naar dat zijn bloed zich wat meer prijsgaf dan hij het kon doen. Sterke menschen
kunnen royaal zijn. Ik was dus om zoo te zeggen het tweede geslacht, jongen. Sterk
als m'n vader in het beheerschen van m'n eigen vak: het boeken schrijven. Maar al
veel zwakker tegenover het leven, veel minder bereid om anderen aan te vallen of
me te verdedigen. Ook in mij loerde de behoefte tot overgave aan de wereld, de
hartstochten, de ideeën. In m'n hart ben ik bang voor mezelf geweest, voor 't gevaar
dat in me school. Die overgave drukte ik uit in m'n boeken. M'n gevaar beleefde ik
in m'n boeken. Zelf wist ik m'n leven nog gesloten te houden, m'n ziel zooals m'n
begrooting. M'n degelijke vader huisde in mij en waarschuwde me tegen het nieuwe
dat in me leefde.
En dat nu, jongen, is ook de oorzaak geworden van m'n gedrag tegen m'n kinderen,
daardoor heb ik je tekort gedaan. Tegen Dolf, je oudste broer, heb ik opgeleund. Hij
zou mij en m'n huishouding beschutten. Hij was de terugtocht, de weer-aansluiting
bij de gewone wereld, die vestingen bouwt. Ik was gelukkig met m'n oudsten zoon,
omdat hij niet op mij leek, maar op m'n vader. Dolf zou ons niet in gevaar brengen.
Ik was zelf al een te zwak man, Jo, dan dat ik Dolf niet noodig had. En vergeef me,
niet alleen de open mensch, de romantische mensch is schoon. Ook de burgerlijke,
degelijke man, die zichzelf wapent, die tegen interest leeft, zooals jij dat noemt, is
schoon. Vooral vanuit ons kamp gezien. Soms heb ik mezelf als een zieke beschouwd
en God gedankt dat uit mij weer een gezond mensch is voortgekomen. Vergeef het
me, jongen. Een oude Poorter zal misschien het lot van den zwerver kunnen benijden,
maar als je gezworven hebt als ik, en als je op de gesloten poorten van de stad staart,
slaat je soms de schrik om 't hart en je denkt: was ik toch maar binnen gebleven. Een
goed gewapend soldaat in volle uitrusting is zoo mooi. Een maatschappelijk man in
volle uitrusting om te slagen is ook zoo mooi. Begrijp je nu waarom ik zoo veel van
je broer Dolf hield? En jij, m'n arme zoon, je hebt 't zelf goed gevoeld. Je was het
gevaar! Je bent het derde geslacht. Ja, je was het echte kind van m'n bloed, dat zou
gaan leven, wat ik geschreven had. Dat maakte me beangst. Soms stond je me tegen,
omdat je me herhaalde, me geen nieuws bracht, me verzwakte door me tot 't uiterste
te beleven, op te leven. Dikwijls ook heb ik veel van je gehouden, m'n jongen, omdat
ik juist heel goed wist dat je in zekeren zin voor me boette, dat je brandde in 't vuur,
dat ik gestookt had, dat je onbeschut was, omdat je geboren werd uit dat deel van
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m'n geest, dat zelf onbeschermd was. Mijn vader heeft mij nog kracht meegegeven.
Ik heb jou alleen m'n liefde voor het onbestreden lot, voor de overgave meegegeven,
geen wapens tegen 't lot. Je bent m'n slachtoffer geweest, Jo, of moet ik zeggen het
slachtoffer van een geslachten-reeks. Maar Izak was het heiligst toen hij geofferd
zou worden, jongen. Ik heb m'n werk mogen doen, omdat ná mij iemand komen zou,
die het betalen moest. Ik dank jou alles. Ik ben je alles schuldig. Maar dat gevoel
drukt me niet meer. Je wilde toch alleen m'n liefde, m'n zegen, het weten dat je mijn
‘Jacob’ bent. Ik kan je dat alles nu zoo oprecht geven. Een vader die oud is en sterven
gaat, geeft z'n leven het liefst over aan het kind dat het meest op hem lijkt. Die zoekt
geen bekoring meer bij andersgeaarden, maar vervolg bij kinderen van zijn eigen
aard. Je hebt m'n liefde, Jo, omdat je me verwerkelijkt hebt; in je zwakheid heb je
meer gedurfd dan ik in m'n halve, dan mijn vader in z'n heele kracht. Het verlaten
gebied is weer ingelijfd. We woonden al weer samen onder één dak, nu leven we
ook in één ziel.... En nu, m'n jongen, hoeven we niet meer zoo lang en zoo ernstig
met elkaar te praten, we zijn beiden moe en elkaar tot rust....’
Amsterdam, 1935
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Er is geluk....
door C.W. Sangster-Warnaars
Er is geluk, dat niet verloren kan,
omdat het nimmer tot bezit verstart.
Het wordt geboren uit een menschenhart,
zooals een vrucht rijpt. Wie het vangen kan,
verwonderd oogenblik, die proeft en weet:
dit is een leven waard. En hij vergeet
de zware dracht van jaren van verlangen. Dan heeft hij deel gekregen aan het leven.
Hij kan niet anders, dan dit verder geven
door zijner oogen blik.
En alle bangen,
die langzaam sterven, daar zij 't leven vreezen,
kan slechts dit erfdeel redden voor verweezen.
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Esther
door Finus M.P. Oosterhof
Zij huiverde om de koelte van haar lichaam,
Strengelde gekweld haar vingers in elkaar.
Wat verborg ze aan wellust en aan vreezen
Achter dit eigene meisjesgebaar?
Ze hoorde hoe ze zacht haar naam:
‘Esther’ zei, maar diep klinkend en onverwacht
Vreemde echo onder de gewelven
Van het hart.
Maar op het teeken van Hegai
Weet ze zich zeker en gereed,
Ze glimlacht vager en veel verder
Het kind, dat van de vrouw niets wéét.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

259

Hoe een menagerie ontstaat
door Juul Roggeveen
II
HET gezin was verhuisd. En Tom's profetische voorspelling: Daar aan de Vecht zal
ook wel wat voor me te doen zijn, werd bewaarheid. Een der werken van Hercules
wachtte hem. Aan het huis - een ouderwetsch, niet onstatig heerenhuis - mankeerde
niets, maar het grondgebied....
Het was geen kleine verandering, van een stadsbovenhuis met een platje dat alleen
door middel van een brandladdertje te bereiken viel, naar een dorpshuis met drie
tuinen. Eén aan de Vecht, ervóór een heusche steiger, waar Rietje's lucht-jacht-kasteel
aanleggen kon. De tweede achter het huis in langwerpigen ei-vorm, aan de eene zijde
begrensd door een grijzen, blinden muur, aan de andere door over elkaar tuimelende
klimopranken. Midden in stond een scheeve, oude peereboom met zulk een
kronkeligen stam, als had hij zich een paar maal omgedraaid om de zon na te kijken.
Tuin drie was een dubbele surprise, eerstens omdat hij, ondanks de aanwezigheid
van een tiental vruchtboomen geen gaarde maar één bos netels was, waar je alleen
met kaplaarzen aan doorwaden kon, ten tweede omdat hij niet achter hun huis lag
maar begrensd werd door de schuttingen en tuinen van den hervormden dominee,
den slager, een ‘afgescheien’ en een vrijzinnigen bakker, een kruidenier en de huisjes
van de bedeeling, waar in eeuwige vijandschap woonden een mysterieuze, aan lager
wal geraakte dame en een achterlijke kijfster, die meestal verwenschingen schreeuwde
naar haar hautain-zwijgzame buurvrouw en wanneer zij in een goede stemming was
- zeldzaam feit - met buiksprekersstem het Wien Neerlands Bloed zong.
‘Ja-ja,’ hoofdschudde Tom; ‘dit heeft weer op mij gewacht. Een navvy-job. Well,
als je de brandnetels even wegdenkt.... hier in het midden wil ik de lawn maken. De
paden slingerend, niet te symmetrisch; het moet gecultiveerd zijn en toch natuurlijk.
En in die hoek onder de oude vlier een rotstuin met vijvertje. De bessenboomen laat
ik voorloopig waar ze zijn, misschien verplant ik ze later.’
Tom liet het niet bij woorden maar ging aan den slag. En viermaal per week
metamorphoseerde hij zich van tuinman tot ‘il professore’ en trok naar de stad.
Francis Elisabeth kreeg een klein schopje en een door Tom vervaardigd instrument
dat nog geen naam had in de tuinmanswereld, waar zij doode bladeren aanspietste.
Sinds haar komst in het dorp was haar fantasie met sprongen vooruit gegaan. Zij
omringde zich met een denkbeeldig gezelschap dat eerst bestond
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uit Boegie en Bleb, zeer kneedbare persoonlijkheden, die naar willekeur zuigelingen
of oude menschen, poezen of honden waren. Later werd de schare uitgebreid met
Bimmi en Mimmi, Katoefi en dokter Breihooft. Zij regeerde over die schepselen met
onbeperkte macht. Aan tafel werden zij berispt voor lui hangen, onfatsoenlijk eten;
Bleb moest in den hoek en dokter Breihooft naar bed. Zij dreigde hen met
Stickothrashio, het bescheiden stokje dat Tom tegen den muur had gezet om haarzelf
te herinneren aan het feit dat zij binnen afzienbaren tijd haar bord leeg moest hebben,
de ellebogen naast haar lichaam houden, rechtop zitten, niet met mes en vork
gesticuleeren en zoo geruischloos mogelijk eten. De onzichtbare metgezellen sliepen
naast haar blauwe boot, zooals ze haar bed nu noemde. Haar kamertje keek uit op
de Vecht en het water, varen, vervulde haar gedachten. Bij iederen stootenden
horenklank rende ze naar het venster om de wipbrug te zien openzwaaien en wachtte
vol spanning op wat komen zou. Stoere schippersbooten dzjempten aan. - ‘De
Gebroeders’, ‘De Hoop’, ‘De Eendracht’.... - sleepbooten meevoerend. Zij hadden
frissche kleuren; voor de kajuitraampjes hingen witte, gesteven gordijntjes. Kinderen
met streperig, door de zon gebleekt haar huppelden over 't dek, stoeiden met keffende
Keeshondjes; bont waschgoed fladderde aan de lijnen. Van de Zaan, de Schelde, de
IJsel en de Rijn kwamen die schepen. Dan passeerden de chique motor- en zeiljachten,
feestelijk wit meestal, vol lachende menschen die zich in hun badpak bruin lieten
branden, ....kano's en roeibooten waren er. Geen wonder dat Francis Elisabeth 's
avonds uit varen ging, haar nachtpon een regenmantel noemde en goede reis
gewenscht wilde worden.
‘Waar ga je naar toe, vanavond?’
‘Naar Soestland. Ik heb brood mee. Er is ook nog een meneer. Daar zit hij.’
‘Wie is dat?’
‘My fiancé.’ Zoo, heb je weer eens een nieuw woord opgepikt, dacht Rie.
‘We gaan al, hoor. Zie je de lucht?’ Ze wees naar 't plafond. ‘O, die meneer is in
't water gevallen. Nou heb ik geen meneer meer. De brug gaat al omhoog, nou gaat
die blauwe boot er onderdoor. Wuif 'is naar me!’
Genadig voldeed Rie aan het verzoek. ‘Keer je nu om en oogen dicht,’ gebood ze
dan, alsof het de natuurlijkste zaak voor een zeeman was op één oor te gaan liggen
en de boot zijn gang maar te laten gaan.
En vijf minuten later sliep baby.Haar oude vriend en bewaker, Othello, was er slecht aan toe. Eerst had de nieuwe
omgeving hem overweldigd. Hij keek ontzet naar die ongedroomde wereld, sappig
gras, struiken, boomen en wou een-twee-drie rechtsomkeert maken, maar toen hoorde
hij vogelgesjirp en bedacht zich. Voorzichtig kroop hij naar buiten. Zijn buik sleepte
over het grindpad; snuivend ging zijn neus in alle richtingen.
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Na een paar dagen stapte hij weer met iets van zijn oude fierheid en waagde zich
zelfs in den achtertuin, waar hij kennismaakte met de poezen van De Geheimzinnige
Dame en haar vijandin. Tot hij ongeveer twee weken na de verhuizing de tuinkamer
binnenrende, achter zijn oor een groote, rauwe plek. Hij joeg de trap op, naar het
donkerste hoekje dat hij in het nieuwe huis had ontdekt, een schoenenhokje, achter
in een diepe kast. Na een poosje waagde hij zich weer buiten, maar al spoedig kwam
hij als een paardje in gestrekten draf terug, gevolgd door zijn vijand, een zwarten
kater, bijna even groot als hij, die blijkbaar diep gegriefd was door het verschijnen
van een nieuwe poes op een domein dat zóó lang een rustig oord voor tête-à-têtes
was geweest.
‘Wacht maar; ik was toch al lang van plan baby een hondje te geven; je krijgt een
beschermer, Othello; die zal de tuin wel kat-vrij voor je houden,’ zei Tom.
‘Dat zou wel leuk zijn, een hondje,’ apprecieerde Rie en zij dacht aan zoo'n dartel
jong diertje dat van louter plezier om zijn jeugd niets dan bokkesprongen maakt.
Ze was het gesprek al bijna vergeten, toen Tom op een dag in stroomenden regen
thuis kwam met een zwarten hond, als een wolf zoo groot, uit wiens kortgeschoren
vacht straaltjes water siepelden en wiens stompe pooten overal afdrukken nalieten.
Tom straalde, druipnat als hij was. ‘Dit is baby's doggie, een beste hond,’ zei hij
trotsch.
‘O, how sweet,’ dweepte baby; ‘ik zie wit op zijn buik.’
‘Dat is zijn borst, baby.’
‘Wat is het voor soort?’ Rie's stem klonk een beetje wantrouwend.
‘Van alles wat. Een beetje New Foundland en een beetje Retriever, grootmoeders
onbekend.’
‘Je zou toch een kleine nemen?’
‘Ja dat was ik ook eerst van plan, maar er waren toevallig niet veel honden in 't
asyl, alleen wat fox-terriers, maar die keken zoo valsch dat ik ze voor geen geld had
willen hebben. En hem vond ik dadelijk zoo aardig. Hij is weggedaan door menschen
die de belasting niet meer konden betalen, maar die man van 't asyl zei ook dat hij
heel goedig is.’
‘Nogal wiedes! Die moet hem wel in de hoogte steken; hoe kan je dat zoomaar
gelooven, wie weet wat je in je huis hebt gehaald,’ wond Rie zich op.
‘Ach hoe kom je erbij. Kijk naar zijn oogen. Als dat geen echte lobbes is! Nee,
voor hem hoef je niet bang te zijn, hoor. Ik heb meer honden gekend in mijn leven.’
Rie zei niets meer, ging naar de keuken om voor 't eten te zorgen.
Toen het gezin zich aan tafel zette, legde Toms nieuwe aanwinst, voor iemand er
op verdacht was, zijn voorpooten op het smetteloos servet en keek alsof hij een bord
verwachtte.
‘Dat hebben ze hem zeker geleerd,’ zei Tom verontschuldigend. Maar Rie,
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resoluut, schoof haar stoel achteruit: ‘Hij kan zijn eten op den grond krijgen.’ Ze
bracht een bord melk en brood voor hem.
Argwanend snoof hij er even naar, wendde zich dan vol verachting af en zocht
zijn plaats aan tafel weer op. Tom lachte om het half verbouwereerde, half booze
gezicht van zijn vrouw. ‘Lust je dit soms?’ Hij wierp den hond een stukje ham toe.
Het werd keurig opgevangen en een luid gesmak kondigde aan dat iets meer (liefst
een pond) van die delicatesse bijzonder gewaardeerd zou worden. Op dezelfde manier
werden stukjes kaas, krentenbrood en ontbijtkoek mèt boter, verorberd. ‘We moesten
hem maar “Gourmand” noemen,’ vond Tom. En dus werd het Gourmand.
Toen de maaltijd voorbij was en Tom naar de zitkamer ging, volgde Gourmand
hem op de hielen. Hij scheen voor niets anders oogen te hebben dan voor zijn nieuwen
baas. Stond Tom op om een aschbakje te halen, Gourmand verrees eveneens, Tom
ging zitten, Gourmand plofte naast hem neer.
‘'t Lijkt wel of hij je geen oogenblik alleen kan laten,’ zei Rie een beetje ongeloovig
en vaag-afkeurend.... Wat moest zoo'n vreemde hond dadelijk met haar man. De baas
lachte triomfantelijk. ‘Hij beschouwt me als zijn bevrijder, zie je. Zulke dieren zitten
toch eigenlijk gevangen in een asyl. Je hadt hem in de trein moeten zien; hij was
aldoor op mijn schoot.’
‘Op je schoot?! Zóó'n groot beest? En je houdt niet van schoothonden.’
‘Nou ja, niet heelemaal natuurlijk; een mensch moet zoo op zijn woorden passen
met jou.... met zijn póóten natuurlijk en zijn kop tegen me aan.’
‘O.’
‘“O”. Ben je al jaloersch op hem soms?’
‘Jaloersch? Ik? En op een hond? Hoe kom je erbij.’ Diep verontwaardigd liep ze
weg om af te ruimen. Tom lachte zachtjes voor zich heen. - Gelukkig liep het met
Rie's woede nooit zoo'n vaart. Een kwartier later, baby was naar bed en zij zaten
tegenover elkaar aan tafel, vroeg ze bijna vriendelijk - een beetje koeltjes bleef ze
natuurlijk nog -: ‘Moet Othello niet met zijn beschermer kennismaken? Zal ik hem
van boven halen?’
Tom schudde het hoofd. ‘Dat moesten we liever tot morgen laten wachten, zooiets
moet je niet forceeren.’
Maar het lot besliste anders. Want opeens vloog Gourmand - die tot nog toe
roerloos, af en toe diep brommend van tevredenheid, aan Toms voeten gelegen had
- op en begon woedend, schor te blaffen.
Othello was geruischloos binnen gekomen en stond nu op den drempel, al zijn
haren overeind. Van puren schrik blies hij sissend, liet dan een onheilspellend,
onderaardsch gegrom hooren. De hond stak zijn kop schuin in de lucht en kefte een
paar maal weifelend. Maar Othello's grommen schoot in een venijnigen, hoogen gil
uit en dat wakkerde Gourmands oervijandschap aan. Hij verzette zijn pooten
ongeduldig, maar voor hij springen kon, had Tom zijn halsband gegrepen.
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Rie poogde Othello, die over al zijn leden beefde en als gehypnotiseerd naar den
indringer - want zoo beschouwde hij hem - keek, te kalmeeren. Maar hij was doof
voor zoete woordjes, rukte zich onverhoeds los en liet Rie met een sip gezicht en
een bloedige krabbel op haar hand achter.
***
Hoè Gourmand zijn nieuwen baas verafgoodde bleek den volgenden dag, toen Tom
voorbereidselen maakte om naar de stad te gaan. Eerst snuffelde hij aan zijn kleeren,
een beetje onrustig jankend, dan, ziende hoe Tom zijn regenjas aantrok en zijn fiets
naar de deur reed, blafte hij luid, vol klaaglijk verzet.
‘Stil maar; ik kom weer terug; pas goed op de vrouw en baby.’
Maar toen hij voor het raam der woonkamer, waar Tom hem had opgesloten, den
baas wegrijden zag, sprong hij tegen de ruit op en stootte een lang aangehouden
wanhoopsgehuil uit. Van Rie en Francis Elisabeth nam hij niet de minste notitie.
Zijn huilen klonk zoo troosteloos, dat baby van de weeromstuit meedeed. Rie werd
er niet vroolijker op bij dat twee-stemmig misère-concert. Voorzichtig aaide ze
Gourmand over zijn rug, maar hij gaf een ongeduldige grom en liep bij haar vandaan.
Ze zuchtte, moedeloos. Prettig gezelschap. Een beschermer die niets van je weten
wil. ‘Stop howling,’ voegde ze haar dochter een beetje scherp toe. ‘Je bent slaperig.
Ga naar boven voor je middagdutje.’
....Die hond moest maar wat in den tuin, dat zou rust geven. Ze liet hem uit en hij
beende dadelijk naar den boomgaard. Goed zoo - nu kon zij tenminste wat werken.
Nauwelijks echter had zij zich voor haar typewriter gezet, of uit den achtertuin klonk
woest geblaf, een rauw geluid, al sneller en rauwer. Zij vloog erheen.
In een der appelboomen zat een roodbonte poes en Gourmand wierp zich tegen
den stam, sprong als waanzinnig om den boom heen, jankend en grauwend. ‘Stop
it, you brute,’ riep ze, met gebalde vuisten en vlammende oogen op hem afdravend.
Hij keek haar even aan en van dat moment maakte de poes gebruik om zich snel te
laten zakken en er vandoor te gaan. Maar Gourmand was er de hond niet naar een
vijand zonder meer te laten schieten. De Bonte verdween over de schutting, hìj vond
in een ommezien een losse plank waar hij zich doorwringen kon, uitte een
triomfantelijk krijgsgeblaf en zette aan den anderen kant de vervolging voort.
Even stond Rie verbluft. Toen zij echter van alle kanten blaffen, keffen en
kattengegil hoorde, gooide zij de poort open en zette hem na.... Gelukkig had zij
lange beenen en niet voor niets als kind zooveel Spanjool gespeeld. Ze zou hem wel
krijgen. In één vaart wou ze door de steeg gaan maar een stem, vlakbij, die ‘mevrouw!’
zei, deed haar stokstijf staan. Eerst meende
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zij iemand met een hoogen hoed tegenover zich te hebben; langzamerhand werd het
haar duidelijk dat de dame een hooge, zwarte pruik droeg. ‘Als ik vragen mag, is die
hond van u,’ vroeg de gewezen aristocrate met iets van dreiging in haar kwijnend
geluid.
‘Ja, maar pas....’ hijgde Rie.
‘Wilt u wel zoo goed zijn hem voortaan niet los te laten loopen. Hij heeft mijn
Minetje opgejaagd, het diertje kwam zóó verschrikt binnen....’
‘Ja, ziet u....’ wilde Rie een verontschuldiging hakkelen, maar ze maakte haar zin
niet af, want het lawaai, waar Gourmands stem als een diepe bas bovenuit klonk,
was nu zoo hevig geworden, dat ze de Dame liet staan en verder holde. Een grachtje
af en jawel. Daar had je meneer op een weiland achter een twintigtal
geagiteerd-knorrende, in alle richtingen waggelende en wiebelende varkens. Damn
it! Het zweet brak haar uit. Hij was blijkbaar over een sloot gesprongen, maar hoe
moest zij daar komen? In vèrspringen was ze nooit zoo sterk geweest.
‘Hier!’ riep ze en nog eens en nog eens, tot ze er heesch van was. Hij stond even
stil en keek naar haar of hij zich afvroeg: Waar heb ik dat mensch ook eerder gezien?
Maar zijn overpeinzing duurde niet lang; het domme geknor van zijn wild prikkelde
hem en de jacht begon opnieuw.
'n Mooi beest, waar Tom me mee opgescheept heeft - dacht ze bitter. Uit de
boerderij tegenover het weiland kwam een man naar buiten, een oude boer in blauwe
kiel. Hij naderde haar langzaam, keek haar nieuwsgierig op en neer.
‘Dat beesie van jou, juf?’
‘Ja,’ zei ze, zenuwachtig. ‘Zijn het uw varkens? Het spijt me verschrikkelijk....’
‘Mijne ben 't niet, maar ik doch, ik mot toch er 's zien wie z'n hond dat is. 'n
Gevoarlijk beesie! As de mejoor 'm ziet joage, skiet ie 'm kapot. Goeie mensche, wat
laat-ie die krenge jakkere. Aanstons de sloot in en asse ze verzuipe ken u dokke.’
Rie verbleekte van schrik. ‘Gourmand,’ riep ze schril, hoewel ze weinig hoop had
dat hij naar zijn nieuwbakken naam luisteren zou; zij zou zélf ook denken: ‘Ga maar
door,’ als iemand haar Sarah of Philomela noemde. Maar, wonder boven wonder:
hij keek om. En meteen gooide hij zijn pooten achteruit. - In een oogwenk was hij
bij de sloot, hup! erover, bereikte haar hijgend, de tong uit den bek. Ze deed een
greep naar zijn halsband maar hij ontweek haar snel, plaatste zich tusschen haar en
het boertje en begon kwaadaardig naar den man te blaffen. Die deed een stap achteruit:
‘Bijt-ie?’
‘'k Weet niet, we hebben hem pas,’ zei ze, ongelukkig.
‘Nou op mijn heb-ie 't niet begrepen. Zien-em moar mee te krijge, juf, voor je de
plisie achter je krijg.’
Na een wanhopigen greep, wist ze ditmaal zijn halsband te pakken en
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sjorde zijn onwillig lichaam mee. Terug in den boomgaard, vergat ze van opluchting
alle kwade dingen die ze tegen hem had willen zeggen en klopte hem op zijn flank.
Maar hij keek gepikeerd en inplaats van gezellig bij haar te komen zitten, liep hij tot
haar verbazing regelrecht naar de trap en wipte de treden op. Wat moest dàt beduiden?
Driftig volgde ze hem en vond hem ineengerold op Toms bed. Zijn poot-afdrukken
versierden de sprei.
‘Kom je hier, hond,’ poogde ze heel barsch te zeggen. Hij gluurde onheilspellend
naar haar en antwoordde met een kort gebrom. Bepaald aanmoedigend leek het niet....
In godsnaam, dan moest hij er maar inblijven, besloot ze grootmoedig - in haar
onder-onderbewustzijn fluisterde een stemmetje: Ik ben doodsbang van hem.
Den heelen verderen middag liet hij haar met rust. Pas toen ze met het eten bezig
was en goelasch-geur het heele huis dóórtrok, hoorde ze een harden plof. ‘Hij komt
er uit,’ dacht ze.
Even later struikelde baby de keuken binnen: ‘Mamma, mijn kleine hondje kan
niet naar beneden.’
Ongeloovig volgde zij haar dochter. Gourmand's voorpooten rustten op de derde
treê van boven af; zijn achterpooten waren nog op den overloop.
‘Kom, zoete hondje,’ vleide ze. Hij waagde een stap omlaag, krabbelde dan weer
haastig omhoog. Zijn ooren hingen moedeloos; strak keek hij Rie aan, kwispelde al
heviger met zijn ruigen wolvenstaart, waarvan alleen de opwaartsche krul verried,
dat er wel eens een mésalliance in zijn familie was geweest. Zijn bek ging half open,
alsof hij wat zeggen wilde; er kwam alleen een blafje. Zóó zachtzinnig en hulpeloos,
dat Rie's heimelijke angst in een meelijdend meerderheidsgevoel veranderde. ‘Kom
maar,’ herhaalde ze, nog steeds in de meening dat hij het wel probeeren zou. Hij
blafte weer, ditmaal luid, bevelend; zijn slagtanden blonken onder de opgetrokken
bovenlip; al sneller bewoog zijn neus, die hem vertelde: Dat is goed spul, daar
beneden; daar moet je naar toe. Nu drong langzamerhand tot Rie door wat er van
haar verlangd werd. Met knikkende knieën beklom ze de trap, sloeg haar arm om
zijn nek. Ze vielen meer dan ze liepen naar beneden, terwijl Francis Elisabeth, die
wel iederen dag zoo'n vertooning wilde zien, danste van geestdrift en in de handen
klapte.
Moeder en dochter zaten nauwelijks aan tafel, of hij hervatte zijn plaats van den
vorigen dag. Naar zijn gevulde etensbord in de keuken had hij op een meter afstands
gesnoven en den inhoud blijkbaar minderwaardig bevonden.
‘Hij wil daarvan hebben,’ wees Baby naar een schaal op tafel.
‘Hij kan naar de maan loopen. Door en door verwend is hij, dat zie je zoo, maar
ik zal hem wel opvoeden. Daddy zegt altijd dat ik jou niet baas kan, maar die hond
krijg ik wel klein.’
Ongeveer een minuut hield zij dit standpunt vol. Toen gaf hij plotseling
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zoo'n woesten blaf, dat haar hart bijna stilstond. Verstard van schrik keek ze hem
aan; zijn tanden glinsterden dreigend.... Als hij eens dol werd en haar aanvloog? Zonder zich langer te bedenken, gooide ze hem een flink brok vleesch toe. Hij ving
het op, deed een paar knauwen en gaf haar een duw met zijn poot, loenschte dan
weer naar de tafel.... Hemel, hij wou nog meer en ze had er morgen nog mee toe
willen komen. Met trillende handen schepte ze wat voor hem op een bordje, en terwijl
hij het gulzig opslobberde, repte zij zich met de rest naar de kelderkast. Zelf at ze
nauwelijks.
De avonduren waren de grootste kwelling. Ze zat aan tafel, schijnbaar aandachtig
lezend, durfde zich bijna niet te verroeren of te ademen. De tuindeuren stonden wijd
open en nog nooit had het geruchtloos heen en weer flitsen der vleermuizen, het
doffe botsen der nachtvlinders en motten tegen 't glazen verandadak, haar zoo
gehinderd.
Haar ‘beschermer’ deed wat onrustig. Hij scheen nergens een plaatsje naar zijn
zin te vinden. Af en toe plofte hij brommend ergens neer, om het volgend oogenblik
een hevigen uitval te doen naar een mug die hem ergerde. Bij iederen sprong dien
hij deed, kromp Rie ineen.
Gourmand begreep instinctief, dat hij, zoolang zij in dien gemoedstoestand
verkeerde, alles van haar gedaan kon krijgen. Hij stootte dus tegen de biscuittrommel
waar Tom den vorigen avond een koekje uitgenomen had voor hem, gooide zijn kop
in den nek en blafte. Rie haastte zich, als een gehoorzame slavin, die inwendig haar
meester verwenschte, hem het gevraagde te geven. Het was den laatsten keer niet,
dien avond.
Hoe later het werd, hoe heviger zijn onrust. Zacht jankend en snuivend liep hij
rond.
‘Wil je soms in de gang?’ vroeg Rie, schijnheilig-beleefd. Zoodra zijn argelooze
pooten de kamer verlaten hadden, viel de deur achter hem dicht. Uit protest bomde
hij er onmiddellijk tegenaan, ditmaal vruchteloos. Maar de inwoners eener belegerde
stad konden zich niet benauwder hebben gevoeld dan het persoontje dat hem dien
streek geleverd had. Pas toen Tom den sleutel in het slot stak, durfde zij de gangdeur
weer openen.
‘En,’ vroeg Tom, toen hij Gourmand's langdurige en luidruchtige verwelkoming
had doorstaan. ‘Heeft hij goed op je gepast?’
‘Reusachtig.’
Hij trok zijn wenkbrauwen op. ‘Hij is toch niet stout geweest?’
Ze vertelde hem wat er zooal gebeurd was. ‘Hij lijkt me echt valsch en hij komt
alleen bij me als hij vleesch of koekjes wil eten.’
‘Dat is niet waar! Hij kwam ook toen hij die man bij je zag staan.’
‘Was dat dan om mij, denk je?’
‘Natuurlijk! Hij wou je beschermen, anders zou hij niet zoo naar die man geblaft
hebben.’
‘O....’ Ze keek opeens met andere oogen naar Gourmand.... Eigenlijk
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was hij toch wel een heel lieve hond. Zoo ruig en die zachte flap-ooren, een staart
als een plumeau. En wie van haar kennissen bewoog zijn neus ook zoo?
Spoedig merkte zij dat Tom gelijk had; Gourmand wàs een goeie lobbes. Hij liep
nog wel eens weg, maar bewaakte toch uit de verte hun huis en zoodra iemand het
naderde, kwam hij aanhollen. En hij huilde óók wanhopig wanneer baby of zijzelf
uitging; het gezin moest bij elkaar blijven, zei z'n kuddeinstinct hem.
Na een week beschouwde zij hem als een echten kameraad. Met Othello was het
anders gesteld. Die scheen de rest van zijn leven in het duistere schoenenhokje te
willen blijven kluizen. Rie probeerde hem de zaak uit te leggen. ‘Othello, dat is nu
je beschermer; die jaagt alle indringers voor je uit de tuin.’ Ze vond dat zoo'n poes
langzamerhand wat menschelijk begrip moest krijgen. Maar toen hij nièt zei: ‘Dat
is allercharmantst, dan ga ik subiet mee om hem de vriendschapspoot te schudden,’
verloor zij haar geduld, droeg hem naar beneden. ‘Ik kan die stijfkoppigheid niet
uitstaan; je zult aan hem wennen.’
Keer op keer redeneerde zij zoo tegen hem en telkens wist hij haar onverwachts
te ontglippen. Meestal vluchtte hij in den hoogsten peereboom en wachtte daar tot
iemand hem kwam halen (als echte stadspoes kon hij wel in een boom klimmen,
maar omlaag gaan durfde hij niet). En de eer van dat werkje viel telkens Tom te
beurt. Met onweersstormen op zijn voorhoofd, klauterde hij eerst op een lange ladder,
slingerde dan armen en beenen om de knoestige takken en rukte zich omhoog tot hij
Othello, in de kroon, grijpen kon. Bloedige krabbels waren zijn loon. Rie begreep
tenslotte dat al haar verzoeningspogingen op niets uitliepen en zij kreeg genoeg van
Toms woedende blikken. Zij legde zich dus neer bij zijn woorden: ‘Zooiets mag je
niet forceeren. Laat dat aan henzelf over.’
Wie er bang van Gourmand was: Francis Elisabeth stellig niet. Ze gebruikte hem
als paard, zelfs wanneer hij at in de keuken - waar hij zich na veel heen en weer
gepraat genadiglijk toe verlaagd had - trok uit alle macht aan zijn staart, ontfutselde
hem zijn ‘titbit’, een koehoorn, die hij urenlang beknauwen kon, en stak, wanneer
zij hem met kruimels voerde, koelbloedig haar kleine hand in zijn keelgat. Het tweetal
was al gauw onafscheidelijk. Hij bracht haar naar haar ‘boot’ en sliep 's nachts in
‘het water’. 's Ochtends wekte hij haar ouders door met een fornuisje of miniatuur
weegschaal in zijn bek bovenop hen te springen. Haar speelgoed hoorde ook hem
toe, vond hij. Ontstellend vlug waren alle dingen onherkenbaar; geen pop wier
ledematen intact bleven. Wanneer de onbarmhartige er een verminkt had, zwaaide
hij haar met wreeden wellust aan haar pruik heen en weer, tot het zaagsel alle kanten
heenvloog. Baby, die vroeger nooit naar poppen omgekeken had, begon die
eenarmigen, onthoofden en andere invaliden plotseling met de teederste zorg te
omringen. ‘Heel begrijpelijk,’ zei Tom. ‘Volmaaktheid is
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dood. En het meeste speelgoed is maar al te volmaakt, laat niets aan de verbeelding
over. Maar wanneer er wat ontbreekt, zooals nu, vult haar fantasie dat aan.’
Een maand verstreek en Othello hield zich nog steeds schuil. Hij werd al schuwer,
wilde niet eens meer geaaid worden. ‘Dat gaat toch niet,’ gaf ook Tom toe. ‘....Wat
jammer dat Oliver niet meer leeft, die was zoo brutaal. Die zou hem het goede
voorbeeld wel gegeven hebben. En dan had hij tenminste gezelschap.’
‘De slager heeft jonge poezen,’ zei Rie nadenkend. Een paar dagen later kwam ze
thuis met een piepend wezentje dat ongeveer de grootte van een rat had.
Het was een ‘zij’, die ondanks haar jeugdigen leeftijd spon alsof een
stoommachinetje in haar ronkte en daarom Lady Purring werd gedoopt. Trotsch
bracht Rie haar boven bij Othello. Doodstil in het donkerste hoekje van zijn
schuilplaats gedoken, staarde hij naar het grijze balletje dat in zijn hok werd gezet;
het snuffelde in zijn richting en naderde hem zoo snel als de nog wat beverige pootjes
het droegen. Blijkbaar meende Lady Purring dat zij haar moeder teruggevonden had.
Othello werd verscheurd door de meest tegenstrijdige emoties. Hij was hevig
ontzet, want hij wist niet dat er zulke kleine poezen bestonden; het kòn niet heelemaal
pluis zijn met dat onooglijke ding (de zoete aantrekkingskracht der vrouwelijke sexe
bestond niet voor hem). Maar toch was hij zoo nieuwsgierig, dat hij niet nalaten kon
even aan het schepsel te ruiken, toen het zich snorrend langs zijn zwarte vacht kwam
schuren. Dat was genoeg. Het kleintje kreeg een fellen tik op den kop en Rie, die het
verschrikt oppakte, een woedend geblaas toe. Die onaangename ontvangst schokte
Lady Purrings vertrouwen in de wereld. Je moet van je afbijten, begreep ze en haar
vriendelijkheid en onbevangenheid veranderden in sissende woede. Teleurgesteld
deed Rie haar in Baby's poppenwieg; ze was nog te klein om door het huis te loopen,
zou onder den voet raken.
Gourmand die dadelijk veel belang in de nieuwelinge stelde, sloop onhoorbaar de
trap op en snoof in alle richtingen, tot hij de verblijfplaats der lady ontdekt had. Hij
keek in de wieg; ze leek te dutten en hij scheen van plan haar eens te likken toen zij
overeind vloog en met haar klauwtje op zijn kwetsbaren neus sloeg; giftig sissend
en haar nijd uitspuwend als een addertje. Beduusd achteruitloopend, den kop schuin,
verliet Gourmand het kamertje en begon vol zelfbeklag zijn neus te wasschen. ‘My
poor little child,’ beklaagde Baby hem. (Als het zoo uitkwam, was hij ook wel eens
vader of moeder en zij het kind).
Nu waren zij nog geen stap verder. Othello kroop weg voor Gourmand en
Gourmand schuwde Lady Purring, die, nietig als ze was, voor den duivel niet bang
scheen. De eigenschap waaraan zij haar naam dankte, had zij na de
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desillusie van Othello's begroeting diep in haar kleine, verbitterde wezentje
opgesloten; bij ieders nadering zette zij een hoogen rug op, zwol haar staartje en
blies en spuwde zij, of ze uit elkaar zou springen. Alleen melk scheen haar met het
bestaan te verzoenen, daar slurpte zij haar buikje vol van. En toen zij groeide, verloor
zij langzamerhand haar ‘kattigheid’, werd weer het tevreden spinnende, aanhalige
dier.
Na een week begon ze de menschenvoeten en hondenpooten te volgen. Ze hupte
achter Rie de trap af, telkens even pauzeerend: iedere trede was een afgrond voor
haar. Beneden deed zij vergeefsche pogingen weer naar boven te klauteren; telkens
buitelde zij weer omlaag. Ze piepte van machtelooze woede maar vond spoedig een
oplossing: wanneer je je met je klauwen aan het verlengde van zoo'n menschenvoet
vastklemde, bleef je vanzelf hangen en werd meegenomen. Dat het onvermijdelijk
volgend au-geroep bij dezelfde voeten hoorde, begreep ze nog niet - dat was zoo ver
weg. Maar, al oefenend, wist zij na een poosje met groote vaart omhoog te klimmen
tot zij Tom's of Rie's schouder bereikte en van die verheven zitplaats bekeek zij de
wereld met gretige oogjes. Op een dag ontdekte zij het heuveltje van de tea-cosy op
het tafelvlak en stapte er nieuwsgierig heen. Zoodra zij de aangename warmte voelde,
ronkte haar stoommachinetje met volle kracht en was zij er met een wipje bovenop.
Tot zij zóó dik en topzwaar werd, dat zij er onmogelijk langer zitten kon zonder
het evenwicht te verliezen, bleef de theemuts haar plaatsje. Het was haar geluk dat
zij in het huis van een Engelschman woonde, die dertig koppen thee per dag dronk,
zoodat zij permanent op een warm plekje rekenen kon. Kalm, als een levend ornament,
liet zij zich mee-optillen wanneer Rie de kopjes vullen ging.
Gourmand brandde van verlangen het verleden verleden te laten en vriendschap
met haar aan te knoopen. Maar hij durfde niet. En eindelijk maakte zij de eerste
avances; hij vond het maar voorzichtiger daar niet onmiddellijk op in te gaan. Wanneer
zij, gefascineerd, zijn staart achterna liep en probeerde dat harige ding te vangen,
deed hij dus of hij het niet merkte. Sprong zij plotseling op zijn bewegend oor dan
verrees hij slachtofferig kreunend en zocht een ander plaatsje. Geleidelijk verdween
zijn argwaan wat Lady Purrings bedoelingen aanging en op een dag keek hij niet
schuin, verstolen maar met openlijke belangstelling naar het poesje, dat met een bal
van Baby speelde. En opeens liet hij zijn grooten, zwarten poot uitdagend voor Lady
Purring neerkomen. Ze begreep die Aufforderung zum Tanz niet direct; ongeduldig
verschoof de zwarte poot.... Zij waagde het, er eenige voorzichtige tikjes op te geven,
klaar om weg te springen. Van plezier liet Gourmand zich op zijn rug rollen en
wentelde heen en weer, pooten in de lucht. Lady Purring snuffelde aan zijn neus.
Bliksemsnel kwam de hond weer overeind en likte haar met lange halen, tot zij bijna
omvergeduwd werd. Van pure
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vreugde wilde hij haar maar heelemaal in zijn bek nemen en zoo met haar aan den
wandel gaan, maar de lady wist met groote sprongen te ontkomen en verborg zich
tijdig onder het schrijfbureau. Dat bleef haar toevluchtsoord, zoolang zij klein genoeg
was om zich onder de kastjes te wringen, wanneer Gourmands liefkoozingen àl te
heftig werden. Na een poosje verscheen, dan hier, dan daar, een tastend pootje dat
bij de minste aanraking snel werd ingetrokken, als het horentje van een slak. Telkens
wanneer Gourmand en zijn dame elkaar ontmoetten, begroetten zij elkaar met een
kus en wreef Lady Purring zich behaaglijk snorrend langs het hondelijf.
Othello kreeg zijn diner op zijn ‘kamer’ en werd nu geheel met rust gelaten. Was
dat toch misschien niet heelemaal zijn bedoeling?.... Op een dag zag Rie hem midden
op de trap, met gespitste ooren. Hij rende weg bij haar nadering. Ze deed of ze niets
gemerkt had, maar zette de kamerdeur open. En een poosje later zat hij weer op de
trap. De jonge poes vermaakte zich met een bal en Othello volgde belangstellend al
haar bewegingen; zijn oogen keken verwonderd.
Van de middenste traptree daalde hij naar de onderste af, vandaar schoot hij, zich
onbespied wanend, onder een boekenkastje. Niemand nam de minste notitie van
hem; dat wekte verzet en toen hij zijn gevoelens niet langer opkroppen kon, sprong
hij eensklaps op Rie's schoot en nestelde zich daar met het air van iemand die eerste
rechten heeft. Gourmand ergerde zich, kroop in den versten kamerhoek en wendde
zijn blik af om het walgelijk tooneel niet aan te hoeven zien. Hoe konden de baas en
vrouw dat schepsel aaien, er lief tegen praten? Dat deed je tegen een hond. Een kat
bleef toch maar een kat. Hoe hij ook van Lady Purring hield, in dat opzicht maakte
zij geen uitzondering en hij was even diep beleedigd en gewond in zijn hondentrots
wanneer zij geliefkoosd of vriendelijk toegesproken werd.
De beleediging, haar door Othello aangedaan, was intusschen in Lady Purrings
herinnering verbleekt; nauwelijks had zij de zwarte poes ontdekt, of ze slingerde
zich om Rie's been en klauterde omhoog. Ze werd door zoo'n vijandig geblaas
ontvangen, dat ze zich meteen weer vallen liet. Maar ze herhaalde het waagstuk keer
op keer en ten leste gaf Othello het geblaas op. Tegen zoo'n dom
doorzettingsvermogen kon je niets uitrichten; dat was vechten tegen de bierkaai. Hij
koos nu een andere tactiek: deed of Lady Purring een schim was, die slechts in de
zieke verbeelding van menschen en honden tot werkelijkheid werd. (Al was het wel
moeilijk die tactiek vol te houden, wanneer zoo'n schim in je oor beet of naar je staart
sloeg.)
Weldra waagde hij zich weer buiten en volgde op een afstand de processie van
Tom, Gourmand en Francis Elisabeth, die alle drie op hun eigen wijze gingen werken
in den achtertuin. Tom spitte, nagehipt door Daisy Flutter, het merelwijfje, dat overal
waar zijn spa de aarde had rul gemaakt naar wormen pikte; Gourmand probeerde
Daisy te verjagen en blafte voor den
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huis-ingang van John Prick, de egel, die in zijn veilig hol een zoete dagrust genoot....
Baby sprak bestraffend tot haar naughty dog en hield toezicht op de werkzaamheden
harer geheimzinnige onderdanen, die pionierswerk op het gebied der tuinarchitectuur
verrichtten.
De optocht werd besloten door Lady Purring, die sluipend Othello's staart volgde.
‘Het komt wel in orde tusschen dat stel,’ zei Tom. ‘Wacht maar eens tot de kachel
staat! Dan liggen ze alle drie broederlijk naast elkaar!’
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Het steunpunt
door M. Mok
Vanmiddag liep ik met het kind,
en het had de oogen open.
Zijn haren vlogen in den wind,
de horizon stond open.
De ruimte joeg ons tegemoet,
het kind ging schier verloren,
schoon ik het vasthield en zijn bloed
kloppen dacht te hooren.
Het ging met mij door den wilden wind:
dit was de wereld, dit was het kind en ik zag dieper dan den droom,
de eenzaamheid van het atoom,
het kleine schepsel, in het wijd
rondomstaan van de eeuwigheid.
Geen steunpunt bleef mij in dit land,
dan deze kleine kinderhand.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

273

Kroniek
Weerglas
Wie met vacantie uit het buitenland is teruggekeerd en daar getracht heeft in een
ongerepte en liefst weinig bevolkte omgeving iets te hervinden van een langzamer
vlietenden levensstroom, waarbij een groepeering van eigen gedachten en
overwegingen ver van radio of dagblad, los van gerucht en opvatting, gevoelig werd
voor het ruischend rhythme van een in zich zelf verzonken natuur, zal niet zonder
bekommering het eigen land weer hebben opgezocht. Niet de grenzen benauwen; de
kwetsbaarheid alom. Of men naar het Noorden of het Zuiden is gereisd, men ervaart
hetzelfde - het stil ontzag voor de wereld vliedt. Wie eerlijk is weet dat geen stukje
grond onverkaveld, geen strook natuur onbeschermd, geen heiligdom onontdekt is.
De onaanrandbaarheid is schijn geworden. Door niet meer te controleeren en hopeloos
verwarrende drijfveeren, is het gevoel voor uiteindelijke onschendbaarheid aan het
wijken. Wat gemeengoed is, is grijpbaar voor velen geworden, maar heeft naar
evenredigheid aan diepere belangstelling en waardeering ingeboet.
Het blijft, temidden van de heftige botsingen, de duistere tumulten en het snel
ontvlammend enthousiasme, moeilijk vaste banen steeds voor oogen te zien, koers
te weten, kansen en mogelijkheden te aanvaarden en vooral a f s t a n d te doen van
normen, die het scala van eigen voelen en denken onwillekeurig had bepaald. In de
verschuivingen die zich thans dreigender aankondigen dan eenige maanden geleden,
zal het stellig lastiger blijken onafhankelijk te blijven, dan partij te kiezen tegen of
voor een naar de macht dringend streven. Wie zich met de geschiedenis van de
beeldende kunsten pleegt bezig te houden, weet hoe gebeurtenissen, waaraan thans
een land als Spanje is ten prooi gevallen, in het leven en werken ingrijpen, niet wat
de essentieele waarde aangaat van de kunst en haar ontwikkeling in het algemeen,
maar wat de directe mogelijkheden betreft voor het scheppen van waardevol werk
en voor het vinden van weerklank. Er is geen enkele reden om te wanhopen aan den
menschelijken geest en de schoonheid van de eeuwige beginselen die het leven
stuwen. Maar er is sinds jaren een nog steeds afnemend bevattingsvermogen voor
stilte: voor een meer algemeen diep besef en een critisch inzicht in eens duurzame
cultuurwaarden. De weerklank wordt zwakker. In overgangstijden anders te willen
verwachten is onjuist, maar dat in deze jaren veel verloren zal gaan en voorgoed zal
ophouden te bestaan, schijnt wel zeker. Een merkwaardig symptoom is de
hedendaagsche litteratuur over kunst. De lens heeft niets met rust gelaten. Wat ge u
aan fotobriefkaart voor een luttel bedrag als afbeelding in handen kunt laten glijden
grenst aan het ongelooflijke. Maar tegelijk dreigt de drang naar algeheele
populariseering de kansen voor het wetenschappelijk gefundeerd boek
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of tijdschrift over kunst illusoir te maken. De goedkoope uitgaven met de honderden
reproducties en de enkele regels tekst overstroomen de Europeesche boekenmarkt.
Het is typeerend dat voor den mallemolen van dezen papiervloed dit jaar zelfs twee
van de oudste Engelsche kunsttijdschriften de vlag hebben moeten strijken. In
Duitschland waren reeds practisch alle tijdschriften opgeheven in ruil voor één
tijdschrift met staatssubsidies. Deze laatste doen bovendien uitgaven met het meest
phantastische afbeeldingmateriaal het licht zien. Italië is hierbij vergeleken bescheiden.
In Frankrijk redigeert een kunsthandelaar het eenige groote wetenschappelijke
maandblad, Amerika heeft art bulletins, geen tijdschrift; weekbladen als Art News,
Beaux Arts, Weltkunst en Cassandre zijn de gretig gelezen resten, waarin de laatste
vondsten meestal onverwerkt en versnipperd ten grave dalen. Met schrik kan men
constateeren dat zoo ongemerkt een groot deel van het wetenschappelijk apparaat
aan het verdwijnen is. Temidden van een algeheele publiciteit in de meest
ongebreidelde vermenigvuldiging is de basis aan het wegzakken en raken verbanden
zoek. Wij worden overstelpt door afbeeldingen en uit de neergedwarrelde prenten
grabbelen ongedurigen een plaatjesboek te zamen.
De snelle vulling van onze boekenkasten kan ons toch niet verblinden voor het
feit dat wilde publicaties als boeken met de 500 beste zelfportretten, met de 200
meesterwerken van 5 eeuwen of met de mooiste dierstudies sedert Karel de Kale,
etc., etc., geen grondslag meer vormen voor een logisch en wel bewust inzicht, maar
alleen geschikt zijn voor een secundaire prikkeling op een verloren oogenblik. Zij
verhoogen de onverschilligheid voor het kunstwerk, zooals een Cineac dat doet voor
het leven. Ieder die meehelpt deze onverschilligheid aan te kweeken maakt zich
feitelijk schuldig aan het onvruchtbaar maken van den bodem voor een komende
cultuur.
Wat met de boeken over kunst geschiedt is ook op andere gebieden te constateeren.
Bij veel wat zich bezighoudt met kunst treft een bijna volkomen negatie van de
wortels der cultuurplanten, waarvan het zaad wordt uitgestrooid. Het wordt een
maaien zonder oogsten, een strooien zonder zaaien.
Wij zijn ons bewust dat speculatie op den toevalsfactor een gewild element is
geworden, dat veel van waarde onbetreurd te gronde gaan zal. Maar wij zijn niet
wanhopig, neerslachtig of pessimistisch. Integendeel. Ergens zal het zaad
waarschijnlijk toch wel kiemen. Waar en wanneer? En wie zal het wonderlijke, dat
altijd toevallig was, tijdig herkennen?
v. G.

Tentoonstelling van werken van Stephan Lochner te Keulen
Te Keulen werd in de afgeloopen maanden in twee zalen van het Wallraf-Richartz
Museum een tentoonstelling gehouden van werken van Stephan Lochner. Zoowel
het groote publiek als de in deze tijden toch al zeer ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

275
wende kunstliefhebbers en kunsthistorici hadden hier uren van diep en groot genot.
Stephan Lochner, wiens werk door Dr. O.H. Foerster, den directeur van het Museum,
voor korten tijd in zijn geheel bij elkaar was gebracht, is een van de weinige
kunstenaars, die tegelijk beminnelijk, populair en belangrijk zijn. Hoewel hij uit de
omgeving van het meer van Constanz (uit Meerburg) naar Keulen is gekomen, is hij
niet alleen het hoofd van de Keulsche schilderschool in het tweede kwart van de
15de eeuw, maar zijn werk is reeds geheel vervuld van die volledige gratie en die
nogal zelfbewuste bekoorlijkheid, welke kenmerkend is voor de opvattingen van de
geheele Keulsche school. Reeds bij een eersten rondgang verbaast de buitengewone
verscheidenheid van formaten, waarin zich hetzelfde kunstenaarstemperament met
eenzelfde technische virtuositeit en eenzelfde artistieke begaafdheid heeft
uitgesproken. Noch in de miniatuurachtige fijnheid van de ‘Maria voor de rozenhaag’
noch in de schiiderachtige breede voordracht van de ‘Opdracht in den Tempel’ of in
de ingetogen zuiverheid van het levensgroote Domaltaar gaat de straffe lijn of de
schoonheid van het detail verloren. Overigens ziet men op deze tentoonstelling voor
het eerst de miniaturen, die werkelijk ten nauwste met Lochners werk samenhangen:
zij bevinden zich in gebedeboeken uit Berlijn, Darmstadt en uit bezit van den vorst
van Salm-Salm te Anholt.
Den kunsthistoricus wordt hier een onschatbare gelegenheid geboden de problemen
van herkomst, eigenhandigheid en chronologie in het werk van Stephan Lochner na
te gaan. Nederlandsche ‘realistische’ invloeden zijn duidelijk vast te stellen in het
altaar met het ‘Laatste Oordeel’ van het Wallraf-Richartz Museum. De ontbrekende
vleugels werden door Frankfort en München afgestaan. Deze tentoonstelling bewijst
nog eens onweerlegbaar dat dit schilderij, ondanks tegenstrijdige opvattingen, vroeg
geschilderd moet zijn. Met dit werk als vergelijkingsmateriaal is het niet onmogelijk
dat de ‘Hieronymus in zijn studiecel’ uit de collectie von Schnitzler een nog vroegere
periode moet worden toegewezen. Een zekere hardheid van lijn en kleur in het ‘Laatste
Oordeel’ schijnt reeds verzacht te zijn in het prachtige schilderij met de ‘Aanbidding
van het kind’, dat vroeger in Altenburg was, toen langeren tijd uit den gezichtskring
verdween en nu door de Erven von der Heydt in Godesberg aan de tentoonstelling
in bruikleen werd afgestaan - het is een der kostbaarste kleinodiën onder de Duitsche
schilderijen uit de 15de eeuw. De ‘Maria voor de rozenhaag’ behoort tot de middelste
scheppingsperiode van den Keulschen meester en draagt er met haar fonkelende
fijnheid duidelijk de stempel van, evenals het monumentale altaar uit den Dom, dat,
zonder dat het schilderij er de geringste schade door ondervond, uit de schemering
van den kooromgang, naar de helverlichte tentoonstellingsruimte kon worden
overgebracht. Er straalt van dit werk ook zooveel waarachtige, koesterende
plechtigheid op den museumbezoeker af, dat hij vanzelf tot concentratie en zwijgende
beschouwing wordt gedwongen onder den ban
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van telkens nieuwe bekoorlijke verrassingen, die tegelijk van een rijke
kunstenaarsfantasie en van een ernstige doorwrochtheid getuigenis afleggen. En dan
is er tenslotte nog de laatste stijl, ingeleid door het fijne ‘doekje’ met de Aanbidding,
dat het Aartsbisschoppelijk Museum eenige jaren geleden heeft kunnen aankoopen
en door de groote ‘Madonna met de viooltjes’ uit hetzelfde museum met haar
vloeiender muzikalen plooienval en het sterkere carmijn en blauw. Deze phase wordt
bekroond door de ‘Opdracht in den tempel’ uit Darmstadt, het eenige gedateerde
schilderij (1447) dat van Lochner bekend is met zijn als turkooizen glanzende
lichtblauwen en andere lichte kleuren en met zijn even wonderlijke teerheid van
stemming en compositie; een schilderij waaruit duidelijk blijkt dat de in 1451
gestorven kunstenaar zich omhoog heeft gewerkt tot een steeds idealistischer stijl,
echter zonder de scholing van het beginnende realisme in de Nederlanden geheel te
verloochenen; stilistisch een onvaste positie, iets zwevends dat echter een bijzondere
aantrekkingskracht verleent aan zijn scheppingen. Deze meester, wiens naam voor
ons ‘Schall und Rauch’ zou zijn, als er niet een notitie in Dürers dagboek was, waarin
hij vermeldt dat hij op zijn reis naar de Nederlanden voor twee Weisspfennige de
‘taffel’ liet toonen, die ‘Meister Steffan’ te Keulen had gemaakt - deze meester:
S t e p h a n L o c h n e r was waarlijk een der grooten in de Duitsche kunstgeschiedenis.
WOLFGANG STECHOW

Utrechtsche penningen
De Utrechtsche Universiteit heeft haar driehonderdjarig bestaan gevierd met
luisterrijke feesten, en natuurlijk zal de herinnering hieraan door penningen levendig
worden gehouden. Er zijn er twee ter wereld gekomen: een officicele, uitgegeven in
opdracht van de curatoren der Universiteit, en een, geslagen op last van het Utrechtsch
Studenten Corps. Deze laatste werd ontworpen door A. Landers en gemodelleerd
door Jac. van Goor, en is door Begeer, Van Kempen en Vos geslagen. De voorzijde
laat ons zien hoe de hoofdfiguur van het lustrumspel, Tijl Uilenspiegel, die den
Nederlandschen volksgeest personifieert, de charters van de stad Utrecht aan Willem
van Oranje overhandigt; op den achtergrond is de Vreeburg geplaatst, terwijl alles
omgeven is door een citaat uit het spel, dat met het voorgestelde in goede harmonie
is. De keerzijde bevat enkele zakelijke opschriften met het Universiteitswapen. Hier
valt de ongelukkige vlakverdeeling op, waarbij de geheele onderhelft vrij blijft.
Mogen wij aannemen dat hier nog een inscriptie in gegraveerd moet worden? - De
voorkant is als compositie over het geheel niet slecht; de scherp afgesneden onderzijde
van de Vreeburg deert weinig, en de gedraaide houding van Uilenspiegel is
aanvaardbaar. Maar beslist bespottelijk is de figuur van Willem van Oranje. Mijn
eerste gedachte was dat hier de tiende penning werd gesymboliseerd: de Prins haalt
met beide
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handen zijn riem aan, en het gezicht met de uitpuilende oogballen in de holle kassen
vertoont duidelijke sporen van geleden gebrek. Toch is dit alles niet zoo bedoeld.
De Prins staat daar als degeen aan wien het Nederlandsche volk zich toevertrouwt;
kon hij dan niet de eene hand op het gevest van zijn degen leggen en met de andere
de aangeboden charters in ontvangst nemen? De gekozen houding is wel heel
ongelukkig, en bespottelijk tevens.
Over het geheel heeft deze penning iets banaals; de voorzijde met zijn wat picturaal
karakter bevredigt niet, de achterzijde is volkomen nietszeggend: hier is zelfs niet
getracht de diverse opschriften decoratief te gebruiken.
De officicele penning ademt een anderen geest. Zij werd ontworpen door Mej. Dr.
A. Roes en geslagen door Corn. Begeer; de deelnemers aan de herdenking ontvingen
een ijzeren exemplaar (als symbool van de soberheid), terwijl de penning in
gereduceerde zilver- en bronsafslagen in den handel kwam. De voorzijde is als schild
gemodelleerd, op welks middenvlak een gestileerde uil, van voren gezien, staat
afgebeeld, en wrelks rand gevormd wordt door de woorden: Academia Traiectina
per tria saecula superstes - 1936. De keerzijde vertoont een arend die schuin opvliegt
naar een stralende zon; onderaan de zinspreuk en het wapentje der Universiteit. Dr.
Roes heeft alle eer van het voor haar niet alledaagsche werk. De voorkant met zijn
sterk sprekend hart, en zijn in den rand overgaande inscriptie nadert de volmaaktheid.
Bij den uil valt het volle accent op den diepzinnigen kop, die ook het hoogst in relief
is gebracht. Deze zijde is een voorbeeld van uitmuntende compositie en van
ornamentaal gebruik van de inscriptie. De achterkant voldoet een weinig minder,
want de compositie heeft iets onevenwichtigs: gaarne zouden wij daar, waar de zon
staat, een tegenwicht hebben gehad voor den staart van den arend; ook is het
Universiteitswapen een wat al te bescheiden plaats gegeven1). Maar eveneens in deze
zijde heeft Dr. Roes haar rijke kennis met succes gebruikt, want zooals in den regel
bij de Grieksche munten, is ook hier de voorzijde bol en de achterkant hol. Hierdoor
kunnen ook op de achterzijde de centrale partijen hooger gemodelleerd worden dan
de randpartijen, hetgeen een grooter concentratie van het beeld, en daardoor een
goede geslotenheid medebrengt, zonder dat het dat accent krijgt, dat
noodzakelijkerwijs het geheel naar buiten geschoven beeld van de voorzijde ontvangt.
Hiermede heeft Dr. Roes een Grieksche gewoonte toegepast, die weliswaar haar
bestaansrecht-uit-traditie heeft verloren, maar nog in het volle bezit is van haar
artistiek effect.
Het is gevaarlijk voor een archaeologe, al is zij tevens kunstenares, zelf scheppend
werk te verrichten, daar de talrijke herinneringen het werk wel eens te veel kunnen
beïnvloeden. Maar al wijst de uil ongetwijfeld direct

1) Het is opmerkelijk dat beide ontwerpers ervan afgezien hebben het wapen der Universiteit
als type te gebruiken, dat zich hiertoe zoo uitstekend leent en daarom door het vele gebruik
misschien wel wat banaal is geworden.
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op de Atheensche dekadrachme, het schild van de voorzijde en de arend wel op de
Elische munten, toch hebben deze beelden een geheel eigen karakter, zijn zij geheel
origineel en van dezen tijd. Mej. Roes is erin geslaagd een penning te leveren, die
in ontwerp en modelé uitmunt boven veel wat de penningkunst ons tot nog toe heeft
kunnen bieden.
J. JONGKEES

In memoriam La Argentina
La Argentina is heengegaan. Iets zeer dierbaars uit ons leven verdwenen. Jaren lang
beteekende de gedachte aan haar een vreugdevol verlangen haar wéér te zien. Nu is
die blijdschap verstild. We weten, dat niets ons meer geschonken zal worden, dat de
herinnering onze eenige rijkdom zal blijven.
Onze herinnering: L a C o r d o b a , waarmee zij dikwijls den avond opende. Rijzig
en gratieus verschijnt zij achter op het podium, hoog heft zich haar arm, met sierlijken
boog zwaait haar voet den wijden rok uit, zacht beginnen de castagnetten te zingen.
Dit spel van wit en zwart met de ingetogen begeleiding der castagnetten wordt een
dans van adel en gratie.
D a n s e d e l a M e u n i è r e . Een rood netje over de haren, een dorpsch jurkje
aan, aanstekelijk vroolijk, haar blijdschap zich uitend in het rhythmisch knippen der
vingers.
D a n s e d u F e u . Met lange schreden komt zij nader, de armen zwaaiend als
laaiende vlammen, fel verbeten haar gezicht. Wilder jaagt het vuur. Haar voeten
trappelen als het bonzen van haar hart. Wanneer deze razende, geestenbezwerende
dans is geëindigd staat zij, een verslagen, doodelijk vermoeid mensch, verteerd door
de vlam van haar hart.
L a G a r t e r a n a , het grappig onhandige, boersche kind, trotsch op haar prachtige
schoenen. Hoe coquet en geraffineerd is daar tegenover: Madrid 1890 (La Chula).
Betooverend jong en bekoorlijk de suite Argentine, een luchtig en gratieus spel met
haar zakdoekje.
Dán L a C o r r i d a , het stierengevecht. Trappelend, als zat zij te paard, draaft ze
op. Fier het hoofd in den nek, met trotschen blik en gebaar. Wanneer dan het gevecht
begint, klinken tergend de castagnetten, is uitdagend haar houding. Zij doodt den
stier met vaste hand en de castagnetten rhythmeeren fel het lied der overwinning.
In oneindige veelzijdigheid beeldde La Argentina haar figuren uit. En al wat zij
verbeeldde, beeldde zij d a n s e n d e uit. Zij danste en haar lichaam, haar voeten,
haar armen, het spel van haar castagnetten, het was alles de muziek, meesleepend
en verrukkend, van haar wezen. Stijlvol en betooverend, was haar gebaar en de
houding van haar lichaam.
Het was het geheim van Argentina: het scheppen van die volmaakte harmonie
tusschen uit te beelden gestalte en dans. En misschien heeft dit
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geheim meer nog dan een der andere gaven van deze sublieme danseres ons geboeid
en in verrukking gebracht.
De vreugde, waarmee zij ons heeft verrijkt, zullen wij behouden en sterker dan
het verdriet om wat niet weerkeert zal blijven de dankbaarheid voor wat zij schonk
en dat ons werd tot onvervreemdbaar eigendom.
M.G. DOZY

Perzische dansers: de rezvani's
De oogen van Naïdé Rezvani hebben den glans van de jeugd, omdat ze duizend jaar
oud zijn. Het is dezelfde fluweelige, zachte en geheimzinnige blik dien haar
voorouders hadden, tijdgenooten van den Profeet. En haar ivoren handjes zijn als
die van de Prinsessen uit Duizend-en-één-Nacht, met hetzelfde sierlijke gebarenspel.
De handen zijn van zeer groot belang in de Perzische danskunst, omdat men daarmee
allerlei traditioneele gebaren met symbolische beteekenis uitdrukt (gelijk aan de
‘moedra's’ der Hindoedansers). Bovendien voert een zeer aparte techniek, die alle
spieren doet gebruiken, de plastische expressiemogelijkheid van vingers, pols en arm
zeer hoog op, waardoor een groote verscheidenheid van subtiel gedifferentieerde
standen wordt verkregen. Ten slotte is er nog een uiterlijke bijkomstigheid, die bij
het verschijnen van een Perzisch danspaar onmiddellijk opvalt en dat is de maquillage
van de handen, die bij de danseressen soms tot een ware schilderkunst wordt. Volgens
landszede gebeurt dit verven met henné; de palmen en ook de nagels zijn rood
gekleurd; deze laatste met een diep glinsterend lakrood. Op den rug van de hand
wordt een bepaald Perzisch motief geteekend en al de knokkels en geledingen met
een ster of een stip gemerkt. De op een dergelijke wijze bewerkte handen nemen
vanzelfsprekend een zeer belangrijke plaats in het geheel van de uitbeelding in; het
worden aparte wezens met een eigen trillend leven, eigen ziel en schoonheid, zelfs
met eigen taal, die van de ritueele gebaren.
In tegenstelling met de danskunst van vele andere Oostersche volken blijkt hieruit
dus al, dat de rol van de vrouw zeer belangrijk is in deze Perzische kunst. De
nummers, die de Rezvani's hiervan toonen, zijn bijna alle duetten, waarbij de man,
als de stuwende kracht van het dansrythme, den achtergrond van aanvuring vormt,
terwijl het lichtere en gratieuze beweeg der vrouw zich daartegen scherp afteekent.
Dit is voornamelijk het geval in de gereconstrueerde historische dansen, geïnspireerd
op antieke teekeningen en schilderijen en waarvan sommige in authentieke
middeleeuwsche costuums worden voorgesteld.
Zooals in heel Europa, dreigen ook in Perzië de oude gewoonten en overleveringen
te verdwijnen en er bestaat op den huidigen dag alleen nog een folklore van landelijke
dansen, terwijl de ritueele-, godsdienstige- en krijgsdansen nog slechts als een
herinnering in enkele aristocratische en kunst-
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zinnige milieu's worden bewaard. De groote verdienste der Rezvani's blijkt dan ook
te zijn, dat zij deze uitstervende traditie weer hebben opgenomen, daarbij puttend
uit den rijken schat van het verleden. Bovendien is de man, behalve uitvoerend
kunstenaar, ook een bekend historicus en expert op alles wat zijn dansdomein raakt.
Zij dansen daarnaast echter ook, met onweerstaanbare charme, spontane vaart en een
natuurlijke veerkracht, waarachter men de geweldige technische prestatie niet eens
vermoedt, de nog heden in zwang zijnde volksdansen van hun groote en verre land.
Daar deze echter, zooals zoo dikwijls met populaire dansen het geval is, aan een
zekere eentonigheid lijden, met eindelooze herhaling van hetzelfde figuur, hebben
zij tooneeladaptaties hiervan weten te maken, waarbij zij een gansche serie dansen
uit een streek tot één enkele hebben gecombineerd, die telkens verrassen door den
rijkdom van passen, den tintelenden geest, de ‘joie de vivre’.
In dit verband moeten dan ook de solodansen van den man, Medjid Rezvani,
worden genoemd. Het zijn momenten uit het landelijk leven: de herder, die een ode
speelt aan de maan op zijn rieten fluit; de boer, die dronken van de markt huiswaarts
keert; de schuchtere jongeling, die zijn liefde niet verklaren durft. Het zijn poëtische
of humoristische gegevens voor kleine pantomines, waarbij aan de parodie een ruime
plaats wordt ingeruimd en die in wezen niets zuiver Oostersch hebben - doch het is
interessant te zien, hoezeer in de uitvoering van een dergelijke opdracht de Perzische
danser in mentaliteit en techniek verschilt van een Europeeschen collega, die een
dergelijk probleem op een heel andere wijze benaderen zou om met andere middelen
ook andere effecten te verkrijgen. Elke beweging van Rezvani, hetzij dat deze als
plastische onderlijning van de muziek of als interpretatie van het onderwerp wordt
bedoeld, blijft strak gespannen, zonder stijf te zijn. Elke golving van het lichaam,
elk beweeg van been of arm, het is tot het uiterste beheerscht en op onnaspeurlijke
wijze suggereert de danser het rythme dat hem doorvaart en dat als levensbron de
muziek heeft, waaraan het ontspringt en dat hem dus in eerste instantie stuwt. Dit is
des te merkwaardiger, omdat wij in de harmonische, maar wat eentonige klanken
van de ‘tar’, een soort inheemsche guitaar, niet veel anders kunnen voelen dan een
monotone begeleiding, die een maat aangeeft welke gescandeerd wordt door het
andere Perzische instrument, de ‘nagara’, een groot formaat tamboerijn. Het is moelijk
aan te nemen dat deze oude melodieën en populaire danswijzen een diepere inspiratie
zouden kunnen geven voor een plastische uitbeelding der muziek. En desondanks
voelt men in den dans zelf dat onverbreekbaar verband met die muziek, een
wisselwerking van rythme en melodie en beweging, waarbij de stage herhaling van
dezelfde zangmotieven den rijkdom der plastische schakeeringen, onderling telkens
weer verschillend, nog eens zoo sterk doet uitkomen.
Men bemerkt hun groote technische vaardigheid nog duidelijker in de ge-
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reconstrueerde antieke dansen. De waarde ervan, de volmaakte lichaamsbeheersching,
dringt scherper tot ons bewustzijn door; zonder dat men evenwel in het minst van
acrobatiek-prestatie kan spreken, daarvoor blijft alles te verfijnd en te ingetogen van
beweging. Hierbij komt hun de ver doorgevoerde physieke en moreele training,
erfenis van hun eeuwenoud geslacht, zeer te stade. Hun oefeningen, elken dag
herhaald, zijn er op berekend alle spieren van het lichaam soepel te houden; zij laten
tot aan de voorhoofds- en wenkbrauwspieren werken, volgens een zeer oude traditie
van training, die terug te voeren is tot den tijd van Alexander den Groote, bloeiperiode
van de Perzische theaterkunst.
Van dat tijdperk af werden de vrouwen in de balletscholen toegelaten en de meest
talentvolle leerlingen werden dan uitgekozen om deel uit te maken van het ballet van
den Sha, dat uit vierentwintig ster-danseressen bestond. Eerst in het midden van de
XVIIIe eeuw vaardigde Agha Mohamed Khan een verbod uit, waarbij vrouwen niet
meer in het openbaar mochten dansen. In de oudheid beschouwde men de danskunst
in Perzië als een heilige traditie en het was eerst onder den invloed der Arabieren
dat men, evenals in andere Mohammedaansche landen, de pantomimes en dansen
als een onwelvoegelijk en immoreel iets ging veroordeelen. Men verbood de vrouwen
het dansen voorgoed; doch op het land was het moeilijker een dergelijk ingrijpend
verbod te handhaven en de boerendansen bleven derhalve desondanks in eere. In de
uitbeeldingen van de Rezvani's vinden wij dus de vroegere dansen, zooals die werden
uitgevoerd in den bloeitijd van Perzië's verleden, waarbij aan de vrouw de
overwegende uitvoerende rol was toebedeeld en daarnaast de zoojuist besproken
volksdansen, waaraan man en vrouw een gelijk aandeel hebben en die voor het
tooneel werden pasklaar gemaakt.
Medjid Rezvani, de historicus, speurend in oude handschriften en antieke
miniaturen, vond een rijke documentatie van de balletten en de danspantomimes,
zooals die vroeger werden uitgevoerd. Daarop voortbouwend - onder aanpassing aan
eigen temperament - ontwierp hij de duetten, die wel het hoogtepunt van het kunnen
dezer twee demonstreeren. Telkens wanneer het doek splijt voor een nieuwen dans
en de schijnwerper het in een gracieuze pose onbeweeglijk staande tweetal beschijnt,
lijkt het alsof een antiek miniatuur, haarfijn op ivoor geschilderd, relief heeft gekregen.
De gewaden zijn een schittering van rijk borduursel in door den tijd getemperde
tinten, van zilvergaas en edelsteenen. De man draagt den rijk met parels versierden
tulband-hoofddoek; de vrouw vreemde, platte mutsen waaronder een glinsterend
gaas, dat het puur ovaal van haar matbleek gezichtje omlijst. Dikwijls ook dragen
zij, evenals andere Oostersche dansers, enkelbellen, waarmee zij de vaart van hun
beweeg scandeeren, tot zij soms, in de werveling van een steeds stijgende ritueele
extase, eindigen met een snelle rondwarreling, waarbij de rokken der vrouw hoog
uitwaaieren boven den harem-
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broek, haar omgevend met een cirkel van glanzende kleuren. Of zij houden, bij een
stijging van de snelheid van den dans plotseling in, om met een vreemd keelgeluid
den kreet te slaken: ‘Ai chabach!’ (Weest vroolijk); waarna zij voortgaan met het
rinkelend voetgestamp tot aan het vrij plotselinge einde. Dan zijn er ook nog de
populaire dansen, waarbij het gerinkel van de voetbeden verwisseld wordt voor het
zilveren getinkel van de ‘crotales’, een metalen instrument, door de vrouw alleen
bespeeld, overeenkomend met de Spaansche castagnetten. Deze platte schoteltjes
zijn aan duim en wijsvinger bevestigd en tijdens den dans onderstrepen zij de maat
van de muziek; echter zonder al de uitdrukkingsmogelijkheden van de castagnetten,
het blijft een monotoon doch sterk aan vurend geklep.
Doch ook in deze dansen blijft elk gebaar streng gecontroleerd en zuiver
evenwichtig, hoe intens van spanning en hartstocht deze soms mogen worden. En
wij moeten den hartstocht hier zien in den zin van vurige dansdrift; voor het sensueele
is er geen plaats, noch in de gezonde vreugde van den boerendans, noch in de mystieke
vervoering of de heroïsche pantomime der antieke dansen. Alle passen zijn gebaseerd
op de zeven essentieele bewegingen van de ‘Vestideni’, wat in de Perzische
choreografie zeggen wil, dat alles afgeleid moet worden van, en gericht moet zijn
naar, de zeven planeten, die een magischen invloed uitoefenen op het menschenleven.
Fatalisme dus, zelfs in den dans. Deze ritueelen van de ‘Vestideni’ worden even
streng gerespecteerd en nagekomen als de regelen van het klassieke ballet bij ons.
Wat ook de ethische oorsprong ervan is, in uitvoering komt het hierop neer, dat elke
pas, binnen zekere grenzen, sterk aan banden wordt gelegd. En bovendien moet men
de voorgeschreven symboliek der handgebaren in aanmerking nemen, waardoor den
danser dus slechts een uiterst klein domein van persoonlijke interpretatie overblijft.
Deze beperkingen, die de danser zichzelf vrijwillig oplegt, verkleinen het gamma
van zijn uitdrukkingsmogelijkheden, doch anderzijds verdiept en verinnigt deze
versobering zijn plastiek. Het is bewonderenswaardig dat het den Rezvani's ondanks
alles toch is gelukt, met hun levend geworden miniaturen minstens even sterk te
ontroeren als met de vrijer en simpeler volksdansen.
Zooals de geografische ligging van het land in zekeren zin een schakel vormt
tusschen Oost en West, zoo vormt ook deze danskunst, meest natuurlijke en
ongedwongen uiting van de diepste zieleroerselen der menschen, een verbinding
tusschen beide. Soms voelt men er de verwantschap in met de Hindoedanskunst,
vooral als het de ritueele plastiek betreft, dan weer treft een gelijkenis met sommige
der Spaansche volksdansen. En dit is niet alleen een uiterlijke, als de
castagnettenbegeleiding, maar wel degelijk een diepere invloed op structuur en
karakter. Vooral de zigeunerdansen van Andalouzië, heden ten dage als de meest
typisch-Spaansche geldend, vertoonen zeer veel punten van overeenkomst met de
plastiek der oude Perzische dansen; wel-
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licht te verklaren door de geheimzinnige afstamming van dat zwervende volk, dat,
naar men beweert, uit Egypte zou zijn gekomen. Een gelijkenis, die trouwens vele
volksdansen, uit de verst uiteenliggende landen afkomstig, vertoonen (zooals b.v.
de Iersche Maypole Dance en de Lentedans van de Tirolers, de Polynesische
Doodendans en die van de Roodhuiden, enz.).
Ook is het mogelijk, dat de Rezvani's, die reeds lang in Europa vertoeven,
onwillekeurig door de Westersche vormen zijn beïnvloed. Doch alles wat zij toonen
is in wezen nationaal, een kleurige visie van een romantische en ongekende wereld.
Daarom is heel hun programma, nu eens cerebraal opgebouwd, dan weer intuïtief
aangevoeld, van groot belang; en de kennismaking hiermee zal voor de toeschouwers
ongetwijfeld een innerlijke aanwinst beteekenen.
CORNELIUS CONYN

Boekbespreking
H. Marsman en S. Vestdijk, Heden ik, morgen gij, roman, Amsterdam,
Querido, 1936.
‘Een roman in brieven’ - zoo had ik in vele besprekingen dit boek genoemd gezien.
Maar dat is toch heusch maar schijn. Met het instituut der romans in brieven, althans
zooals het in de 18e en begin 19e eeuw druk beoefend werd en bloeide, heeft ‘Heden
ik, morgen gij’ volstrekt niets te maken. Want dat waren altijd collecties brieven van
allerhande personen, die - hoe kunstig ook samengesteld - het karakter droegen van
echt te zijn, heelemaal niet voor de pers geschreven, collecties, welke alleen door
haar samenstelling, schijnbaar toevallig, een verhaal vormden, gelijk een bos
veldbloemen een boeket, terwijl van de z.g. brieven door Marsman-Snellen en Vest
dijk-Van Milligen tot elkaar gericht toch wel niemand ook maar een oogenblik kan
aannemen, dat zij geschreven zijn met eenig ander doel dan om zoo te zamen eens
een duchtig sensationeelen en griezeligen roman te fabrieken. Kilometers-lange
brieven als deze - al was het dat maar alleen! - zijn nog nooit door twee mannen, die
ook nog wel iets anders te doen hebben, aan elkaar geschreven. Maar deze geschriften
toonen nog tal van andere eigenschappen, waardoor zij zich als brieven volkomen
onaannemelijk gemaakt hebben. Het zijn eenvoudig geen brieven!
Zoo heel veel doet er dat natuurlijk niet toe - al ligt dan de opzettelijkheid, de
‘practical joke’, er wel wat al te dik en zwaar op. Iets dat den indruk van natuur en
echtheid maakt is altijd aangenamer ontmoeting, bevalliger, bekoorlijker. Maar ook
uit een stevig afspraakje, als dat tusschen de heeren M. en V., had best iets moois
kunnen worden - deze schrijvers zijn immers allebei menschen van talent en geest,
dichters. ‘Iets moois’, dat is, in de litteratuur: iets dat als van zelf oprijst uit de
ontroerde woorden, perioden, rhythmen, van een echten schrijver, iets dat zich dan
meedeelt aan den gevoeligen lezer, hem in de ziel treft, hem doet genieten. Maar ook
daar-
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van is bij dit boek geen sprake. Het is niet op ontroering gebaseerd, het beeldt geen
ontroering en het wekt geen ontroering. Het is een tamelijk knap technisch maaksel,
niets meer. Griezelen is geen ontroering in den artistieken zin, en occulte feiten,
gesteld men gelooft er aan, onderscheiden zich, in litteratuur behandeld, door niets
van de allergewoonste gebeurtenissen - die in den grond waarschijnlijk niet minder
geheimzinnig zijn, maar daardoor alléén nog geen ontroering wekken. Ik houd den
heer Vestdijk voor den eigenlijken auteur, den Urheber van dit boek. Marsman's rol,
ofschoon dan, ongetwijfeld volgens afspraak, de eerste brief van hem is, bleef lijdelijk,
reageerend alleen, zij het dan reageerend met temperament. Wat niet wegneemt, dat
het Marsman was, die de eenige genietbare periodes schreef, n.l. sommige
beschrijvingen van Spanje, waarin dus - ik corrigeer mezelf met veel genoegen - wel
degelijk bewogenheid te bespeuren valt. Maar het is Vestdijk, ik ben ervan overtuigd,
die iets heeft willen voortzetten, dóórdenken, completeeren, iets waaraan hij in zijn
vorige boeken al was begonnen. Herinnert ge u, lezer, hoe hier al naar aanleiding
van ‘Else Böhler, Duitsch dienstmeisje’, gesproken werd van een zekere, bijna
verwarrende ingewikkeldheid, een zonderlinge tweeslachtigheid in den mannelijken
hoofdpersoon van dat boek, een dubbelheid (als men daarvan ooit spreken mag) die
van zijn schepper moest stammen? Welnu, op deze mogelijkheid van dubbel-ik, van
twee-in-één-zijn, werd bij het schrijven van ‘Heden ik, morgen gij’ tot in het extreme
doorgedacht. ‘Van Milligen’ geeft in zijn ‘brieven’ een splitsing, een verdubbeling
van zijn wezen zoo sterk en ver als ik mij in de litteratuur op 't oogenblik alleen nog
herinner uit R.L. Stevenson's ‘Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ - zij het dan
dat de vergelijking niet geheel opgaat: Dr. Jekyll and Mr. Hyde veránderen zich in
elkaar; zij kunnen niet tegelijk bestaan. Lex Wevers is het t w e e d e i k van Van
Milligen; zij leven althans schijnbaar náást elkaar, maar Wevers is de
verpersoonlijking van Van Milligens duivelsche eigenschappen. Dit staat voor mij
zoo vast, dat ik mij den litterairen twist over de moralistische kwestie, of gezegde
Wevers nu eigenlijk een fielt is of een kwal, niet goed begrijpen kan. Het lijkt mij
volkomen duidelijk: Wevers is noch fielt, noch kwal, want hij is eenvoudig geen
mensch, geen op zichzelf bestaand, of bestaanbaar, individu, hij is niets dan een,
altijd al min of meer embryonaal in Van Milligen aanwezige, maar in dit briefachtig
verhaal tot een soort van handelend personage opgevoerde homunculus. Niet op
natuurlijke wijze, maar uit de kolven en retorten van Dr. Vestdijk is hij geboren. Van
Milligen is Dr. Jekyll, Wevers Mr. Hyde. Maar Stevenson had toch misschien nog
méér talent dan de zeer begaafde Vestdijk, want Dr. Jekyll staat mij, waarschijnlijk
door zijn ontzettend lijden, levender vóór dan Van Milligen. Ook Snellen lééft voor
me (al ontroert hij me zelden), Van Milligen niet. De splitsing heeft zijn figuur
blijkbaar te veel aangegrepen, hij verloor er zijn menschelijke expressie door.
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Het is natuurlijk al ontelbare malen voorgekomen, dat een schrijver in een roman
van zijn eigen verschillende geestelijke deelen of mogelijkheden verschillende
personen maakte. Maar zelden of nooit zoo fel-theoretisch doorgevoerd als in dit
boek. Waar het dan ook niet slaagde. Want aan Wevers kan toch immers geen helder
denkend mensch werkelijk gelooven! Duivels bestaan niet meer en misdadig bezetenen
komen tegenwoordig al gauw in een gevangenis of een gesticht terecht. Met louter
verstandelijke belangstelling kan men van dit gewrocht der heeren M. en V. kennis
nemen, het is - o, moderne lof bij uitnemendheid! - het is interessant. Maar aan
iemand, die in litteratuur naar nog iets ánders dan het ‘interessante’ zoekt, de lezing
van dit boek aanbevelen, kan ik niet. Tenzij dan misschien om die natuur- en
stadsbeschrijvingen van Marsman, die werkelijk bewogen en daardoor treffend zijn,
en nog actueel ook in dezen tijd van verwoestingen in het arme Spaansche land. Ja,
waarlijk, tot zelfs in deze actualiteit behoudt ‘Heden ik, morgen gij’ iets neerdrukkends
en onheilspellends! Maar dat kon Marsman niet weten toen hij eraan werkte.
H.R.

C. en M. Scharten-Antink, Littoria. A'dam, Wereldbibliotheek, 1935.
In hun nieuwen roman, dien zij een historischen noemen, verhalen de Schartens van
de drooglegging der Pontijnsche moerassen onder Mussolini's bewind. Het werd een
geestdriftig verhaal, waarbij de schrijvers volop gelegenheid hadden te getuigen van
hun geloof in de verlossende kracht van den arbeid, zooals deze onder het regiem
van het Fascisme in Italië mogelijk is geworden.
In hun ‘Woord vooraf’ hebben zij gemeend zich tegen mogelijke bedenkingen
van hun Nederlandsche lezers te moeten verdedigen. Het wil ons voorkomen, dat zij
in hun verdediging van de motieven, die hen hebben geleid tot het schrijven van dit
boek, niet bijzonder gelukkig zijn geweest. Zoo beginnen zij met wel wat al te
lichtvaardig heen te loopen over den politieken achtergrond van het
Italiaansch-Abessijnsch conflict; daarnaast voeren zij de droogmaking van de
Zuiderzee als punt van vergelijking aan ten opzichte van het door henzelf behandelde
onderwerp. Is het zoo onbillijk, wanneer naar aanleiding hiervan de Nederlandsche
lezers aan de Nederlandsche schrijvers vragen, waarom zij dan niet dit Nederlandsche
onderwerp hebben geëntameerd? Wel zou daarbij niet met zooveel enthousiasme
over ‘de zegen van den arbeid’ geschreven kunnen worden, want bij ons past nu
eenmaal zulk een enthousiasme niet. Wie de Zuiderzee-film van Ivens gezien heeft,
weet wel zoo ongeveer, hoe het ten onzent bij dergelijke dingen toe gaat. De
mateloosheid van den hemel boven ons en de eindeloosheid van de zee vóór ons,
geeft aan een enthousiasme, waarin de mensch zichzelf verheerlijkt, geen voet.
De Schartens zijn in dit opzicht zeer ‘onhollandsch’ geworden. Volkomen
onkritisch zijn zij komen te staan tegenover de gebeurtenissen in hun tweede

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

286
vaderland. Zoo heet het van de Italiaansche troepentransporten in den wereld-oorlog:
‘En gij ziet treinen rijden, treinen aan treinen vol manschappen, die rijden, vroolijk
in hun mond, benard in hun ziel, naar de onbedenkbare verschrikkingen, die hun
vaderland groot zullen maken.’ Hebben ‘de onbedenkbare verschrikkingen’ van den
wereldoorlog werkelijk één ‘vaderland’ groot gemaakt? Als de Schartens dit te goeder
trouw gelooven, laten zij dan hun oogen eens wat wijder open doen. Er is ook nog
zoo iets als een wet van oorzaak en gevolg in de wereld en die leert, dat uit
‘onbedenkbare verschrikkingen’ nog nimmer iets goeds voortgekomen is, althans
niet het ‘goede’, dat hier wordt gemeend, maar waarvan anno 1936 zeker niet zonder
meer mag worden gezegd, dat het ook werkelijk iets goeds beteekent.
En even onkritisch als zij tegenover hun tweede vaderland staan, staan zij tegenover
Mussolini. Held en Heilige is hij hun geworden: de Man en zìjn wil is het, die de
dingen in het leven roept. Wij citeeren een kort fragment: ‘En onvermoeid werkt
Mussolini voort. Het is maar niet voor de grap, dat hij meedorscht! Zijn imperatorkop
staat ernstig en gansch verdiept in het werk. Soms perst hij de onderlip vooruit,
wanneer een stroeve halmenbundel zich moeilijk bemachtigen laat; soms is het, of
zijn gebruinde armen de garven omhelzen en drukken aan zijn hart, als dacht hij:
“Dit is het graan, dat ik gewild heb!”; soms begeleidt hij zacht de aren en doet ze
verzwinden in den meedoogenloozen muil met een bijna plechtig gebaar, als was
het een offerdaad, wreed en heilzaam’. (blz. 240/41).
Wie Spoerri's ‘Goden van dezen tijd’ kent, voor dien is het niet zoo moeilijk den
geestelijken achtergrond van deze moderne held- en heilige-vereering te doorzien.
Hij weet welk onstilbaar verlangen van den mensch zich hier tot verafgoding
perverteert. Hij doorvoelt de krampachtigheid van dit blind aesthetisme der Schartens
en hij weet, dat gansch hun droom van deze nieuwe wereld op de vergane kurken
van een door en door individualistische levensbeschouwing drijft. Dat heeft met pro's
en contra's in het politieke leven niets te maken. Wat dit boek als ‘kunstwerk’ verdacht
maakt, is het feit, dat het ‘de’ werkelijkheid op doet gaan in een systeem. Hierdoor
verliezen de schrijvers alle ‘afstanden’, ja zelfs alle nuanceeringen, die het werkelijke
leven nu eenmaal rijk is, uit het oog. En daarmee hebben de Schartens hun
schrijversplicht schromelijk verzaakt. Zij geven wat de hoofdartikelen van de
Italiaansche bladen bieden en zij beschrijven wat het Fox Movietone News u in de
Cineac te zien geeft, als Italië aan de beurt komt; maar schrijvers hebben een andere
taak. Hofdichters waren nimmer groote dichters, en schrijvers, die zich wagen aan
de verheerlijking van een bepaald politiek systeem - de Schartens mogen in hun
Woord vooraf deze ‘verdenking’ van zich af trachten te schuiven, de inhoud van hun
boek weerspreekt hun woorden volkomen -, zullen nimmer groote schrijvers zijn.
Want waarlijk groote schrijvers blijven altijd en onder alle omstandigheden
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in nauw contact met de werkelijkheid, die a c h t e r de dingen ligt. Zij schouwen iets
van de Divina Comoedia.... Doch de Schartens hebben daarvan blijkens hun boek
niets meer bemerkt.
ROEL HOUWINK

Peter van Steen, Kentering. Amsterdam, Uitg.-Mij Elsevier, 1936.
Het tweede boek van Peter van Steen, dat een voortzetting vormt van ‘Ochtendnevel’,
bevestigt de goede verwachtingen, die wij van dezen auteur hadden krachtens zijn
debuut.
De schrijver heeft het zich met zijn onderwerp lang niet gemakkelijk gemaakt,
doch hij beheerscht het volkomen. Wat hij te zeggen heeft, is in zijn geest r i j p
geworden en dat kan men helaas lang niet altijd zeggen van de verhalen, die ons in
dezen van snelheid bezeten tijd worden voorgelegd. Want veel is daarbij wat uit
ongeduld of nieuwsgierigheid van de takken is gerukt. Doch het laat op de lippen
alleen een bitter-wrangen nasmaak.
Peter van Steen echter heeft zich geheel gegeven aan zijn onderwerp. Hij is er mee
tezamengegroeid. De ‘pathologische’ figuur van Reinier, zoowel als zijn ‘normale’
vriend Peter en het meisje Els zijn met een liefde en innigheid uitgebeeld, die
zeldzaam moeten worden genoemd in onze moderne letterkunde. En daarbij: met
welk een - soms huiveringwekkende! - oprechtheid zijn deze levens geteekend. Toch
heeft het psychologisch realisme, waarvan de schrijver zich bedient, niets onkuisch',
gelijk bij voorbeeld het geval is met Vestdijk's ‘Terugkeer tot Ina Damman’.
Iets van den geest van Dostojewsky schijnt er soms gevaren in het werk van Peter
van Steen. En dit doet ons den ontwikkelingsgang van dezen auteur met bijzondere
belangstelling tegemoet zien, want datgene wat hier kortheidshalve aangeduid wordt
met ‘den geest van Dostojewski’, maar dat heenwijst naar een diepe, geestelijke
mensch-beschouwing, zal misschien in staat zijn onze romanciers te redden uit de
impasse, waarin zij door een te eenzijdig doorgevoerde analyse van het menschelijk
zieleleven zijn geraakt.
Het werk van Peter van Steen wijst o.i. in een dergelijke richting. Doch ook
afgezien hiervan verdient het de aandacht, omdat het zoo goed en met zooveel ernstige
overtuiging geschreven is.
ROEL HOUWINK

Hein Boeken, Proza en Poëzie. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936.
Vrienden van den niet lang geleden heengeganen schrijver hebben deze bloemlezing
te zijner nagedachtenis samengesteld uit zijn werk. Het is een boek geworden, dat
uitstekend aan zijn doel beantwoordt, omdat het ons zoowel een kijk geeft op den
m e n s c h Boeken als op den k u n s t e n a a r .
Wat ons op grond van het hier verzamelde materiaal vooral getroffen heeft, is, dat
Boeken feitelijk als prozaschrijver (essayist en vertaler) een beter figuur maakt dan
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dan lijdt het geen twijfel, of dit proza toont ons den schrijver van zijn sterkste zijde.
Wij vestigen in het bijzonder de aandacht der lezers op de kostelijke staaltjes van
vertaalkunst, die in het boek voorkomen.
Ongetwijfeld heeft Hein Boekens creatieve persoonlijkheid er recht op een
zelfstandige plaats te ontvangen in het kader der letterkundige geschiedenis. Naar
wij meenen is het de bedoeling van de samenstellers (Mej. H.M. Boissevain, mej.
Henriëtte Mooy en den heer Ton Koot), dat deze bloemlezing hiertoe een eerste
bijdrage levert. Zij blijkt ons ook in dit opzicht uitnemend geslaagd.
ROEL HOUWINK

Alb. Hahn Jr., Caricatuur, Kleine Cultuur Bibliotheek, N.V. De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1935.
In dit deeltje was een eenzijdigheid te verwachten, maar eenzijdigheid behoeft niet
beperkt, verengend te zijn. Hahn's boekje is dit. Hahn ontleedde niet de vraag: wat
is caricatuur, maar stelde direct vast: ‘caricatuur is vóór alles volkskunst, vóór alles
de ver-beelding van alles wat leeft en woelt in de arbeiderswijken’. Afgescheiden
van de minder gelukkige formuleering, ziet Hahn ook te egocentrisch. Het gaat niet
aan, indien al ‘de caricatuur en de moderne snelpers bij elkaar horen’, de teekenaars
van vorige generaties zoo slordig en oppervlakkig te behandelen, omdat hun techniek
niet meer voor de machine deugt en zij te weinig politiek dachten. De titel had beter
een Keuze uit de Notenkraker kunnen luiden. Niets komen de lezers te weten van de
zoo typische Engelsche, nog minder van de Amerikaansche caricaturisten. In verband
met den omvang van het boekje liet Hahn ‘de menselijke aanklachten’, evenals de
‘humanistische’ prenten die zich afzijdig van elke politieke gedachte, bezighouden
met de ‘petites misères de la vie humaine’ buiten beschouwing. Waarom eigenlijk?
v. G.

K.E.W. Strootman, Italiaansche Silhouetten, H.D. Tjeenk Willink & Zoon
N.V., Haarlem, 1934.
De historische novelle kennen wij reeds in vele graden. Het doet bijna modern aan
weer eens een aantal goede en pittig geschreven essays te lezen, die niet zonder
charme zijn. De legende van den misdadigen doge; Farnesische portretten; Naar de
hoofdstad der Abruzzen (Aquila), zulke titels van de hoofdstukken zeggen reeds iets
en wijzen er op dat het genre toch niet geheel hedendaagsch is. Maar 't ging ook niet
om grootere problemen, om een historisch dieper inzicht; bij een silhouet zien wij
den omtrek, wij bespeuren iets van het wezen, maar binnen den omtrek is alles zwart,
vlak, zonder relief. De trilling van een teekening van J. Cocteau ontbreekt uit den
aard der zaak. Een silhouet is nu eenmaal geen psychologische krabbel.
v. G.
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DANSENDE STIER VAN POELO AAN DE PANEI

- MUSEUM BATAVIA
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Oudheidkundige vondsten in Padang Lawas (midden Tapanoeli)
door F.M. Schnitger
IN Juni en September-October 1935 ondernam schrijver dezes met toestemming van
den Oudheidkundigen Dienst van Nederlandsch Indië twee tochten naar het binnenland
van Tapanoeli, Padang Lawas (Groote Vlakte) geheeten. Reeds lang was het n.l.
bekend dat in dit gebied Hindoe-oudheden voorkwamen, en het lag dus voor de hand
- gezien de groote lacunes in onze kennis van Sumatra in de Hindoe-periode - een
nader onderzoek daarnaar in te stellen. Over de resultaten van dit onderzoek wordt
hier een en ander verteld. Aangezien de nieuwe gegevens echter pas tot hun recht
komen in het groote geheel, en hun waarde gedeeltelijk ontleenen aan hetgeen reeds
vroeger door anderen gevonden is, worden ze hier g e z a m e n l i j k met die vroegere
gegevens besproken.*)
***
De oudheden van Padang Lawas liggen aan den bovenloop van de Baroemon en haar
linker zij-rivier de Panei, alsmede aan enkele neventakken dezer twee stroomen, en
wel meest in het heuvelachtige gebied, dat met eenig onrecht tot de Groote Vlakte
gerekend wordt. Zij stammen voornamelijk uit de 12e en 13e eeuw, hoewel er ook
enkele oudere en jongere resten gevonden zijn. De ruïnes maken deel uit van het
groote rijk Panei, dat in de 6e eeuw voor het eerst in de Chineesche annalen vermeld
wordt als Poeni of Poli, omstreeks het jaar 1000 de eerste plaats onder de
Sumatraansche staten innam, daarna door een Zuid-Indischen koning veroverd werd
en in de volgende eeuwen door schitterende tempelstichtingen zijn naam vereeuwigde;
in de 14e eeuw bukte het voor 't beroemde Oost-Javaansche rijk Modjopait, en was
bij de komst der Hollanders reeds geheel in vergetelheid verzonken.
In het midden van de vorige eeuw kwam Padang Lawas onder ons gezag. Portibi
bezetten wij in 1837. De Indische regeering belastte Franz Junghun, den beroemden
geoloog, met een onderzoek dezer streek; aan Junghun komt de eer toe het eerst op
de Hindoe-oudheden ervan gewezen te hebben (1846). Weliswaar bepaalt hij zich
slechts tot enkele regels en is ook het tien jaar later verschenen verslag van den
reiziger Von Rosenberg zeer summier,

*) Het rapport van de recente vondsten in Padang Lawas verscheen bij de Uitg. Mij. Brill te
Leiden en een vertaling van de inscripties door Dr. F.D.K. Bosch, Hoofd van den
Oudheidkundigen Dienst, staat te wachten. Voor vroegere vondsten en hun literatuur zie
men Oudheidkundig Verslag 1930, uitgegeven door het Bat. Gen. van K. en W.
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maar toch verdient het werk van deze koene mannen, die dit onherbergzame oord
binnen drongen en er opmerkten wat pas latere geslachten zouden waardeeren, allen
eerbied.
Von Rosenberg zond enkele beeldfragmenten, w.o. een boeddha-beeldje, naar het
museum te Batavia. Daarna publiceerde de controleur Van Kerchoff in 1887 nog
enkele nadere gegevens, gevolgd door den Resident van Tapanoeli, die in 1901 en
1902 een (ongepubliceerde) lijst opstelde van de toenmaals bekende oudheden in
zijn gewest. Daarna werd er verder geen notitie meer van genomen, totdat Dr. P.V.
van Stein Callenfels in 1920 een reis door de Padang Lawas ondernam en onmiddellijk
het belang ervan voor de wetenschap inzag. Zijn waardevol rapport gaf den stoot tot
enkele opgravingen door den Oudheidkundigen Dienst, die echter wegens geldgebrek
weldra werden stop gezet.
Zoo was de toestand, toen schrijver dezes in Juni 1935 de Padang Lawas
binnentrok. Het werd al spoedig duidelijk, dat hier pas goed en grondig werk verricht
kon worden bij een geduldige en systematisch opgezette campagne; zoo'n onderzoek
zou echter meer tijd en geld vorderen dan hij besteden kon, en zoo besloot hij het
beste aan het goede te offeren, en zich eerst tot hoofdzaken te bepalen. D.w.z. dat
de tempelkamers van puin werden geledigd, bouwkundige teekeningen werden
vervaardigd en opmetingen en gedeeltelijke ontgravingen van de tempelpleinen plaats
vonden. Zoo beschikken wij thans over vergelijkingsmateriaal van alle ruïne's en
kunnen daaruit een beeld van de Paneische architectuur opbouwen, dat ook door
eventueele latere vondsten niet meer zal worden gewijzigd.
Eenigszins anders staat het met de plastiek. De tempels zijn slechts spaarzaam
versierd, van slechts enkele reliefs voorzien, en van iets meer vrijstaand
beeldhouwwerk. De beelden uit de kamers zijn vrijwel alle verloren gegaan, en het
staat vast dat zich onder den grond nog vele kunstwerken bevinden. Zoodoende is
het moeilijk een gefundeerd en niet meer te wijzigen oordeel over de plastiek uit te
spreken. Uit de aanwezige specimina mag men evenwel concludeeren dat de
Hindoe-Bataksche beeldhouwers en bronsgieters even groote meesters in hun vak
waren als hun collega's op Java. Ware prachtstukken zijn uit hun handen
voortgekomen.
***
De drie grootste Hindoe-Bataksche heiligdommen zijn Pamoetoeng, Bahal I (ter
onderscheiding van twee kleinere Bahals) en Sangkilon. Zij rusten op twee terrassen,
het onderste of eerste en het bovenste of tweede. Daarboven verheft zich op een
aparten voet het eigenlijke, vierkante tempellichaam met dak. Dit laatste is bij
Pamoetoeng en Sangkilon vierkant en rijst in etage's omhoog; bij Bahal I is het rond
en met guirlandes versierd.
Beklimt men de trap, dan komt men op een ruim, door muren afgesloten
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bordes, vanwaar men een wandelpad rondom den tempel betreedt. Een volgende trap
voert naar een tweede, kleiner terras met omgang. Betreedt men de derde, zeer smalle
en kleine trap, die naar de tempelkamer leidt, dan ziet men bij Bahal I links en rechts
van den ingang twee levensgroote mansfiguren, die elk op een monsterkop staan; bij
Bahal II zijn het geen mannen, maar steigerende leeuwen. Ook aan de andere tempels
zullen zich dergelijke figuren bevonden hebben; ze zijn helaas echter verloren gegaan.

OUDHEIDKUNDIGE SCHETSKAART VAN PADANG LAWAS

Boven den ingang bevindt zich een grijnzende monsterkop. Slechts bij Sangkilon
konden we zoo'n monumentaal stuk ontgraven; het was naar beneden gestort en lag
onder het puin van het groote bordes. Ofschoon er stukken aan ontbreken, is de
hoofdvorm wonder boven wonder gespaard gebleven. De kamers zijn ongeveer
kubusvormig en niet zeer groot; hun grondvlak varieert van 2.09 M. tot 2.60 M. in
het kwadraat. Ofschoon de meeste thans ledig zijn, moeten ze vroeger van altaren
en godenbeelden voorzien zijn geweest. Zooals gezegd, rusten de drie grootste tempels
op twee terrassen; de andere slechts op een.
Het hoofdheiligdom richt zijn ingang altijd naar het oosten; er voor ligt een
baksteenen terras en dáár voor - alles in een rechte lijn - de poort van den ringmuur.
Binnen den laatste kunnen nog andere gebouwen liggen, hetzij terrassen, hetzij kleine,
massieve monumenten (z.g. stoepa's), hetzij versierde zuilen. Deze terrassen hebben
een dak op houten zuilen gedragen; vandaar dat men ze met een Javaanschen naam
pendopo-terrassen noemt.
De tempeltrap wordt gewoonlijk geflankeerd door demonen met knots in de hand
en dreigend opgestoken linker wijsvinger. Ook olifantskoppen met menschelijke
figuren in den bek treft men geregeld aan; verder leeuwen en andere beelden. Laat
ons deze dorre opsomming echter verlaten en ons wenden tot de levende
werkelijkheid!
***
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Het vorige jaar in Juni begonnen wij te zoeken naar Sangkilon, een tempel in de
rimboe, waarvan slechts in enkele regels van een vergeeld rapport gewag werd
gemaakt. De gidsen waren niet bijster bekend met de ligging, zoodat
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we een tijdlang hopeloos ronddwaalden. Juist zou er ruzie ontstaan, toen plotseling
een hooge, roode toren uit het gebladerte oprees, gelijkend op een oude ridderburcht
aan den Rijn. Het was een verrassend gezicht en we waren allen zeer nieuwsgierig
en verheugd. Het gebouw was van onderen tot boven, begroeid met kolossale
slingerplanten en boomen die hun sterke armen met ijzeren greep om de oude muren
sloten. De zuidelijke wand en de ingang hadden zich reeds begeven, zoodat nog
slechts twee muren en een deel van het dak overeind stonden.
Aan weerskanten van de groote trap lagen, half weggezonken en geheel bemost,
twee forsch gebeeldhouwde olifantskoppen met menschelijke figuren in den bek;
verder nog fragmenten van leeuwenlijven. Ook het pendopoterras was aanwezig,
terwijl men de ringmuur nog duidelijk door het bosch volgen kon. Wat ons echter
het meest belang inboezemde, was een hooge heuvel ten noorden van den
hoofdtempel, met boomen begroeid, maar toch nog hier en daar stukken afgestort
muurwerk toonend. Deze heuvel werd in de literatuur niet vermeld en omsloot toch
kennelijk een heiligdom; lang verdiepten we ons in gissingen omtrent den aard ervan.
Ten oosten lag nog een klein terras.
's Middags begonnen we het puin uit de kamer van den hoofdtempel weg te ruimen;
we hoopten het godenbeeld er onder aan te treffen; er kwam echter iets geheel anders.
Eerst stieten we op een vierkanten witten steen; voorzichtig werd deze weggewenteld.
Plotseling trok een der koelie's uit het puin een zwart voorwerp te voorschijn, een
gouden plaat met teekeningen en een opschrift. Gespannen woelden we verder,
vonden eerst wat bronzen scherfjes en daarna een bronzen potje.
's Avonds, alleen in de tent, maakte ik de plaat schoon en zag in het midden een
vierkant met w a d j r a ' s (bliksemstralen), attributen die in de b o e d d h i s t i s c h e
t o o v e r i j een belangrijke rol vervullen. Het eerste groote geheim (de godsdienst)
van Sangkilon was dus ontsluierd; het tweede (de ouderdom) zou ongetwijfeld bij
lezing van de acht regels schrift aan het licht komen. Inderdaad kon de
Oudheidkundige Dienst later vaststellen dat de schriftsoort uit ongeveer de 12e eeuw
stamt en dat in Sangkilon de god Yamari werd vereerd. Yamari is een der meest
demonische verschijningsvormen in het boeddhisme; hij bezit drie aangezichten en
24 oogen en draagt een snoer van menschelijke schedels om den hals. Sangkilon was
dus het middelpunt van een gruwelijke demonencultus. Later troffen we de sporen
daarvan ook elders in Padang Lawas aan.
Bij het verder onderzoek van den tempel werd ook het dak beklommen en de voet
ontgraven, waarbij banden met fraaie bladspiralen aan het licht kwamen. In het
bijzonder beijverden we ons een profielteekening van het bouwwerk te maken; het
was immers voor de studie der architectuur van groote waarde over profielteekeningen
van alle ruïnes te kunnen beschikken.
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Nu is het opnemen van zoo'n profiel in de brandende zon een groote geduldproef;
elk bandje en lijstje moet gemeten worden. Men kan het niet aan koelie's overlaten,
want vaak zijn gedeelten van het lijstwerk afgestort en moet men aan een ander deel
van den tempel zoeken of het verband daar misschien gespaard gebleven is. Bepaalde
fouten zijn daarbij onvermijdelijk. Zoo zijn de randen van de omloopen vrijwel alle
afgebrokkeld, zoodat een nauwkeurige opgave van breedte en hoogte onmogelijk is;
ook kan men moeilijk meer nagaan of die omgangen alle door balustrades omzoomd
zijn geweest. Een vast punt van onzekerheid vormt meestal ook de overgang van het
tempellichaam naar het dak; deze overgang is vaak afgebrokkeld of met puin bedekt.
Schoonmaak van het dak eischt tijdroovende en dure steigers, zoodat wij hiervan
steeds afzagen.
De geheimzinnige noordelijke heuvel van Sangkilon ontgroef ik pas op mijn
tweeden tocht (in September) en vond er een completen tempel met een terras en
een kamer in; de achterwand van die kamer werd ingenomen door een altaar; van
beelden echter geen spoor. Bij dat tweede bezoek bleek ook in het omringende bosch
zwaar gekapt te zijn, waardoor een onderzoek beter mogelijk was. Honderd meter
ten oosten van het tempelcomplex stroomt de rivier Sangkilon, een rechter zij-tak
van de Baroemon. Elken middag als de zon in het zenith stond, sprongen we van den
hoogen oever in het water en verdreven met vroolijk geplas de booze magische
invloeden, die ongetwijfeld nog van dit heiligdom der demonen uitstraalden.
Van Sangkilon ging de tocht noordwaarts naar de samenvloeiïng van Panei en
Baroemon, waar P a m o e t o e n g , het grootste heiligdom van Tapanoeli ligt. Met
spanning zagen we het onderzoek tegemoet, want de godsdienst van dezen tempel
moet de toonaangevende van het land zijn geweest. Reeds dadelijk kwamen wij onder
de geheimzinnige bekoring van deze groep gebouwen, waar de alang-alang en talrijke
andere planten rijkelijk overheen woekerden. Hier en daar staarden spookachtige
gezichten ons uit de bladeren tegen, olifantskoppen, demonen, grijnzende leeuwen....
Hoopvol gestemd begonnen we den arbeid. Half in den grond verzonken was al
dadelijk een bewerkte steenbrok, die de aandacht trok. Voorzichtig werd het voorwerp
ontgraven en onthulde aan de verbaasde oogen een prachtig topstuk met acht staande
leeuwen; elk paar lijven eindigde echter in één kop. Nu treedt de leeuw in de
Sumatraansche plastiek vaak als dakbekroning op. Het lag dus voor de hand dat de
belangstelling thans uitging naar het tempeldak.
Een groote ladder werd opgesteld, en gewapend met kapmessen bestegen we haar.
Boven kapten we boomen en struiken en deden toen een merkwaardige ontdekking.
Het dak rees in twee, vierkante etage's omhoog, waarvan de eerste door twaalf, de
tweede door acht torentjes, z.g. s t o e p a 's, omgeven werd. Aangezien de stoepa een
specifiek boeddhistisch versierings-
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motief is, was de godsdienst van Pamoetoeng en tevens van het grootste gedeelte
van Padang Lawas hiermee vastgesteld.

RECONSTRUCTIE-SCHETS VAN SI PAMOETOENG, DEN GROOTSTEN TEMPEL VAN SUMATRA

Waarschijnlijk bevond zich eertijds op de twee etage's nog een derde met een
groote, door steenen parasol bekroonde, hoofdstoepa; deze zware parasol is aan den
achterkant van den tempel neergestort en kwam bij de ontgraving voor den dag. De
hoofdstoepa rustte mogelijk op het leeuwenvoetstuk, en dit weer op een groot
lotuskussen. Op de hierbij gereproduceerde teekening zijn die versieringen
weggelaten, daar hun juiste plaats niet goed te bepalen is. De reconstructie van het
dak is trouwens maar een zeer voorloopige.
Niet licht zal schrijver dezes de opname ervan vergeten, het voorzichtig
voortkruipen over de elf meter hooge kroonlijst, het zich vastklemmen aan een
enkelen tak, het moeitevolle nemen en noteeren der maten. In het midden van het
dak bevindt zich een smalle koker, die 52 c.M. diep naar binnen dringt. Waar heeft
deze geheimzinnige trechter voor gediend? Vermoedelijk voor een reliek, een gouden
plaat met opschrift, of iets dergelijks. Van het dak heeft men een magnifiek uitzicht
over de heele, door een aarden wal omsloten vlakte. Groote troepen buffels weiden
in het schelle middaglicht, en van ver hoort men hun houten klokjes luiden.
Ten noorden van den hoofdtempel ligt een terras van natuursteen, op zichzelf al
een bijzonderheid, want de tempels in Padang Lawas zijn bijna zonder uitzondering
van baksteen vervaardigd. Fluks werd de oostelijke trap ontgraven, en toen stiet men
op twee kolossale krokodillenkoppen met menschelijken neus en knevelachtige
lippen. In de tegenwoordige Bataksche godsdienst is de krokodil het tooverdier bij
uitnemendheid. Hij geeft macht om in verleden en toekomst te zien, onthult de
mysteriën van het hiernamaals en beheerscht den regen en den wind. Het is dus
duidelijk dat de Hindoes van Pamoetoeng hem met opzet naast de trap van hun
heiligdom hebben geplaatst; de geloovige kon, alvorens het terras te bestijgen, eerst
de hulp dezer tooverdieren inroepen.
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Ten zuiden van den hoofdtempel ligt een merkwaardig gebouwtje, waarvan de
bestemming niet volkomen duidelijk is; men ziet nog een achtkantigen bovenbouw,
die vroeger versierd werd door een ingewikkeld stel torentjes en (misschien) leeuwen
en slangenkoppen. De bij dit gebouw opgegraven
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fragmenten kunnen gedeeltelijk bij den hoofdtempel hebben behoord; zekerheid
bestaat hieromtrent echter niet. De waarde van dit zij-heiligdom wordt niet in de
laatste plaats gevormd door een bijna sensationeele ontdekking ten oosten ervan.
Nadat eerst een lotuskussen, twee voetstukken van demonen, een fraai gevormd
hoofd, en nog andere stukken voor den dag kwamen, onthulde de spade plotseling
het schoon gemodelleerde bovenlichaam van een vrouw met in aanbidding gevouwen
handen, omgeven door een vlammenrand en voorzien van halsketting, armbanden,
groote oorknoppen en een kroon; de oogen zijn wijd geopend, onder de bovenlip
steken twee g e k r o m d e s l a g t a n d e n uit. Ongetwijfeld hebben we hier het portret
voor ons van de vorstelijke stichteres van het heiligdom, de schoone koningin van
Panei, die zich in demonische gedaante deed uitbeelden, ten teeken dat zij behoorde
tot de secte der b h a i r a w a 's.
De bhairawa's of Verschrikkelijken vereerden hun goden onder gruwelijke
plechtigheden, liefst bij nacht en op kerkhoven. Zij lieten zich daarbij op stapels
menschen-lijken tot god wijden, temidden van hoog opvlammende vuren; hoe scherper
de stank der verbrande lichamen werd, hoe aangenamer het hun was, want deze stank
- die in de inscripties met den geur van tienduizend bloemen vergeleken wordt bracht verlossing uit den kring van wedergeboorten.
De kerkhoven droegen griezelige namen als ‘het zwart vlammende’, ‘het van
geluid der aasgieren vervulde’, ‘het van verschrikkelijk gelach weergalmende’. Het
gelach vormde immers een essentieel onderdeel der bhairawariten.
Gewoonlijk begon de ceremonie, die het vernietigen der aardsche banden
symboliseerde, eenige uren nadat het donker was geworden. De ten doode gewijde
slachtoffers werden in een bepaalde houding neergelegd, die men op de beelden goed
kan waarnemen: liggend op den rug, de voeten onder het lichaam geslagen, de handen
vastgebonden en het hoofd geheel achterover gebogen, de borstkas wijd gespannen.
Thans naderde de priester, stak snel een groot mes onder in den buik en haalde het
met een ruk naar boven, waarbij het heele lichaam tot aan de ribben werd
opengescheurd.
Het slachtoffer stierf meestal reeds na enkele minuten onder hevige pijnen. Thans
zette de priester zich op het stuiptrekkende lichaam neer, sneed het hart eruit, vulde
een doodshoofd met bloed en dronk het eenige malen leeg. Kwam hij door dezen
‘onvergelijklijken drank’, dezen ‘supremen wijn’ langzaam in een roes, dan ontstak
hij het vuur en verzonk in meditatie.
Tegen middernacht raakte hij in de extase, die het hoogste doel is der bhairawa's.
Dan vloog hij op en begon in het licht der vlammen een wilden rondedans, waarbij
hij een klepper met doodsbeenderen zwaaide en een waanzinnig gelach aanhief. Hoe
harder dit lachen klonk, hoe meer vreugde
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het den goden schonk. Gewoonlijk eindigde deze afschuwwekkende ceremonie in
gezelschap van vrouwen.
Het is niet moeilijk om in dergelijke riten de inwerking van den Batakgodsdienst
te herkennen. Vóór de komst der Europeanen was het menscheneten immers onder
de Batakkers algemeen. Wie, zooals wij, intiem vertrouwd zijn geraakt met land en
volk van Noord-Sumatra, zal weten welk een buitengewoon groote rol toovenarij,
bezweringen, e.d. daar nog altijd spelen.
De secte der bhairawa's telde haar aanhangers onder de hoogste standen en werd
eeuwenlang door de koningen van Java en Sumatra begunstigd. Een der meest
indrukwekkende overblijfselen daarvan is een kolossaal demonenbeeld aan de boven
Batang Hari, afd. Sumatra's Westkust, met mes en doodshoofd in de handen, gehuld
in een met schedels bestikt lendenkleed en staande op het lijk van een ouden man.
Dit grootste beeld van Sumatra is een portret van den Menangkabauschen vorst
Adityawarman, die in 1343 op Oost-Java een tempel liet oprichten en daarin een
verkleinde copie van zijn reuzenbeeld opstelde. In October 1935 had ik het voorrecht
aan de Batang Hari den tempel van het oorspronkelijke beeld te ontgraven, zijnde
een zestienhoek van 20 M. in het kwadraat, aan vier kanten van een trap voorzien
en insluitend een ouder bouwwerk van eenigszins ander profiel.
In elk geval bewijst de vondst van het demonische vrouwenbeeld te Pamoetoeng,
dat dit grootste heiligdom van Padang Lawas aan een verschrikkelijken
boeddhistischen demon was gewijd. Zij is voor de geschiedenis van Sumatra van
eminent belang, omdat zij betrekking heeft op de machtige en kunstlievende vorsten
van Panei, die op dit gebied gedurende eeuwen de eerste plaats innamen en hun
boeddhisme natuurlijk deden uitstralen over groote deelen van den Archipel en de
omringende landen. Het ligt voor de hand te onderstellen dat de groote demonencultus
van Java in de 13e en 14e eeuw, alsmede de ongeveer gelijktijdige van Menangkabau
beïnvloed en bevorderd zijn door het prominent barbaarsche boeddhisme van
Tapanoeli.
Nu heeft men weliswaar in 1930 reeds vastgesteld dat de bhairawa-dienst in Padang
Lawas bloeide, maar het betrof toen slechts een beeld uit een kleinen tempel, dat
allerminst bewees dat de hoofdheiligdommen van dit land eveneens aan dezen cultus
waren gewijd. Het betreffende beeld is echter merkwaardig genoeg om even bij stil
te staan. Wij volgen daarbij het betoog van Dr. Bosch in het Oudheidkundig Verslag
van 1930.
Het voetstuk wordt gevormd door een rechthoekige plaat, waarop een ovaal, dubbel
lotuskussen rust; hierop ligt ruggelings het lijk van een man, waarop de god danst.
Met de rechterhand houdt hij een w a d j r a (symbool van den bliksem) op, met de
voor de borst gehouden linkerhand een schedelnap; met den linker onderarm klemt
hij nog een staf tegen het lijf, die aan het boveneinde is afgebroken en op drie kwart
van de lengte een afhangende
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sjerp heeft; vlammen rijzen uit zijn haardos, om den hals draagt hij een snoer van
menschelijke schedels. Het is Heruka, waarvan de sanskriet-teksten zeggen:
‘Men moet zich hem staande op een lijk voorstellen, gehuld in een afgestroopte
menschenhuid, besmeerd met asch, in de rechterhand een schitterende bliksemschicht
en in de linkerhand de doodskopstaf, voorzien van een wapperenden wimpel, en ook
een schedelschaal met bloed; zijn bandelier is versierd met vijftig menschenhoofden;
zijn kaken zijn door slagtanden een weinig vertrokken, terwijl een geile lust uit zijn
bloeddoorloopen oogen blinkt; met te berge rijzend rossig haar, Aksjobhya (den
mijmerboeddha van het oosten) in de kroon en ringen in de ooren, getooid met
sieraden van menschenbeenderen en het hoofd getooid met vijf schedels, het
boeddhaschap schenkend en krachtens zijn mijmering bescherming verleenend tegen
de wereldsche demonen’.
Wanneer er in de literatuur van Heruka sprake is, is het gewoonlijk als god der
toovermeesters, die zich door in nood verkeerende priesters laat bannen om
ongeloovigen te bekeeren of te vernietigen. Welke geweldige macht van den
duivelschen god uitging, kan blijken uit een oud Tibetaansch verhaal, waarin sprake
is van een koning, aan wien plechtig wordt verkondigt dat hij, indien hij een afgelegde
belofte zal verbreken en een gesluierd tempelbeeld van Heruka zal aanschouwen,
een bloedspuwing zal krijgen en sterven. Ter kenschetsing van de sfeer waarin Heruka
thuis hoort is het volgende citaat uit een oud Javaansch handschrift, waar de
verschrikkingen van een slagveld beschreven worden als de meest geëigende
omgeving om den heer der boeddha's te doen nederdalen, bijzonder leerzaam:
‘Dit is het waarom een boeddhist zich beijvert om vroom van hart te zijn.
Menschenvleesch wil hij niet eten, noch heeft hij de neiging zich te verzadigen aan
spijs en genot. Het verkrijgen van inzicht wordt door hem beoogd, opdat hij macht
hebbe over den dood en het leven; dat is het doel van zijn meditatie. In dien toestand
wordt hij immers vereenzelvigd met den heer der boeddha's, het toppunt van
onafhankelijkheid.
Velerlei is zijn methode, o.a. gebruikt hij een droog blad als zonnescherm
gedurende zijn onwrikbare devotie. Stinkend bloed stroomt hem over het hoofd en
druppelt op zijn borst; darmen strengelen zich om zijn lichaam, ontelbare groene
vliegen zitten op zijn gezicht en kruipen hem in de oogen. Maar zijn hart wordt
hierdoor niet afgeleid van het streven om god Heruka te doen nederdalen.’
Keeren wij evenwel tot Pamoetoeng terug. Nadat we hier nog wat gegraven hadden,
besloten we ook een bezoek te brengen aan het heiligdom Djoreng, dat een paar uur
zuidelijker ligt en waarvan in de literatuur slechts terloops melding wordt gemaakt.
We konden toen niet vermoeden welke groote archeologische en artistieke
verrassingen ons hier te wachten stonden.
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Op een stralenden morgen pagaaiden we in een ranke prauw de Baroemon op, langs
een hoogen, wild begroeiden oeverwand, waar het zonlicht grillige vormen tooverde
tusschen bamboes, lianen en varens; honderden vogelstemmen begeleidden ons op
deze fantastische vaart.
Toen we uitstapten en het smalle pad beklommen dat in enkele windingen naar
boven voert, moesten we nog enkele minuten loopen eer we het tempeltje zagen
liggen; de eerste aanblik was teleurstellend. Zou dit kleine ding nog geheimen
bewaren? Het stond er zoo eenzaam en schraal in de bijna manshooge alang-alang.
En waar was de ‘steenen lotus’, waar de oude reisberichten van spraken? We kapten
eerst het struikgewas en de boomen, die op de trap stonden en klommen daarna naar
boven. De kamer was leeg; slechts in de noordelijke en zuidelijke muur waren twee
trapeziumvormige gaten gehakt, die misschien voor lampen of bronzen beeldjes
hebben gediend.
Ten zuiden van den hoofdtempel zagen we toen ook den steenen lotus. Bij
ontgraving bleek deze tot de bekroning te hooren van een z.g. s t o e p a , een terras
met ronde bovenbouw, bekroond door een steenen zonnescherm. Hoe die bekroning
er precies uitzag, is zonder een speciale studie niet uit te maken; een nog grooter
lotusrand dan de gespaard geblevene bleek n.l. naar beneden gestort te zijn en diep
onder het zand te liggen. Vlak er bij kwam (in stukken en brokken) een 8 c.M. hooge
band loof te voorschijn, waar boven, op dubbele lotuskussens, de boeddha's der vier
windstreken zetelden (een werd niet teruggevonden). Op de hoeken van het vierkant
zaten leeuwen.
Hetzelfde stel boeddha's vindt men op een fraaie zuil, die wij in de N.W. hoek van
het terrein ontgroeven. Oprijzend uit een dubbel lotuskussen, wordt zij van boven
omsloten door een met parelsnoeren versierden loofband, op acht plaatsen
onderbroken door afwisselend leeuwenkoppen en medaljons; boven de eerste ziet
men nisjes met boeddha-beelden en daar tusschen in telkens twee zittende leeuwen,
met samen slechts één kop. Dergelijke leeuwen vindt men reeds op een Etruskische
vaas uit de 6e eeuw voor Chr., verder in de Chineesche, Indische en Indonesische
kunst.
Over het doel van dergelijke zuilen staan ons geen rechtstreeksche gegevens ten
dienste, zoodat wij vrij daarnaar kunnen gissen. Men heeft er waarschijnlijk den
boeddha mee willen eeren bij geboorte, huwelijk, overwinning of eenig andere
gedenkwaardige gebeurtenis; de oprichting van zoo'n monument had verlossende
kracht en weerde in het algemeen magische gevaren af. Op Java gebruikte men
daarvoor kleine tempelreplieken; had men geen geld om een volledig heiligdom te
bouwen, dan richtte men zoo'n zuil of miniatuur-monument op. Te Djoreng vonden
we niet minder dan drie van zulke zuilen.
De besprokene heeft evenwel nog een aparte merkwaardigheid; hij rust n.l. op een
ronde pen en deze past weer in een voetstuk, dat wij in de noordelijke terreinstrook
ontgroeven. Het is een vierkant met uitsprongen, en op
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het bovenvlak van elken uitsprong is een groote w a d j r a (bliksemflits) gebeiteld,
het tooversymbool dat we ook op de gouden plaat van Sangkilon vonden. De
zij-kanten van het monumentje toonen vier casementen met dansende figuren; een
ervan houdt voor het lichaam een trom, waar hij met de hand op slaat. De
tusschenliggende paneeltjes (telkens 4) zijn gevuld met loof; opmerkelijk is het eene,
waar uit de bladeren het bovenlichaam van een vrouw rijst, die de linkerhand opheft
en de rechter met de palm boven voor de borst houdt.
In den N.O. hoek van het terrein kwamen we een zandsteenen fundament op het
spoor, dragend het schoonste stuk van de tempelgroep. Het is een ronde steenen plaat
met een diameter van 1.24 en een hoogte van 0.44 M., aan den rand versierd met
groote lotusbladen, een rand van kleinere daar boven en een rand van afwisselend
casementen met rozetten en onversierde vierkanten daar boven. Op de assen (niet
op de windstreken) zijn vier menschelijke figuren, half demon, half hemelwezen,
uitgebeeld:
a) zwevend, rechter hand naast het hoofd geheven, linker been hoog opgestoken;
kort heupkleed; zeer schoon.
b) hurkend; rechter hand schraagt bovenste lijst, linker hand afgebroken, misschien
op de heup rustend.
c) hurkend; beide handen schragen.
d) hurkend; beide handen rusten op de knieën.
Alle figuren hebben een uitstaanden haartooi, wijd geopende oogen en groote
oorknoppen; b en c dragen over de borst een snoer, d bovendien nog de slip van een
kleed over den linker schouder. Hun demonische aard is getemperd tot een lieflijke
reinheid en verleent een diepen blik in de zielsgesteldheid van de boeddhisten dier
dagen.
We zouden Djoreng echter niet verlaten zonder nog een laatste verrassing te
beleven. Ten noorden van den hoofdtempel liggen twee kleine heuvels, klaarblijkelijk
stoepa's. Toen we de dichtstbij gelegene ontgroeven, stieten we op een zware steenen
plaat met cirkelvormige verhevenheid in het midden; op den oostkant bleek een
inscriptie van twee regels te staan. Naar Batavia gezonden, las de Oudheidkundige
Dienst er het jaartal 1101 (= 1179 A.D.) uit. Het is 't eerste jaartal dat op een
tempelplein van Padang Lawas gevonden werd en geeft dus voor het eerst den
stichtingstijd dezer belangwekkende ruïne's aan.
Van Djoreng trokken we naar Bara aan den zuidelijken oever van de Panei.
Aangezien we nog niet goed van de plaatselijke gesteldheid op de hoogte waren, was
het een heel gezoek om een behoorlijk onderdak te vinden. Tenslotte streken we neer
in.... een plaats die zoowat een uur van den tempel aflag. Het liep al tegen vijven en
de radja was uit; hij liet ons echter door familieleden een huisje aanwijzen, waar we
konden koken en slapen. Over een uur zou hij ons komen opzoeken.
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Nu was het een drukke dag geweest met veel gesjouw en drukte in de brandende
zon. We waren moe, hongerig en vuil en verlangden slechts één ding: vlug uitkleeden
en naar bed. Edoch, het bezoek van den radja verhinderde dat; we moesten trouwens
de gelegenheid benutten om informaties in te winnen naar eventueel aanwezige
bronzen en gouden voorwerpen. Zwaar woog de archeologie dus op onze zwakke
schouders. Bovendien hadden we vernomen dat de radja een onaangenaam en
hoogmoedig mensch was.
Prompt om zeven uur verscheen hij in onze woning, vergezeld van ongeveer twintig
man; de heele kamer werd er door gevuld en buiten verdrongen zich nog vele anderen
om toch maar vooral geen woord van het gesprek te missen. Nimmer heb ik een man
gezien die zoo dik was als onze radja; als een ballon zweefde hij de kamer binnen,
ging op twee stoelen zitten en legde zijn enorme worstvingers tevreden op tafel. Wij
begroetten hem eerbiedig en vertelden de reden van onze komst. Daarna haalde ik
de ‘Cultuurgeschiedenis van Java’ door Dr. Stutterheim voor den dag en liet hem de
vele mooie prenten van dit werk zien. De radja zette een vuile bril op, hield het boek
bij de walmende olie-pit en keek nieuwsgierig naar de tempels, de beelden, het
huisraad, enz. Vooral de gouden voorwerpen trokken zijn aandacht en hij vroeg of
het waar was dat de Hollandsche koningin Sri Padoeka Baginda Maharadja
Wilhelmina altijd met een gouden kroon op het hoofd rondliep en of er werkelijk
acht pages noodig waren om al de diamanten op te rapen, die bij elke schrede van
haar kleed rolden. Ik kon hem gelukkig verzekeren dat dit volkomen waar was en
vroeg hem tevens of er wel eens gouden beeldjes in zijn ressort gevonden werden.
Gouden beeldjes? Ja, dat was vroeger weleens gebeurd; z'n grootvader had ze laten
smelten en er een horlogeketting van gemaakt. In gedachten vervloekten we dien
grootvader.
Ik verwonderde mij over den onprettig-schertsenden toon, dien de radja tegenover
ons aansloeg zoodra het oudheidkundige zaken betrof. Verbeeldde ik het mij of
maakte hij ons werkelijk in de oogen van zijn publiek een beetje belachelijk?
Misschien maakten de vermoeienissen van den dag ons gevoeliger dan noodig was.
In elk geval prikkelde het ons toen de radja op onze bewering, dat wij enkele weken
geleden in de tempelkamer van Sangkilon een gouden plaat met opschrift gevonden
hadden, even de schouders ophaalde en met een sarcastisch lachje zijn blik over de
omstanders liet gaan als om te zien of nog iemand de woorden van dezen blanda
geloofde. Ik was toen zoo onvoorzichtig de plaat uit mijn zak te halen en op tafel te
leggen; er viel een doodsche stilte, de worstvingertjes van den radja legden zich
verbaasd op het kostbare voorwerp; hij bekeek het aandachtig en vouwde het eensklaps
doormidden... Het bloed stolde mij in de aderen. Vlug als de wind kaapte ik het uit
zijn handen en het het weer in mijn zak glijden.
Van dat oogenblik af waren wij vijanden. Ik het het met geen woord blijken, maar
hij moet het hebben gevoeld. Onder een schijn van welwillendheid
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werkte hij ons tegen, weigerde koelie's te geven, verklaarde geen prauw te hebben
om ons over de Panei te zetten. Gelukkig hadden wij de heimelijke medewerking
van enkele hoofden en van velen der bevolking, zoodat de opgraving geen
belemmering ondervond.
De eerste dag werd besteed met opmeting van den tempel; de voet werd slechts
zoover uitgegraven als ter bepaling van het profiel noodig was; terreinonderzoek had
dus niet plaats. Toen we in Bara terugkwamen, informeerde de radja ironisch of we
al kostbaarheden gevonden hadden en maakte na een ontkennend antwoord eenige
glossen over onfortuinlijke schatgravers, e.d.
Den tweeden dag besloot ik een sleuf te graven over het heele tempelterrein. Nog
geen twee minuten hadden de koelie's gespit, toen hun patjols met een klik op een
hard voorwerp sloegen. Er glansde iets groens in de zon, en toen ik er bij neerknielde,
zag ik dat het brons was. Voorzichtig maakte ik met een groot jachtmes den
omliggenden grond los en lichtte op het laatst 't geheimzinnige voorwerp uit de aarde.
Voor ons lag toen een der schoonste bronzen voorwerpen, die ooit op Sumatra
gevonden zijn, de aureool van een zittend beeld. Uit die bekken van twee olifanten
met visschenstaarten rees een vlammenrand omhoog, die van boven eindigde in een
grijnzenden monsterkop van Boroboedoer-type; onder dien kop zag men nog twee
olifantskopjes e n p r o f i e l . Het midden van de plaat bestond uit een geopende
lotuskelk, van binnen afgezet met een parelrand. Naar Ir. Moens uit Djokja mij
onlangs verzekerde, verraadt het heele stuk een sterk Zuid-Indischen invloed.
Natuurlijk werd de vindplaats nauwkeurig onderzocht, en wij smaakten de
voldoening nog een groot aantal bronzen fragmenten van lampen, kruiken, kettingen,
e.d. aan het licht te brengen. Verder vonden we nog een prachtig gebeeldhouwden
demonenkop en een leeuw. Kortom, de buit was groot en eerst laat keerden we
huiswaarts. Een koelie droeg op zijn rug den grijnzenden duivelskop, en de
ondergaande zon wierp een hel rood licht op het akelige gelaat.
Met opkomende maan waren we aan de Panei, trokken de rivier over en bestegen
den hoogen oever. Toen we het dorp binnenkwamen en een paar kinderen den kop
zagen, ontstond er een geweldige opschudding; ramen en deuren werden opengegooid,
menschen stormden gillend naar buiten en wezen op den kop, honden jankten,
kinderen brulden, en de radja kwam in zijn hemd naar buiten vliegen. Zijn zwarte
kraaloogjes gingen wijd open van verbazing toen hij den kop zag, de worstvingertjes
rezen perplex in het maanlicht omhoog, de hangwangetjes blubberden en een zacht
kirrend geluid ontsnapte aan zijn keel. Neen maar, was het w a a r a c h t i g ? had de
dokter batoe t o c h geluk gehad? Hoe was het mogelijk!!
Even stond de wereld stil om haar as, even was de radja beduusd. Toen
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verklaarde hij plotseling met groote beslistheid: die kop is van mij, daar blijven jullie
af! Thans was het mijn beurt te glimlachen; ik liet de voorwerpen in ons huis brengen
en ging nog even het dorp in. Toen ik terugkwam was de prachtige bronzen plaat
verdwenen....
Goede raad was duur. Geheel afgesloten van de bewoonde wereld, in een rimboe
waar slechts de wil van een vijandigen radja gold, leek het onmogelijk het kostbare
voorwerp terug te krijgen. Zeker, ik kon een renbode naar den controleur in Goenoeng
Toea zenden en binnen een paar dagen antwoord hebben, maar onze levensmiddelen
waren niet op zoo'n lang verblijf berekend en onze plannen evenmin. Hoe langer wij
trouwens wachtten, hoe meer gelegenheid de radja zou hebben om de plaat te doen
‘verdwijnen’. Een gevoel van beklemming overviel mij. In gedachten zag ik den
verwijtenden blik van Dr. Bosch, het Hoofd van den Oudheidkundigen Dienst, en
ik hoorde hem al zeggen: zoo lichtvaardig ga je dus om met de dingen, die ik je heb
toevertrouwd!
Laat in den avond kreeg ik echter een ingeving. Ik zond in het geheim een
betrouwbaren jongen naar de vrouw van den radja die een bevalling tegemoet zag
en me den vorigen dag om medicijn had gevraagd. Ik had, zoo liet ik haar zeggen,
medelijden met haar en wou haar graag helpen; ze wou toch een mooi jongetje hebben,
nietwaar? Welnu, dan moest ze vooral niet te veel kijken naar de olifantjes van die
bronzen plaat, want dan liep ze de kans zelf óók een olifantje te krijgen.
De goede ziel had voldoende vertrouwen in mijn wijsheid om de bronzen plaat
mee terug te geven. Toen haar man het den volgenden dag hoorde, werd hij woedend
en drong ons huis binnen; met zes man zocht hij in alle hoeken en gaten.... Vergeefs!
In den afgeloopen nacht had ik de plaat door een bediende naar den overkant van de
Panei laten brengen en onder een hoop bladeren doen verdwijnen. Onzichtbare handen
zorgden er voor dat zij in den loop van den dag nog naar Goenoeng Toewa verhuisde.
Thans kan men haar in alle glorie bewonderen in de bronscollectie van het Museum
te Batavia.
Over Bara valt nog iets anders te zeggen. De tempelkamer lag vol puin, en we
waren nieuwsgierig of daar iets onder lag. Nu hadden we een aantal moeilijke dagen
achter den rug, en het ontruimen van de kamer in de gloeiende zon en wolken stof
trok een zwaren wissel op onze zenuwen. Daarom besloot ik het werk te staken; we
waren niet ver van den bodem meer af, en het leek onwaarschijnlijk dat onder de
dunne laag puin nog een belangrijk voorwerp lag. Later, in Palembang, werd ik echter
door twijfel beslopen. Hadden we wel goed genoeg gezocht? was het niet mogelijk
dat onder de laatste steenlaag nog fragmenten van een godenbeeld lagen?
In September kwam ik ten tweede male in Padang Lawas en besloot wederom m'n
opwachting aan Bara's oude heiligdom te maken. Gemakkelijk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

303
ging het niet, want de Panei was sterk gezwollen en voerde in haar snellen stroom
zooveel takken en boomstammen mee, dat de overtocht verre van veilig was. De
overkant bleek bovendien in een modderpoel herschapen te zijn, waar men tot de
knieën doorheen moest baggeren. Maar toen we dan ook in de morgenzon de muren
van het heiligdom frisch en rood zagen oprijzen, omzoomd door lage boomen en
heesters, werden alle zorg en moeite vergeten en gingen we met lust aan den slag.
En zie, een half uur later hadden we een altaar blootgelegd, en daarvoor lag
(omgevallen) het prachtige voetstuk van een beeld, versierd met lotus-rozetten en
spiralen, aan den noordkant voorzien van een forschen slangenkop; door dezen kop
liep het offerwater uit den bek weg. Ofschoon de artistieke waarde ervan niet gering
was, bleek de historische nog grooter. Slangenvoetstukken hooren slechts in
sjiwaïtische tempels thuis, Bara was dus een s j i w a ï t i s c h heiligdom, het eenige
van het overwegend boeddhistische Padang Lawas.
Oostelijk van Bara deden we eveneens een heugelijke vondst, zij het ook van
geheel anderen aard. In de literatuur over de oudheden van Tapanoeli komt de
volgende zinsnede voor: ‘Poelo, overblijfselen van een tempel met beeldfragmenten’.
Natuurlijk informeerden we herhaaldelijk naar dit Poelo, maar niemand kon zeggen
waar het lag. Op zekeren dag meldde een inlander echter dat op een heuveltje een
paar steenen lagen. We togen er naar toe en vonden inderdaad tusschen het hooge
gras brokstukken, die er weinig aanlokkelijk uitzagen. Wat belette echter om struiken
en planten even in brand te steken? Zoo gezegd, zoo gedaan; vroolijk knetterden de
vlammen in het rond en lieten na een half uur den omtrek van een steenhoop zien.
Schielijk begon de opruiming; eenige zonneschermen bewezen reeds dadelijk dat
het heiligdom boeddhistisch was. Uit het puin kwamen versierde brokken en lijsten
te voorschijn; de ontgraving deed de rest.
Poelo is gebouwd op een kleinen, met steenen verstevigden heuvel; plaats voor
een ringmuur is er niet; slechts aan den noordkant blijft eenige ruimte open. Aan
dezen kant is dan ook (in afwijking van den regel) de trap gebouwd; bij de N.W.
hoek van den tempel staat een natuursteenen bouwwerkje van 2.25 M. in het vierkant.
De tempel zelf was eertijds een drievoudige stoepa; in het midden stond een toren
en aan weerskanten eveneens. De ontgraving bracht meer dan 15 zonneschermen
aan het licht, waarvan de grootste een diameter van 1 M. hebben. De versiering van
deze torens bestond uit parelsnoeren, die uit de bekken van monsterkoppen komen;
daartusschen komen klokken voor, terwijl men af en toe ook zwevende hemelwezens
met vliegenwaaier afbeeldde. Verder hebben om de stoepa's nog talrijke torentjes
van 58 c.M. hoogte gestaan.
De baksteenen tempel zelf meet 4.03 × 8.78 M., de trap is 3 M. breed.
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De voet was eertijds met elf reliëfs versierd, waarvan ik er vijf min of meer volledig
terugvond, van een slechts hoofd en arm, van de vijf andere slechts deerlijk verminkte
resten van armen en beenen, die voor de wetenschap alle waarde verloren hebben.
De hierbij gereproduceerde foto's ontheffen ons van een lange beschrijving. Men
ziet de dansende figuren van een olifant, een stier, een monnik met doodshoofden
als oorsieraad, een demon, en een man met hoog opgeheven been. Ofschoon
boeddhistisch van aard, zijn ze ontleend aan de sjiwaïtische theologie, die de wereld
geboren doet worden in goddelijken dans.
Als men weet hoe uiterst schaarsch de reliëfs in de kunst van Padang Lawas
vertegenwoordigd zijn, zal men begrijpen hoe verheugd we waren met deze vondst.
We besloten de kostbare paneelen voor het Museum van Batavia mee te nemen,
opdat ook andere menschen ervan konden genieten. De groote vraag was echter hoe
we den uitermate teeren en brossen steen zouden vervoeren. Omwikkeld door kleeren
en beddegoed, gedragen met groote liefde en zorg, brachten we de reliëfs tenslotte
door de rimboe naar huis. Eenmaal in de bewoonde wereld gekomen, werden ze in
kisten gepakt en per boot naar Batavia verzonden. Daar leven ze thans hun stil leven,
ver van het groote, zonnige land waar ze ontstonden.
Elke archeoloog zal, wanneer zijn vondsten in een museum komen, naast een
zekere voldoening toch ook weemoed voelen om de omgeving waarin ze terecht
kwamen. Een museum mag nóg zoo smaakvol zijn ingericht, het is en blijft een
knekelhuis. De glans en romantiek van de oorspronkelijke omgeving zijn verloren
gegaan; niemand weet wat de graver aan angst en blijdschap voelde, toen hij zijn
schatten aan het licht bracht. Voor ons geestesoog rijst de heuvel van Poelo weer op
in het witte, trillende zonlicht; wij beleven weer de groote emotie van het eerste
reliëf, dat een arbeider plotseling voor onze voeten legde; we zien weer de groote
kudde buffels met dreunenden tred langs den oever van de Panei stormen, de koppen
geheven, en snuivend een geheimzinnigen geur....
Dat alles is in het museum voorbij.
Palembang, Febr. 1936+

+ In April ondernam de schrijver een derde tocht door de Padang Lawas, waarbij wederom tal
van nieuwe gegevens aan het licht kwamen. Zoo werd in den tempel Tandihet, ten noorden
van Djoreng Belangah, een gouden plaat met opschrift gevonden, noord-oostelijk een groote
leeuwenzuil met boeddhistische godinnen, bij Hajoeara sporen van een geheel nieuwe
reliëfkunst, in het noorden van de Padang Lawas voetstukken met demonenkoppen,
oud-Bataksche graven, inscripties, enz. Een verslag der vondsten verscheen in de ‘Deli
Courant’ van 5 en 16 Mei.
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Toon Kelder
door Jos. de Gruyter
KELDER is hier te lande een geïsoleerde verschijning. Ge kunt, met eenigen goeden
wil, in zijn graphiek aanrakingspunten ontdekken met het zwart en wit van den
Deurneschen dokter Henk Wiegersma, dat op zijn beurt aanknoopt bij de
lijnteekeningen naar naakten van den beeldhouwer Moïssi Kogan. Maar deze
verbanden zijn niet heel uitgesproken en bij Kelder althans blijft het daarbij: hij staat
voor het overige volkomen alleen. Dat zijn kunst vijandig moet heeten aan den geest
der huidige nieuwzakelijkheid, en dat de mentaliteit van Mondriaan e.d. hem vreemd
is, behoeft misschien niet te worden opgemerkt. Maar Kelder vermijdt daarenboven
al wat gaat in de richting van het zware en donkere, het tragische of tellurische. Noch
in vorm, noch in kleur vindt men in het werk van het laatste half dozijn jaren eenig
voortbouwen op den Brabantschen Van Gogh, op Breitner en De Zwart, op de
aanhangers der Bergensche School, op Vlamingen gelijk Permeke. Zulk een voorkeur
voor een palet van diepe okers en aarden, zulk een drang naar een pessimistisch
beklemtoonde onstuimigheid, is eer te vinden bij den juist vermelden Henk
Wiegersma; het is precies op dit punt, dat deze twee schilder-vrienden scherp van
elkander afwijken.
De expressionist Wiegersma mag dan ook kenmerkend een Nederlander heeten,
zij het misschien meer een zuid- dan noord-Nederlander. Kelder echter doet weinig
Hollandsch aan; hij is goeddeels verfranscht, méér een gevolg ongetwijfeld van
herhaalde verblijven te Parijs dan van 't feit, dat verre voorouders uit de Midi kwamen.
Het teekenwerk van zijn hand toont daarnevens een Renaissancistisch Italiaansch
accent.
Dit alles geldt dan echter van zijn latere, zijn eigenlijke werk, want wat ruwweg
gesproken aan 't jaar 1930 vooraf gaat kan ternauwernood tot zijn oeuvre worden
gerekend: het is daarvoor nog te zoekend, te weinig Keldersch. Met dat vroege werk
ben ik voor mij onvoldoende vertrouwd om het te schatten op waarde of onwaarde;
ik weet echter, dat het bijna tegengesteld leek aan wat hij nu maakt, en dat
verschillende critici den overgangsschok van een luidruchtigen ‘gloedrijken’ naar
een stil beschaafden, meer of minder verijlden Kelder niet te boven konden komen.
Deze onverwachte metamorphose was d e t r o p en men hield den schilder voor een
cameleontisch tooneelspeler, zoo niet erger.
Men vergat, dat de plotselinge wendingen in bijv. Toorops kunst den tijdgenoot
nog grooter wantrouwen konden inboezemen - niets gemakkelijker, dan a c h t e r a f
een lijn of vermeende lijn te zien! - om over de wisselvalligheid van Picasso nu maar
te zwijgen. En hoe groot is zelfs de
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afstand van Van Goghs Hollandsche tot zijn Fransche werk, hoe snel verwisselde
hij onder den invloed der luministen zijn gamma van duistere ‘groenezeep-kleuren’
voor een klaterend licht coloriet; terwijl toch Van Gogh al heel weinig, haast te
weinig, van den acteur in zich had, anderzijds zeer zeker karaktervastheid niet
ontbeerde! Het vermogen zich te vernieuwen, zich geheel los te maken van de eenmaal
verworven formule, kan een kostelijke deugd beteekenen en men moet den Kelder
der laatste tijden trouwens eer een te straffe eenzijdige doelgerichtheid, dan
cameleontische neigingen verwijten. Ik kan degenen, die eenige jaren geleden veel
critiek uitoefenden op de gedaanteverwisseling van dezen schilder, slechts in zoo
verre begrijpen, dat Kelder toentertijd ongetwijfeld hevig tegen zichzelf - of tegen
een kant van zichzelf - reageerde, zoodat aanvankelijk het nieuwe werk een wat
negatief karakter droeg. Alle gemakkelijke bekoringen van een nadrukkelijk en
voortvarend, echter positief en wel pakkend realisme werden radicaal prijs gegeven,
en in de plaats kwam een tasten naar droomgezichten, lyrisch subjectief op het
voorstellingslooze af, en verwerkelijkt in vage, bleeke, nauw merkbaar in elkander
overgaande kleurvlekken van een zeer etherisch aanzien. Men dacht onwillekeurig
aan het late werk van Thijs Maris, dat veel weg heeft van een dicht sneeuwen in den
grijswitten dood, en men vroeg zich af, of op zulk een verijling voortgebouwd kon
worden.
Kelder zelf gaf spoedig het antwoord. Ik herinner mij de volkomen geruststellende
tentoonstelling, in 1932 gehouden in de Haagsche kunstzalen Kleykamp. De groote
naakten, toen als gewoonlijk bij dezen schilder den hoofdschotel vormend, bleken
een onmiddellijk vervolg op het streven naar een onstoffelijk lichtspel en een bloei
van zachte edele kleuren, dun en zorgzaam over het doek gespreid; maar bij alle
hoofsche terughouding hadden zij aanzienlijk gewonnen aan plastische vastheid en
volheid. En sedert dien is de schilder dezelfde gebleven, zich standvastig ontwikkelend
op den eenmaal ingeslagen weg, die hem ver gevoerd heeft van de hier te lande als
regel gehuldigde opvattingen.
Want Kelder is een aestheet, een fijnproever in den volstrekten zin, gericht op
zingenot in subtielste vormen. Geen kleinere moderne Rubens of Renoir, geen
herhaling zelfs van Fragonard of Boucher. Dezen immers waren machtige openhartige
sensualisten in vergelijking tot Kelder, die het sensueele tot b i j n a niets wil doen
vervluchtigen, slechts den geur, den damp er van wil behouden. Maar wat hem
niettemin aan zulke voorgangers verbindt is het niet-Hollandsch aesthetische der
levensopvatting: het leven is voor hem niet in de eerste plaats een gretig aanvaard
kijkspel, evenmin wordt het als wonder of beklemming ondergaan, maar het wordt
doelbewust geproefd en veredelend genoten. Toover van kleuren, sier van lijnen,
glans van oppervlakten, huivering van atmospheer, zij dienen om de vreugde in het
lichamelijk schoone en het harmonisch welgevormde verhullenderwijze te verhoogen.
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Kelder is noch gericht op een karakteristieke realiteitsweergave, noch op een
dramatische gevoelsontlading; hij zoekt niet zoo zeer expressie als schoonheid. Hij
schijnt een Zuiderling, geboren onder een noordelijken hemel, en het is logisch en
begrijpelijk, dat Gauguin en Cézanne zijn liefde méér hebben dan Van Gogh.
Dit alles is echter weinig Hollandsch. Velen ten onzent identificeeren het
aesthetische met het uiterlijke, het phantasierijke met het aanstellerige, het gracieuze
met het zoete, het harmonische met het geflatteerde, het weidsch en gemakkelijk
bewogene met het barokke holle. Ik spreek natuurlijk niet van hen, die enkel heil
verwachten van een klein-burgerlijke nauwgezetheid, vaak nog vervalscht door een
tendentieus sausje Vincentsche dramatiek, maar van de meer ontvankelijke intelligente
naturen. Ook de laatsten zijn meestal onwillekeurig op zoek naar een picturaal
bewogen realisme of een karakterrijke intimiteit, en zien sneller het gevaar dan de
deugd van wat een tegengestelden kant uitgaat. Het is misschien, genomen onzen
landaard, niet anders denkbaar, in elk geval wordt het bovenstaande niet als verwijt
geschreven. Kunstbeschouwing is een zoo relatieve zaak, dat Meier-Graefe volkomen
terecht eens kon opmerken: ‘Es ist kaum irgendeine Phrase der Kunstsprache denkbar,
die nicht von irgendeinem Standpunkt aus irgendeine Berechtigung hätte.’ Juist
daarom echter valt het zoo gemakkelijk een zwakke plek op te speuren in de
wapenrusting van wie tegen het gebruikelijke indruischt - en moeilijk, het standpunt
van den kunstenaar te eerbiedigen, zich af te vragen van welke praemissen hij uitgaat
en in hoe verre zijn verlangen zich in den daad verwezenlijkt.
De waarden in Kelders kunst moesten feitelijk iederen ontvankelijke terstond
duidelijk zijn: zij zijn van peisoonlijken, zoo men wil begrensden, maar niet
aanvechtbaren aard. Schakelt men 'n oogenblik de portretten uit, dan kan men zeggen
dat kleur en licht in zekeren zin álles beteekenen voor dezen schilder. Maar hij bereikt
dan ook licht- en kleurwerkingen, die zeldzaam mogen heeten. Wie Kelder wil
begrijpen dient zich allereerst rekenschap te geven van zijn vrije muzikale composities,
waarop ongetwijfeld het zwaartepunt valt van zijn totale streven en bereiken.
Gewoonlijk zijn het idyllische gegevens van naakte vrouwen, laten wij zeggen
baigneuses, in een schemerig als peinzend landschap; soms begeleid door panters of
herten, en veelal luisterend naar een verliefd, herderlijk fluitspel. Men kan daarbij
aan de achttiende-eeuwsche, gedempt feestelijke parken denken ‘où le monde
s'ennuie’, met dit verschil, dat de gestalten die Kelders doeken bevolken, te irreëel
zijn om zich te vervelen, en dat flora en fauna meer of minder over den phantastischen
boeg zijn gegooid. Zelfs komt een vleugje Tahitiaansch oerwoud den beschouwer
meermalen tegemoet gewaaid.
De kleine geaquarelleerde of geschilderde composities sluiten zich hier nauw bij
aan en zijn soms voorstudies voor de groote. Maar zij toonen een sterker
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element van improviseeren, een ruimere verscheidenheid van motieven. De pastoralen
wisselen herhaaldelijk af met circus- en carnevaltafereelen, die op grootere schaal
zeldzaam zijn, en in de kleine parklandschappen komt meermalen een groepje ruiters
aangedraafd in een sidderend stil maanlicht. Ook Don Quichotte en zijn trouwe maat
worden ten tooneele gevoerd, beiden opgenomen in hetzelfde half-licht en in dezelfde
droomsfeer, een sfeer soms aarzelend tusschen onrust en gelatenheid, bij alle speelsche
beweging echter nooit heftig bits of uitgelaten. Dit thema van den dwazen ridder als
een rijzig phantoom gezeten op zijn zenuwachtig wit ros, in geestige tegenstelling
tot den molligen Sancho en diens goedig ezeltje, schijnt zelfs den schilder sterk bezig
te houden en wij mogen aannemen, dat de hier bedoelde voorkeur niet zonder
psychologischen zin is. Geen romanticus ontkomt immers geheel aan deze
zelfherkenning!
Als derde groep van werken, zich dadelijk aan de beide voorafgaande aansluitend,
kan de reeks van naaktschetsen en -teekeningen worden genoemd; soms precieus
kieskeurig met 'n enkele dunne omtrekkende lijn op een nauw merkbaar genuanceerd
fond aangeduid, dan weer weliger in toon uitgewerkt. Al deze uitingen echter vloeien
in elkander over en zijn niet in vaste categorieën te begrenzen; zij hebben eenzelfde
technische en geestelijke basis. Zij zijn zonder gedwongenheid als uit een rijk
herinneringsleven voortgekomen. Zij vermijden allen nadruk op den vorm, en hoewel
niet dogmatisch tot het twee-dimensionale herleid, blijkt toch het vlak aanhoudend
meer of minder geëerbiedigd. Zij zijn voorts nooit gedétailleerd en nog minder
realistisch gedétailleerd: iedere onmiddellijke natuurwaarneming is uitgeschakeld,
alle klem van wilsleven vermeden, opdat de phantasie vrij spel zal hebben en
ongestoord haar tijdeloozen weg kan gaan. Veel, bijna alles, blijkt dan ook uit het
hoofd geschilderd, al wordt begrijpelijkerwijze van tijd tot tijd het model
geraadpleegd. ‘Ziehier mijn oerwoud’, zei Kelder mij eens lachend, een onooglijk
cactusje van zijn balcon halend; en een stokdoove oude kater, op rauw vleesch en
water groot gebracht - er in zooverre inderdaad nogal wild uitziende - dient tot
voorbeeld voor de puma's en panters!
Laat hier evenwel geen misverstand ontstaan: abstract van bedoeling is deze kunst
nooit. Het onderwerp mag een fabuleerend karakter hebben, het mag meer van
associatieve dan rechtstreeksche beteekenis zijn, het wordt met dat al nooit losgelaten,
nooit geëlimineerd. Maar anderzijds weegt het niet zwaarder dan als
stemmings-‘motief’, in dien zin dat het ondergeschikt is gehouden aan de muzikale
kleurenstructuur, aan wat wij de coloristische orkestratie dezer doeken mogen noemen.
Kelder heeft een uitgesproken compositorisch bouwend talent, al zullen niet allen in
dit land - waar immers Cézanne vaak ‘zwak’ wordt bevonden! - het aanstonds
toegeven. De meesten toch verstaan onder structuur iets tastbaars en meetbaars, een
vormschema, dat bij den eersten oogopslag van het doek kan worden
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afgelezen. Het schematisch structureele is bij Kelder ter dege aanwezig, maar op
verholen wijze; het dringt zich niet op, draagt echter ondergronds bij tot de ordening
der veelvoudige verschijningen, zonder in 't minst het vloeiend oppervlakteleven der
kleurvlakken te remmen. En juist dit gedempt vloeien en zingen van kleurvlakken;
dit zacht mouvement van in elkander over spelende kleurtonen; dit rondcirculeeren
van een soort van coloristisch fluïdum, is vóór alles het wezenlijke dezer schilderkunst.
De figuren rusten als het ware in zulke rhythmen van kantelende, dralende,
wijkende, zwevende kleurtinten; zij hebben een groote voltooidheid en hun modelé
is geenszins verwaarloosd, wèl echter sterk teruggehouden; zij verbreken dan ook
niet het vlak, maar zijn er één mee, zijn deelen van het muzikale geheel, accoorden
in een rijk en statig unisono. De houdingen zijn gewoonlijk van een klassieke kalmte,
haast statuair, maar dit klassieke wordt verzoend met een vloeiend dunne als streelende
penseelvoering, en met een romantisch atmospherische behandeling van het landschap.
Met veel kunde zijn de parelmoerig oplichtende vleeschtinten afgestemd tegen de
rooden en blauwen, de groenen en bruinen der omgeving; kleurdampen, die de breed
en rustig omschreven en zoo weloverwogen in 't vlak geplaatste gestalten als in een
wolk van verlangens enveloppeeren. Deze doeken weerspiegelen Kelders behoefte
aan schoonheid en geluk, geluk in schoonheid. Het veelvuldig musiceeren der
gestalten lijkt er niet toevallig of bijkomstig op, maar heeft associatief een
zinnebeeldige beteekenis. Het is bovenal het tegelijk vrije en gebonden m u z i k a l e
levensbesef, dat deze schilder met ieder doek opnieuw poogt uit te beelden, niet langs
den verkeerden simplistischen weg eener vertaling van auditatieve in visueele
rhythmen, maar inderdaad met zuiver schilderkunstige middelen. Want ook technisch
zijn deze werken geheel verantwoord. De vele kleurvlakken van het fond bijv. worden
niet tot ‘kleurtjes’, niet tot een smakelijke decoratieve legkaart, maar bezitten die
vereischte, moeilijk te omschrijven qualiteit, die wij misschien het best benaderen
met het woordje illusie. Het beheerscht en fijnzinnig spel hunner afwisseling heeft
zin en klank en blijft ondergeschikt aan de evocatieve stemming der totaalkleur.
Nevens deze werken zijn ook Kelders p o r t r e t t e n van duidelijke beteekenis;
zij vergen nog een korte afzonderlijke bespreking, daar zij uit den aard der zaak den
kunstenaar noodzaken tot een meer objectieve, concrete instelling. Toch wordt ook
hier elk realisme in den gangbaren zin verre gehouden, want de neiging is voortdurend
merkbaar, enkel de edelste en meest harmonische trekken van het gezicht af te lezen,
als het ware een klassiek getinte bloemlezing van trekken bijeen te brengen. Het
portret door Kelder vermijdt de caricaturale overdrijving en verfoeit de gedachtelooze
volgzaamheid, de opeenstapeling van noodelooze bijkomstigheden; het verwijlt niet
bij détails, verlustigt zich niet in zielkundige uiteenrafelingen en zoekt geen
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photographische of sculpturale overbelichting van den vorm. Het geeft daarentegen,
met een voorname terughouding en vaak opmerkelijke spaarzaamheid van middelen,
het normatief menschelijke in en achter de individueele gezichtstrekken weer. Al
blijkt dus de verbeelding begrijpelijkerwijze in deze beeltenissen meer aan banden
gelegd, de behoefte aan een zekere levensstyleering wordt niet verloochend.
De reeks van geteekende portretten, gewoonlijk in profiel of drie-kwart, mag reeds
veelomvattend heeten en wij vinden er menige bekendheid onder, zooals den criticus
Plasschaert en den in vele varianten herhaalden hoboïst Jaap Stotijn. Zij zijn op koel
elegante, beknopte en toch volledige wijze met een weinig sanguine gedaan. Kelder
bewijst met zulke werken uitnemend vertrouwd te zijn met ‘de kunst van het weglaten’
- volgens Whistler de essentie van alle kunst - en hun sobere klaarheid kan misschien
dengene, die de figuurcomposities wat buitenissig of vaag acht, een juister inzicht
geven in de kundigheid van dezen geconcentreerden en niet aflatenden werker.
De geschilderde portretten komen de overige schilderstukken vaak dicht nabij,
maar het noordelijk bloed van den kunstenaar spreekt er wellicht sterker uit. Men
denkt soms terloops aan den romantisch onstoffelijken Thijs Maris en aan den
hierboven niet toevalligerwijze reeds vermelden Whistler; de eerste geheel
Germaansch, de tweede in zijn elegische dichterlijkheid een Kelt. Deze beiden hebben
ook uitgemunt in de weergave van het kind - de Engelschman vooral als etser - en
bij Kelder nemen de beeltenissen van kinderen eveneens een speciale plaats in, naast
de zelfportretten, die naar vrienden gelijk Kogan, en die naar mevrouw Kelder. Deze
schilder verstaat het, een lieflijk en innemend k i n d e r - p ortret te scheppen en daarbij
alle klippen der gebruikelijke snoezige plaatjesachtigheid met gemak te omzeilen.
Het schuchtere dappere staan van twee voeten, de expressie van onbeschreven bezige
handjes, de vragende openheid van een kinderblik en de door verlegenheid getemperde
levensgretigheid van een houding, dat alles en méér weet Kelder zuiver in zich op
te nemen en met een innige, levende bekoring op papier of doek vast te leggen.
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Maurits Staring - 1840-1914
Een teekenaar van paarden en soldaten
door Mr. A. Staring
ER zijn in alle tijden dilettanten voorgekomen, wier ernst en wier zelfcritiek de
omstandigheden schiepen, die gemeenlijk slechts bij den beroepskunstenaar
voorkomen en die onmisbaar zijn om het talent van den kunstenaar tot rijpheid te
brengen.
Zij kunnen zich, zonder groote inspanning, splitsen in den scheppenden persoon
van den kunstenaar en den beoordeelenden van den ontwikkelden mensch. Zij kennen
niet slechts de lust van het gebruik van hun gave tot verpoozing in ledige uren, maar
zij woekeren met den tijd om, naast hun gewonen arbeid, den aanleg, waarvan zij de
waarde en groeikracht juist kunnen bepalen, te ontplooien. Zij zijn vrij om het
scheppen te staken, wanneer zij inzien, dat hun talent te zwak is om producten van
blijvende waarde te scheppen en dat voortgaan met produceeren vermorsen van tijd
en van aandacht zou zijn. Want noch dwingt hen de noodzaak van levensonderhoud
een eenmaal gekozen kunstenaarsberoep loonend te maken, noch houdt hen ijdelheid
ervan terug een beroep vaarwel te zeggen, dat voor bij uitstek edel geldt. Zij weten,
dat de kunstenaar zijn eigen beteekenis slechts ontleent aan het voorwerp, dat hij
schept.
Als mensch zijn die uitzonderingsdilettanten bewust van een maatschappelijke
plicht, als kunstenaar toegewijd, bescheiden en degelijk. Zij komen meestal voort
uit kringen van oude beschaving, waar de eigenschappen worden ontwikkeld, die
den ernstigen dilettant tot aanvulling van zijn aangeboren gave noodig zijn. De wil
vervangt bij hen de noodzaak, de ernst de openbare critiek.
Hun ontwikkeling is vaak langzaam, waar een groot deel van hun aandacht door
andere werkzaamheden wordt opgeëischt, maar daardoor is die ontwikkeling dan
ook rustig en zeker; hun geestelijke en hun technische groei houden den gelijken,
vasten tred en hun is in ieder geval bespaard een jarenlang teren op vervagende oude
indrukken van een vroeg bereikt hoogtepunt.
Zulk een dilettant was Maurits Lodewijk Christiaan Staring.
Als kleinzoon van den dichter Mr. A.C.W. Staring en als zoon van den
geoloog-landhuishoudkundige Dr. W.C.H. Staring werd hij op 12 November 1840
te Lochem geboren. De vader, sinds 1833 gepromoveerd, hield zich in die jaren
hoofdzakelijk bezig met het administreeren van het uitgestrekte vaderlijke landgoed,
den Wildenborch, later met het in ruil voor een kindsdeel in den Wildenborch
verkregen goed de Boekhorst, dat hij vanaf 1846 bewoonde. Daarnaast werkte hij
aan zijn geologische studies en aan plannen voor de verbetering van den landbouw
en voor de inrichting van landbouwonderwijs. In 1852 verliet hij tijdelijk de Boekhorst
om, als secretaris der
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Staatscommissie voor de vervaardiging eener geologische beschrijving met kaart
van Nederland, daarna alleen met de voltooing belast, het Paviljoen te Haarlem te
betrekken.
Als elfjarige jongen trok Maurits dus met zijn ouders en zijn zuster en vier jongere
broeders weg uit zijn geboortestreek, waaraan hij zich zoo gehecht had en waar hij
slechts voor eenige kostschooljaren (toen het Enserink te Vorden, van zijn oom en
tante van Panhuys, de leegstaande Boekhorst als ouderlijk huis verving) en later door
een toevallige garnizoenswisseling zou terugkeeren. Want toen de Haarlemsche
werkzaamheid van den vader was geëindigd en de Boekhorst weer geopend werd,
had Maurits reeds voorgoed het ouderlijk huis verlaten. Het leven in den Gelderschen
achterhoek, in de vrije natuur, tusschen de boeren en de talrijke op naburige goederen
gevestigde verwanten van vaders- en moederszijde, liet een steeds onverzwakt
heimwee bij hem achter.
De grootvader, schrijver van zuivere, verzorgde gedichten in een tijd van bombast,
gepreek en gebulder, de vader, geleerde en strijder voor betere inrichting van den
landbouw, volhardend ondanks velerlei tegenslag, beide tevens mild van hun tijd
gevend aan openbare betrekkingen, waren toch in de eerste plaats practische landen boschbouwers geweest. Het was dus niet vreemd, dat, toen Maurits een
beroepskeuze moest doen, men, ondanks het reeds gebleken teekentalent, niet aan
een kunstenaarsloopbaan dacht. Het was in de familie reeds meermalen mogelijk
gebleken een maatschappelijk beroep met deugdelijken wetenschappelijken of
artistieken arbeid te verbinden; men wist, dat, bij keuze van een ander beroep dan
dat van kunstschilder, het teekentalent toch niet onbenut behoefde te blijven. In dezen
kring scheen het beroep van kunstenaar ook alleen dan eervol, wanneer men tot de
zeer grooten zoude behooren, die zooveel gaven in hun kunst, dat zij zich van anderen,
maatschappelijken arbeid ontheven konden achten. En den aanleg om een groot
kunstenaar te worden zag men in Maurits niet, slechts het teekentalent der familie
in sterkeren vorm dan gewoonlijk.
Evenals zoovele Gelderschen en ook familieleden vóór hem, koos Maurits de
loopbaan van officier. De meeste zijner bloedverwanten hadden bij de marine gediend
(Sels, Ver Huell en Staring waren bekende namen in de marinegeschiedenis der 18de
eeuw), Maurits werd echter kadet bij de artillerie. De reeds vergevorderde carrière
bij dat wapen van een oom van moederszijde, E. van Löben Sels, was bij die keuze
van invloed geweest; een oom van vaderszijde, W.C.A. Staring, die, eveneens als
artillerist begonnen, zich tevens als bekwaam waterbouwkundige had onderscheiden,
was reeds overgegaan tot een departementalen werkkring, waarbij zijn
ingenieursaanleg tot zijn recht kwam. De mogelijkheid van lateren overgang tot een
ander beroep, als het eerst gekozene niet voldeed, bestond dus. In dien tijd gold de
officiersopleiding, naast die van den jurist, als een natuurlijk begin van een loopbaan,
die in een geheel andere richting zou kunnen leiden. Men schatte voor
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iederen werkkring de eigenschappen, die de militaire dienst aankweekt, hoog.
De keuze bleek echter een goede te zijn. Maurits Staring heeft aan zijn beroep zijn
liefde gegeven, en ook heeft dit beroep hem geleid tot den kunstvorm, waaraan hij
zich uitsluitend gegeven heeft: de afbeelding van den soldaat en van het paard.
Hetzelfde zou geschieden met zijn jongeren broeder, den meer bekenden Willem
Staring.
In den tijd, waarin hij opgroeide, was de militaire kunst, tot bloei gekomen onder
het Fransche keizerrijk, gerijpt tot een algemeen hoofdgenre. David en Gros waren
de eerste baanbrekers geweest; Horace Vernet werd er de erkende grootmeester van,
door velen in verschillende landen nagevolgd. Het genre is thans niet meer in de
mode, maar de artistieke mogelijkheden, te putten uit de kleurige uniformen en uit
de beweging van krachtige mannen en paarden, zijn van alle tijden. In Nederland
hebben dat nog de manoeuvrestudies van Breitner aangetoond.
Een gedeelte van zijn populariteit dankte het militaire genre zeker aan een onderdeel
van zijn terrein: het paard in actie. In het klassieke land der paardensport, in Engeland,
waar reeds sinds Van Dijck het paard een rol in de portretkunst speelde, was in den
loop der 18de eeuw een bepaalde school ontstaan, die de afbeelding van het paard
tot hoofddoel had. Carle Vernet had het genre naar Frankrijk overgebracht, en toen
de Egyptische veldtocht van Bonaparte het Arabische paard meer deed bekend
worden, omgeven als het was van de romantiek van het Oosten der legende, was het
terrein rijp voor de popularisatie van het paard, vooral van het edele, brieschende,
steigerende Arabische paard, het paard dat men na de verovering van Algiers weer
ter plaatse kon gaan bestudeeren, het paard van Delacroix en Fromentin. Het werd
een hoofdgegeven voor de romantische kunst en vergroeide spoedig tot een
conventioneele caricatuur. Delacroix's geweten was in dezen zwaar belast. Guys
toont de conventie in haar meest gechargeerden vorm; hij gaf het paard weer in de
gedaante van een dierlijke modepop.
Maar daarnaast was een minder romantische, wel idealiseerende maar toch
voortdurend met de werkelijkheid verbonden school ontstaan, nauw met de Engelsche
traditie verknocht gebleven en meer bij de vrienden van het paard gewaardeerd,
waarin van de Europeesche paardentypen een ernstige studie werd gemaakt. Aan
den bouw en het spierenstelsel, aan de beweging in langzame tempi werd door een
groot meester als Géricault en door ijverige kunstenaars als Lami en Dedreux groote
aandacht gewijd. Slechts voor de moeilijk waarneembare snelle gangen hield men
zich aan de overgeleverde, geheel onjuiste voorstellingen. Rosa Bonheur is het
hoogtepunt van deze licht romantisch getinte Engelsch-Fransche manier; Landseer
was haar sentimenteele mededinger.
Waar dagelijksche omgeving en ook een bepaalde lijn der kunst in Europa
meewerkten, ligt de keuze van Maurits Staring voor de hand.
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In 1860 officier geworden en het meerendeel zijner dienstjaren in verschillende
garnizoenen doorbrengend bij de veldartillerie, had hij uitstekende gelegenheid voor
het waarnemen van het paard in zijn bewegingen, voor het vermijden van fouten in
opstelling en handeling, in kleeding en uitrusting. Zijn historische nevenaanleg deed
hem zich verdiepen in de militaire gebruiken en de uniformen van vroegere tijdperken,
met voorliefde van dat van den ‘alten Fritz’, maar ook van het eigen land in de eerste
helft der 19de eeuw.
Als knaap zich gewend hebbend uit het hoofd te teekenen bleef hij dit zijn geheele
leven doen. Hij grifte geleidelijk in zijn herinnering het spierenstelsel, den bouw, de
bewegingen van het paard, de kleuren van het landschap der zandstreken in alle
seizoenen, in ochtendnevel, in zonnigen gloed en tegen zonsondergang, de formatie
der wolken op een stillen dag; bij frisschen bries of dreigend onweer.
Die werkwijze bracht haar gevaren mede, namelijk, wat de teekening betreft, van
het aannemen van een standaardtype, waaraan men door de gewoonte blijft hangen
en dat steeds, en zelfs in toenemende mate, dezelfde fouten vertoont. In veel van zijn
vroeger werk, ook nadat hij zich aan het conventioneele paardentype ontworsteld
had, is die fout inderdaad te herkennen, maar door zijn onvermoeide zelfcritiek en
steeds hernieuwde waarneming van de natuur verbeterde hij geleidelijk zijn
herinneringsfouten, stelde zich steeds moeilijker opgaven van ongewone en
samengestelde standen, die eerst na vele proeven opgelost werden geacht en ingelijfd
in zijn arsenaal van bekende houdingen. Geduldig en onafgebroken voortwerkend
aan zijn tot weergave parate kennis van het paard, vooral van het zwaardere type der
artillerie en der zware cavallerie, bracht hij het tot een zeer solide kennis, die geheel
onafhankelijk was van het beschikbaar zijn van modellen, en was hij in staat aan zijn
teekentafel composities te scheppen, die den indruk geven van groote natuurlijkheid,
van meegeleefde gebeurtenissen, en toch slechts opgebouwd waren door zijn phantasie
uit de gegevens van zijn welvoorzien geheugen.
Ook in de kleur van zijn aquarellen werden niet dadelijk overal de juiste tinten,
de juiste tegenstellingen en het juiste samenstemmen getroffen; ook daar moest het
geheugen de gegevens verstrekken, die voor een bepaalde zelfgekozen opgave
benoodigd waren. Zooals hij, wat de teekening betreft, vooral alle slapheid, flauwheid,
aarzeling vermijden wilde en daarom liever misgreep dan in een samenstel van fijne
lijntjes een duidelijke beslissing te ontwijken, zoo dorst hij ook in den aanvang van
zijn ontwikkeling kleuren plaatsen, die een in hoofdzaak juist geconstateerd lichten kleureffect vertegenwoordigden maar veel te sterk spraken. Sommige modernen
zouden hem om die kleuren geprezen hebben. Staring zag echter in die kleurproeven
slechts een middel om, uitgaande van een eersten versterkten indruk, door aanvullen
en verfijnen zijn herinnering te verrijken met natuurbeelden, waarvan de frischheid
toch nog hoofdkenmerk is.
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Zooals zijn teekenpen vaste lijnen plaatste, verschillend van forschheid maar niet
van zekerheid, zoo kwamen uit zijn volgezogen penseel slechts boud naast en
tegenover elkaar geplaatste kleuren.
Omdat hij alle noodige details voor onmiddellijk gebruik in zijn herinnering gereed
had, kon hij, als hij eenmaal aan een groote teekening werkte, zich vrij laten gaan.
Hij waardeerde die vrijheid en voelde haar noodzakelijkheid voor het tot stand komen
van een ongedwongen, frissche en bewogen compositie, waar eenheid van
scheppingstempo en van detailbehandeling heerscht. Wanneer hij al doende bemerkte,
dat hem de kennis ontbrak van een bepaald noodig onderdeel, dat slechts door een
vlotte lijn of met een zonder aarzelen aangebrachte kleur organisch was in te lasschen
in het geheel, dan schroomde hij niet gebrek aan kennis te toonen om de eenheid te
bewaren. Hij zag in zulk een ervaring slechts aanleiding om dit onderdeel nader te
gaan bestudeeren en in vele schetsen te beproeven, om een volgend maal, bij een
nieuwe bewerking van hetzelfde gegeven of wanneer hij weer dien stand of beweging
behoefde, beter voorbereid te zijn.
Natuurlijk bleven in de herinnering ook tot het laatste toe leemten, natuurlijk was
die voorraad van op ieder oogenblik weer te geven oude waarnemingen hoe rijk ook,
toch beperkt, maar wat hij wenschte had hij bereikt: dat, wat hij weergeven wilde,
uit te drukken op de manier, die hem aantrok, frisch, krachtig en zonder aarzelen.
Zoo waren er bepaalde gebreken, die kenmerkend voor zijn werk zijn. De
menschelijke figuur boeide hem veel minder dan het paard en zijn kennis van de
menschelijke spierenwerking onder de kleedij, van de vele variaties der menschelijke
physionomie, bleef beperkt; ook in zijn paardentype herkent men vaak voorkomende
fouten, als te hoog geplaatste oogen, te korte onderkaak, overdreven breede borst;
bepaalde standen van het paard in hevige beweging mochten hem maar steeds niet
fouteloos gelukken.
Waar hij telkens opnieuw een zelfde onderwerp aanpakte, tot hij eindelijk de
bevredigende editie bereikte, en waar de tijd voor zijn kunst beschikbaar beperkt
was, is het aantal van zijn hoofdwerken niet groot; waar zijn ontwikkeling
natuurlijkerwijze langzaam was, zijn zij bijna alle ontstaan in de laatste jaren van
zijn werkzaamheid, na omstreeks 1880.
Volledig autodidact, bewonderaar maar niet nabootser van zijn voorgangers,
ontwikkelde hij een geheel eigen stijl en geheel eigen techniek. Tusschen het werk
van zijn tijdgenooten staat het zijne alleen. Men vindt er noch doodende detailleering,
noch verregaande subtiliteit in de kleur, waarbij de vorm zich verliest. Hij verrast
door volledigheid en beknoptheid tevens; hij geeft alleen wat hij voor onmisbaar
houdt, en dat duidelijk en sober. Zijn ontwerpen hebben de gebondenheid en vastheid
van goede decoratieve kunst. De frischheid en gedurfdheid van zijn kleurenvoordracht
doet aan latere en aan vroegere meesters, niet aan tijdgenooten denken; zij
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mist groote verfijndheid, al is zij allerminst grof, maar heeft daarvoor groote kracht.
Soms is hij overplastisch, overdrijft hij de zwaarte van een spierenbundel of gewricht,
de breedte van een beweging; het komt voort uit de neiging klaar en beslist te zijn.
Het is onmogelijk hem te plaatsen in eenige groep; zoo iemand, dan was hij
onafhankelijk van wat om hem heen geschapen werd.
Vastbesloten het beroep zijner keuze naar plicht en geweten waar te nemen, had
hij zijn werkwijze zoo gevormd, dat hij ieder vrij oogenblik aan zijn teekentafel kon
gaan staan om voldoende voorbereid een aquarel te beginnen of verder te brengen.
Zijn methode had zich aangepast aan de eischen van het leven en zonder haar als
voorbeeld te willen stellen kon hij slechts met die methode solide onderlegde werken
voortbrengen en tegelijk goed officier zijn.
Gewend zich problemen te stellen, om voorbereid te zijn als die problemen zich
bij het werk voordeden, stelde hij zich ook dat van de bewegingen van het paard in
snelle gangen, in gestrekten draf, in hand- en vollen galop; het vraagstuk dus, dat de
voorafgaande afbeelders van het paard, uit gemakzucht en omdat niemand er om
vroeg, terzijde hadden gelaten. Dat de traditioneele weergave foutief was, stond voor
hem reeds lang vast. Samen met zijn broeder, den officier-teekenaar Willem Staring,
ging hij te paard er op uit; zij trachtten geestelijke momentopnamen te maken van
de beenhoudingen van elkanders paard in de verschillende onderdeelen der beweging.
Het onderwerp boeide de broeders steeds meer, de proeven werden meer systematisch
ingericht; anderen moesten meehelpen, als de neef en mede-artillerist J. Brants.
Beurtelings stelden beide broeders zich bij den ingang van de garnizoensmanege op,
maakten een geestelijke momentopname, wanneer het paard met den ruiter voorbij
den nauwen ingang kwam, en legden die in een snelle schets vast. Zoo ontstond een
volledige opvolging der standen, vastgelegd in een serie schaduwbeelden, die een
cinematographisch en nauwkeurig beeld gaven van het galoppeerend paard, het
dravend paard, het zwaar trekkende paard.
Sindsdien was Staring gerust; met vertrouwen liet hij zijn artilleriepaarden zwoegen
tegen een helling of door het mulle zand, liet hij zijn ruiters galoppeeren. De
ontwikkeling der bewegingen door de broeders aldus vastgesteld werd later volkomen
bevestigd door photographische momentopnamen; maar nog jaren lang bleven de
meeste paardenschilders hun paarden onmogelijke standen geven, tot tevredenheid
van het publiek en van den criticus.
Kenmerkend voor zijn wil tot zekerheid en klaarheid is, dat de meeste zijner
schetsen en studies met forsche penlijnen zijn vervaardigd. Lukte het niet dadelijk,
wat de practische ruiter moest voelen, dan liever een nieuwe poging of een speciale
waarneming aan het paard van collega of oppasser, of aan de bespanning van een
stuk geschut, dan knoeien, uitwisschen en verbeteren, tot de studie alle frischheid
verloor en het herinneringsbeeld verward en vervaagd was.
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Het is te begrijpen, dat iemand, die het kunstleven van zijn tijd slechts als toeschouwer
meelevend zichzelf als eenigen leermeester kende en zich ontwikkeld had tot een
geheel eigen stijl en werkwijze, voor sommige uitingen van zijn tijdgenooten weinig
waardeering kon hebben. Hij erkende ieders recht om iets anders na te streven dan
hijzelf verkozen had en waardeerde iedere uitgesproken persoonlijkheid, maar
gemakzucht in documenteering, slapheid in techniek, goedkoop effectbejag waren
hem tot een ergernis. Zooals de architect de technische eischen van zijn vak moet
kennen voor hij een huis bouwt, zoo verlangde hij dat ook de beeldende kunstenaar
technische soliditeit en, voor zoover hij zich natuurverbeelder noemde, nauwkeurige
waarneming erkende als grondslagen. Niemand kon degelijkheid en ernst in de kunst
hooger stellen dan deze dillettant, die nooit een teekening ten toon stelde, nooit om
openbare waardeering vroeg, tegenover niemand verantwoordelijk was dan tegenover
zijn eigen streng oordeel.
Slechts eenmaal, tijdens de periode waarin hij zelf scheppend werkzaam was, is
hij met een kunstenaar van eenige beteekenis in meer intieme aanraking gekomen.
Van 1870 tot 1871 onderwees Staring wiskunde aan de Kon. Mil. Academie. Met
het teekenonderwijs was daar toen belast de bijkans 10 jaren oudere T.S. Cool, het
voorbeeld van een zich voor zijn kunst overdreven rekenschapplichtig voelend
kunstenaar, die, na een veelbelovend begin, spoedig een hoogtepunt had bereikt,
waarna de bezieling was uitgedoofd. Niet in staat anders dan in vollen
scheppingsdrang voort te brengen, deed hem dat ontbreken der bezieling meer leed
dan hij dragen kon. Tusschen niet begrijpende ambtgenooten in een weinig boeienden
werkkring geplaatst, moet hij de komst van den kunstgevoeligen, diep menschelijken
Staring als een lafenis hebben gevoeld. Hij maakte van hem het mooie portret, dat
bij dit artikel is afgebeeld en bleek, toen hij kort daarop den strijd tegen het leven
vrijwillig had opgegeven, hem zijn laatste, sinds lang onvoltooide werk, twee rustende
oogsters, te hebben gelegateerd.
Tijdens een plaatsing te Dordrecht leerde Staring de vrouw kennen, die hij in 1875
huwde. De gemeenschappelijke liefde voor het paard had hen samen gebracht. Johanna
Blussé kwam uit een oud-Dordrechtsche, geletterde familie van uitgevers, die in de
laatste halve eeuw ook als ondernemende reeders op den voorgrond waren getreden
en krachtig deelnamen aan den opbloei van het liberalisme als trouwe trawanten van
Thorbecke in beide kamers der Staten-Generaal en in de Regeering. Het was een
ander milieu dan het zijne, maar beide waren toch verwant in belangstelling voor
wetenschap en kunst, in ijver voor ieder werkelijk algemeen belang, in gehechtheid
aan het buitenleven en liefde tot het dier.
Staring's huwelijksleven was gelukkig en harmonisch. De dochter uit kringen van
handel en politiek paste zich bij het garnizoensleven aan.
In de jaren, waarin Staring als kapitein een batterij veldartillerie com-
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mandeerde, was de promotie bij dit wapen buitengewoon langzaam en werd zuiver
lichamelijk van niet meer jonge officieren te veel gevergd, zoodat een zekere
ouderdomsvermoeidheid bij Staring optrad. Een oogziekte maakte hem voor den
militairen dienst minder geschikt en benam hem tevens de mogelijkheid veel te
blijven teekenen.
Zijn schoonvader was bejaard en diens beide zoons waren jong overleden; ook
een neef Blussé was overleden en Staring was toeziende voogd over de zoons en
dochter geworden. Het was dus van belang iemand in de oude familiezaak der Blussé's
op te nemen, die haar later aan een der jonge pupillen of aan Staring's eigen, toen
nog eenigen zoon zou kunnen overdragen. Ook zagen zijn schoonouders hun eenige
dochter en hare kinderen gaarne in hun naaste omgeving.
In 1867 ruilde Staring, als majoor, zijn militairen werkkring voor een burgerlijken,
en hij wijdde zich voortaan te Dordrecht aan de drukkerij en uitgeverij der familie
Blussé, waaraan ook de uitgave van de toen nog bloeiende Dordrechtsche Courant
verbonden was.
Het afscheid van de batterij beteekende tevens het afscheid van zijn paarden, waar
de grasbermen van het Dordtsche eiland hem de verloren heidevelden en zandwegen
niet konden vergoeden en tuigpaarden hem niet voldeden; ook het afscheid van zijn
penseel en teekenpen. De inspiratie, door het dagelijksch contact met de manschappen
en de paarden, was verdwenen en ook de gelegenheid tot geregelde contrôle van zijn
herinnering.
Hij wist zijn verder leven te moeten doorbrengen in een landstreek, die hem vreemd
was, tusschen een handeldrijvende bevolking, die anders was aangelegd dan zijn
wapenbroeders of zijn Geldersche landgenooten, en hij moest afstand doen van den
droom zijn ouderdom in het geliefde Gelderland op het vaderlijke landgoed te zullen
doorbrengen. Staring had een groot offer gebracht aan de vermeende belangen van
zijn gezin en zijn pupillen.
In allerlei besturen en commissies was de oud-officier en kunstvriend natuurlijk
een welkome aanwinst; vooral de Dordtsche musea en het ambachtsonderwijs lagen
hem na aan het hart en in waterschapsbestuur en eigen landbeheer vond hij welkome
aanraking met den landbouw. Zijn liefste verpoozing vond hij bij de rozen in zijn
ruimen tuin en in zijn historische lectuur, temidden van zijn kinderen en
kindskinderen. Hij bleef de man, die nooit nam en steeds gaf en heeft zich dan ook
in zijn nieuwe woonplaats stille en uitgesproken vrienden gemaakt, vooral den
bekenden verzamelaar van historieprenten Mr. S. van Gijn, maar tegenover den
heerschenden geest van de handelsstad bleef hij vreemd staan.
Voor een commerciëel bedrijf had Staring noch den aanleg ontvangen noch de
opleiding genoten, maar bij de redactie der Dordrechtsche Courant kwam zijn pittige
en klare stijl van schrijven, een erfstuk van zijn familie, toch tot zijn recht en hebben
zijn veelzijdige belezenheid en zijn karakter-
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eigenschappen, zijn beschaving, zijn rechtschapenheid en rechtvaardigheid toch een
nuttige taak vervuld. Wijlen Dr. Easton, de bekende journalist-astronoom, die onder
hem had gewerkt, heeft ‘Een Herinnering’ aan hem gewijd. Na te hebben verteld
hoe Staring zich niet in zijn nieuwe woonplaats op den voorgrond trachtte te dringen,
als zoovele nieuwe verschijningen in een oude omgeving, geeft hij de verklaring:
‘Staring was daarvoor te teer en te hooghartig aangelegd, te wars ook van al wat
zweemde naar vertoon en opdringerigheid. Hij kon met een fijn lachje den spot
drijven met zulke gewichtigdoeners en lawaaischeppers, en zoo iets hem tegen de
borst stuitte dan was 't al het protserige.’ Easton schetste den hoogen zedelijken
invloed, die van Staring's redactieleiding uitging en zegt tot slot, namens de vroegere
medewerkers: ‘Zij blijven Staring's beminnelijke figuur met dankbaarheid en vereering
gedenken.’ Andere gevoelens dan deze kon Staring bij niemand, die hem goed kende,
opwekken; zeker niet, bij wie ooit zijn ondergeschikte was geweest of zijn hulp
behoefd had.
Dezelfde bescheiden teruggetrokkenheid was het ook, die hem er altijd van had
weerhouden zijn kunst bekend te maken buiten den kleinen kring van verwanten en
vrienden.
Bij een sterk, gezond gestel trad de ouderdom, zich uitend in aderverkalking,
betrekkelijk vroeg in, gevolg ook van zijn vroegere lichamelijke overwerktheid. Een
steeds voortgaande slooping zijner lichaamskracht, bij een onverminderde werking
van zijn inwendige organen en zijn geest, bracht hem geleidelijk in een staat van
hulpbehoevendheid, die tegenover de vroegere slanke kranigheid droevig afstak.
Reeds lang kon hij zonder hulp niet meer staan. Toen echter in 1914 de oorlog uitbrak
en de kanonnen, op weg naar de grens, voorbij zijn ziekenkamer ratelden, geschiedde
het wonder dat de oud-soldaat, als gemagnetiseerd, opeens uit zijn leunstoel opstond
en zijn oogen nog eenmaal het geliefde beeld mochten aanschouwen.
Kort daarop overleed hij, op 20 Augustus van dat jaar.
Alleen zijn oude vrienden en zijn verwanten wisten, dat hij de teekenaar was
gewreest van forsche en frissche aquarellen, waarin hij zijn liefde voor den soldaat
en het paard had uitgesproken in een zeer eigen vorm, die na lang zoeken en in strenge
zelfdiscipline was ontstaan.
Twintig jaren na zijn dood is het geen schending zijner bescheidenheid, wanneer
men eenige zijner werken bekend maakt. De bekoring zijner aquareltechniek gaat
helaas bij reproductie verloren.
Ook de talenten, die niet tot een school te rekenen zijn en die geen bekendheid
hebben gezocht, nemen toch deel aan de kunstproductie van een land, waarvan
veelzijdigheid als een deugd mag gelden.
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Vuur in den nacht
door M. Mok
In den nacht - het verscheurend geblaf
van een hond, en ik kan niet rusten,
en de wereld is diep en veraf;
en dit roepen naar vreemde kusten,
deze angst die de oogen vergroot,
en het duister is als een muur,
waarin het geluid gaten stoot en daarachter een wereld van vuur.
In den nacht - en ik zou willen spreken,
maar de kracht van mijn stem is geweken,
als een vogel, wiens lied in het duister
versterft tot een moe gefluister,
en daarna kan niets meer komen:
een wereld die zich heeft vergeten,
en de wind wil niet meer stroomen
en leven geen leven meer heeten.
In den nacht - het geluid scheurt mijn ooren,
en ik zwijg en ik leef als tevoren,
en ik kan mijn oogen sluiten,
maar het vuur blinkt nog achter de ruiten,
maar het vuur schroeit mijn slapen en droomen.
Na het vuur zal de stilte komen.
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De draak
door Henk de Wit
CHINA.
Nacht. De hemel is een donker waas. Eenzaam ligt het land onder de sterren, maar
het lijkt, alsof zij de wereld hun bescherming onthouden. De Chinezen die zich
omwentelen in de slaap dromen hun eigen gedachten: angstige voorgevoelens van
typhonen, die het land zullen verwoesten, aardbevingen, die de vrucht van hun nijvere
arbeid vernielen. In hun droom vangen zij de strijd aan met de eeuwige draak, die
in zijn boosaardigheid de mens meesleurt naar ellende.
Als de dageraad komt, blijkt de zon niet in staat het nieuwe zonneleven in volle
kleuren aan te kondigen. De dag is geel en blijft geel, een floers waarachter de zon
als een gedoofde oranje-stip omhoog klimt.
Foochow.
Op de rede, enigszins verwijderd van de andere schepen, ligt een grote jonk met
een vroeger-eeuwse achtersteven. De H o a n g L e e . De verweerde romp getuigt
van de vele reizen die het schip heeft gemaakt.
De schipper van deze jonk heet Wang Po Liang.
Als hij, gewekt door het doorkomend daglicht, aan dek komt en de gele lucht ziet,
waartegen een grillige heuvellij in de doodse stilte van de traag-opklimmende dag
zich flauw aftekent, heeft hij een gewaarwording, dat hij nu al jarenlang in een zekere
angstige spanning op de komst van deze dag heeft gewacht.
Hij glimlacht even.
Dan knielt hij neer op het dek van de kampanje, richt het gelaat naar de kust en
bidt vormelijk, maar met overtuiging, dat het onheil dat iedere mens in het leven
dreigt van hem zal worden afgewend. Hij weet, dat er goden zijn die het gebed van
den oprechten zeeman verhoren.
Als hij zich opricht is het licht van de zon helderder geworden, het gele floers
wordt verbroken. Hij hoort stemmen. De matrozen Tsang, Li Yong en Ma Pei komen
uit het logies om het schip voor vertrek in gereedheid te brengen. Het is de dag, dat
de H o a n g L e e met een lading goederen naar Shanghai vertrekt.
Nog even voelt Wang Po Liang de waarschuwing, dat hij zijn jonk niet op deze
dag aan de zee mag toevertrouwen, maar begrijpt niet waarom? Hij lacht. Een korte,
bijna ironische lach. Heeft hij niet oprecht tot de goden gebeden? Is hij niet altijd
een eerlijk en moedig zeeman geweest? En hij voelt hoe de wind langs de heuvelen
afdaalt en over de baai langzaam aanzwelt tot een bries, zo gunstig, als hij voor
vertrek niet beter zou wensen. Hij buigt het hoofd, kijkt naar het water en weet, dat
hij met deze wind naar zee zal gaan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

322
Ook is de zon door het gele floers heengebroken en tovert de lucht om in blauw, een
lazuur, zo diep van kleur als boven China maar zelden het geval is.
Verder weg, in de haven komt leven. Op de jonken verschijnen mensen, prauwen
gaan varen.
Wang Po Liang kijkt omhoog. De zon schijnt, straalt warmte. Heeft de zon de
angstige voorspelling van de morgen verdreven? In de gedachten van Wang Po Liang
drijven de herinneringen van de sombere nacht en de te gele dageraad naar
vergetelheid. Voorbij.
De matrozen zingen. Zij zijn verheugd. Onder hun werk zal straks de H o a n g
L e e op de goede wind naar zee worden gebracht. Het lied blijft echter eentonig,
geeft de eentonigheid van de zeemansvreugde weer.
De schipper roept het bevel, dat de zeilen worden gehesen.
Op dit moment maakt uit de drukte van in bedrijf gekomen prauwen onder de
havenkant een bootje zich los. Wang Po Liang kijkt. De Chinees in het bootje zwaait
met de armen om de H o a n g L e e iets te beduiden. De schipper wacht. Zal de
H o a n g L e e op haar reis naar het Noorden een passagier meenemen?
Onder het werk aan talies en schoten hebben ook de matrozen het prauwtje
opgemerkt en kijken tersluiks, nieuwsgierig.
Langzamer dan eerst komt het bootje naderbij, de man die de wrikriem hanteert
wordt moe. Het schip ligt ver uit de kust en de man schijnt al oud. Hij zwoegt om
zijn prauwtje tegen de stroom in langszij de H o a n g L e e te krijgen. Maar als hij
dan zijn prauwtje aan de grote jonk heeft gemeerd, toont hij geen haast. Hij kijkt niet
omhoog, roept geen woorden om het doel van zijn komst te verklaren. Het lijkt, dat
de jonk hem niet meer interesseert. Hij staat midden in zijn bootje, kijkt naar een
voorwerp, dat door een doek afgedekt in het midden van zijn bootje staat, heft dan
zijn handen ten hemel en mompelt:
- Zou er op Aarde een dag schoner dan deze kunnen bestaan? Een dag, die mij uit
de lasten des levens opheft tot het aanschouwen van een nieuw verschiet?
Wang Po Liang heeft het gemompel niet verstaan, tracht zich vergeefs het vreemde
gedrag van den man te verklaren. Tsang, Li Yong en Ma Pei denken, dat de oude
Chinees een kist met verboden koopwaar komt aanbieden.
Nu klimt hij aan boord. Hij doet dat voorzichtig, zijn kleed nauw om het lichaam
geslagen, kijkt op om den schipper te zoeken. Wang Po Liang schrikt als zijn ogen
de blik van den ander ontmoeten. Iets in zijn binnenste tast naar de waarschuwing,
die hij ontving en verloor.
- Ik heb u een lading aan te bieden, zegt de oude Chinees, terwijl hij langzaam op
den schipper toekomt. Zijn stem snerpt. Het lijkt Wang Po Liang, dat de man
plotseling veel ouder is geworden, zo oud, dat hij zich
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niet meer kan voorstellen, dat deze man de kracht heeft gehad het prauwtje tegen de
stroom in van de kust naar het schip te roeien.
Wang Po Liang denkt aan verboden koopwaar. Opium. Andere narcotica, die
alleen in bepaalde streken van China bekend zijn, narcotica, die het lichaam uitputten
en de geest verzwakken. Ook tracht hij te denken aan dingen, die hij zelf niet kent,
want China is een groot land en de raadselen van China zijn velen.
- Nee, zegt hij, niet één zeeman langs de kusten van China zal kunnen getuigen,
dat ik ooit verboden koopwaar heb vervoerd.
De oude Chinees lacht. Hij zegt:
- Gij moogt gaan naar de kusten van de vele zeeën der wereld, maar nergens zult
gij een land aantreffen, waar het verboden is het goed te vervoeren, dat ik u aanbied
naar Shanghai te brengen.... Dan ziet hij hoe de drie matrozen nieuwsgierig en bijna
argwanend naar hem kijken, en hij verbleekt, terwijl zijn korte gestalte zich kromt.
Maar dadelijk herstelt hij zich en daalt af in de kajuit, wacht tot de schipper hem
gevolgd is, kijkt hem met een ondoorgrondelijke blik aan, haalt van onder zijn kleed
een buidel te voorschijn en telt in de handen van den schipper zoveel goudstukken
uit, dat Wang Po Liang ze niet kan omvatten. Als de buidel leeg is, zegt hij zonder
schroom:
- Dit is de prijs die ik betaal. Als gij hiervoor het goed naar Shanghai wilt brengen,
dan zal ik u mededelen wat de kist, die in mijn prauw staat, bevat.
Zijn rust en beheersing verbazen Wang Po Liang, terwijl gedachten van wat hij
voor het goud zal kunnen kopen chaotisch op hem aanstormen, voldoende om hem
niet meer te doen twijfelen. Hij antwoordt:
- Als, zoals ge zegt, het vervoer van de lading die gij mij aanbiedt niet is verboden,
dan weifel ik niet. De zeer hoge prijs zal u dan een waarborg zijn, dat het goed met
alle zorg voor beschadiging zal worden behoed. En het blinkende goud in zijn handen
ziende, vervolgt hij: Ja, voor deze prijs stel ik mijn eigen leven veil, dat ik het goed
naar Shanghai zal brengen.
De oude Chinees barst in een schaterlach los. Dan beheerst hij zijn lach tot een
satanisch masker, strijkt zich over zijn vlasbaard, buigt zich tot Wang Po Liang over,
en zegt:
- In de kist zit een slang.
- Een slang? vraagt Wang Po Liang en staart den ander aan. Staart. De verwonderde
blik van den schipper schijnt den ouden Chinees te beangstigen. Alsof hij bang is,
dat er onvoorziene dingen zouden kunnen gebeuren, zegt hij, terwijl de toon van zijn
stem nederig wordt:
- Ge behoeft niet bevreesd te zijn, dat de slang uit de kist kan ontsnappen. De kooi
is goed dicht, de spijlen staan zo dicht naast elkaar, dat zij er nooit tussendoor kan
komen. Het luikje waardoor ik haar erin liet is goed gesloten.
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Bovendien heb ik haar de laatste dagen genoeg laten eten, dat zij gedurende de reis
naar Shanghai op het voedsel kan teren.
Wang Po Liang knikt.
Omdat nu de ander naar de goudstukken kijkt, kijkt hij ook naar de goudstukken.
Blinkende goudstukken. Hij bergt ze op in een mooi Chinees kistje, dat hij voor het
vervoer van kostbaarheden aan boord heeft.
- Die prijs is u, zegt de oude man en kan een verheugde klank in zijn stem niet
verhinderen. Daarna gaat hij naar boven. Wang Po Liang volgt hem, nadat hij eerst
de toegang tot de kajuit zorgvuldig heeft gesloten.
Aan dek, bij de verschansing draait de oude man zich om, en zegt:
- Gij moet thans mijn woord geloven, als ik u zeg, dat de kist een slang bevat,
want nu, op de dag, terwijl de zon schijnt, kan ik u haar niet laten zien. Ze kan het
licht niet verdragen. Ze behoort tot een vreemd soort, ze is uit een diepe spelonk in
het bos gekomen. Als het zonlicht haar bescheen zou ze onmiddellijk sterven. Daarom
ook moet gij mij beloven, de kist in de kajuit te vervoeren en de doek goed over de
kist te houden. Wilt gij u er echter van overtuigen, dat ik niet heb gelogen, doe het
dan hedenavond, als de zon achter de kim is gezonken. Als het u dan mocht blijken,
dat ik geen waarheid zou hebben gesproken, dan sta ik u toe, dat ge de kist in zee
werpt en de prijs die ik u gaf blijft u.
De woorden van den ouden Chinees bevreemden Wang Po Liang niet. Het is
immers waar, dat, zoals de oude man vertelt, er in de spelonken van het bos slangen
leven, die de zon schuwen, en waar het licht tot hen doordringt, wegvluchten om
zich in hun holen te verschuilen.
Als hij reeds over de verschansing is geklommen, draait de oude man zich nogmaals
om, en zegt:
- Ten leste moet ik nog aan de verplichting voldoen u te waarschuwen, dat de slang
zeer gevaarlijk is. Pas er voor op, dat haar gif u nooit raakt....
Hij stapt in het bootje.
Zodra Li Yong en Ma Pei de kist aan boord van de H o a n g L e e hebben getild,
duwt hij het prauwtje ruw van de scheepswand af, alsof hij bang is een seconde te
lang langszij van de H o a n g L e e te blijven, alsof een vreemde angst hem drijft de
plaats zo spoedig mogelijk te verlaten.
Wang Po Liang kijkt hem na. Zonder op te zien heeft de Chinees de wrikriem
gegrepen en roeit met het hoofd omlaag gebogen, roeit, alsof hartstochtelijke
aandoeningen hem drijven zo spoedig mogelijk de kust van Foochow te bereiken.
Als hij zich meer verwijdert, lijkt het dat het hanteren van de wrikriem hem steeds
gemakkelijker valt, alsof zijn gestalte zich uit de ouderdom opricht. Als hij tenslotte
de prauwen langs de havenkant heeft bereikt, schijnt hij veel jonger en veerkrachtiger
te zijn geworden.
Dan roept Po Liang de matrozen om de zeilen te schavelen, en een uur later heeft
de H o a n g L e e de rede van Foochow verlaten.
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De ganse dag, uitkijkend over zee, zoekend naar de lijn die het schip over het effen
watervlak moet volgen, terwijl de matrozen onder het zingen van hun lied alle zeilen
bijzetten, en de Hoang Lee, golven stuwend, op de koerslijn komt, keren de gedachten
van Wang Po Liang steeds terug naar de kajuit, denkt hij aan de kist en aan de vreemde
inhoud.
Dan gaat de zon onder. Het wordt nacht.
De zee is rustig. Tsang en Li Yong zijn gaan slapen. Ma Pei heeft de wacht.
Wang Po Liang daalt af in de kajuit. De duisternis is niet diep, het licht van de
sterren dringt door, er hangt een schemer van de lamp aan dek. In een hoek staat de
kist. Als de schipper nadert, voelt hij hoe een vreemde sfeer, die de aanwezigheid
van de kist verspreidt, hem beklemt. Dan, denkend aan de waarschuwing dat het gif
van de slang gevaarlijk is, trekt hij de doek voorzichtig van de kist af. Dadelijk ziet
hij dat de kist, eigenlijk een kooi, fraai van vorm is, dat de dicht naast elkander
geplaatste spijlen door een houtsnijkunstenaar zijn bewerkt. Hij ziet een soort luikje,
dat met smallere spijlen is gerasterd. Daarachter twee kleine ogen, gloeiend als
vonken. De slang. De oude man heeft hem niet bedrogen. Hij kan de zilveren schubben
van het slangenlijf zien glinsteren, ziet de kronkels. Niets bizonders. Maar als hij de
doek weer over de kist gooit, lijkt het hem, dat de ogen nog even blijven stralen als
spitse, in het duister stekende vlammen.
De schipper slaat er geen acht op en gaat slapen.
De bries is goed. Ma Pei, de oudste matroos, die nog ouder dan de schipper is,
geeft de wacht over aan Li Yong, den jongste. Li Yong hurkt rustig neer bij het roer
en let op. Het kan gebeuren, dat de wind verandert, dan moet hij de anderen wekken
en Wang Po Liang zal zeggen, hoe zij de zeilen moeten brassen. Maar de wind
verandert niet en de zeilen staan goed. Rustig, in gelijkmatige gang, vaart de Hoang
Lee voort.
Als even later de schipper aan dek komt, ziet hij dadelijk, dat het zicht te helder
is en het licht te blauw. Dat voorspelt storm. Hij herinnert zich de vorige morgen,
toen een geel floers de lucht bedekte en onwillekeurig denkt hij aan de slangenogen,
zoals hij ze de vorige avond in de duisternis zag.
Voordat de wind toeneemt is het middag geworden. Wang Po Liang is niet
bevreesd, want de Hoang Lee is een goed schip, berekend voor de Chinese Zee. Het
heeft reeds vele malen bewezen veel slecht weer te kunnen weerstaan.
Tegen zonsondergang pakken grote, grauwe wolken zich samen. De golven worden
groot en stroef en stuwen op het schip in. De wind is noord-oost, van bakboord. Aan
loef zitten de matrozen, de sterke Ma Pei en de vreemde Tsang, die vroeger visser
is geweest in de Gele Zee, en houden de schoten. Wang Po Liang houdt het roer, en
de lenige Li Yong zit in de mast, gereed om te handelen zodra er iets gebeurt.
Het licht vergrauwt. Ergens achter wolken zakt de zon weg. De storm verhevigt
zich tot een orkaan.
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De Hoang Lee verweert zich. Zij moet op de storm lenzen. En ieder uur drijft zij
verder weg uit haar koers, raakt zij verder van Shanghai vandaan. Over zee, tussen
de golven en tussen de wolken trekt de duisternis samen.
Wang Po Liang vertrouwt op de goden. Hij weet, dat hij daarmee op zichzelf
vertrouwt. De matrozen hebben de zeilen gereefd en hij stuurt. Hij moet waken en
helpt het schip de duizenden aanvallen van zee en wind te weerstaan. De golven
spoelen over het dek en slaan hun kracht stuk op masten en tuig, het schip zakt weg
in de kuilen, die de wind in de zee graaft, maar komt steeds langs de opgezweepte
golven weer boven.
De ganse nacht zitten zij aan dek en wachten op de dageraad. Maar voordat de
dageraad komt, bereikt de storm het geweld van een typhoon. Nu wordt Wang Po
Liang bevreesd. Het vreemde loeien van de storm, het wilde koken van de zee, doet
hem denken, dat de Hoang Lee het wel eens niet zal kunnen volhouden. En zijn
gedachten keren naar de slang, die nu op het slingeren van de jonk, in zijn kooi heen
en weer wordt geworpen, en in woede, met vlammende ogen, zijn gif uitspuwt over
het hout. De slang.... Hij beseft, dat hij nu te laat de waarschuwing, die in de gele
lucht van de vorige ochtend besloten lag, heeft begrepen.
Ma Pei komt naar hem toe. Zijn grijze haren fladderen wild dooreen om zijn stoere
kop, hij is opgewonden en schreeuwt tegen het loeien van de storm in:
- Ik heb met Tsang en met Li Yong gesproken. Zij zijn het met mij eens, dat de
schuld voor het onheil dat ons dreigt, gezocht moet worden bij de vreemde lading
die wij gisteren aan boord hebben genomen. Wij hebben gehoord wat de oude Chinees
zei en wij hebben het begrepen. Die slang is geen gewone slang. Zij is betoverd.
Overal waar zij zich bevindt, zal zij de mensen meeslepen naar dood en verderf.
Daarom moeten wij de elementen, die de Boze tegen ons stookt, bezweren. Daarom
kom ik zeggen, dat we de vreemde lading overboord moeten werpen.
Als Wang Po Liang deze woorden hoort, weet hij, dat zij de waarheid bevatten,
die hij zelf heeft gevoeld.... Maar.... de kist overboord werpen. Hij denkt aan de
vrachtprijs, die zo hoog is, en aan Hongkong waar hij voor dat geld een veel grotere
jonk dan de Hoang Lee zal kunnen kopen, zo groot, dat zij misschien wel driemaal
zoveel lading zal kunnen vervoeren. Zal hij zich echter de vrachtprijs mogen
toeëigenen, als hij de lading verwerpt? Heeft hij den vreemden ouden man niet
beloofd, dat hij er ondanks alles voor zal zorgen de kist naar Shanghai te brengen?
En hij antwoordt:
- De vreemde lading kan de toorn van de goden niet hebben opgewekt... Ook moet
Ma Pei, die toch ouder is dan ik, weten, dat de stormen die in de Chinese Zee woeden,
kort van duur zijn. Nochtans kan ik het verzoek begrijpen. Wacht daarom de dageraad,
die nu toch elk ogenblik door moet komen, af. Wanneer tijdens het doorkomen van
het daglicht de elementen hun
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kracht niet verliezen, is Ma Pei vrij, om samen met Li Yong en Tsang, de kist met
de slang in de golven te werpen.
Ma Pei knikt tevredengesteld en kruipt terug langs het dek. De schipper is
rechtvaardig.
Wang Po Liang is zeeman. Hij weet, dat stormen, die in de nacht losbarsten, het
in het daglicht verliezen. Maar waarom is zijn hoop, dat straks de dageraad de
elementen overwinnen zal, zo zwak?
Varen.
Waar blijft de dageraad?
Uit het duister stuwen de schuimkoppende golven op, maar de smalle streep licht,
die ergens tussen de golven en de wolken de dageraad moet aankondigen, verschijnt
niet aan den einder. Zich vasthoudend aan het roer staart Wang Po Liang voor zich
uit. Zijn blik raakt in de duisternis verdwaald. Dan ziet hij, hoe uit het donker, waar
ergens de kim moet zijn, een witte wolk optrekt, en nadert. Een vreemde wolk. Als
ze tot dicht boven het schip is gekomen, ontstaat een tafreel. Als in trance ziet Wang
Po Liang het interieur van de kajuit. Hij ziet het geldkistje, daarna de kist, maar de
doek is er af gegleden. In ontzetting spert hij zijn ogen wijd open.... De spijlen van
het kistje zijn wijd-uiteen verbogen.
Ver weg aan de kim breekt de dageraad baan. Het licht komt plotseling door. De
duisternis drijft weg van de zee als een schim. Schuimkoppende golven. Loeien van
de orkaan. Onder het beukend water stort de jonk krakend en kreunend in een golfdal
neer. Schipper en matrozen klemmen zich vast aan de verschansing. Onder de
verplettering van de watermassa's richt het schip zich nog maar nauwelijks op. De
strijd van de H o a n g L e e is een doodsstrijd geworden.
Ma Pei klimt naar de plaats, waar Wang Po Liang met veel inspanning het roer
hanteert en zegt:
- Wang Po Liang. De dageraad is gekomen en de elementen nemen nog toe in
kracht. Elk ogenblik kan de boeg worden versplinterd, de masten kunnen worden
weggesleurd, het roer kan worden vernield. Wij moeten de elementen bezweren, ons
met de goden van de zee verzoenen. De slang moet in zee worden geworpen. Slechts
dan zullen we de haven van Shanghai bereiken.
Wang Po Liang stemt toe.
Door de storm die over het dek heen jaagt, kruipen Ma Pei en Tsang naar de kajuit,
gaan naar beneden. Gedurende de korte tijd, dat zij in de kajuit zijn, voelt Wang Po
Liang zijn vermoeden tot waarheid worden.
Als zij even later terugkeren, is het gelaat van Ma Pei zeer bleek. Hij zegt:
- De kist is leeg. De slang is weg.
Tsang grinnikt onbeholpen.
De verweerde romp van de H o a n g L e e kan de waterbergen, die gewelddadig
voor de boeg oprijzen, bijna niet meer verstuwen.
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De schipper ziet de golven als demonen.
De storm blijft voortduren.
Wang Po Liang kan het roer niet verlaten. De matrozen komen naar hem toe en
vragen wat zij moeten doen. Dan, na uren, uren die de H o a n g L e e heeft doorstaan,
als op de middag de zon tussen de voortjagende wolken doorkomt en het tafreel van
de vechtende jonk in het licht zet, zegt hij, dat zij de slang moeten gaan zoeken. Hij
denkt aan de woorden van den ouden Chinees: De slang kan het licht niet verdragen.
Als de zon haar beschijnt, kan ze onmiddellijk sterven.
Ma Pei zoekt het dek af. Tsang kijkt voorzichtig in het logies. De slang is er niet.
Dan dringen zij de ruimen binnen. De slang is er niet. Maar dan, als zij de deur van
de bergruimte waarin zij voedsel en water bewaren openen, spert Tsang zijn ogen
open in ontzetting en schreeuwt:
- De slang! Wij zijn vervloekt!
Hoog heeft de slang zich opgericht en staart Tsang aan. Onder de hypnose van de
kleine, als vuur gloeiende ogen raakt Tsang zijn bezinning kwijt. Hij loopt weg, rent
naar de reling, Hij roept: vervloekt! Zonder om te kijken springt hij in zee en wordt
door de golven als door de armen van een poliep naar de diepte gesleurd.
Plotseling schijnt de jonk gemakkelijker tegen de elementen te vechten.
Ma Pei en Wang Po Liang en Li Yong, die van de boeg af alles heeft gadegeslagen,
staren ontzet naar de plaats waar Tsang is verdwenen.
Tsang is altijd een vreemd mens geweest.
Ma Pei schreeuwt: - Ik zal een bijl halen en de slang de kop afhakken!
Het bevreemdt den schipper, dat hij het roer zo gemakkelijk hanteert. De H o a n g
L e e schijnt wel door de storm te zweven.
Maar als Ma Pei met een bijl gewapend naar de voedselkamer gaat, rijzen de
golven weer als muren voor de H o a n g L e e op. Wang Po Liang ziet Li Yong, die
Ma Pei gevolgd is, de deur van de voedselkamer openen. Ma Pei gaat naar binnen.
Dan gaat ook Li Yong naar binnen.
De schipper weet, dat als zij de slang niet zullen doden, het noodlot van de dood
over hen is gesteld.
Dan hoort hij een schreeuw en even later sleept Li Yong het lichaam van Ma Pei
naar het dek. Ma Pei is dood. Dadelijk toen zij binnenkwamen, zagen zij de slang
en Ma Pei hief onbevreesd de bijl op om haar de dodelijke slag toe te brengen. De
bijl kwam nooit neer. De slang, die zijn kop meer dan een meter boven de grond
verhief, spuwde zijn gif uit, dat in een dunne straal langs de trillende tong spoot en
opging in een wolk van damp. Een damp, die Ma Pei tot de dood toe bedwelmde.
De jonk glijdt langs een ongekend-hoge waterberg, zó hoog en gevaarlijk, dat het
vreemd is, dat het schip dát kan weerstaan.
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Omdat het geen zin heeft het dode lichaam van Ma Pei aan boord te houden, werpt
Li Yong het in zee.
De zon neigt naar de kim.
Wang Po Liang zegt tot Li Yong:
- Zet de deur van de voedselkamer open. De zon schijnt nog. Ik zal je het geheim
van de slang vertellen. Als ze in het zonlicht komt, zal ze onmiddellijk sterven.
Maar hij is bevreesd voor zijn eigen woorden, en Li Yong, die verbaasd heeft
geluisterd, durft niet naar de voedselkamer gaan om de deur te openen.
Dan gaat de zon als een lichte vlek tussen de wolken onder.
Het wordt nacht.
De schipper denkt: als de slang uit de kajuit in de voedselkamer is gekomen, moet
zij door de ruimen zijn gekropen. Dan kan zij ook naar de ruimen terug en hier of
daar zal een spleet zijn, waardoor zij het dek kan bereiken. Hij berust. In de nacht
zal zij een tocht van verderf gaan maken.
Li Yong neemt het roer over.
Urenlang, terwijl de schipper langs het dek spiedt, verwacht hij ieder ogenblik het
kronkelend lijf van de slang te zullen ontdekken. Maar, terwijl de storm voortduurt,
komt de dageraad, en tussen de schaduwen in het duister liet de slang zich niet zien.
De schipper en de matroos zijn totaal uitgeput. Zij beseffen, dat zij voedsel en
water moeten hebben. Maar zij denken aan Tsang en aan Ma Pei, die hun pogingen
om de voedselkamer binnen te dringen met de dood hebben bekocht.
Li Yong staart stompzinnig voor zich uit.
- We moeten de deur open zetten, zegt de schipper, de slang zal naar het dek
kruipen en zij zal sterven. Dan hebben we weer drinkwater en voedsel, we krijgen
nieuwe krachten en we zullen de haven van Shanghai bereiken.
Als Li Yong de moed niet vindt, gaat Wang Po Liang zelf de deur openen.
Maar terwijl de dag langzaam verstrijkt, blijft alles aan boord hetzelfde. Als
eindelijk de avond komt en de duisternis zich over de zee verspreidt, heeft de slang
zich nog niet laten zien.
De storm duurt voort.
Dagenlang.
En iedere dag weer, als het daglicht komt, zet Wang Po Liang de deur van de
voedselkamer open. Soms, als de zon tussen de wolken doorbreekt, schichten op het
deinen van de jonk de stralen van de zon langs de deur van de voedselkamer heen,
maar hoe de schipper ook oplet, nooit komt het lijf van de slang uit het duister van
de voedselkamer naar buiten. En iedere dag drijft het schip meer in de storm af, weg
naar de vreemde zee, die zich uitstrekt tot verre onbekende kusten. Kusten die de
jonk niet zal bereiken.
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Shanghai.
Wang Po Liang weet niet meer in welke richting Shanghai moet liggen.
Honger. Dorst.
Zij hebben geen eten. Zij hebben geen drinken. De voedselkamer is vlakbij: er
liggen broden en koeken, er liggen zakken rijst en zakken met kerrie en de vis hangt
er te drogen, en er staan zakken met water, maar zij weten, dat iedere poging om
daar binnen te dringen hen het lot van Tsang en Ma Pei zou doen delen.
Ellende. De honger tekent zich in hun ogen, hun lichamen verschroeien van dorst,
in hun gebaren komt de angst voor de dood, die hen toch vangt als een weerloze
prooi.
Na een week zegt Wang Po Liang:
- Als Li Yong de slang doodt en mij water en voedsel verschaft, dan zal ik hem
de helft van mijn bezittingen geven. Als de slang dood is, zullen de goden de
elementen doen zwijgen en het aantal dagen kan niet te groot zijn of we zullen toch
nog de haven van Shanghai bereiken. Li Yong kan weten, dat ik een rechtvaardig
schipper ben, die nooit zijn woord heeft gebroken.
Li Yong houdt het roer en antwoordt:
- Nee. In het lichaam van de slang huist de ziel van de Boze. Zodra ik de
voedselkamer binnendring, zal ik evenals Tsang en Ma Pei door de slang worden
gedood.
Dan valt de schipper voor Li Yong op de knieën en bekent:
- De vrachtprijs die de vreemde oude Chinees mij heeft gegeven is zeer hoog. Vele
goudstukken, zoveel, dat ik ze niet heb kunnen tellen, maar de waarde ervan heb ik
geschat op meer dan tien maal de waarde van mijn overige bezittingen. Als Li Yong
de slang doodt, zal ik hem, wanneer we in Shanghai aankomen, het goud schenken.
Dan zal Li Yong een rijk man zijn. Hij zal een groot huis kunnen kopen en een grote
jonk kunnen laten bouwen. Hij zal grote maaltijden kunnen aanrichten, ja, alle weelde
die hij zich in het leven wenst, zal hij zich kunnen veroorloven. Gedurende de vele
jaren, die in het leven nog voor hem liggen, zal hij in grote vreugde onder de rijken
van het land kunnen toeven.
- Nee, zegt Li Yong, en staart naar de wolken.
- Alles wat ik bezit...., mompelt de schipper. Hij kan niet uitspreken. Op dit moment
stuwt een bruisende golf langs bakboordsboeg op. Als door onstuimige handen wordt
de jonk omhoog geworpen, als vurige tongen grijpen de golven het schip beet.... In
grote slagzij stort de H o a n g L e e neer. Wang Po Liang sluit de ogen. Nu weet hij,
dat hij geen hoop heeft gehad en hij voelt dat hij naar dit moment heeft verlangd. De
tijd van de H o a n g L e e is gekomen.
De dood...., denkt Wang Po Liang.
Maar als hij de ogen opent en zich in een afgrond verwacht, ziet hij niets
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dan de jagende wolken, de wild-bruisende, kimloze zee en de jonk, die als een vogel,
ongedeerd, op de aanrollende golven toezweeft. Het schip is niet beschadigd.
Toch valt hij niet op de knieën om de goden voor de redding te danken. Goden?
Hij weet, dat het ditmaal geen goden zijn, die het schip voor de ondergang behoeden.
De volgende morgen is Li Yong niet meer aan boord.
Op een moment dat de schipper in zijn strijd voor de H o a n g L e e al zijn aandacht
aan het roer moest besteden, heeft hij de kleine prauw, die in de kuil van het voordek
stond en er voor diende om in de havens de verbinding met de wal te onderhouden,
van het schip losgemaakt en liet zich op de golven wegdrijven naar zee, weg van de
H o a n g L e e , het schip waarvan hij zeker weet, dat het een dodenschip is geworden.
Als de schipper de vlucht van Li Yong bemerkt, kan hij een lach, die als een grijns
over zijn door uitputting verwrongen gelaat komt, niet verhelpen. Hij lacht. Het land
ligt ergens ver in het Westen. Evenmin als de H o a n g L e e zal de kleine prauw dat
land ooit bereiken. De kokende zee zal het bootje niet sparen. Hij lacht, maar in zijn
hart is hij afgunstig, omdat niet hìj, maar Li Yong op deze wijze de dood durfde
naderen.
Varen.
Wang Po Liang stuurt.
Uitputting.
Shanghai.
In de voedselkamer houdt de slang zich verscholen. Zolang zij leeft blijft de
wild-kokende zee de jonk sparen. In het Chinees kistje ligt de vrachtprijs, de blinkende
goudstukken, die Wang Po Liang tot een rijk man hebben gemaakt.
Weken. Maanden. Jaren.
Het lichaam van Wang Po Liang teert langzaam weg.
Zelfs nu nog krijgen soms de Chinese zeelieden, die met hun jonken de zeeën
doorkruisen, de H o a n g L e e in zicht. Zij schrikken, wenden de boeg, varen in een
wijde boog om dat vreemde schip, dat altijd tegen de golven vecht, te ontwijken. Zij
zijn bang. Want zij, die dichterbij zijn geweest, hebben gezien, dat dat geheimzinnige
schip niet door een man, maar door een geraamte wordt gestuurd.
De schipper Wang Po Liang.
Halsstarrig stuurt hij de H o a n g L e e tegen de golven in, en ten hoogste, de
enkele maal dat de zon door het hemeldek breekt, kijkt hij op om naar de open deur
van de voedselkamer te staren. Hij wacht tot eens de slang zich door nieuwsgierigheid
zal laten drijven het dodelijk daglicht te zoeken.
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De wijze menschen zijn de liefste niet
door A. Hendriks-Kappelhoff
De wijze menschen zijn de liefste niet!
Zij bouwen zich een schoongelijnd paleis,
Maar hooren ze ooit de vrije tooverwijs
Van 't onbegrensde liefdelied?
En wijzen kunnen nooit de rijksten zijn!
Zij zijn bezitters van het zuivre uur,
Maar zien zij ooit van 't wiss'lend avontuur
Den gouddoorlichten wonderschijn?
Hun gave is: te zijn als 't baken is,
Een punt van rust in 't zoekende gewoel.
Maar kennen ze ooit van 't menschelijk gevoel
Den dorst en dan.... de lafenis?
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Celine en het kind
door Lode Zielens
I
HET wordt avond en Mie Groot gaat slapen. Zij roept Celine en die weet het dan
wel, die zinkt knielend vóór het hooge bed, waarin de bazin te hijgen ligt; Celine
vouwt de bevende handen en bidt luidop tot Mie Groot slaapt. Lang kan het duren
éér het dunne lichaam tot rust is gekomen en de angsten vergaan. Celine's stem
verzwakt. ‘Luider’ roept nijdig Mie Groot. Celine's stem snikt. ‘Luider, ik hoor u
niet’ beweert Mie Groot. Als de bazin eindelijk met zuchten en sidderen ophoudt en
in ijlen slaap bevangen ligt, sluipt Celine naar den zolder. De nacht is nu voor haar
alleen. Maar Mie Groot neemt dien nog. Celine kijkt door het raam, het huis staat
bij de kalme, klare rivier. Er is een schip, er is een man en ginder de stad. In elken
droom vergeet Celine de deur achter het huis te sluiten, glijden zwijgende schippers
door de gangen en vermoorden de bazin. Maar Mie Groot kan niet echt dood, zij
komt Celine ranselen omdat de deur ongesloten bleef. Dan moet zij óp en bidden,
opdat Mie Groot niet vermoord zou worden. In haar hemd ligt zij voor het bed, hoog
als troon en Mie Groot staart vertwijfeld naar de zoldering. Soms voelt Celine hoe
dat rustige water haar naar zich toe zuigt; zij zal verdrinken, daar is geen weerhouden
aan. Maar éér het water zich ontfermend over haar sluit is het koude hart al bezweken
van angst en benauwenis. Zoo jong, zulk leven, zulke dood. De schipperin heeft eens
verteld dat Mie Groot zoo rijk is, als het water diep. Maar niemand waagt nog te
zeggen hoe zij dit geld verwierf. Mie Groot haar ouders woonden heel alleen in het
veld, haar broer is naar Kongo getrokken en nooit meer teruggekeerd, over haar vader
is het beter te zwijgen; hij heeft immers gezeten! Als jong meisje is Mie uit dienen
gegaan bij de juffrouw op het kasteel, - en die lag, iedereen weet het wel, op een
morgen stokstijf. En zwart uitgeslagen, heere god! Het parket is daarvoor naar het
dorp gekomen. Thans durft geen mensch er nog verder over spreken, want Mie Groot
laat gauw met het tribunaal dreigen.
Zij zit nu al jaren als een zwarte spin in dit oude huis, nogal vlak over dit van den
burgemeester, komt weinig buiten en weet toch wat ze over haar vertellen. Bewijs
eens dat zij de juffrouw van het kasteel vermoord heeft, gewurgd of vergiftigd, wie
zal het zeggen? Zij heeft in ieder geval geërfd, want zij stond in het testament.
Nog dit: zij wilde het destijds met den burgemeester aanleggen! Meneer Roosen
heeft haar inderdaad bezocht, maar hertrouwde toch met zijn meid, wat niet noodig
was voor de menschen van zijn dorp, zij wisten wel dat hij
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véél om haar gaf, van toen de burgermeesterin nog leefde. Andere mannen hebben
zich bij Mie Groot aangemeld. Mie vroeg hoe zwaar ze wogen. Niemand had genoeg
lood in zijn zakken en zoo is Mie alleen oud geworden en zal ze sterven, zooals ze
haar eigen moeder sterven liet: heelemaal alleen! Maar van Mie's angsten weet
niemand. Celine wil wel hooren vertellen over haar bazin, maar zij zelf durft niet
eens haar naam uitspreken tegen ander.... Toen op een middag Celine over het plein
kwam, trad Mie Groot op haar toe. Zij had het al gehoord dat Celine, dien nacht, in
haar hemd den hof was ingevlucht, zoogezegd omdat nonkel Charel naar zijn ziek
dochtertje kwam kijken, dat aan Celine's zijde sliep. Mie Groot stond daar nu plots
opgerezen voor dit verschrikte vogeltje van een Celine. Gij zijt alleen, ik ook. Uw
nonkel zal u niet gerust laten. Zestien jaar en al volwassen! Kom bij mij, gebood Mie
Groot. Celine begon te schreien. Mie Groot's blikken staken haar door geheel het
lichaam. Zij kon niet wegloopen, werd als toegehaald naar de lange, magere vrouw,
met oogen als deze van Lucifer, met dien dunnen mond: een kwaadaardige streep.
Zestien jaar en al zóó volwassen, herhaalde hijgend Mie Groot. Wilt gij in de stad
gaan dienen? Dat is uw ongeluk. Uw dood. Gij zijt zonder hulp. Gierig wijf, dacht
Celine, als ons moe en onze va nog leefden, gij zoudt mij niet hebben. Maar nonkel
Charel....
Celine ging met Mie Groot mee. Op een avond begon Mie te gillen dat ze haar
kwamen wurgen. Die achterdeur stond open en de moordenaars slopen langs daar
binnen! Celine hoorde het in bed. Zij sloeg de dekens over het hoofd en zweette zich
nat van angst. Toen stond Mie plots voor haar, sidderend. Kom mee. De wereld is
vol zonde en vuilheid. Blijf bij mij, als ik sterf. Alleen de gebeden van een maagd
kunnen mij helpen.
Van dien stond af moet Celine elken avond bidden. Hard op. Met bloote knieën
op den kouden vloer. Mie tracht zuchtend en klagend mee te bidden. De schaduw
van Celine hangt als een wolk over het bed en op den muur. Het kaarsvlammetje
danst van onrust mee op Mie's kreunen en smeeken. Maar ook Mie ziet de zwevende
schaduw op het muurvlak en wijst er soms naar in een kramp. Dáár, Celine, och kijk
niet om. Zóó wordt, al twee jaren lang, gebeden, woest, vertwijfelend, vervloekt en
verbeten in dit oude, klamme huis, nabij den vrede van klaar water en vlak over de
burgemeesters woning, waar de zonen van de meid mannen worden. De jongste heeft
vandaag nog Celine van het gelaat naar de borst bekeken en geglimlacht. Er trok een
koude rilling over haar rug....
Nu begint Mie ook al over dag te beven. Zij wordt bleek rond haar neus en mond;
Celine koelt haar dan het verwrongen gelaat, gebed ná gebed stamelend. Als het
voorbij is barst Mie Groot in schreien los. Celine heeft even medelijden met haar.
Niemand heeft zich zélf gemaakt en de bazin is zoo alleen.
Later weet de jongste zoon van den burgemeester Celine in de lenden te
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nemen. Is het waar, vraagt hij dan, dit van uw nonkel? En was het in uw hemd dat
gij moest vluchten? Zij zijn samen op een wegeltje tusschen twee hagen. Zijn hand
brandt op haar heup, zijn adem gloeit haar toe. Heere god, zucht zij, en valt bijna
slap in zijn armen. Meneer Pierre kijkt verveeld om zich heen. Wat nu, met dit schaap?
't Is over, zegt Celine. Meneer Pierre stapt vlug weg. Aan den bocht kijkt hij nog
eens om en wuift haar vormelijk toe. Terwijl zij het vertelt vraagt zij zich af hoe zij
het kan, hoe de woorden haar over de tong komen, maar zij zegt tóch aan Mie Groot
dat Meneer Pierre er nog over begonnen is, dit van nonkel Charel en haar op het
wegeltje daarom staande hield. Hij heeft een aardje naar vaartje voegt zij daar dwaas
aan toe en ineens wordt Mie Groot kwalijk. Nu geen handdoek met azijn. Celine ligt
geknield voor haar. Vol schrik wendt zij het hoofd: de achterdeur is open gebleven.
De gloed van de avondzon zet het huis in brand. God, geef Mie Groot haar adem
terug. Een schip zweeft voorbij. Celine heeft geen kracht om verder te bidden. Mie
richt zich op en valt terug. Waarom staart ze zoo ontzet als met blinde oogen naar
dien muur achter de wanhopige Celine? Op den dijk staat als een rots de man van
de boot en kijkt naar binnen. De deur! Mie weet het van de deur. Langs dáár zal de
Dood komen. De zon brandt Celine's oogen. Bidden, Celine. Ik kan niet meer, Mie
Groot. De bazin komt recht, hijgt, piept; de oogen treden uit de holten. De muur.
Mie werpt de dekens weg, stijgt óp en stijve handen grijpen naar Celine....
Nu het water voor Celine.
Neen, de stad.
Drie uren heeft zij gegaan. De man op den dijk heeft de vluchtende hinde
nágekeken. Lang voelde zij dien blik. Riep de man haar niet om op zijn lichter te
komen? Thans zit zij aan den duisteren stroom in de stad. Het is koud om haar, het
is koud in haar hart. Er is geen licht. Mie Groot heeft de koperen zon verduisterd.
Huiverend ontwaakt Celine in den ochtend en gaat schreiend naar tante Elodie. Harde,
norsche, zwijgende menschen stappen haar voorbij, het is een stugge, gesloten
morgenstad waar zij aarzelend binnentrekt. Tante Elodie is rond en breed van zorgen.
Wat komt gij hier doen? Ik zoek hier werk. Heeft Mie Groot u doorgezonden? Zij
zal u toch betaald hebben? Waar zult gij slapen? En hoe gaat gij hier uw kost
verdienen? Ik dacht.... op de tabakfabriek waar gij vroeger.... Maar waarom niet terug
naar nonkel Charel? Hij kwam toch maar eens naar Liza zien? Daarom is hij toch
vader? Die van mij kijkt naar die van ons niet om. Tante Elodie? Allez goed, ons
Marieke zal wat opschuiven. Gij zijt toch de eenige dochter van ons Fien....
Dit is haar de stad: roode daken, rookende schouwen, kijvende menschen,
ongedierte op de kamers bij tante Elodie, straten en pleinen waar het benauwend en
's avonds plezierig is.
Dit is haar de fabriek: donkere zalen, geroes, gegil, gezoem; stof, vuil, stank...
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Harde harten. Waar is het zachte gevoel van teerheid, waar zoete klank van een enkel
woord, waar hartelijkheid van een gebaar, innigheid van een blik? Celine heeft
gebeden, op bloote knieën, vóór het bed van Marieke. Tante Elodie heeft er om
gelachen, nu bidt Celine stil. Nóg voor Mie Groot, opdat zij rust zou vinden. En dan
ook voor haar, dat zij tevreden worde met deze benauwenis, met dien stank van
achterbuurthuizen in een werk-stad en rustig zou wezen op de fabriek. Nonkel Lowie
is 'n goeie kerel. Die stemde dadelijk in. Als gij thuis zijt, zegt hij, moet ik niet meer
rooken. Ge draagt overal tabakreuk met u mee! Dat zal profijtelijk worden voor uw
vrijer! Ons Elodie rook vroeger óók zoo. Ik durfde haar niet met een lucifertje naderen
uit schrik dat zij in brand zou vliegen. Ik ben dan maar gaan pruimen....
Celine heeft nooit geweten dat Nonkel Charel zooveel tante Elodie komt bezoeken.
Hij kijkt rakelings langs haar heen en verkneukelt de handen. Er is een groote stilte
in hem, ge zoudt zeggen: een groot verdriet, maar het is misschien meer een geheim,
waaronder hij lijdt, zooals Mie Groot zooveel geleden heeft onder een geheim. Hij
komt 's avonds, - als hij heen is rilt Celine in bed. Misschien heeft hij zich ook vergist
en kwam hij maar kijken naar Liza! Neen, nonkel Charel!
Elken avond helpt zij tante Elodie. Twee kamers zijn spoedig schoon gemaakt,
dan loopen tante en nicht een straatje óm. Soms mag Marieke mede.
Maar dit is nog geen teederheid! Tante Elodie is blij dat ze kan klagen over Lowie.
Die verspeelt nu alles met zijn duiven, ik snijd ze vandaag of morgen nog den nek
over.
In de fabriek lachen ze allemaal om Emiel, - en ze houden allemaal van Emiel.
Zij lachen er om dat zulken struischen kerel zulk wipneusje heeft. Dat geeft zijn
gelaat iets kinderachtigs, iets onvolwassen. Zij plagen hem, maar hij plaagt terug.
Elken avond spreekt zij tante Elodie over dezen Emiel. Zóó jong is hij niet meer, hij
is soldaat geweest, - en plots zwijgt ze over hem. Emiel heeft haar dien namiddag
opgenomen en gezegd: ‘ik vrij met u’. Zij lacht omdat zij hem niet geloofde, maar
's avonds wachtte hij haar óp en bracht haar naar huis. En de volgende avonden ook.
Hij trakteert haar, biedt geschenkjes, welke zij moeilijk voor tante Elodie kan
verstoppen; het wordt ál moeilijker om bidden. Eerst in den laten avond is zij alleen,
Marieke slaapt, nonkel Lowie verdedigt in de andere kamer zijn duiven en soms
hoort zij den bootwerker van over het portaal snikken als hij dronken thuis komt.
Vergiffenis, Louise, alles is weer op.... Maar de nacht is schoon en diep. De stilte is
als de kuil, waarin zij als kind zoo gaarne zat. In de stilte denkt zij méér aan Emiel
dan aan wat anders. Zij is hem nu gewoon, zij is verheugd als hij op haar wacht, hij
heeft beslag op haar gelegd; hij zoent haar niet eens, omvat haar lenden slechts af
en toe, maar lost aanstonds, want hij is beschaamd over zulke zottigheid. Zijn stem
is zwaar en rustig. Hij kan met de oudste mannen van de fabriek het bedaardste
praten. Het zal wel waar zijn
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dat hij méér van haar houdt dan bijvoorbeeld nonkel Lowie van tante Elodie. Bij
Emiel wordt zij kalm, zeker van haar zelf; komt het doordat zijn ouders van den
buiten zijn? Emiel is gezond, levenslustig. Het zal goed wezen met hem altijd samen
te zijn. Misschien krijgen zij wel een kind. Lieve god, nu nog niet, láter. Soms
wandelen zij door donkere straten. Zij vleit zich dan tegen hem aan, maar het is of
hij bang is van zulke onbekende duisternis. Geen gebaar van teerheid, geen innig
woord, als brutaal lachen om jonge menschen, die elkaar in het fluweel van den
avond liefhebben, - zooals zij wilde dat hij haar zou liefhebben, och niet zoozeer om
de drift van een kus, maar om de warmte van het hart, om de innigheid van het woord
en de teerheid van het gebaar. Emiel is de goedheid.
Nonkel Lowie heeft hen gezien. Niet meer buiten 's avonds of trouwen, zegt hij.
Ik ben veel te bang. Ik wil geen andermans kinderen groot brengen. Zoo-zoo, nonkel
Lowie, duiven wel.... denkt Celine. Er blijft toch nog altijd de weg naar huis. Op een
Zondag, als nonkel Lowie, zijn triomf viert - hij won zoo waarlijk een penduul, ziet
ge wel, stom wijf van een Elodie? - ritselt zij weg. Zij dansen. Uit den drom duikt
een vriend van Emiel op: Frans, slank, jong, schoon! Och, dit is het niet! Die bruine
oogen, met hun klacht van vereenzaming, deze fijne mond en zijn geheim, zulke
tengere handen en een blanke stem! Gij zwijgt allebei zoo hard dat ik het hooren
kan, zegt Emiel, danst maar eens. Hij is heel ver, die Frans, en héél nabij. Hij zwijgt
en staart haar bijna niet aan. Maar als hij zou spreken, zou hij minder zeggen. Nu
legt hij de hand op haar schouder, - en plots houdt zij weenend met dansen op. Welke
vreugde, dat hij begrijpt waaróm zij weent. Die stommelingen gapen haar als kalveren
aan, Frans wijkt terzijde als Emiel naar Celine toegeloopen komt. Wel gij bleetsmoel,
scheldt Emiel hartelijk. Frans zwijgt en kijkt haar vluchtig aan. Zijn oogen zijn als
geloken, hij kijkt door zijn groote wimpers en met vreugde en ontzetting merkt zij:
hij weent óók, al is zijn gelaat effen, onbewogen. En waarom? Zij hebben geen woord
gezegd, zij dansten even en keken elkander aan. Toen schreiden zij. Biddend, dien
avond, denkt zij huiverend aan Mie Groot. Die kreeg de burgemeester óók niet. De
volgende dagen zwijgt Emiel. Het is of Frans bij haar is, of Frans met haar samen
gaat, aan haar zijde wraar Emiel stapt. Ge moet niet zoo zuchten, zegt Emiel. Ik ben
ziek, antwoordt ze. Met Marieke gaat zij eens in de Volkstraat schoenen koopen. Als
zij buiten gaan treedt toevallig Frans in de gang. Hier boven woon ik, Celine. Hij
houdt lang haar hand in de zijne. Vroeger, meneer Pierre.... Dag, Celine.... Celine,
zucht hij. De zoete klank van zijn stem, de innigheid van het gebaar; meneer Pierres
stem klonk hard, hard en leelijk als de hare, hard als de stem van de menschen van
haar dorp; en dan is het voorbij. In het donker van de trapkast verdween Frans. Aan
hém voelt zij zich onverbreekbaar verbonden, maar zij hoort Emiel toe. Soms zijn
zij gedrieën. Emiel spreekt rustig, maar het is of zij vergif in heeft. 's Avonds
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denkt zij meer aan Frans dan aan Emiel. Hij houdt van mij, maar hij zwijgt om Emiel
geen pijn te doen, waarom spreekt hij niet en als hij zou spreken, zou ik dan?.... Maar
laat uw vrijer toch boven komen, zegt nonkel Lowie, gij teert uit van liefdeverdriet.
Ge hebt uw jaren. Als tante Elodie zoo oud was als gij.... Gij staat gespannen gelijk
een boog. Is dit jong zijn? Dien avond stapt Emiel uit zich zelf mee naar boven.
Trouw maar gauw, roept nonkel Lowie als hij Emiel ziet. Emiel laat garsten halen.
Er is geen betere kerel op de wereld dan die Emiel van ons Celine. Elodie, ik had
zoo'n zoon moeten hebben, leelijk wijf, dat ge daar zijt. En hij tenminste houdt van
duiven. En voor wanneer de trouw?
Dien dag komt ook nonkel Charel en zijn zieke vrouw over. Celine, zegt hij schuw,
hier zijn een paar duiven voor uw man. En ons Liza geeft u deze sprei, ze heeft ze
zelf gecrocheteerd. Och, merci nonkel Charel, maak geen attentie dat ik nu ineens
moet schreien. Z'is 'ne bleetsmoel, roept Emiel. Als ze danst. ....Emiel heeft Frans
niet als getuige willen vragen, zijn oudste broer komt dit toe. Hier zijn de ouders van
Emiel, de broers en de zuster, menschen die nog altijd bang zijn van de stad, groote,
verlegen menschen, waarvan nonkel Lowie zijn werk maakt om hen een beetje
vroolijker te stemmen. Celine droomt. Het kán niet waar zijn dat zij vandaag trouwt,
dat er ergens in deze enorme stad een huishoudentje wacht op haar, dat zij morgen
en de andere dagen in dit huishoudentje de huisvrouw zal zijn. Maar er is nog iemand
anders in deze stad; een blik volgt haar, daar ligt een hand te branden op haar
schouder. Komaan! Om half twaalf is zij de vrouw van Emiel. Bij tante Elodie zullen
zij koffie drinken en dan....
Heere god! Nu komt het. Dit heeft een jongen voor u gebracht, Celine. Nóg een
cadeautje, lacht Emiel. Wij varen goed. Dat zal van Frans zijn. Zij kijkt hem smeekend
aan. Met bevende handen rukte zij de touwtjes los. O, bewonderen de anderen. Een
groen-zijden zakdoekje. Anders niets. In de hoeken borduurde een vaardige hand
drie bosjes vergeet-mij-nietjes. Anders niets. Drie vergeet-mij-nietjes. Vergeet mij
niet. Frans! Die blik, déze hand. Emiel! snikt zij. Maar zij groeit. Frans heeft haar
geroepen. Ze kan niet de vrouw zijn van den éénen, met het hart vol van een ander!
De stilte is niet te verdragen. Zij steekt het zakdoekje in haar taschje, brengt het plots
naar den mond, om haar snikken te smoren, kijkt allen verbijsterd aan, vlucht.
Frans slaat weenend de armen om haar heen. Dat gij gekomen zijt, dat ik hier ben,
dat wij elkaar liefhebben!

II
Was hij van het soort van meneer Pierre? Een jaar van groote genegenheid, de hemel
op aarde. Celine, - o, Celine! Een jaar van groote vriendschap. Ik ga vanavond eens
naar de cinema. Gaat ge mede, Celine? Een jaar van stilte,
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van lijden onder onverschilligheid. Vrouw zonder geheim voor den man, man die
aan andere dingen denkt dan maar alleen aan zijn vrouw. De vrouw, niet zijn vrouw.
Tonia nu. Zij is groot en donker. Zij zingt op concerten en haar stem wekt huiveringen
in het mannenhart en roept verten op van ongebreidelden hartstocht.
Celine zingt nooit. Celine zwijgt. Dagen, weken.... Zeg toch iets, barst hij uit, ik
kan niet leven met een doode. Och, Frans! Ja, ik ben een schoelie, ik weet wat gij
denkt. Heel de stad is vol vrouwen en ik nam de vrouw van een vriend! Maar ik lijd
daaronder, weet ge het? Als ik Emiel zie, weet ik niet wáár kruipen. Ik kan zijn blik
niet verdragen! Waarom heeft hij niet den moed om mij plat te slaan? Omdat hij nog
van u houdt. Hij is een velowinkel begonnen in de Provinciestraat - zonder vrouw,
hoe kan het hem goed gaan? Ik houd van u, Frans. Daarom kwam ik. Vergeet mij
niet, Frans.... Die tijd is voorbij, Celine. Wij blijven geen kinderen. Bij mij is hij niet
voorbij, Frans. Bij u ook, Celine. Laat mij toch niet alleen, Frans! Frans!! Waar moet
ik heen?
Hij laat haar toch! Als hij op een avond niet naar huis komt weet zij het. Vrouw
alleen nu. Trage gang naar een fabriek. Eenzame avonden, treurige Zondagen. Geen
troost van een kind, van háár kind. Zichzelf niet hervinden in een kind, het beeld van
den geliefde niet zien klaren uit de oogen van een kind. Welke geliefde? Wat
beteekenen tante Elodie en nonkel Lowie, waar zij 's Zondags gaat? Wát haar vriendin
Hélène, sedert jaren verloofd en wier geliefde om raadselachtige reden niet wil
trouwen? Het leven van Hélène verbloeit, het hare ook. Is zij nu eenzamer dan in
den laatst en tijd, toen Frans nog wel bij haar, maar niet meer mét haar was? Het is
oudejaarsavond, een stukske van den avond bracht Hélène bij haar door, nu is zij
naar haren Willem. Onder en boven haar is er vreugde - meer gerucht dan vreugde
-; er is een kind, dat zijn nieuwjaarsbrief voorleest, en een vrouw, welke snikkend
het hoofd in de peluw bergt. Celine.
Den volgenden ochtend is ze op weg naar tante Elodie, brengt wat geschenkjes
en daar staat ineens, als uit den grond gerezen, Emiel. Hij wil doorloopen, nóg
zwaarder is hij geworden, stroever en ernstiger, trager, ouder! Maar hij komt terug.
'Ne gelukkige, Celine. Van's gelijke, Emiel. Stilte. Wat zal ik zeggen.... Celine, ik
zou u moeten spreken. Nu gaat het niet. Ge gaat nieuwjaar wenschen? Ik ook. Toch
wel.... Wandelt ge even mede? Hebt gij u geamuseerd? Celine, dat was niet schoon
van u. Zal ik u eens wat zeggen? Ik ben niet kwaad geweest op u. Op hem. Waarom
moest hij u hebben? De stad zit vol wijven, maar gij.... Och, Celine.... En nu heeft
hij u laten zitten. Tante Elodie heeft het mij gezegd.
Zij zijn blijven wandelen tot vóór zijn winkel, zij is mede binnen gegaan en toen
hij haar trotsch alles toonde en haar, tusschen zijn verklaringen in, smeekend bekeek,
werd zij overstelpt door de goedheid en de hulpeloosheid
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van een man alléén - háár man - en is gebleven. De vrouw van Emiel....
De tijd is als water in uw hand. Wat vervliet keert niet meer. Jaren komen, jaren
gaan, veel sterft ons af, maar er zijn verlangens, die met ons opgroeien en sterker
worden met den dag. Zij gaan niet in vervulling, op den duur durven wij niet meer
in hen gelooven en willen wij hen vergeten, maar ze blijven in ons leven en als wij
het heel koud hebben, warmen wij ons aan hen. Zij worden het eiland in de zon en
in het stralende blauw, waarheen wij vluchten als het ons te benauwd wordt of als
wij heel alleen willen zijn in zoete eenzaamheid. Verlangens zijn stille
goudglanzingen, ze doortrekken ons als wij er ons het minst aan verwachten, wij
zouden zoo goed als dood zijn indien zij niet af en toe ons hoofd komen beroezen
en het hart verwarmen. Het leven schittert dan als een klare weg vóór ons. Ook wij
hebben een doel op dien weg, hoe schamel het ook weze....
Zij spreken niet meer over het verleden. Hij wordt de burgerman en zij, de
burgervrouw, die rustig naast elkaar leven en goed vooruitkomen in de wereld. Zij
is een bazige zakenvrouw, hij weet zijn arbeiders te leiden. Op Zondag wordt de
winkel gesloten en leggen Emiel en Celine bezoeken af! 's Avonds gaan zij vermoeid
te rust en Maandag is de eerste dag van de week, dat het geld verdiend wordt. Emiel
weet er niets van dat zijn vrouw uren lang te bidden ligt aan zijn zijde, dat zij
bijzondere missen laat lezen, dat zij soms de klamme hand tegen het warme voorhoofd
slaat. De diepe stilte in haar ontgaat hem, hij heeft zijn werk, hij heeft de
gebuurtekring, waarvan hij president is en hij kan zich getroosten over zijn kinderloos
huwelijk met zijn petekinderen, de zonen van zijn arbeiders. Met iederen
Nieuwjaarsdag vergast hij hen op krentenkoeken met chocola. Elk jaar blijven er
weg, elk jaar komen er bij. Elk jaar glanst hij heel den dag, om 's avonds triest te bed
te gaan. Dan neemt hij heel innig Celine in de armen. Celineke toch! Celine heeft
zich heel den dag ongelukkig gevoeld: Ons Heer straft mij zwaar, hij geeft mij niet
de genade van een kind. Ik heb nog altijd niet zijn vergiffenis verdiend. Vroeger
heeft zij Emiel wel eens gevraagd of hij geen zonen verlangde van haar. Zulke last,
wat hebt gij er aan, had hij geantwoord, alleen maar moeilijkheden láter.... Zij wordt
nu oud, als het komen kon, nú, dan heere god, spoedig zal het niet meer kunnen.
Maar Emiel gunt haar geen kind. Hij is het werktuig van God.... Frans is zij geheel
vergeten, vergeten dat zij eens in tranen is uitgebarsten toen hij met haar danste,
vergeten dat zij, pas terug bij Emiel en op een Meiavond vol verlangen naar een kind,
huiverend heeft gedacht dat zij dien eersten oogenblik weende omdat het ongeluk in
haar werd gelegd en hij, omdat hij dit ongeluk in haar bracht. Nog niet zoo heel lang
geleden is Frans bij Emiel om werk komen vragen. Toen hij den winkel binnen trad,
ging zij direkt Emiel halen en bleef in de woonkamer. Emiel heeft Frans als
handelsreiziger aangesteld. Nu wordt over Frans niet meer gesproken. De zaken
nemen grootere uitbreiding; Emiel koopt den handelsreizi-
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ger een motorrijwiel. In geen jaren spreekt Celine met Frans. Soms rijden Emiel en
Frans samen uit, Emiel neemt dan op de duo-zitting plaats, zij is al den tijd van hun
uitblijven angstig, er zal nog wel eens een ongeluk gebeuren. Maar als Frans een
ongeluk maakt kan het ook zijn dood kosten, niet die van Emiel alléén! Dit is geen
troost, want gesteld dat Frans zijn leven beu is? Aan wat is een vereenzaamde jongman
in het leven gehecht? Zij merkt het wel dat ook Emiel, soms zweetend van angst op
het tuig plaats neemt. Waarom doet hij het dan? Waarom verhaalt hij haar nooit eens
wat Frans onderwege vertelt, waarom zegt hij nooit wat hij allemaal denkt als hij al
dien tijd op den gebogen rug van Frans kijkt?
Het is nu weer Nieuwjaar geweest, dien avond had zij den moed hem over een
kind te spreken. Hij zwijgt norsch. Wij zijn er te oud voor, wij moeten ons maar
troosten met de kinderen van ander. Laten wij een kind aannemen, Emiel. Poos. Dan:
Later halen ze het van ons terug. Wij kunnen voorwaarden maken, Emiel. Zult gij
ooit een moeder haar kind kunnen weigeren? Waarom onthoudt ge het mij, denkt
ze, maar zegt; als we een weeskind groot brachten? Weer poos. En last hebben met
de familie? Ik zal het licht maar uitdraaien. Line, onze tijd is voorbij. Daarbij, wij
hebben het veel te druk om een kind groot te brengen. Zeg mij eens eerlijk: voelt gij
u sterk genoeg om een kind tot een eerlijk mens op te leiden, - gij, Celine?
De avonden zijn eenzaam voor een verlaten hart. Emiel's genegenheid is als een
uitgebloeide plant. Hij leest zijn krant, dut in, - zij bezoekt Hélène, wandelt door
klamme avonden liefst nog alleen. Zij wordt waarlijk oud, het gelaat is opgedrongen,
de heup verbreed, de gang traag. Zij glimlacht triest toen zij zich zóó in den spiegel
van een avondstraat zag. Maar dienzelfden avond schrok zij nog meer voor de starre
bleekheid van haar gelaat, voor de fonkeling van haar diepe, bruine oogen, voor de
gulzigheid van haar mond, voor de weligheid van haar borst. In de warenhuizen glijdt
haar aarzelende hand over blonde meisjeshoofden, wendt zij zich bevend áf van
jonge moeders. Zij blijft poozen voor de uitstallingen van kinderkleedjes, van
schoolbenoodigdheden; als zij een vrouw met een welvenden schoot nadert ontroert
haar dit zoodanig dat zij niet verder kan, een vrouw met een kind aan de borst is haar
de heiliging van het leven. Marieke is getrouwd, als ons kind een meisje is zal het
Celine heeten, naar u, zegde nog déze week Marieke. Celine werkt mee aan den
kindskorf, heeft veel meer gereed dan Marieke zélf. De avonden hebben thans een
doel.... Emiel moet maar niet weten dat zij kindersmutsjes, hemdjes, navelbandjes
maakt....
Emiel heeft het nooit geweten. Op een avond rijden hij en Frans met de gauwte
naar Brasschaet. Ternauwernood heeft hij haar gezegd dat hij weg moest, maar het
wordt tien uur, elf uur - het is middernacht en zij zijn nog niet terug. Wat heeft Frans
met Emiel uitgehaald? Ging ooit de tijd zóó traag? Zij werpt een mantel óm en gaat
aan de deur postvatten. In de verte
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dommelt een trein, nabij klinkt een stap, lichtglanzen van lantarens hangen over de
nacht-stille straat. De stilte wordt eenzaamheid, eenzaamheid klimt in angst tot
verlatenheid. Celine loopt naar Emiel's zuster. Jeanne woont achter den hoek, zal zij
boos zijn midden in den nacht geroepen te worden? Doe eens open Jeanne, Emiel is
nog niet thuis. Ik ben zóó ongerust. Nooit blijft hij uit. Hij is met Frans naar Brasschaet
gereden, ik ben binnen een half uurtje weerom, zegde hij, ik was wat aan 't naaien
en hoorde maar half wat hij zegde. Och, Jeanne, er zal toch niets gebeurd zijn? Kom
mee naar ons, Jeanne. Ik durf niet meer alleen thuis blijven.... Hij moest eens dood
zijn.... Met Jeanne, zijn zeer vertrouwde zuster, zit zij nu in de keuken. Jeanne is
tegen den morgen ingeslapen, al dien tijd heeft zij gebeden. Dan begint zij te denken
aan het werk dat nog op den winkel staat, Louis moet dit beginnen en Joseph dat!
Waar zij nu mede in haar hoofd zit, ze kunnen nog voort aan wat zij bezig waren!
Daar is Frans met den arm in verband, met het gelaat grauw, met een doodsmare?
Madame, zegt hij.... wij zijn tegen een boom gereden. Emiel is in 't ziekenhuis....
Dood? Frans! Neen, Celine, ik kon het niet verhelpen, geloof mij, Celine, Celine! Luister toch.... 't Heeft.... Het heeft lang geduurd eer zij ons vonden. Celine, o, Celine!
Zij mogen er bij, maar hoe zou hij haar kunnen herkennen, en Jeanne en Frans?
Een heel klein stukske van zijn gelaat, alleen een heel klein stukske van zijn gelaat
is te zien. De rest is weggedoken achter windsels en onder lakens.
't Is in den kop, zegt de zuster, houd maar goeden moed Madame, 't zal lang duren....
't Heeft lang geduurd. Elken dag een bezoek, elken dag het verdriet dat hij haar
niet herkent, dat hij bijna niet te herkennen is, elken dag den dood zoo nabij te weten!
Weken, die vergaan in bidden en vasten. Maar welke razende vreugde als Emiel vaag
glimlacht en tracht de hand te heffen tot een groet. Emiel, Emiel! Schrei maar uit,
zegt de zuster, 't zal u goed doen. Pietje de Dood zal hem nu nog niet meenemen.
Frans werkt voor twee. Wil hij daardoor laten vergeten dat hij vooraan zat toen
het ongeluk gebeurde? Zij spreken vaak samen, Celine en Frans, alleen maar over
den winkel. Zij durft hem niet in de oogen kijken, wendt de blikken van de handen,
want zij omklemden het stuur toen het motorrijwiel op den boom aanreed, - en zij
hebben haar eens gestrééld. Als zij alleen zijn zegt hij Celine, anders is het Madame,
met een stille, als verscheurde stem. Eér zij er op bedacht is, kijkt hij haar soms aan.
Een langzame, van eenzaamheid klagende blik. Vanmiddag zijn zij samen naar het
ziekenhuis gegaan. Frans moest Emiel noodig spreken over een bestelling. Emiel
antwoordde te nauwernood, keek naar het plafond en toen zij weg waren spuwde
hij....
Na maanden is Emiel genezen. Opgewonden van blijdschap haalt zij hem
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aan het ziekenhuis af, voert hem in triomf naar hun huis, naar het atelier, naar de
eetkamer waar een feestje hem wacht; hij zwijgt, zucht, broedt op raadselachtige
gedachten, gaat 's avonds te rust, zonder haar goeden avond te wenschen en keert
zich van haar áf. Hij zal een goede week teruggeweest zijn als hij 's nachts opstaat
en in het atelier begint te prutsen. Zij bespiedt hem door een ruit. Hij houdt op met
werken, staat te gesticuleeren aan de werkbanken, kapt een rijwiel midden door. Het
overkomt hem meer dat hij 's nachts het bed verlaat om te gaan dwalen door het huis.
Overdag loopt hij in zich zelf te praten, verzinkt in troosteloos zwijgen en staart
Celine aan met een blik zóó koud en onverschillig, dat zij er bang van wordt.... De
arbeiders kijken hem verwonderd ná, zij begrijpen de orders van hun patroon niet
meer. Zij gaan hun nood klagen aan madame. Ik heb het gevreesd, jammert zij, hij
speelt een beetje. De zuster heeft het zoo zonderling gezegd: het is in den kop!....
Maar er zijn vele dagen dat hij rustig is en volkomen beheerscht, dat niemand
twijfelen kan aan den zin van zijn woorden noch aan zijn bedoelingen. Celine
herademt. Heere god, zóó zwaar straft gij mij toch niet....
Emiel wordt een oude, vervallen man. Frans moet op zijn lip bijten als hij met
dezen gebroken mensch wat te stellen heeft, als hij zijn tragen blik dwalen, of de
bevende handen door het dunne, vuil-grijze haar glijden ziet...
Emiel aanhoort hem, haalt de schouders op en gaat weg. Wat tot Frans moet gezegd
worden brengt een arbeider over.
Jeanne en haar man zijn bij Celine komen inwonen, zoo gaat zij met geruster hart
slapen.
Maar op een nacht werpt hij zich op haar. Het kind, roept hij, het kind van Frans,
dat gij daar hebt.... Zijn in waanzin sterke handen tasten naar haar strot, een seconde
is haar ontzetting zoo groot en haar moedeloosheid zoo grondig, dat zij hem wil laten
betijen. Maar dan veert zij óp en slingert hem van zich af. Zijn oogen, zijn handen
grijpen, zoeken het kind in haar lichaam, hij krabt haar de borst open, stampt op den
buik, bralt over Frans; het speeksel sliert hem uit den mond, hij springt op den muur.
Een mes, een mes om Frans de keel over te snijden! Zij gilt om hulp. Als hij de stem
van Jeanne hoort, komt hij even tot rust. Celine vlucht de gang in, maar dan zet hij
haar ná. Ik wil het kind.... Niemand begrijpt wat hij nog allemaal roept en tiert. Hij
is gek geworden, jammert zij. - In het atelier valt hij over een stuk gereedschap en
bloedt weg in bevrijdende verdooving....
Zij zijn hem komen halen van een bijzonder gesticht, buiten de stad. Hij kwam er
tot rust, ze lieten hem er teekenen en hij teekende veel kinderen. Celine is hem gaan
bezoeken, - maar hij sloeg razend neer. Goede vrouw, zegde de broeder, blijf een
tijdeke weg. Zij is door het veld geloopen - met de handen jammerend boven het
hoofd. Heere god, gij slaat uw kinderen zwaar. ....Twee dagen nadien kreeg zijn
zuster dit schrijven: Verleden Zondag heb
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ik vernomen dat gij nog altijd verkonden zijt. Ik hoop met u dat het geen erg verloop
mag hebben, want ziek zijn beteekent niet veel en daarbij men krijgt er andere
levensgedachten of opvattingen door. Nu, ik denk en hoop met u dat uwe ziekte geen
uitbreiding zal nemen, zooals bij mij en dat gij schoon met uw werk moogt voortgaan.
Jeanne, ik geef u goeden raad, werk op uw gemak, want door dit spoedig en snel
werken wordt de menschheid ziek en zoo moeten onze kinderen er de gebroken
potten van betalen. Als u een kindje moest koopen, zoudt u toch meer vrouw worden,
denk ik en dan zult ge, wanneer ge rond de 50 jaar zult zijn u niet beklagen zonder
kinderen te zijn, welke zeker toch liefde en steun zouden geven aan een zieke moeder
zooals bij ons thuis het geval was. Beste zuster Jeanne, ik geef u maar goeden raad
op ondervinding. Ik heb menschen weten klagen en zuchten, menschen van ouderdom
omdat zij kinderloos waren en dat hun leven zoo ledig en zonder doel was. Dat zult
gij nu best ondervinden in zulken toestand, wanneer men hulp en liefde noodig heeft
om te genezen, want de pillekens alleen genezen niet altijd, het is het opgeruimd en
levenslustig gemoed van u en uw omgeving, dat u doet genezen. Wanneer ik u niet
gehad had thuis met mijn ongeluk, ware ik zeker bezweken onder de wanhoop van
dien zwaren slag, ge ziet dus dat men door ziekte en lijden andere levensgedachten
krijgt. Ge zult u afvragen hoe is het met u, dit kan ik wel denken.
Ik stel het beter, eet en slaap wel, ik breng mijn tijd door met denken, lezen en
teekenen, wat kan ik anders doen?
Nu, liefste zuster, ik hoop ook dat ik van u een schrijven zal ontvangen over uw
zieken toestand en hoop wel van geruststellend antwoord te ontvangen.
Ik zend u, liefste zuster, mijn lieve kusjes van hier uit, met de hoop u op het
toekomende bezoek te zien in blakende gezondheid en met een levenslustig gemoed,
want ik zag wel, den laatsten keer bij uw bezoek, dat gij er niet goed uitzaagt. Emiel.
Ik besta niet meer voor hem, zucht Celine. Maar waarom heeft hij mij geen kindeke
gegeven, Jeanne? Ik heb er hem zóó om gesmeekt, ik heb er zóó om gebeden, missen
laten voor lezen! Hebt gij dat nooit begrepen? vraagt Jeanne. Neen, gij wel? Och,
wat zal ik u zeggen, Celine.... 't Is heel leelijk van hem geweest, heel leelijk.... Maar
spreek toch.... Hij heeft gedacht dat gij en Frans.... enfin, begrijpt ge?.... Dat het maar
een heel klein poozeke uit is geweest tusschen u en hem. Hij hield zooveel van u dat
hij dáárom Frans heeft geholpen en bij hem nam.... Maar als er een kindeke zou
komen wilde hij zeker zijn dat dit kindeke ook van hem was. En.... als gij er dan over
sprak.... och, Celine, wat is het leelijk van hem geweest, maar hij hield zooveel van
u, Celine.... als gij er dan over sprak, dan was hij altijd ongerust.... Verstaat gij mij
goed? Hij dacht dan.... 't is zoo moeilijk om zeggen, Celine, dat gij er wilde voor
zorgen dat hij alle redenen
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zou hebben om aan te nemen dat hij waarlijk de vader was, terwijl feitelijk...
Zwijg, Jeanne, ik.... Heere god, waarom heeft Mie Groot me niet mogen wurgen?....
Heeft hij er dan met u over gesproken, Jeanne? Ja, Celine, hij hield zoo veel van u....
Maar nooit heeft hij mij gezegd dat hij ook zoodanig geerne een kindeke zou willen
hebben.... Ik heb het toch altijd wel geweten. En nu....
Madame, zegt Frans, binnenkomend, moeten wij niet....
Frans, kijk mij niet aan, maar luister wat ik u zeg. Ga heen. Oogenblikkelijk. Ik
heb uw diensten niet meer noodig. Ik zal het wel alleen doen tot Emiel terugkomt.
Ik begrijp het, Celine, ik had hier nooit mogen terugkomen, maar wat doet een
mensch al niet in de diepste miserie? Ik heb honger geleden, Celine, - en ik zweer u
dat het ongeluk - een ongeluk w a s ! I k had willen gaan, voor goed, begrijpt ge? Er
is maar één Emiel en honderdduizend Fransen, zooveel zijn die niet waard. Maar ik
vraag toch óók: aan wat heb ik verdiend.... u ontmoet te hebben?
Er is een vroeg-oude vrouw, het haar is als zuiver ivoor, de oogen zijn als
uitgeweend, de mond is een schuchtere lijn, bevend van leven. Het verdriet heeft
haar wezen verinnigd, verheiligd misschien. De lange, fijne handen grijpen een dartel
kind, dat pas te loopen begint. Celineke zou kunnen vallen, zegt Celine tot Marieke's
kind. Zij neemt het op en draagt het in de kamer, in het licht, dat als uit een gouden
tulp zacht over beiden vloeit in een eenzaamheid van diepen vrede.
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Herinnering
door Johan de Molenaar
Soms, door den sleurgang van het leven
van elken dag, komt plotseling
de glans van een vergeten ding
over het lang-gewende beven,
die stil doet zijn en als ontheven
aan 't doffe heden in een kring
van overhelder licht. Slechts even
duurt dat, want àl te teer geweven
is 't beeld van zoo'n herinnering.
- Een bange vraag blijft achter: ging
het beste niet teloor van 't leven?
En zelfverwijt om menig ding
eenmaal roekeloos prijsgeven.
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Kroniek
In memoriam Jan Slauerhoff
Jan Slauerhoff, die 5 October j.l. te Hilversum stierf, 38 jaar oud, is van zijn generatie
een zeer typische vertegenwoordiger, maar tevens ongetwijfeld de grootst-begaafde,
de geniaalste geweest. Zijn generatie, wij hebben haar meermalen de oorlogsgeneratie
genoemd. Deze jonge lieden waren allen rond het eeuwbegin geboren - Slauerhoff
in 1898 - de oorlogsjaren beleefden zij dus omstreeks hun 16e tot 20e jaar. En het
beleven van die jaren in hun puberteits- en jongelingsperiode, in den leeftijd waarin
ieder mensch het allerontvankelijkst is, waarin zijn karakter zich vormt, zijn ideeën
en idealen zich ontwikkelen, heeft een stempel gedrukt op hun wezen, op al hun
uitingen, hun productie, een stempel die bij sommigen hunner misschien op den duur
min of meer verwischt zal worden, maar dan toch niet gemakkelijk. Zij zijn de
teleurgestelden, de verbitterden, de haters hunner ouderen, de mannen van het verzet.
Verzet tegen de z.g. maatschappelijke orde, tegen alle traditie en conventie, alle
uitgeleefde vormen, elke regelmaat van bestaan. Hij, Slauerhoff, vooral dorstte naar
hartstochtelijke avonturen, naar eindelooze bewogenheid, naar de zee, naar ruimte,
naar grootheid. Hij had ook een anderen kant, hij heeft van jongsaf dokter willen
zijn, als scheepsarts heeft hij over de zeeën gezworven. Dit was voorzeker omdat de
bewogenheid, die hij in zich voelde, ook menschelijke bewogenheid voor anderen
was, omdat hij er naar haakte lijden weg te nemen of te verzachten. Vrienden van
hem hebben gezegd: hij hield niet van de menschen; zijn zij daar wel zoo zeker van?
Ik denk aan één van zijn ontroerendste, sterkste, tevens fijnste gedichten: De
Gouvernante. Ik denk ook aan Slauerhoff's m.i. mooiste prozaverhaal: Larrios, uiting
van groote, brandende liefde, van hartstocht en teederheid die één geworden zijn.
Maar 't is waar, daarnaast staan uitingen die aan cynisme en hardheid kunnen doen
denken, aan wanhopige weerzinnigheid en ongebreideldheid. ‘De piraat’ noemde
men hem. Hij was zeker een man van uitersten. Heftiger en dieper realist dan één
van zijn tijdgenooten, was hij tevens de felste en verbluffendste fantast. Ook humor,
spot en ironie waren hem geenszins vreemd, zoo min als de hang naar het mystieke,
die ook de meeste zijner kameraden kenmerkt. Van verscheiden dezer eigenschappen
zal het verhaal spreken: De Opstand van Guadalajara, dat hij mij onlangs voor
Elseviers zond en dat wij in 't begin van '37 hopen te plaatsen. Slauerhoff was onze
medewerker van de eerste jaren zijner litteraire productie af. Wij achten het een eer
ook zijn laatste proza in 't licht te mogen geven. In eere zal zijn nagedachtenis altijd
bij ons blijven.
H.R.
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Weerglas
Voorbij zijn weer de groote kunsttentoonstellingen. Talrijk zijn de beschouwers
geweest, ondanks de overdaad, die menigeen zich deed afvragen waarom, in een
klein land als het onze, vijf belangrijke tentoonstellingen tegelijk gehouden moesten
worden. Overdaad, niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten. De indrukken der
jaren verdringen zich. Maar er schijnt een onderlinge wedijver te zijn gekomen en
een politiek spel met het oude cultuurbezit der landen, dat geen rekening houdt met
de therapie der kunst. Is er winst te boeken? Uiterlijk wel, maar de winst zal spoedig
verdwenen zijn als de blijkbaar groeiende mondaine en society-belangstelling voor
kunst beslag gaat leggen in vormen, die allerminst op den duur den levenden
kunstenaar naar den zin zullen zijn.
Zoo was er een officieele opening, waarbij een hertog de beminnelijke eenvoud
had weinig anders te zeggen dan dat hij het zoo aardig vond zijn eigen schilderij op
de tentoonstelling te zien hangen. Dit was oprecht en het was arm. Het onthulde, wat
bij velen de eenige achtergrond is van hun verband tot het kunstwerk: het bezit. Zoo
gaat het toch feitelijk ook met de Aziatische kunst in Europa. Het doet niets af aan
de zeldzaam edele hoedanigheden van deze kunst te constateeren, dat het spel slechts
gespeeld wordt tusschen de zeer gegoede verzamelaars en dat de omgang, de ware
relatie, met deze kunst wel eens bedenkelijk lijkt op het ceremonieel met
geldswaardige papieren in de safe-inrichtingen van groote banken.
Het zijn twee dingen die elkaar nauwelijks ontmoeten: de vitrine met den kostbaren
eenvoud van Chineesche schalen en schotels, de blik van aesthetische verstandhouding
daarmede van den bezitter en de bevrediging, die het dagelijksch gebruik geeft van
eenvoudige, goede dingen, borden om van te eten, glazen om uit te drinken. Dit sluit
waarlijk niet in, dat de utiliteit in de kunst alles beslist, maar het onttrekken van kunst
aan haar bestemming - wat niet altijd te ontgaan is - brengt gevaren mee, die de
Europeesche verzameltechniek der Aziatische kunst ten volle demonstreert en zich
nauwelijks bewust is.
Zoodra de society beslag legt valt de kunstenaar weg. Zoo kon men in de
zomermaanden in de groote dagbladen regelmatig lijstjes vinden van de bezoekers
der officieele tentoonstellingen. Dat was goed gezien. Die gewoonte - geen sleur
overigens maar een eisch van het spel des openbaren levens met zijn reclame en
ijdelheid - die gewoonte bestond reeds lang voor begrafenissen en in de kranten van
mondaine badplaatsen voor de gasten der hotels. Waarom ook niet de kunst - of liever
de tentoonstellingen van kunst - in deze plezierige hebbelijkheid betrokken.
De lijsten waren bovendien leerzaam. Ze leerden, dat de belangstelling voor de
kunst niet meer alleen bij kunstprofessoren en kunsthandelaren
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bestond, maar nu eindelijk ook weer de staatslieden, hooge ambtenaren van
provinciale en nog wijder kringende besturen had bereikt. Gezanten vooral, die het
in dezen tijd toch al druk genoeg kunnen hebben, hebben uren over voor het verkeer
met kunst.
Letterkundigen waren er niet. Die denken alleen nog maar aan pen en papier. Maar
het belangrijkste symptoom van vermolmde belangstelling toonden de schilders en
de beeldhouwers. Deze bezoeken geen enkele tentoonstelling meer. De kunstenaars
doen blijkbaar niet meer mee, wat iemand als Jeroen stellig verdroten zal hebben.
Die vooraan hadden moeten gaan in den lande, als de confraters, die den grooten
makker eerden, ze waren, blijkens de lijsten der dagbladen, schromelijk in gebreke
ten opzichte van de wereld der diplomatieke en niet diplomatieke ambtenaren. Het
is jammer, dat de bezoeklijsten der Haagsche muziektentoonstelling niet gepubliceerd
zijn. Wie weet welke beroemde economen zich daarvoor geïnteresseerd hebben.
De affiches dezer tentoonstellingen zijn tegenwoordig in Europa volgens éénzelfde
recept vervaardigd. Hand en oog van den levenden kunstenaar zou hier eenig goed
werk bij kunnen doen. Maar het is eenvoudiger blijkbaar een cliché van een schilderij
der tentoonstelling, al dan niet berekend voor de vergrovingen en de nadeelen der
groote oplagen en groote formaten, daarvoor te bestemmen en de typographie aan
de praktijken van een drukkerszaak over te laten. Het is niet alleen hier zoo. Frankrijk,
Italië, Duitschland doen hetzelfde. Cézanne in Parijs had een kleurendruk, die het
weer iets minder goed deed dan de vroegere, heel eenvoudige gewoonte om alleen
met de karakteristieke handteekening te volstaan (voor Renoir b.v.).
Is de tijd waarlijk voorbij, dat men een schilder ook eert door zijn levenden
confrater daarin te betrekken als zijnde de eerste, die toch in alle tijden de beste
rechten had om in de vormen van het eerbetoon zijn inzicht te doen gelden? Was er
niet een tijd in ons land, dat men Bosboom eerde, door ook het affiche een levend
equivalent te doen zijn?1)
Gezien de belangrijke kosten der groote tentoonstellingen is het bedrag, dat de
hulp van een kunstenaar zou vragen, nauwelijks van beteekenis. Hier kan het bezwaar
niet zijn. Waar dan? De lijstjes bewijzen het. De wereld die speelt met de kunstwerken
kent den kunstenaar niet en de kunstenaar kent die wereld niet.
A.M.H.

Amsterdamsche tentoonstellingen
Onze tijd brengt slechts weinig gave vruchten op de tafels der kunst. Er is veel fruit
bij, dat groen is, beursch of wormstekig. Men beseft dat weer

1) Het poststempel voor de tentoonstelling van Jeroen Bosch is het eenige en kleinste onderdeeltje
geweest, dat een kunstenaar gelegenheid gaf iets te doen bij deze groote tentoonstelling van
kunst.
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eens, als men staat voor de vruchten der 19e eeuw en zoo kan het zijn, dat menigeen,
die graag in zijn eigen tijd staat - over zanikpotten, die altijd zeuren over ‘de ouwe
tijd’ spreken wij niet - desniettemin zich wat klein gaat voelen, als hij zijn tijd meet
naar de hoogste toppen der 19e eeuwsche Europeesche schilderkunst, zijnde de
Fransche.
Van die 19e eeuwsche Fransche schilderkunst bracht de kunsthandel H u i n c k
e n S c h e r j o n ons weder een dier zorgvuldig gekozen, verrassende collecties,
welke wij van dat huis gewoon zijn en daar het niet doenlijk is hier alles te vermelden,
mogen wij volstaan met onze verheugenis uit te spreken over de aanwezigheid van
enkele meesterwerken. Dat C o r o t , C o u r b e t , D a u b i g n y , D e g a s en
D e l a c r o i x hier vertegenwoordigd waren, zegt reeds veel, doch D u p r é was hier
met een klein schilderij, dat tot het beste van zijn geheele oeuvre moet worden
gerekend. Het was slechts een klein paneel: een herder met rustende schapen bij een
schuur en, tusschen geboomte, een klein verschiet met een kerktoren. Fonkelend-diep
van kleur, van een volkomen beheerscht en geharmonieerd palet, in een compositie
van het schoonst denkbare evenwicht, heeft dit kleine paneel een wijdheid, een reuk
van natuur, een bewogenheid en tegelijk een rust als wij slechts bij de grootste
meesters kunnen vinden.
Op dezelfde hoogte staat het bloemenstilleven van F a n t i n L a t o u r , den - met
Verster - innigsten bloemenschilder, dat ‘Fleurs diverses’ heet en waarin de bloemen
met een diepen gloed opfonkelen uit een halfdonker. Tegenover Fantin is R e n o i r
als schilder van bloemen de mindere; men ziet het hier aan zijn rozen.
Zouden wij een zeer ongewoon werk in deze expositie moeten aanwijzen, dan zou
de keuze moeten vallen op den bloeienden boomgaard van C l a u d e M o n e t , een
werk kennelijk uit zijn beste periode, dus niet zijn laatste. Boven den rood-achtigen
tuingrond de stammen der bloeiende boomen, die tegen den blauwen hemel staan.
Alles zonder eenige uitbundigheid, maar in een stil verrukken geschilderd. Een
ingetogen, overal ingehouden fijne kleur met schier onmerkbare overgangen en
contrasten. De visueele schoonheid, waaraan Monet in zijn later werk offers heeft
gebracht, is hier teruggedrongen en een geestelijke schoonheid staat hier voor ons.
Van zulk een werk wordt men even stil; het is verder gebracht dan de op zichzelf
zeer mooie, hier aanwezige landschappen van luministen als P i s s a r r o , R a f f a ë l l i
en S i s l e y , maar diezelfde onttogenheid aan de dingen van den dag hervinden wij
bij die allermerkwaardigste figuur, G e o r g e s S e u r a t met zijn ‘Port en Bessin’,
een groot havengezicht, dat ons weer de vraag doet stellen, hoe het komt, dat Seurat
ons al die leelijke voorwerpen als ijzeren bruggen, rechte kademuren en poëzie-looze
huizen niet spaart en desondanks herschept tot een geheel van schier bovenaardsche
schoonheid.
Tot de Fransche kunst is in deze tentoonstelling ook de productie van
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V i n c e n t v a n G o g h uit zijn Fransche periode gerekend. Van zijn vier doeken
is stellig het belangrijkste het portret ‘Le bébé Roulin’. Dit was het kindje van den
brievenbesteller Roulin in Arles, die door Vincent in 1888 eenige malen werd
geschilderd (o.a. in collectie Kröller-Müller) en met wien Vincent zeer bevriend
geraakte. In die sfeer van vriendschap tot den eenvoudigen, warm-menschelijken
man schilderde Vincent zijn kindje. Een zuigeling met dikke hangwangen, gulzig
naar melk, een kleine geweldenaar en toch zoo lief, zoo schilderde Vincent dat kind
in een blankheid van kleur tegen een fond van iriseerend licht-groen - welk een
vinding! - dat niet alleen het rose van het kopje een wonderlijke bekoring geeft maar
ook een gestemdheid wekt van lente en jeugd. Van twee jaren later (1890) moet het
droefgeestig ‘Souvenir du Nord’ zijn, een rij huisjes met bemoste rieten daken tegen
een groote, roode ondergaande zon. Het zal in Auvers zijn geschilderd, kort voor
den dood van Vincent, die in dit doek al zijn wanhoop, al zijn verlangen en al zijn
angst uitschreeuwde. Een ontwrichting.... ja, maar hoe vast spande zich nog de wil,
hoe feilloos was nog de hand!
De ontwrichtingen van o n z e n tijd worden ons in al hun schrijnen duidelijk, als
wij na een laatsten blik te hebben geworpen op Fantin, Dupré, Monet en Seurat,
worden geconfronteerd met den heer K o r P o s t m a , surrealist van zijn vak, nu
exposant in den kunsthandel S a n t e e L a n d w e e r . De armoedige en infantiele
bedenksels van dezen schilder ontleenen hun waarde, naar ik meen, uitsluitend aan
het feit, dat zij den heer Postma eenigen tijd hebben bezig gehouden. Wel jammer
voor iemand die - getuige enkele details - toch waarlijk wel iets kan. Met meer
genoegen zagen wij in denzelfden kunsthandel schilderwerk van een Duitsche vrouw,
die in Frankrijk werkt en zich I r m noemt. Hier is stellig een talent, dat zich op eigen
wijze tracht te uiten. Hoewel de kleur wat kalkachtig is - zij schijnt ook bij voorkeur
met het tempermes te schilderen - treft het werk door een muzikaliteit van de kleur
en een vooral in de naakten kenbare sierlijkheid van den vorm, terwijl een fijne
innigheid in sommige portretten weldadig aandoet.
Van een andere schilderes, ook in Frankrijk levend, doch een Hollandsche,
J e a n n e B i e r u m a O o s t i n g , gaf de K u n s t z a a l v a n L i e r alweer een
nieuwe expositie van haar jongste werken, wraarmee zij niet alleen haar kloeke
arbeidzaamheid, maar ook de toeneming harer middelen bevrees. Al eens meer zegden
wij, dat haar werk zoo mannelijk is. Zoo is het ook nu nog; deze stoere, onverzettelijke
Friezin toont zich in al haar kracht in een breed en vol geschilderd portret van een
strooper, met het geweer tusschen de handen geklemd zittend naast zijn bronzen en
gouden bezit van fazanten. En niet m i n d e r in een zelfportret. Wij zien haar daar
‘en face’ schilderend met het palet hoog gehouden. De houding heeft veel
overeenkomstigs met Charley Toorop's bekende groote zelfportret: dit van Jeanne
Oosting is - hoewel gansch anders opgevat - van een zelfde kracht. De kracht bij
Jeanne
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Oosting is niet zoozeer verwekt door de hevigheid van het gebaar als wel door de
ingehouden - ook in de kleur ingehouden - gespannen wil. Prachtig in dit zelfportret
is de expressie van het gelaat, waarin de oogen vol van dien gespannen wil zijn en
het diepe, donkere blauw van haar kleed.
Er was nog meer van Jeanne Oosting, dat de aandacht waard is, ook haar
merkwaardig grafisch werk, maar voor dit korte overzicht mogen wij volstaan met
te wijzen op deze twee schilderijen. Want waarlijk: dat zijn gave, rijpe vruchten van
onzen tijd, die wij met genegenheid schikken tusschen het Fransche fruit der
negentiende eeuw!
J. SLAGTER

Noviteiten te Amsterdam
In het openbare muziekleven van Amsterdam kent men nauwkeurig het onderscheid
tusschen officieel- en niet-officieel seizoen. Het eerste vangt aan met een door
Mengelberg of Walter gedirigeerd abonnementsconcert van het Concertgebouw en
tot het laatste rekent men doorgaands die concerten, welke door den tweeden dirigent
van het Concertgebouw of door gastdirigenten geleid worden, gedurende het tijdvak
Juni-September zoo om en nabij.
De verschilpunten worden door deze omstandigheden niet uitsluitend bepaald,
want naast uiterlijke factoren als toegangsprijs, geijkte programma's, gala-publiek
of tendenzen van een overheerschend solisme, valt een muziek-cultureel onderscheid
in de structuur van de programma's der groote en die der kleine concerten duidelijk
in het oog. Ware dit niet het geval, dan vrees ik dat de aantrekkelijkheid van het
Amsterdamsche muziek-semester vrijwel tot nul gereduceerd zou moeten worden.
Doch men staat nu eenmaal anders tegenover een openingsprogramma van
Mengelberg, wanneer gedurende zijn afwezigheid de Latijnsche invloeden, de
noviteiten, het streven naar authentieke lezingen en het zich afwenden van de
vereering van het solistendom hun redelijke kansen gekregen hebben. Intusschen
een tegenwicht, dat nog lang niet bij machte is een waardevol stempel te drukken op
de algeheele organisatie van den Muziek-Tempel in de Van Baerlestraat, waarin
men, dit dient erkend te worden, inderdaad ook nog met andere factoren moet rekening
houden.
De orkestconcerten in September brachten dan eenige nieuwe werken, o.a.
Italiaansche Volksliederen in de bewerking van Anthonie v.d. Horst, Boetpsalmen
van Monnikendam, een concert voor viool en orkest van Geza Frid, een Suite voor
strijkorkest van G. Landré en voorts kwamen enkele zelden gespeelde werken opnieuw
tot een uitvoering (o.a, Roussel: Evocations; R. Mengelberg: Weinlese). Het is hier
niet de plaats om de qualiteit dezer uitvoeringen nader te bepalen; laat ik liever de
composities zelve iets nauwkeuriger bespreken.
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De Italiaansche Volksliederen van Anthonie van der Horst hebben iets tweeslachtigs.
Men observeert dan allereerst de absoluut folkloristische waarde dezer zangen,
waaraan iedere harmonische franje, rhythmische pikanterie of instrumentale
gekunsteldheid het karakter dezer pure zangen geweld aan zouden doen. De bewerker
heeft dus terdege te zorgen, dat de volkslied- en de kunstliedeigenschappen niet met
elkaar in conflict komen. Anthonie van der Horst - voortreffelijk toonkunstenaar,
doch componist van zeer vage beteekenis - heeft deze noodzakelijke werkwijze echter
niet streng doorgevoerd. De algeheele achtergrond van dit bewerkingsproces is te
gecompliceerd, te weinig sober van muzikale visie en niet diep genoeg dringend in
de physionomie van ieder lied afzonderlijk. Minder te verwonderen, doch daarom
niet minder ernstig, is de absolute afwezigheid van zelfs associaties met eenige locale,
in casu Italiaansche sfeer. Het is wel zeer de vraag, of een nuchtere Hollander, ook
al is deze bekend met de plaatselijke situatie, het Zuidelijke temperament in klanken
weergeven kan, zonder zijn aard geweld aan te doen. Debussy had slechts een
prentbriefkaart als stimulans noodig (Il puerto del Vino), doch voor Van der Horst
zou denaturalisatie niet voldoende wezen. Het spreekt echter vanzelf, dat
bovengenoemde tweeslachtigheid door een andere werkwijze voorkomen had kunnen
worden.
Het Vioolconcert van Geza Frid beteekent voor de vioolliteratuur ternauwernood
een aanwinst. Als zuiver virtuoos gedacht stuk mist men de typische concerteerende
elementen, de vrije fantasie in vormgeving en de instrumentaal boeiende elementen
der supertechniek. Maar ook als klankstuk stelt dit gewrocht van Frid hevig te leur.
Geza Frid is een Hongaar, die te Amsterdam leeft en tevens door alle landen
uitgebreide concertreizen maakt: Parijs, Moskou en New-York drukten een stempel
op het min of meer verwarde muziekbesef van dezen auteur. Music-hall en Wolga-lied
laten zich kwalijk combineeren, vooral indien deze banden gesmeed moeten worden
door een persoonlijkheid, wien de tsjardas in het bloed bruist en zoo werd dit
vioolconcert tot een amalgama van wel zeer verwarde, heterogene componenten. Ik
ken van den auteur Frid toch betere werken....
De bespreking van de Suite voor strijkorkest van G. Landré opent meer
optimistische perspectieven. Landré's Suite bestaat uit drie deelen: een Allegro
giocoso, een Elegie en een Vivace. Om eens te beginnen met een meer uiterlijken
factor, de instrumentatie. Landré gebruikte, behalve het strijkorkest, de piano, welke
vrijwel continuo-achtig aangewend is. Als kleurgevend element realiseerde de
componist voortreffelijk dezen inval en het valt toe te juichen, dat Landré niet verzeild
is geraakt in een gezoek naar coloristische mogelijkheden van strijkorkest en piano.
Zijn muziek (althans in dit opus) is daar eenerzijds te sober, anderzijds te
gecompliceerd voor. Want een weefsel van melodische stemmen laat een verdichting
der harmonische componenten (kleuren en tegenkleuren) allerminst toe. In deze
werkwijze was Landré dus
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spaarzaam, sober. Doch evenzeer lijkt mij de melodische complicatie dermate
toegespitst op den geweldig uitgebreiden omvang van het strijkorkest, dat de
verstaanbaarheid er niet gunstiger door geworden is. De snelle deelen zijn dan ook
een tikje Regeriaansch-overdadig.
De jonge Nederlandsche muziek ontwikkelt zich gestadig, en doelbewust. Het
najagen van effecten óm deze effecten heeft afgedaan, de harmonische
ontdekkingsreizen zijn volbracht; de Strawinsky-metra, in over-verhitte breinen tot
papieren bouwwerken van polymetriek geconstrueerd, zijn ineengestort als
onbruikbaar a-muzikaal puin. Een sobere, suggestieve melodie met al haar
mogelijkheden bleef over en iedere componist gaf aan deze melodiek een eigen,
streng subjectieve zeggingskracht.
De individueele ontwikkeling der jonge Nederlandsche auteurs spiegelt zich
duidelijk af, ja manifesteert zich in de waarden der langzame deelen, welke zij
schrijven.
De Adagio's, de Lento's en Andante's, welke ik om mij heen zie componeeren,
worden steeds dieper en gevoeliger en vooral ook stijl-eigener. Ook Landré's Elegie
(waarvan alleen de codale maten - mij althans - minder overtuigen) vertoont deze
evolutie. Deze Elegie is het beste Adagio, dat Landré tot nu toe voltooide. Het is
zelfs meer dan dat: het is een gevoelig stuk muziek, met een sterk
melodisch-expressieve kracht, ernstig en donker van kleur, geconcentreerd en
doelbewust geschreven. Landré ging wel eens te lichtvaardig en argeloos met de
muzikale elementen om. Het besef omtrent de diepere gronden der muziek en de
momenten der verstilling, het ontwarren der groote problemen en het herleiden dezer
tot een eenvoudige waarheid waren niet Landré's sterkste zijden van
psychologisch-compositorischen aard. Het komt mij voor, dat de auteur terdege de
waarden der zelfcritiek beseft momenteel, met als directe winst: sublimeering van
eigen persoonlijkheid.
De Boetpsalmen van Monnikendam zijn om hun uitgebreidheid een afzonderlijke
bespreking alleszins waard. In een volgend nummer van dit Maandschrift kom ik
nader op deze noviteit terug.
PIET KETTING

Boekbespreking
Theun de Vries, Stiefmoeder Aarde, Arnhem, Van Loghum Slaterus'
U.M., 1936.
Dit is zeker wel in de eerste plaats een hoogst respectabel boek. Een talentvol schrijver
heeft er vele maanden-, zoo niet jarenlangen arbeid voor over gehad, heeft er
ontzaglijk veel kennis en ondervinding, maar vooral toewijding, ijver en geduld aan
ten koste gelegd. Zijn psychologie lijkt mij meerendeels juist of althans zeer
verantwoord, de meest figuren staan mij
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duidelijk voor den geest. Men kan dit boek zien als een historischen roman - het
behelst de geschiedenis van een friesche boerenfamilie in de tweede helft der vorige
en het begin dezer eeuw. Men kan zelfs de poging herkennen (en als redelijk erkennen)
er een grootsch boerenepos van te maken, een ‘epos van het land’. Ook de titels der
zeven boeken waarin ‘Stiefmoeder Aarde’ is verdeeld wijzen daarop: Seizoenen,
Paarden, Opkomst, Wending, Honger, Opstand, Geboorte. En ook het romantische
pathos dat voorafgaat doet aan een dergelijke ambitie denken. Maar aan het einde
(blz. 513) vindt men een opstelletje dat ‘Ter oriënteering’ heet en waaruit men nog
meer wetenschappelijk-historische bedoelingen zou mogen afleiden. Dit stukje eindigt
aldus: ‘De sociaal-economisch-politieke geschiedenis van de afzonderlijke gewesten
in de tweede helft van de vorige eeuw ligt betrekkelijk “veilig” weggemoffeld in
vergeten vlugschriften en pamfletten, lang overleden periodiekjes, processtukken en
andere - meestal moeilijk toegankelijke, persoonlijke - archivalia. Ik heb intusschen
mogen bogen op een staf van medewerkers, van rechters af tot landarbeiders toe, die
mij uit hun particuliere verzameling of ervaring bereidwillig de bouwstoffen voor
achter- en ondergrond van mijn roman beschikbaar hebben gesteld. Hun allen komt
een woord van bizondere erkentelijkheid toe.’
Is het nu niet of men het voorbericht van een dissertatie leest? Het woord ‘roman’
in den voorlaatsten zin kijkt mij daar zoo vreemd, zoo.... onthuis aan. De lezer van
dit sluitstukje ‘ter oriënteering’ schaamt zich eenigszins, want hij begrijpt, de
historische beteekenis, en ook al het gedegen wetenschaplijk werk aan dit
ontzagwekkende boek besteed, nauwelijks voldoende gewaardeerd te hebben. Hij
heeft gelezen en gelezen, en wel vele mooie, levendige en gloedvolle bladzijden
ontmoet, hij is ook meermalen zeer geboeid geweest, maar ook.... is hem de lezing
wel eens lang gevallen, heeft hij zelfs nu en dan een.... geeuw niet geheel kunnen
onderdrukken.
Is er hier dan toch iets niet heelemaal in orde? Is al deze arbeid wel voldoende
beloond; kunnen wij ‘Stiefmoeder Aarde’ volmondig als een geslaagden, schoonen,
ja in onze letteren ‘grooten’ roman erkennen - of aarzelen wij een weinig dit te doen?
Mij dunkt, dát deze vragen gesteld kunnen worden is al min of meer een veeg teeken.
Zou er hier misschien sprake kunnen zijn van een fundamenteel misverstand, en dan
zeker geenszins alleen bij Theun de Vries, den schrijver van ‘Stiefmoeder Aarde’,
maar bij nog vele en vele andere moderne romanschrijvers: trachtten zij niet dikwijls
iets te scheppen dat het midden houdt tusschen een roman en een
populair-wetenschaplijk werk, tusschen de vruchten van kunst en die van kennis?
Wat verlangen wij van een roman? Toch wel in de eerste plaats dat wat wij van ieder
kunstwerk verlangen: kunstgenot, schoonheidsontroering, en verder, waar het speciaal
den roman geldt, epiek dus: een verhaal dat ons den mensch, het leven suggereert,
het leven in zijn diepte en rijkdom, zijn onver-
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biddelijken gang, den mensch in zijn verbazingwekkende geheimzinnigheid, zijn
demonische krachten en hartstochten. Willen wij bij het lezen van zoo'n roman óók
wel iets leeren - b.v. van geschiedenis of aardrijkskunde, van folklore of politiek?
Och ja, zou ik zeggen, als dat leeren dan maar zóó gaat dat wij het nauwelijks
opmerken, als het maar geheel vanzelf tot ons komt, door het ons fascineerend verhaal
of door het wezen der personen. Folklore is interessant, zeer zeker, al die oude
gewoonten en traditioneele gebruiken, die vaak iets eerbiedwaardigs hebben, soms
ook alleen iets curieus of dwaas, maar ja - ik kan niet helpen als het hier misschien
uit den treure herhaald schijnt te worden - wij lezen een roman nu eenmaal niet alleen
om de interessantigheden, die erbij verteld worden, maar vooral om het menschelijk
drama of de menschelijke evolutie, die hij voor ons beeldt en in actie zet, voor ons
doet leven!
Nu wil ik niemand suggereeren dat dit bij ‘Stiefmoeder Aarde’ niet geschieden
zou. Dit boek lijkt wel een enorme wandschildering, waarvan sommige gedeelten
ons alleen historische of folkloristische belangstelling inboezemen, andere ons treffen
en boeien uit louter menschelijk oogpunt. Maar een ganschelijk gaaf en harmonisch
geheel is het m.i. niet geworden. Zijn groote kennis heeft den schrijver zelf ook vaak
afgeleid, hem op wetenschaplijk-interessante zijpaadjes gevoerd, zijn compositie
vertroebeld en verstoord.
En hoe komt het, dat een toch onweersprekelijk hedendaagsch boek - zelfs in de
Marchantsche spelling gedrukt! - vaak zoo'n ouderwetschen indruk op ons maakt?
Doet het te veel aan Zola denken, en aan zijn thans hopeloos verouderde documentatie,
zijn ophoopingen van materiaal? Ja! - maar óók, nu en dan, (en dat is wel zeer vreemd)
aan de pathetische romantiek van een J.J. Cremer! En er is nog een ander element,
dat wij, niet zonder voldoening, geheel ontwend waren: de tusschengevoegde,
eenigszins goedkoop-filosofische beschouwingen van den auteur. Het Vijfde Boek,
Honger, b.v. begint met een kapitteltje van 2½ blz. dat m.i. geheel weg had kunnen
blijven. Laat ik de eerste zinnen ervan hier eens overschrijven:
‘Alles wat is, gehoorzaamt onvoorwaardelijk aan de grote wetten van het leven;
vrijheid is een begrip, dat alleen bestaat in de bandeloze geest, niet in de wereld, die
wij zien en tasten en waardoor wij kennis hebben van ons zelf. Niemand ontsnapt
aan deze wereld en haar dwang dan in zijn verbeelding; daarom zingen dichters en
zijn er componisten en filosofen. Iedereen waant zich vrij, heer en meester van eigen
lot, een eigen wil in het heelal. Maar de planeten wentelen door, de ruimte leeft
oneindig, en de mens is van gener waarde tegenover deze oneindigheid, die schept
en vernietigt; elke werkelijkheid is een bespotting van de belachelijke menschelijke
hoogmoed.
‘Tussen universa zonder tal dwaalt een onaanzienlijke ster, de Aarde. In haar
dampkring heeft zich leven ontwikkeld....’ Zoo gaat dit intermezzo
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verder, en wordt niet belangrijker.... Nu weet ik wel, er is tegenwoordig, juist bij de
nieuwere critiek, een neiging van alle litteraire werk, dus ook van romans en
gedichten, in de eerste plaats ideeën te eischen, ‘more brains’ - nietwaar, Menno ter
Braak? de ‘gedurfdste ideeën’, desnoods in ‘versleten beeldspraak’! Maar zóó
oorspronkelijk of gedurfd, dat men dááruit juist tot zekere moderniteit zou mogen
besluiten, zijn de ‘ideeën’, in dit boek van Theun de Vries tot ons aller kennis
gebracht, toch waarlijk ook niet! Trouwens de bijbelsche verzuchting over het al te
zeer ontbreken van ‘nieuws onder de zon’ lijkt bij een beschouwing van deze dingen
alweer niet geheel te onpas!
Zou het niet verstandiger van Theun de Vries geweest zijn, dezen toch al zoo
langen roman niet nog met eigen filosofieën te bezwaren, dus alléén maar te beelden
en te vertellen, elke gevolgtrekking aan zijn lezers overlatend? Och maar, hoe
ouderwets klinkt ook deze vraag! Men ontkomt toch maar nooit aan zijn
‘jeugdcomplexen’!
H.R.

Jo Otten, Angst, dierbare vijandin. Arnh., Van Loghum Slaterus', '35.
Wanneer de angst tot bron der verbeelding wordt, gelijk in deze verhalen van Jo
Otten, heeft de letterkunde de gevaarlijke zône bereikt; nog enkele schreden verder
en zij verzinkt in het moeras van het pathologische. Dat Otten dit gebied hier en daar
dicht genaderd is in zijn boek, bewijst ons, dat de ‘natuurlijke’ grenzen, waardoor
het normale van het abnormale geschieden wordt gehouden, zwak zijn geworden in
de moderne letterkunde. Otten immers staat hier niet alleen; ook Slauerhoff, Vestdijk
en Bordewijk bewegen zich blijkbaar bij voorkeur in dit randgebied.
Uit een novellenbundel als die van Otten blijkt nog weer eens duidelijk, hoe dwaas
het is de letterkunde te beschouwen als een ‘onschuldig’ product van een reinen
geest. Zij is geheel en al betrokken op ons mensch-zijn en daarom brengt zij ook
gifbloemen voort. Deze kunnen zeer schoon zijn, maar zij houden een dreigend
gevaar in voor een ieder, die hun gevaarlijke eigenschappen niet kent.
Door dergelijke litteraire gifbloemen kunnen jonge menschen vergiftigd worden.
Zij kunnen erdoor beroofd worden van krachten, die zij noodig hebben voor den
geestelijken opbouw van hun leven. Daarom is een boek als dit van Otten zeker niet
voor iedereen geschikt. Het behoort niet tot de groote litteratuur, daarvoor is de geest
van den schrijver te veel uit geweest op het raffinement. Het is een soort hors d'oeuvre
voor de fijnproevers en heeft als zoodanig zijn zin; maar als wij denken aan de velen,
die schreeuwen om brood, wordt het ons bij den smaak van deze uitgelezen
pikanterieën op de tong toch niet wel te moede. Werd ons tot deze geraffineerde
zelf-kwelling zulk een groot talent als dat der litteraire verbeelding toevertrouwd?
Want.... voor driekwart is dit spel der verbeelding een opgaan in eigen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

358
angsten om h e t s p e l ; het is niet als bij Dostojewsky b.v. - Herinneringen uit het
ondergrondsche - een belijdenis van angst, die in de verborgen diepten knaagt van
ieder menschenhart. De aan het boek toegevoegde prospectus wijst wel in deze
richting, maar de lectuur van den bundel bevestigt een en ander niet. Integendeel:
stuk voor stuk behandelen deze verhalen gevallen, die aan den zelfkant van het
menschelijk werkelijkheidsbewustzijn liggen.
ROEL HOUWINK

C.J. Kelk, De dans van jonge voeten. A'dam, De Spieghel, 1935.
Kelk behandelt in zijn jongsten roman een onderwerp dat vóór hem reeds door Fré
Dommisse in ‘Waren wij kinderen?’, door Diet Kramer in ‘Begin’ en ‘De Bikkel’
en door mevr. Selleger-Elout in ‘Ruth Teiling’ behandeld werd, n.l. de zoogenaamde
‘moderne jeugd’. Hij doet dit echter hoofdzakelijk op de wijze van een
amusementsroman. Slechts hier en daar blijkt, dat de schrijver zich ervan bewust is,
dat hij over een ‘ernstig’ onderwerp schrijft.
Het is onbegrijpelijk, dat een auteur als Kelk, die toch een zekeren ‘naam’ te
verliezen heeft, zoo nonchalant over de dingen heenloopen kan. Voor een groot deel
is dit lijvige boek een laagbijdegrondsche karikatuur van moderne jeugdverhoudingen,
waarbij de lezers volgens het bekend recept geprikkeld worden er het hunne bij te
denken. Het valt mij bitter van iemand als Kelk tegen, dat hij zich heeft verlaagd tot
dit niveau, waarop als het ware slechts bij toeval van ‘litteratuur’ sprake kan zijn.
Het best is de schrijver, waar hij het leven van de jongeren onder elkaar uitbeeldt,
b.v. de kampeertocht van Henk en Fokke, doch waar de verhouding van ouderen en
jongeren, of het leven der ouderen in het geding komt, vervalt hij telkens tot het
karikaturale.
Een zeer oppervlakkig en vluchtig geschreven boek, dat men, als men zich voor
het betreffende onderwerp interesseert, gerust ongelezen kan laten. Uit sommige
passages blijkt, dat het den auteur niet aan ‘mogelijkheden’ ontbreekt; des te meer
moeten wij het laken, dat hij ervan geenerlei gebruik gemaakt heeft, doch zich
klaarblijkelijk door buiten de litteratuur liggende motieven tot het schrijven van dit
werk heeft laten inspireeren.
ROEL HOUWINK

H.A. van Andel, Per vliegpost. Den Haag, Zuid-Holl. U.M., 1935.
Viruly heeft in ons land de luchtvaart-litteratuur geïnaugureerd. Dat is nog zoo heel
lang niet geleden. En sindsdien heeft zich een groote stroom boeken, die de luchtvaart
tot onderwerp hebben, over ons lezend publiek uitgestort. Er kon geen gebeurtenis
van belang op aviatisch gebied plaats grijpen, of reporters stortten zich op de feiten
en maalden ze fijn tot populaire kost, waarmee het publiek zijn geeuwhonger naar
in zijn oog sensationeele
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romantiek kon bevredigen. Meestal waren de luchthelden zelf gedoemd naar de pen
te grijpen, wat uit den aard der zaak niet een ieder hunner even gemakkelijk afging.
Zoo is betrekkelijk snel een inheemsche luchtvaartlitteratuur ontstaan, die echter een
overwegend journalistiek karakter draagt.
In zijn verleden jaar in ‘Rondom het Boek’ verschenen bijdrage over
luchtvaartlitteratuur heeft Viruly den staf gebroken over de kwaliteit van deze
litteratuur en hij heeft daarbij zijn eigen werk niet gespaard. Stellig heeft hij daarmee
onze letterkunde een dienst bewezen, want ‘litteratuur’ in den strikten zin van het
woord was deze luchtvaartlitteratuur geenszins. Behalve zijn eigen werk, dat tusschen
journalistiek en letterkunde voorloopig zoo ongeveer het midden houdt en zijn
vertaling van ‘Nachtvlucht’ van St. d'Exupéry was er inderdaad niets, dat met eenigen
goeden wil voor in litterair opzicht waardevol kon worden gehouden. Ook Koenraad's
romannetje ‘Mannen in leer’, eenigen tijd geleden in deze kolommen besproken,
bracht geen verbetering. Het kan moeilijk tot de serieuse litteratuur gerekend worden,
daarvoor is het te vluchtig en te oppervlakkig geschreven.
Thans schenkt ons echter Van Andel - tot nog toe een volstrekt onbekende naam
in het rijk der letteren - den eersten ‘echten’, oorspronkelijken Nederlandschen
luchtvaartroman; een boek, dat ongetwijfeld van een insider afkomstig is, en dat
tevens de kwaliteiten bezit, die noodig zijn voor een werk, dat aan litteraire eischen
moet voldoen.
Strak en sober is dit boek van opzet en uitvoering. Daarbij blijft het niet hangen
aan de uiterlijkheden van het vliegeniersbestaan. Het steekt af naar de diepte en laat
ons zien, dat de psyche van den vliegenier van een constellatie is, die hem plaatst op
een eigen levensniveau.
Na het overweldigend succes, dat de eerste producten der Nederlandsche
luchtvaartlitteratuur bij het groote publiek hebben gehad, is er thans langzamerhand
gelegenheid gekomen tot een rustiger bezinning, op datgene wat van meer dan louter
actueele beteekenis in dit genre is. Bij deze bezinning zal waarschijnlijk niet heel
veel standhouden van hetgeen in den roes van het oogenblik geschreven werd; maar
bij dit weinige zal stellig ‘Per Vliegpost’ zijn.
ROEL HOUWINK

Miep van Rooy-Berlage. De Nieuwe Geest in onze Woning. N.V.
Uitgevers-mij. Kosmos, Amsterdam (geen jaartal).
Er is in den laatsten tijd vrij veel gepubliceerd over nieuwe woninginrichting. Wat
daaronder verstaan moet worden behoeft geen betoog meer. Het is slechts de vraag
in hoeverre wij op den verkeerden weg zijn. Woninginrichting, principieel gezien,
is onderdeel van een omvangrijker proces. Het omvat het geheele leven. Het drukt
tenslotte een levensbeschouwing uit. Het beteekent veel meer dan: hygiëne, veel
licht, lichte kleuren, practische indeelingen, minimum rommel, enz. Duitsche boekjes,
als van Bruno Taut,
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werden reeds jaren eerder op principieeler wijze gepubliceerd. Wij komen achteraan
en helaas draagt een werkje gelijk dat van Mevr. van Rooy-Berlage de sporen daarvan,
omdat het uiterlijk is van zienswijze en betoogtrant. Zij geeft telkens practische
voorbeelden van een overladen wand en een goeden wand, van een kamer met een
te veel aan sierende voorwerpen en een beter ingerichte kamer, van een overladen
schoorsteen en een ‘betere’ schoorsteen. De ‘betere’ voorbeelden zijn in wezen echter
even nietszeggend als de verkeerde. Een wand waar vier platen van gelijk formaat
netjes in het gelid hangen is meer gedrild dan een wand waar niet naar formaten is
gekeken en voor de ‘gezelligheid’ een en ander aan den muur is geprikt. Wie zal
echter ontkennen, dat b.v. op een atelier-wand het onregelmatig aan den muur prikken
van ongelijksoortige dingen een bijzondere charme kan hebben. Wie zal een
meisjeskamer de bekoring misgunnen van de geadoreerde kiekjes en prentjes? Veel
hangt af van leeftijd, ontwikkeling, belangstelling, karakter, levensopvatting.
Uniformiteit in deze dingen is tegen de levensverscheidenheid. Wie aan een goede
wandindeeling en zinrijke wandversiering nog niet toe is, late zich vooral niet
wijsmaken, dat hij goed doet indien hij wat bij hem past en waarin hij plezier heeft,
inruilt tegen een modern recept van Mevr. van Rooy. Het hyper-aesthetische drukt
het leven dood. Zoo toont Mevr. Van Rooy een foto van een ‘ongenoegelijke zolder’
en daaronder de omgetooverde zolder met behulp van Celotexplaten. Wie nog eenige
notie heeft van de karakteristieke ruimte door een goeden vloer, balkribben en een
schoorsteenmuur geschapen, zal gruwen van de slechte verhoudingen, die door de
gladde platen zijn geschapen, toen zij vloer, ribben en dwarsbalken op moderne wijze
moesten wegmoffelen (ombouwen heet dat). Wat er goed was aan de oude ruimte is
hier totaal verknoeid. Een dergelijke oppervlakkige wijze van moderne middelen
aanprijzen werkt misleidend en heeft niets te maken met de diepere aandriften, die
bij het oude niet konden stilstaan en opzoek zijn naar het nieuwe. Dat het modieus
toepassen van deze moderne middelen als ‘doel’ maar niet als ‘middel’ evenzeer te
veroordeelen is en in wezen even verkeerd is als de salon van onze ouders, zou een
langer betoog vergen dan waarvoor hier ruimte beschikbaar is. Maar het kan reeds
duidelijk worden, aan de hand van de geciteerde voorbeelden, indien men nadenkt
en zich niet laat meesleepen door oogenschijnlijk nieuwe, aardige effecten.
Dit neemt niet weg, dat het boekje met succes geraadpleegd kan worden bij het
aanschaffen van bepaalde details, maar dan heb ik toch dit bezwaar, dat het dan te
veel lijkt op den catalogus van Metz, Gispen, Philips enz., die ons dezelfde gegevens
verschaffen. De poging is goed bedoeld, maar het is toch nog geenszins geschreven
in een juiste verhouding tot dit gecompliceerde onderwerp.
A.M. HAMMACHER
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RIK WOUTERS, INTERIEUR, PORTRET VAN ZIJN VROUW
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Een schilderij dat een mensch en een tijdperk weergeeft
Esthetische analyse van een schilderij van Rik Wouters: een schaal
met appelen
door Luc en Paul Haesaerts
VOOR ons: een doek van Rik Wouters, bescheiden, niet groot, zooals hij er vele
heeft gemaakt; het dringt zich niet aan ons op als een meesterwerk, maar indien we
het met volle aandacht bekijken en voor een oogenblik onze nonchalante houding
laten varen, die we wel meer aannemen bij het beschouwen van levens- en
kunstuitingen, dan zal het ons veel kunnen vertellen.
In onze verbeelding verlaten we dit museum en verplaatsen we ons met dit schilderij
in den oneindigen tijd en ruimte. We zetten het neer in de werkplaats van Van Eyck
of van den een of anderen Chineeschen schilder uit de Ming-periode of we plaatsen
het voor de oogen van Mantegna, van Rembrandt of van een portrettist van een
Egyptischen Pharao; wij stellen ons hun bevreemding, hun verwondering en hun
ontsteltenis voor over deze appelen, gelijk aan meteoorsteenen die uit een andere
wereld zijn komen vallen. Dank zij zulke tegenstellingen treedt de historische
beteekenis van een dergelijk doek naar voren. Misschien is het zelfs niet eens noodig
zoo ver terug te grijpen en ons zoo ver te verplaatsen om de oorspronkelijkheid van
het werk te ontdekken. Laten we 't ons eens voorstellen naast een schilderij van den
symbolist Burne Jones bijvoorbeeld, of nog dichterbij, naast een Mellery of een
Chirico. Dan is het vooral het psychologische en technische verschil dat ons treft en
dat het werk van Rik Wouters karakteriseert.
Rik Wouters. Vergeleken met een Egyptenaar schijnt hij zich weinig aan te trekken
van stijl; vergeleken met de Grieken is hij los van alle heilige regels; naast een Van
Eyck vinden we hem weinig nauwgezet, vergeleken met Rembrandt gaat hij
psychologisch niet diep op zijn onderwerp in; tegenover Mantegna ten slotte houdt
hij zich maar weinig bezig met vastgestelde formules en ideeën. Indien we hem aan
den anderen kant vergelijken met zijn tijdgenooten, dan zien we dat hij niets heeft
van de in zichzelfgekeerdheid van een Mellery, noch iets van diens technische
nauwgezetheid; evenmin iets van de moreele kwellingen of het scherp doordringende
van een Rops, niets

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

362
van het aristocratische, noch van het moeizame of het peuterig-preciese van een van
de Woestijne, evenmin iets van de hallucinaties, noch van de vrije techniek van een
Servaes.
Maar is hij dan een buitengewone verschijning, die geheel op zich zelf staat in
den tijd, in z i j n tijd? Is hij zelfs te midden van zijn tijdgenooten een vreemde? Zeker
niet - en we kunnen hem zelfs als de beste vertegenwoordiger beschouwen van een
richting, die van alle nieuwe richtingen van dezen tijd misschien wel het meest typisch
‘modern’ is. Feitelijk leeft in hem het beste van die groote beweging, die we het
luministisch impressionisme noemen en is zijn werk daarvan een van de gezondste,
schitterendste, meest frissche en duurzaamste bloemen.
Het werk, dat wij voor oogen hebben is wezenlijk impressionistisch en heeft iets
in zich van al wat het impressionisme reeds gegeven had op het oogenblik, dat dit
doek geschilderd werd, en ook iets van alles wat deze richting nog zou geven in den
loop van haar ontwikkeling.
Dit kleine stilleven heeft iets van den sappigen rijkdom en de intieme warmte van
een De Braekeleer, den eersten bescheiden maar vurigen verkondiger van een
wederopstanding van het Licht in de Vlaamsche schilderkunst. En als we alle factoren,
die deze schaal met appelen deden ontstaan, nog verder willen analyseeren, dan
komen ons nog talrijke andere stillevens in gedachte, die elk voor zich een nieuw
baken zijn op den weg van het impressionisme. De levendigheid van toets, die zoo
tintelend aan den dag komt in de boeken op den achtergrond, doet ons denken aan
de bewegelijkheid van een Vogels, als hij ons zijn bloemen voortoovert; de
parelmoerachtige teere tinten van het onderste gedeelte van het doek herinneren ons
aan de schelpen en het porcelein van Ensor en doen ons beseffen wat Rik Wouters
in het begin van zijn loopbaan te danken heeft gehad aan diens buitengewone lessen
en welk groot nut hij daaruit heeft weten te trekken; de vereenvoudiging van de
vormen van de voorwerpen, zoodat ze op geometrische figuren gaan lijken (cirkels,
bollen, driehoeken - kijk naar de schaal, het tafelkleed, de vruchten enz.) is iets dat
reeds Cézanne sterk bezighield. Men kan in de gulle overdaad van tinten en het
speelsche geflikker van het licht, dat van de bloembladen van de bouquet op het
kristal van de schaal ketst, en van de bladen van het boek op de teekening in het
behangsel, een equivalent vinden in de tinteling van licht bij Renoir; de liefde voor
het alledaagsche, de intieme geuren die opstijgen uit de voorwerpen, die verspreid
op tafel liggen, ook Louis Thévenet weet er zijn naieve voorstellingen van groenten,
worsten, pannen en koeken mee te doordringen. De lucht die trilt rond de schematische
vormen, het groote decoratieve rythme, waarin de verschillende onderdeelen van het
doek zijn opgenomen - het is hetzelfde wat bij Henri Matisse als 't ware het leitmotiv
van zijn kunst zal worden: een streven naar evenwicht, naar opbouw, zoodat,
niettegenstaande de onstuimige schilder drift, toch de ver-
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schillende componenten van het werk geordend zijn - zie maar hoe de lichte en de
donkere deelen van het doek zijn uitgewogen, teneinde een sterke structuur te
verkrijgen - deze wil tot ordening zal langzamerhand zoo sterk worden, dat het alles
gaat overheerschen en we dan een overgang krijgen van het impressionisme naar het
constructivisme, - b.v. Ramah, Dehoy, Segonzac, Moreau, Schirren, Paerels.
Zoo zien we dat dit kleine doek een weerspiegeling is van een vruchtbaar tijdvak
in de schilderkunst, een cel met een intens leven, die zoowel alle krachten in zich
heeft van het verleden als van dezen tijd en ook die de toekomst zullen bezielen.
Indien deze eenvoudige schaal met appelen werkelijk, zooals we ons in 't begin
voorstelden, aan kunstenaars van voorbije tijdperken getoond zou worden, of indien
het in een tijd die nog komen moet, eens onder de oogen kwam van menschen die
zich ontwikkeld zouden hebben op den weg van een nieuwe en onvoorziene esthetiek,
dan zou alleen al deze schaal een volledig en veelzeggend getuigenis voor die andere
menschheid kunnen zijn van de opvatting van schoonheid en leven op een bepaald
tijdstip. Zou één enkel overgebleven Egyptisch relief, één enkel Perzisch miniatuur,
één biddende figuur van Fra Angelico niet toereikend zijn om aan een scherp
doordringenden geest de essentie van een groot beschavingstijdperk te doen kennen?
Wat kunnen we door deze ‘schaal met appelen’ (geschilderd in den zomer van
1913) te weten komen van het tijdvak waarin het ontstond? We kunnen eruit
concludeeren, dat er een groep schilders bestond, die alle hetzelfde doel nastreefden.
Wij kennen hun namen, het zijn: Monet, Sisley, Cézanne, Renoir, Pissaro, Van Gogh,
Oleffe, Jefferys, Thévenet, Dufy, Matisse, Bonnard, Vuillard, Tytgat, Marquet, Utrillo
en nog vele anderen, die, hoewel ze allen een sterk uitgesproken persoonlijkheid
bezitten, elkaar toch nastaan door hun gemeenschappelijke houding tegenover de
schilderkunst en het leven. Wat ook hun onderling verschil moge zijn, al hun werk
vertoont een overeenkomst door het licht, de klaarte en de vreugde, die er uitstralen.
Het bevreemdt ons eerst een dergelijke uitdrukking van vreugde te vinden in een
tijd, die overigens onsamenhangend, verward, somber en zwaar is. Het tijdperk van
de machine breekt aan, de mechanisatie wint meer en meer veld in een maatschappij,
die er niet rijp voor is, de klassenstrijd verscherpt zich en wordt verbitterder en
wanhopiger; de bourgeoisie, snel verrijkt, verliest het contact met het leven, terwijl
het volk te arm blijft om zich te kunnen overgeven aan de simpele ‘joie de vivre’.
De oorlog is er al, of hij is latent in den geest en de harten van de menschen, de
ideologie en de moraal hebben zich het nut tot einddoel gesteld; zelfs de metaphysica
is ingelijfd en dient als oorlogswerktuig. De standen, die tegenover elkaar staan doen
ieder moeite de godsdienst, wetenschap en kunst voor hùn zaak te winnen.
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Intusschen zijn daar nog steeds de artisten die het leven blijven beschouwen en
liefhebben. Ze zouden het graag heelemaal in hun armen willen sluiten, maar als ze
zich te ver verwijderen van hun huisdeur, dan dreigen twisten en naijver en het
niet-begrepen-worden, het noodige enthousiasme en de onmisbare rust te verjagen.
De kunstenaar gaat weer gauw terug in zijn veilig omsloten ruimte, poogt al het
leelijke te vergeten, - het rumoer, de uiterlijke ijdelheid, en met wat hij heeft bouwt
hij zich, heel bescheiden, een eigen wereldje. Alle groote kunstenaars van dat tijdperk
worden binnenhuisschilders. Hoe meer hun de maatschappij tegenstaat, hoe meer ze
zich gaan hechten aan de eenvoudige dagelijksche werkelijkheid: een paar appelen
in een schaal, wat bloemen in een vaas, en het behangselpapier, opgevroolijkt door
guirlandes en bloemen, volstaan om opnieuw het mysterie en de waarde van het
leven te doen gevoelen en de ellende te vergeten, waarin men gedwongen is zijn
dagen te slijten. Hoe meer de ideologie wordt misbruikt, hoe boosaardiger en
geslepener zij wordt, hoe meer de artisten zich afwenden van iedere theorie - of ze
godsdienstig, philosofisch of maatschappelijk is - en hoe meer ze zich tevreden gaan
stellen met een leven en een arbeid, die onmiddellijk in overeenstemming zijn met
het landschap, de dingen en de wezens om hen heen; de boeken die Rik Wouters hier
geschilderd heeft, zijn niet bestemd om door een in gedachten verdiept wijsgeer
doorbladerd te worden - door een Rembrandtieken grijsaard b.v. die zich verdiept in
de groote problemen van de toekomst - maar deze boeken hier bestaan alleen om 't
oog en 't gevoel te bekoren; de vruchten, die overigens niet bizonder weelderig zijn,
stroomen niet uit een hoorn-des-overvloeds van de één of andere godin, die de aarde
of het vaderland symboliseert; ze liggen in hun glazen schaal onopgesmukt te wachten
op wie er op belust is.
Hier zien we dus een beweging in de kunst, een oeuvre dat een tegenstelling vormt
met zijn tijd of misschien nog beter: dat ontstaat uit een heimelijk en diep gevoel
van hoop in een troosteloozen en onevenwichtigen tijd, die toch ook reeds zwanger
is van nieuwe waarden en die in het diepst van zijn wezen niet wanhoopt, de vreugde,
de harmonie en de zonzijde van het leven te hervinden.
***
Laten we nu eens zien hoe Rik Wouters met behulp van de plastische middelen die
hem ten dienste staan deze vreugde, die misschien wel de uitdrukking is van den
geheimen wensch van onzen tijd en die in elk geval de verborgen drijfveer is van
zijn kunst, heeft uitgebeeld.
Het is wonderlijk, als men het werk van Rik Wouters in zijn geheel beschouwt,
te constateeren met welk een standvastigheid er steeds weer zekere onderwerpen in
voorkomen, die als 't ware van nature bestemd zijn het geluksgevoel uit te beelden.
Deze schilder, die een antipode van de sym-
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bolisten is, die niets cerebraals of berekends heeft, verzamelt onbewust alle
schilderachtige motieven, die alle op de primitiefste wijze symbolen van de vreugde
zijn.
Ten eerste zijn daar de Bloemen. Kijk naar deze rozen, die door hun aanwezigheid
de schaduw opvroolijken. Zij groeten hun zusters op het bebloemde behangsel. Deze
aanwezigheid van bloemen, die in het stilleven, dat we hier beschouwen, nog
bescheiden is, is triomfantelijk in 't overige werk van Rik Wouters. Er zijn overal
boeketten te vinden, op de tafels, de kasten, de kamerschermen, op de gordijnen en
de toilettafels. Dikwijls vult een enkele bos bloemen een geheel doek. Maar alles
wordt bij Rik Wouters een aanleiding voor bloemen: het veelkleurige waschgoed,
dat opgehoopt ligt rond de strijksters, de tafelkleeden, die op de tafels liggen, de
landschappen die in de verte te zien zijn door een open raam. En elk van zijn doeken
- kijk maar naar deze schaal met appelen - is ten slotte één groote boeket waarin de
weergegeven voorwerpen onder een magisch licht zich voordoen als twijgen, bladeren
en bloemen.
Een ander symbool van de vreugde: het Licht. Het sluipt, voorzichtig maar
vastberaden, tot in alle hoekjes van de schilderijen van Rik Wouters; het doet al zijn
kleuren opvlammen, laat ze zingen, dronken van vreugde; het zoekt met voorliefde
de glimmende voorwerpen op, waarin het zich met graagte stort; het vormt er prisma's
van en verzadigt ze met glans en luister. Het dringt tot in de diepste schaduwen
binnen, die het overheerscht en verheldert. Kijk eens hoe het op het kristal van deze
schaal speelt, hoe het de tinten van dat witte waschgoed moduleert, hoe het de zware
schaduwen aanvalt, die de boeken op den muur werpen.
Rik Wouters brengt in zijn doeken alle dingen bijéén, die het licht kunnen opvangen
en vasthouden en het lichtspel onophoudelijk weergeven: glimmende tafels, het glas
van de vensters en de schilderijen, porcelein, vazen, glazen lampenschermen,
vloeistoffen en ten slotte de spiegels, die vroolijk en praatziek de beelden opvangen,
weergeven en vermenigvuldigen. Een getoover van lichtweerspiegelingen
transformeert de menschen en de dingen tot elementen van vreugde en het behaagt
Rik Wouters het door heel zijn werk te laten spelen. Het stilleven, dat we voor ons
hebben, kunnen we zien als een vuurwerk van licht, dat naar alle kanten uitéénspat
en dat met zijn dynamische kracht de uitééngescheurde deelen van de voorwerpen
kris kras door elkaar gooit. De muzikale beweging van het doek is als chromatisch
orgelspel.
Dan eindelijk nog als derde symbool van leven en vreugde: de Vrouw. Zelfs hier,
in dit werk, dat oogenschijnlijk geen figuren weergeeft, is toch haar bestaan aangeduid.
Eenige losse penseelstreken stellen een paar dames handschoenen voor, die
onachtzaam ergens neergegooid zijn; ze roepen een gevoel op van overgave en van
vroolijke haast.
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Deze aanwezigheid van de vrouw zal één van de hoofdbestanddeelen van zijn werk
worden, niet alleen in de schilderijen, maar ook in het beeldhouwwerk. Het zal de
vrouw zijn - zijn vrouw, zijn dagelijksche gezellin, die het middelpunt vormt van
het grootste gedeelte van zijn doeken. Doch wat hij weergeeft als hij haar schildert,
dat is niet de psychologie van haar wezen, maar het spel van het licht waarin ze zich
beweegt; we zien haar nu eens aan een keukentafel staan strijken, dan weer uitgestrekt
in een fauteuil, lezend of naaiend bij de tafel, zich buigend uit een raam. Er is overal
de warmte te voelen van een voortdurende vrouwelijke aanwezigheid in de
dagelijksche omgeving. En als hij haar dan lachend weergeeft, wordt ze meer en
meer een uitdrukking van vreugde. De symbolen die Wouters kiest - de vrouw, het
licht, de bloemen - hij begint ze dooréén te mengen - de vrouw, te midden van
bloemen, gekleed in gebloemde japonnen, wordt zelf bloem; haar handen schikken
tulpen, chrysantemums en rozen in groote vazen. En het licht, dat ook mee gaat doen
met dit spel, maakt zich meester van al deze beelden van de vreugde en laat ze tot
in 't oneindige weerkaatsen in de ramen en in de spiegels. En was hij niet geroepen
zijn visie vast te leggen van het leven, zooals hij dat in geestvervoering ontwaarde
- en die hij verwerkelijkte in zijn verwonderlijke bacchante ‘la Folle Danseuse’, die
we niet kunnen aanschouwen zonder onweerstaanbaar meegesleept te worden door
haar vurige onstuimigheid. Het is vreemd in de groote lijnen van deze dynamische
materialisatie van een primitieven wil-tot-geluk, den vorm van één van de oudste
magische teekenen terug te vinden, die de menschheid kent: de swastika, het symbool
van de zon.
Rik Wouters heeft zijn symbolen dooreengemengd en verbonden tot één enkelen
kreet van vreugde.
***
Een werk zooals wij hier voor ons hebben is gemaakt met een volstrekte
zelfverzekerdheid, - men voelt dat de schilder, van het oogenblik af dat hij het heeft
ontworpen, zeker was van zijn middelen, zeker van zijn handen, van zijn sprong,
van het resultaat. De natuur staat daar voor hem, geurend, barstend van gezondheid,
veelzeggend; de schaal wijd open als een groote bloem, biedt haar appelen aan;
daaromheen de handschoenen, een bonte mengeling van papier, boeken - de blaren
van een bos bloemen neigen voorover; dan, dichterbij nog een klein theekopje, dat
als een lichtgevende wachter van dat groote centrale hemellichaam, de zon, ook diens
vorm schijnt te willen nabootsen.
De natuur is goedertieren en de techniek al evenzeer. Ziehier het doek waarop de
schildering moet worden aangebracht, het blanke linnen is zorgvuldig voorbereid frisch, soepel; op de tafel liggen de tubes, die de vloeibare en fonkelende verf bevatten
en die ze bij den minsten druk van den duim
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uitspuwen. Het palet van Rik is wit, dezelfde blankheid als van zijn doek; hij wil het
zoo, opdat hij, als hij er zijn kleuren op zal zetten, al vooraf zal kunnen beoordeelen
hoe de verhouding zal zijn van de tinten, die hij op het blanke doek wil aanbrengen.
Rik maakt zich één voor één van alle tubes meester en zet op zijn lichte palet een
regenboog van kleuren. Ze zijn in strijd met elkaar door hun hardheid, maar komen
overeen door hun intensiteit. Een klein potje bevat de lijnolie, die de te stijve verf
zal verdunnen. Dan eindelijk nog de bundel penseelen, lang, dun, nerveus, soepel.
Ze zullen gaan leven en zich gaan bewegen, zooals het stokje van een dirigent, zooals
het potlood van een architect, of de penhouder van een schrijver. Ze zullen van de
eene kleur naar de andere gaan, zooals de vingers op een piano; ze zullen gamma's
gaan oefenen op de mooie blanke materie in 't midden van het palet; dan zullen ze
eensklaps toeschieten op het wachtende doek, daarop de kleuren ordenen op een
nieuwe wijze en een harmonisch geheel scheppen. De kleuren worden appelen,
kristallen, bloemen: ze worden lichtstralen, trillingen van schoonheid en vreugde.
Aan het andere einde van het penseel bevindt zich de hand van den schilder en alles
wat haar verbindt met zijn vurig brein, met zijn emotie, met zijn ongeduldigen wil.
De schilder, evenals zijn objecten der natuur en alle technische hulpmiddelen,
bevinden zich in een tijdelijken staat van geluksextase. En dat orkest - natuur techniek - menschelijke ziel - gaat nu beginnen; het meesterwerk - de zang wordt
geboren. Het wordt plotseling geboren, vreugdevol, onweerstaanbaar. Een werk als
dit ontstaat gemakkelijk en zeker, er zijn slechts enkele uren voor noodig om het te
verwerkelijken, maar die uren zijn gezegende oogenblikken, gedurende welke alles
harmonisch samenwerkt tot een welslagen.
Het geheele oeuvre van Rik Wouters gelijkt in dit opzicht op het doek, dat we
voor ons hebben. Al het werk is ontstaan, dank zij een gezegend oogenblik, waarop
alles harmonisch samenwerkte. Het is niet dit doek alleen of dat andere, dat in een
straal van vreugde en inspiratie ontstond; alles wat onder zijn teekenstift, zijn
penseelen, zijn boetseerstok uit kwam, hebben we te danken aan één lang gelukkig
oogenblik.
Het is verwonderlijk te bedenken, dat het voornaamste van wat Rik Wouters
achterliet, in het korte tijdsbestek van ongeveer drie jaar werd gemaakt. Dat komt,
doordat er talenten zijn, levens, die, dank zij een gelukkigen samenloop van
omstandigheden, plotseling opbloeien en zich heel snel ontwikkelen. De oorzaak
hiervan is, dat er een zeker evenwicht is ontstaan tusschen oogenschijnlijk zeer
verschillende factoren, die voor den oppervlakkigen beschouwer onafhankelijk van
elkaar schijnen te staan, en zelfs aandoen als tegenstrijdigheden; materialistische
elementen, die zich verbinden met een zeer subtiel, verborgen, moreel evenwicht.
Dat is hetgeen zich bij Rik Wouters voordoet. Hij heeft weten te breken met een vak
en met opvattingen, die zich aan hem hebben opgedrongen, zonder van hem
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te zijn. Hij koos zich een gezellin, wier aanwezigheid hem aanvuurde. Geld was
waarschijnlijk schaarsch, maar ze beschikten over een huis en ze hadden iets om van
te leven en om het atelier van linnen en verf te voorzien. De vrienden waren in
spanning over hetgeen er te voorschijn zou komen. Hij was tegelijkertijd jong en
rijp. Hij had in zich een groot zelfvertrouwen en een enormen scheppingsdrang. Hij
wilde de menschen verrijken met zijn opvatting van het leven en van de wereld. Al
was hij zich bewust van het moeilijke van zijn taak, hij voelde toch de mogelijkheid
in zich om, niettegenstaande alles, het tot een goed einde te brengen.
Alles was gereed; de vuurpijl kon afgaan. Ze ging af.
Gedurende drie buitengewoon vruchtbare jaren duurden de onontbeerlijke
voorwaarden om zich te kunnen ontplooien voort; de werken ontstonden, dadelijk
al rijp, eerlijk, gezond, vurig, degelijk, duurzaam en blijvend actueel.
Maar al wist Rik Wouters een harmonie te verwerkelijken, overal elders was
intusschen chaos. Elders, dat wil zeggen in de wereld, in die wereld, die hij, evenals
alle andere groote kunstenaars van zijn tijd, was ontvlucht. En toch was ook daar
overal een overdadige natuur en technische middelen, die zich steeds verder
ontwikkelden, en zelfs voor een groot gedeelte een menschelijke drang om gelukkig
te leven en om te scheppen. De drie factoren, die harmonie in een kunstwerk kunnen
verwekken, natuur - techniek - menschelijke ziel - waren ook daar aanwezig. Maar
intusschen begon het orkest niet te spelen; dat, wat een gezegend oogenblik had
kunnen zijn, waarop alles in harmonie samen had kunnen werken, kwam niet: angst
sloeg een ieder om het hart, de oorlog brak uit.
Toen Rik Wouters zijn mobilisatie-oproep kreeg, was het twee uur in den morgen.
Op zijn ezel stond, onafgewerkt, een groot stilleven: in het midden van het doek
bevond zich dezelfde kristallen schaal, die we hier zien, maar dit keer met perzikken
gevuld. Wouters bleef kalm, met een absolute koelbloedigheid maakte hij zijn
schilderij af. Dat schilderij kennen we: het is een meesterwerk. Toen hij klaar was,
nam hij de perzikken, die in de schaal lagen en gooide ze met een gebaar van woede
en een oneindig verdriet, één voor één uit het raam.
Men kent het verdere verloop; zijn deelnemen aan den oorlog voor Luik, zijn
walging, zijn interneering in Holland, zijn weggevreten gezicht, het herhaalde
chirurgische ingrijpen, dat hij moest ondergaan. Hij kon dan nog eenige doeken
schilderen van een koortsige en stormachtige atmosfeer.
Hij roept in zijn ballingschap zijn vrouw bij zich, die hij in zijn brieven zijn ‘zon’
noemt. Zijn vrienden vullen zijn ziekenkamer met bloemen, maar niets kan meer
helpen, het geluk zal niet meer terugkomen, Rik Wouters is veroordeeld.
***
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LXXIV

DETAIL VAN RIK WOUTERS' BACCHANTE ‘LA FOLLE DANSEUSE’ - ONDER: ZONNETEEKENS: 1, SWASTIKA
e
OP EEN VAAS UIT BOEOTIË (7 EEUW V.CHR.); 2, DRIEVOET OP EEN MUNT UIT LYCIA; 3, ‘LA FOLLE
DANSEUSE’
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‘DE PERZIKEN’ WAARAAN RIK WOUTERS WERKTE TOEN HIJ ZIJN MOBILISATIEOPROEP ONTVING
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Zijn vreugde blijft bestaan, zij heeft zich voor altijd in zijn werk geïncarneerd, al
was het slechts in dit eenvoudige stilleven.
Indien we er onze aandacht eenige oogenblikken op concentreeren, krijgen we
dan niet langzamerhand het gevoel van de ontroerende en stralende aanwezigheid
van hem, die het schilderde in een devoot oogenblik van vurig geloof in het leven.
Meysse, 22 Maart 1936.

Opgave van eenige literatuur over Rik Wouters en aanhalingen uit nog
onuitgegeven documenten over den schilder
Aanhaling uit een nog onuitgegeven boek over Rik Wouters door zijn vriend J.F.
E s l a n d e r geschreven en gedeeltelijk gepubliceerd in ‘Le Rouge et le Noir’ van
27 novembre 1935.
‘Rik Wouters connut jusqu'à vingt-huit ans une vie pénible de travail acharné et
de rudes privations, n'étant point de ceux qui savent se pousser dans le monde.
Farouche et orgueilleux, il n'attendait rien que de sa propre énergie et se refusait
obstinément aux moindres contraintes. Il vivait en sauvage, dans de pauvres logis,
aux prises avec la pire misère, n'ayant que deux ou trois compagnons aussi obscurs
que lui. C'était un petit malinois, trapu, solidement bâti, l'allure d'un gars de province
taillé pour le travail et résolu à se frayer un chemin dans la vie. Très gai et courageux,
il n'avait jamais pu se plier aux exigences d'un autre vie que celle des milieux simples
et frustes dont il gardait l'empreinte dans son language, dans ses manières, ses
habitudes et ses goûts - et dans son trou, au milieu des siens, les gens de tous les
jours.’
A.J.J. D e l e n , Rik Wouters, zijn leven, zijn werk, zijn einde. De Waelburgh
Uitgeversmaatschappij Blaricum 1922; van denzelfden schrijver: Onze Kunst,
jaargang 13 N.S. (1914).
C h a r e n s o l , l'Art Vivant, Paris 1927.
L u c e t P a u l H a e s a e r t s , ‘Flandre’ Vol. I l'Impressionnisme. Editions des
Chroniques du Jour Paris 1933.
O t t o v a n T u s s e n b r o e k over Rik Wouters in Elseviers Maandschrift van 1918,
deel II.
E d g a r Ty t g a t , Quelques images de la vie d'un artiste, met houtsneden van den
schrijver.
Uit aanteekeningen, door hem zelf geschreven of door zijn omgeving overgebracht:
- ‘Mon temps est précieux; ma vie n'y suffira pas; j'en ai au moins pour cent ans.’
- ‘Je continue à aller bien. Tous les jours soins aux rayons Roentgen. Déjà eu deux
ou trois fois vingt-quatre heures de radium. Les docteurs sont très contents, aussi
parce que je reste gai ayant pourtant raisons d'être un peu triste. Vous pensez, je parle
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comme un gaga, un Zieverant. Pour manger c'est terrible, ne pouvant desserrer les
dents et cela à jamais. C'est donc une infirmité pour ma vie et par-dessus une sale
tête. Mais je m'en fiche. C'est donc naturel que les docteurs insistent pour que je me
divertisse. Donc d' accord avec eux je me donne an travail quand il fait trop mauvais
pour sortir. Patience et travaillons.
Je vous embrasse tous (détail amusant!) je ne sais plus embrasser, mes lèvres
semblent paralysées, impossible de donner un baiser.’
Uit aanteekeningen van de vrouw van den schilder voor een te publiceeren boek:
‘Il ne rêve plus que beauté et peinture. Les plus belles fleurs sont amoncelées dans
sa chambre: il les adore et c'est tout ce qui le rattache encore à la nature. Pendant ses
moments de lucidité, il les examine et les étudie; il les peint en imagination. Un jour,
alors que son infirmière arrangeait une brassée de belles roses blanches dans un vase
près de son lit, elle lui dit en hollandais: ‘Snoezige bloemen, niet waar, M. Wouters’.
Et il répondit gravement: ‘Non! pas snoezig, Zuster, mais belles, belles du toute la
beauté de la vie! Vo y e z comme elles sont belles. Voir! voir clair! Voilà ce qu'il
faut faire pour peindie! Maintenant seulement je vois clair!’
Ces mêmes fleurs, ayant d'avoir perdu leur éclat, virent les yeux de Rik se clore
à jamais le II juillet 1916.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

370

Bruckner
Schijn en wezen
door Eduard Reeser
I
MOEIZAAM baant zich Bruckner's muziek haar weg. Elke uitvoering van een
symphonie beteekent een strijd tegen oude vooroordeelen en misverstanden. Men
zou niet zeggen, dat reeds veertig jaren na Bruckner's dood verloopen zijn, zòò heftig
botsen ook thans nog de meeningen over de kwaliteiten van zijn kunst op elkaar. Pas
tegen het einde van zijn leven was zich een kleine kern van jongeren om hem gaan
scharen; maar het ‘fin de siècle’ bleek een slechte voedingsbodem voor Bruckner's
zoo anders geaarde muziek en eerst na den wereldoorlog begon de tijd ervoor te
rijpen. Het aantal Bruckner-dirigenten werd snel grooter, steeds talrijker en
gefundeerder werden de publicaties van biographischen en musicologischen aard.
Langzamer echter ging de muzikale massa mee en daarom werd in 1927 te Weenen
de ‘Internationale Bruckner-Gesellschaft’ opgericht, die de verbreiding van Bruckner's
muziek intensief en systematisch ter hand ging nemen en bovendien besloot, een
‘Gesamtausgabe’ van 's meesters werk tot stand te brengen.
Doch toen men Bruckner's handschriften ging vergelijken met de gedrukte
partituren, kwam men tot de verbijsterende ontdekking, tot dusverre een ‘valschen’
Bruckner gecultiveerd te hebben. Zóó ingrijpend bleken de destijds aangebrachte
wijzigingen te zijn, dat men in verschillende opzichten gerust van bewerkingen kon
spreken. In de Ve en IXe symphonie b.v. is Bruckner's instrumentatie totaal veranderd
en vrijwel geen maat werd ongemoeid gelaten bij deze ‘moderniseering’, waarin naar thans blijkt - het zoo dikwijls geuite verwijt van Wagneriaansche invloeden in
Bruckner's orkestklank zijn grond vindt. Maar ook in de structuur van de symphonieën
is eigenmachtig ingegrepen; niet alleen deed de verzwaarde instrumentatie aan de
overzichtelijkheid van het dynamisch verloop afbreuk - daaraan is de veel gesmade
afwezigheid van de groote lijn toe te schrijven -, maar er zijn zelfs uitgebreide
coupures aangebracht in het klassieke sonateschema, dat Bruckner-zelf altijd streng
gehandhaafd heeft om het gevaar van een brokkelige en verwarde vormbehandeling
te vermijden.... die hem echter aan de hand van de gedrukte partituren toch verweten
kon worden!
Twee groote vereerders van Bruckner en zijn kunst, de dirigenten Löwe en Schalk,
zijn het geweest, die - naar zij verklaarden, door den componist zelf daartoe
geautoriseerd - al deze ingrijpende wijzigingen in de origineele
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versies aangebracht hebben. Er zijn den laatsten tijd nogal wat verontwaardigde
stemmen opgegaan, die den beiden musici van het ergste vandalisme beschuldigden.
Wij dienen echter niet te vergeten, onder welke omstandigheden deze geestdriftige
propagandisten hebben moeten werken. Door de felle tegenkanting van een invloedrijk
deel der Weensche pers kwamen uitvoeringen van Bruckner's symphonieën slechts
sporadisch voor - Bruckner heeft zijn Ve en IXe symphonie nooit gehoord, evenmin
de hoekdeelen van zijn VIe -, en bij die zeldzame gelegenheden toonde bovendien
het publiek, met de ongekend-langademige thematische gedachten en de monumentale
afmetingen van deze muziek geen raad te weten. Wat leek logischer, dan die
afmetingen waar het ging te verkleinen en de sobere, orgelachtige, coloristisch
ongeraffineerde instrumentatie aan te passen aan den toen modernen virtuozen en
rijk-gekleurden orkeststijl van Liszt en Wagner, die gaandeweg een overheerschende
positie in het muzikaal besef ging innemen? Het gold toch immers, Bruckner's muziek
te ‘redden’, en in dien zin heeft dit ‘vandalisme’ wel degelijk zijn nut gehad: het
heeft zonder twijfel de eerste verbreiding van deze kunst mogelijk gemaakt. En wij
behooren ook te bedenken, welk een ontzaglijke moeite deze menschen zich hebben
moeten getroosten, om de verschillende partituren zóó gedetailleerd te herzien. Het
resultaat van deze onbaatzuchtige opofferingen ten behoeve van een diep bewonderde
muziek was in elk geval een voortreffelijk klinkende, vakkundige behandelde
orkeststijl, die voor de toenmalige verhoudingen speelbaar bleek, wat ten aanzien
van de inderdaad wel dikwijls onpractische origineele instrumentaties stellig ontkend
werd.
Begrijpelijk wordt de handelwijze van Löwe en Schalk ook door het feit, dat hun
revisies juist in Bruckner's laatste levensjaren - toen de doodelijke kwaal (waterzucht)
tenslotte tot een geestelijk verval leidde - en in de periode na zijn dood plaats vonden,
en het heel goed denkbaar is, dat de beide toegewijde discipelen den indruk gekregen
hebben, alsof Bruckner met al hun veranderingen zou instemmen, temeer daar hij
zich in discussies over uitvoeringskwesties altijd zoo vaag en influenceerbaar toonde.
Daarbij komt, dat de tijdgenoot nu eenmaal veel familiaarder tegenover een nieuw
kunstwerk pleegt te staan dan latere generaties. De onbevangen zakelijke critiek, die
E.T.A. Hoffmann - een van de beste Beethoven-kenners onder de tijdgenooten - o.a.
op onderdeelen van de ‘Pastorale’ uitgeoefend heeft (‘Der dritten Nummer, welch
ein Allegro aus F-dur im 3/4 Takt ausmacht, hat Rez. wegen des minderen
Ideenreichtums, wegen Mangels an harmonischer Abwechslung und Instrumentation,
wegen verletzter Einheit im Takte und zu häufiger Wiederholung einzelner Stellen
im Vergleiche mit den vorhergehenden und nachfolgenden Nummern weniger
Geschmack abgewinnen können’), heeft men later als heiligschennis beschouwd, en
er behoort eenige moed toe, op zwakke plekken in het werk van groote meesters
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te wijzen. Men kan ervan overtuigd zijn, dat Bruckner's persoonlijke vrienden en
bewonderaars wel heel verbaasd zouden opkijken, indien zij getuige konden zijn van
de haast pijnlijke piëteit, waarmee thans ieder nootje en ieder teekentje van den
meester gerespecteerd wordt.
En bovendien stond men in de decennieën om 1900 allerminst afwijzend tegenover
de vrijheden, die de interpreet zich ten opzichte van de hem toevertrouwde
kunstwerken meende te mogen veroorloven. Men vond het vanzelfsprekend, oude
stijlen naar de idealen van eigen tijd te modificeeren en bij de toenmalige
uitvoeringspractijk aan te passen. Deze opvatting is trouwens nog tot in onzen tijd
van kracht gebleven; men kan zeggen, dat het historisch-zuiver stijlgevoel in de
muzikale reproductie pas uit de laatste tien, vijftien jaren dateert, en het is dan ook
niet toevallig, dat men zich juist thans zoo over de ‘overschilderingen’ in Bruckner's
partituren opwindt.
In elk geval is het amusant te bedenken, hoeveel diepzinnige psychologische,
filosofische, mystieke en zelfs anthroposofische verklaringen gegeven zijn van
klankbeelden en structuurverhoudingen, die achteraf heelemaal niet van Bruckner
blijken te zijn! Een grotesk geval, waaruit wij weer zien kunnen, hoe moeilijk schijn
en wezen van elkaar te onderscheiden zijn, en ook, hoe de schijn, zoolang wij hem
niet als zoodanig onderkennen, voor ons iets volkomen essentieels is. En het stemt
dan ook, ondanks alles, licht weemoedig, de ‘wezenlijke’ waarden, die de ‘schijnbare’
Bruckner voor ons inhield, thans te moeten prijsgeven!

II
Dank zij de ijverige nasporingen van biographen als Franz Gräflinger, August
Göllerich en Max Auer zijn wij thans over Bruckner's levensloop nauwkeurig
ingelicht.1) Verder bezitten wij zijn brieven, wij hebben een reeks portretten en
caricaturen en tenslotte vele beschrijvingen van zijn menschelijke verschijning en
van den indruk, dien hij op zijn tijdgenooten maakte. Daaruit kunnen wij ons een
beeld vormen, dat vrij zuiver met de uiterlijke werkelijkheid overeen zal komen.
Men stelle zich voor een kleinen goedigen olifant of een monter huppelenden
poedel in menschengedaante. Een forsche, zware gestalte omgeven door zwarte, veel
te wijde kleeren zonder snit, met een witten kraag, die de hals open laat. Op den
athletischen nek een imposant hoofd, dat met den kaalgeschoren schedel en den
grooten arendsneus deels doet denken aan een Romeinsch imperator, deels aan een
welgedanen kastelein, uit wiens blauwe oogen een vriendelijke blik straalt. In de
hand een slappe zwarte hoed, waarmee tijdens het altijd haastig wandelen koelte
wordt toegewaaid. Uit een der zakken bungelend een gekleurde zakdoek en onder
de slobberbroek damesachtig-precieuze schoenen. De houding sportief-gestrekt,
maar ook tot onderdanig buigen bereid. Provinciaalsch van manieren en dialect, vol
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LXXVI

ANTON BRUCKNER

(1814-1896) NAAR EEN FOTOGRAPHIE UIT OMSTREEKS 1890
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BRUCKNER'S HANDSCHRIFT

- FRAGMENT UIT HET EERSTE DEEL DER IXe SYMPHONIE (1894)
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drastische gemoedelijkheid en naieve sentimentaliteit. Kortom, een toonbeeld van
ouderwetschheid temidden van de mondaine, ironische Weeners uit de jaren zeventig,
tachtig en negentig: - Anton Bruckner, orgelvirtuoos en leeraar in de muziektheorie.
Buiten muziek alleen belangstellend in Noordpoolreizen en het Mexicaansch avontuur
van Maximiliaan, daarbij vroom op het bigotte af. Hartstochtelijk liefhebber van
zwemmen, drievoudige porties ‘Nudelsuppe’ en groote pullen bier. Verliefd vereerder
van aardige diensters en kamermeisjes, die om zijn serieuze huwelijksaanzoeken
ginnegappen. Lijdend aan een telmanie en een ziekelijke belangstelling voor
torenspitsen. Daarenboven componist van lange en luidruchtige Wagneriaansche
symphonieën, waarvoor op de concerten van de ‘Philharmoniker’ het deftige publiek
in scharen de vlucht neemt en die door de groote pers totaal gekraakt worden, terwijl
een kleine groep jongere musici hevig tekeer gaan in eindelooze toejuichingen en
extatische lofprijzingen.Zóó ongeveer moet de objectieve voorstelling geweest zijn, die men zich in Weenen
van den ouden Bruckner gemaakt heeft. Typeerend genoeg is ‘de jonge Bruckner’
nooit een levend begrip geworden, want pas tegen zijn vijftigste jaar werd de
componist langzamerhand een bekende figuur. In de meer dan veertig jaren, die hij
in de cultureel vrij geïsoleerde provincie heeft doorgebracht, speelde zelfs zijn naam
in het openbare leven van de hoofdstad geen rol. En daar wij uit de gansche periode
vóór Weenen bijna geen enkel portret van hem bezitten, is ook het beeld, dat wij ons
thans nog van Bruckner's uiterlijk kunnen vormen, uitsluitend op zijn latere
levensjaren gebaseerd.
In tallooze vermakelijke gebeurtenissen heeft Bruckner geheel onbewust een
komische rol gespeeld. Zoo vertelde Hans Richter, een van de gevierdste dirigenten
van zijn tijd, dat Bruckner hem eens na atloop van een repetitie een taler in de hand
drukte met de woorden: ‘Nehmen S'das und trinken S'auf mein Wohl a Krügl Bier!’
Bij de triumphale eerste uitvoering van het Te Deum in Berlijn klom direct na afloop
de overgelukkige componist het podium op om met talrijke buigingen en zwaaiend
met zijn blauwen zakdoek te bedanken, waarbij hij zich telkens omkeerde om dirigent,
koor en orkest ‘Hoch, hoch, hoch!’ toe te roepen en tenslotte in zijn vreugde zoover
ging, dat hij de dames van het koor begon te omhelzen, maar nog met zooveel
onderscheidingsvermogen, dat hij de minder knappe oversloeg! Bruckner's verhouding
tot het vrouwelijk geslacht wekte zelfs bij zijn vrienden nogal wat bevreemding, daar
hij tot in zijn laatste levensjaren telkens weer hevig maar kortstondig verliefd werd.
‘I hab' in mein' ganzen Leb'n ka ernstes Verhältnis g'habt, aber es freut mi immer,
wenn i so a saubers Gsichtel seh,’ heeft hij wel eens gezegd, en als verontschuldiging
voerde hij dan aan: ‘Segn's, das san' meine kloan Zerstreuungen, und die muasz da
Mensch hab'n - es is' ja alles in Ehren!’ En al gauw was hij weer geheel
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door muzikale zaken geabsorbeerd, zoodat hij de ongezelligheid en eenzaamheid in
zijn dagelijksch leven nauwelijks meer besefte.
Deze kinderlijke, bescheiden man - naast Beethoven voelde hij zich ‘a klans
Hunderl, das daneben herlauft’! -, dien alle agressiviteit verre was, heeft tot zijn dood
toe te lijden gehad onder de felste en laaghartigste pers-campagne, die ooit een
kunstenaar heeft moeten doorstaan. Reeds kort na zijn komst in Weenen heeft zijn
muziek in den machtigen muziekcriticus van de ‘Neue Freie Presse’, Dr. Eduard
Hanslick een onverzoenlijken tegenstander gekregen. Hanslick, die gedurende de
jaren 1870 tot '90 zoo ongeveer een dictatuur over het Weensche muziekleven
uitoefende, heeft kans gezien, door intriges en ophitserij de door Bruckner met
oneindige liefde en zorgvuldigheid geschreven partituren jarenlang van de
programma's te weren, en de enkele uitvoeringen, die nog plaats vonden, door
vernietigende critieken van hun beteekenis te berooven. Daarbij kwam, dat zijn
boosaardige aanvallen alle zakelijkheid ontbeerden en zich hoofdzakelijk bepaalden
tot belachelijk-maken, persoonlijke insinuaties en zelfs tot grof gescheld.
Uitdrukkingen als ‘aufgeblasen’, ‘krankhaft’, ‘verderblich’, ‘brutal’, ‘traumverwirrter
Katzenjammerstil’, ‘impotenter Römling’ karakteriseeren voldoende den aard van
deze dagbladcritieken, die voor het Weensche publiek jaren en jaren van kracht
bleven. Onder invloed van Hanslick - die ondanks alles toch een man van muzikale
eruditie en aesthetische verfijning was - gingen critici van minder allooi aan dit
geschrijf meedoen. Zoo noemde Max Kalbeck in de ‘Presse’ de VIIe symphonie
‘eine teils anlockende, teils abstoszende Stegreifkomödie.... Ein Gemisch von
Grosztuerei und Armseligkeit’, terwijl Gustav Dömpke in de ‘Wiener Allgemeine
Zeitung’ tot de verheffende conclusie kwam: ‘Wir schaudern vor dem Modergeruch,
der aus den Miszklängen dieses verwesungssüchtigen Kontrapunktes in unsere Nasen
dringt’, en bij een andere gelegenheid: ‘Bruckner ist bei weitem der Gefährlichste
unter den musikalischen Neuern des Tages. Seine Musik düftet nach himmlischen
Rosen und stinkt von höllischem Schwefel!’
Men is geneigd zich af te vragen, wat Hanslick en de zijnen tot een dergelijke
felheid kan hebben gebracht. Bruckner's lectoraat, waartegen Hanslick (die aan de
universiteit geschiedenis en aesthetica der muziek doceerde) zich in het geheim tot
het laatst toe verzet had, kan nauwelijks een aanleiding geweest zijn, al meende
Bruckner-zelf dat. Zwaarder woog zonder twijfel zijn haast ostentatieve bewondering
voor Richard Wagner, dien Hanslick reeds om persoonlijke redenen - Beckmesser,
de geborneerde criticus in ‘Die Meistersinger von Nürnberg’, heette oorspronkelijk
Hans Lick! - hartgrondig haatte en ook als kunstenaar verfoeide. Bruckner's werkelijk
afgodische vereering van den meester van Bayreuth is gedocumenteerd in een brief,
dien hij kort na Wagner's dood aan Hans von Wol-
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zogen schreef, en waarin vooral de volgende passus typeerend is (ook om de
terminologie, die een eeuw vroeger aan de Duitsche hoven in zwang was): ‘Anno
882 sagte mir der damals schon leidende Meister, in dem er mich bei der Hand hielt:
“Verlassen Sie sich, ich selbst werde die Sinfonie (de IIIe, aan hem opgedragen) u.
alle Ihre Werke aufführen.” Ich sagte: O Meister! darauf erwiederte der Meister:
Waren Sie schon im Parsifal? Wie gefällt er Ihnen? Weil mich Hochselber bei der
Hand hielt, liesz ich mich auf die Knie, Hochseine Hand an meinen Mund drückend
und küssend und sagte: O Meister ich bethe Sie an!!!’
Door deze gezindheid is Bruckner het slachtoffer geworden van de controverse
Wagner-Brahms, die Hanslick kunstmatig in het leven geroepen had. De
Brahms-cultus in Weenen was een georganiseerde reactie tegen de geheele in Liszt
en Wagner belichaamde nieuwere muziek, en Hanslick liet zich de kans niet ontgaan,
met een opmerking als ‘Welche Sinfonie aus den letzten dreiszig bis vierzig Jahren
vermöchte sich den Brahmschen auch nur annäherungsweise zu vergleichen?’ den
armen Bruckner, ‘den Gefährlichsten unter den musikalischen Neuern des Tages’,
gevoelig te treffen. Ook Brahms-zelf heeft zich tegenover zijn hulpeloozen en altijd
eerbiedig blijvenden stadgenoot niet zeer nobel gedragen; een uitspraak als ‘Bei
Bruckner handelt er sich ja gar nicht um Werke, sondern blosz um einen Schwindel,
der in einigen Jahren vergessen sein wird’, werd in Weenen een gevleugeld woord,
en ook de sardonische vraag, waarmee hij na de première van de VIIe zijn niets
vermoedenden collega kwam begroeten: ‘Ah, Bruckner, komponieren Sie auch
Sinfonien?’ werd in alle salons gretig rondverteld.
Bruckner heeft onder al deze hoon en vijandschap bitter geleden. Telkens weer
klaagde hij er op kinderlijke wijze in zijn brieven en gesprekken over, en nog een
jaar voor zijn dood moest de reeds zwaar zieke componist tegen een bezoeker de
verzuchting slaken: ‘Schaun S', da ziehen s' in ein paar Zeitungen immer so scharf
über mich los, das tut mir weh. - Ich hab' ja den Herrn nix getan; warum schimpfen
s' denn alleweil? Sie sollen mich ruhig schreiben lassen!’
De diepere grond van dit alles lag echter toch in Bruckner's muziek zelve, waar
het onbelangstellende en reactionnaire Weenen nog lang niet rijp voor was. Daardoor
bracht dan ook de ongekende geestdrift, die men sedert ongeveer 1885 in het
buitenland (vooral in München, Leipzig en Berlijn) voor Bruckner's muziek toonde,
den componist in een staat van verrukking, die zijn toch al geëxalteerd lijkende
dankbrieven tot extatische juichkreten deed worden, zooals Siegfried Ochs ze na de
reeds genoemde Berlijnsche première van het Te Deum in 1891 te hooren kreeg:
‘Wunderbarer Director!.... Vor allem in tiefster Rührung meines Herzens nochmals
meinen Dank für die hochgeniale Wiedergabe meines Te Deum.... Auch meinem
herrlichen, herzallerliebsten Chor bitte ich sehr meinen innigsten
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Dank und herzlichsten Grüsse gütigst melden zu wollen.... Nie mehr werde ich mein
Werk so hören.... Mein höchster Wunsch ist und bleibt ewig der, Herr Director selbst
sollten auch meine Sinfonien dirigieren! Genie und Charakter in einer Person, da
gibt es keinen Wunsch mehr!.... Ewiger Dank voll Bewunderung sei Hl. Director
nochmals gebracht!..... Sie Hochedler und Genialer!!.... Hoch! Hoch!! Hoch!!!’

III
Zóó doet zich Bruckner als mensch aan ons voor. In de vaderstad van de
psycho-analyse heeft men de achtergronden van die uiterlijke verschijning niet weten
op te speuren. Niemand schijnt zich afgevraagd te hebben, of zijn gansche allure een
eeuw vroeger niet wellicht voor die van een ‘Weltmann’ zou hebben gegolden.
Weinigen van ons zijn in staat, achter het verouderd vocubularium van een
schriftuur uit vroegere eeuwen dezelfde geesteshouding te ontdekken als die ons zelf
kenmerkt; wij glimlachen om vroegere gewoonten en omgangsvormen, wij bespotten
zelfs onze eigen gedragingen van een dertig jaar geleden en kunnen ons zelf haast
niet meer au sérieux nemen in ouderwetsche kleeding, interieurs of voertuigen.
Wij moeten een mensch uit vroeger tijd als het ware vrij vertalen. Dat hebben wij
gedaan met de groote geesten en machtsfiguren, die wij ons nooit in hun historische
omgeving voorstellen maar steeds weer actueel maken. Wij doen niet anders, dan
hen van hun werken, hun daden, hun faam uit interpreteeren, zooals zij het best in
ons met de jaren veranderend voorstellingsvermogen passen, maar ondanks dien
onwillekeurigen willekeur zal elke nieuwe generatie zich wanen, het ‘ware’ verleden
ontdekt te hebben!
Wat ons echter gelukt bij de groote menschen uit vroegere eeuwen, die boven hun
tijd uit zijn gestegen, daartoe zijn wij bij de aan haar tijd gebonden menschelijkheid
niet in staat, en des te minder, naarmate zij verder van ons af is. En zoo komt het,
dat wij ons Bruckner, die feitelijk niet vijftig jaren maar wel anderhalve eeuw van
ons af staat, niet meer als een ‘modern’ mensch kunnen voorstellen, wat ons bij zijn
tijdgenooten Wagner, Brahms of Verdi wel mogelijk is. En Bruckner's persoonlijkheid
zou voor ons dan ook niet meer dan curieuze historie kunnen zijn, als zijn levende
muziek er niet geweest was. H a a r wezen is het, dat ons door den schijn van de ons
misleidende menschelijkheid kan doen heenzien. Wie Bruckner's muziek als de uiting
van een m e n s c h kan doorvoelen, beseft, dat ook in dezen schepper de
persoonlijkheid en de kunst niet twee gescheiden elementen geweest kunnen zijn.
Hebben zij, die Bruckner beschouwen als het o n b e w u s t medium, door middel
waarvan een goddelijke macht zich in klank manifesteert, de smartelijk-b e w u s t e
menschelijkheid in een episode als de volgende niet kunnen hooren?
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VIIIe Symphonie, eerste deel
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De musicoloog zou hier spreken van een driemaal herhaalde combinatie van het
hoofdthema (in de bas) met het zangthema (in de bovenstemmen), achtereenvolgens
in bes, des en f. Maar als muzikale gedachte gaat dit fragment veel dieper: een
verwoede strijd tusschen twee volkomen tegengestelde werelden voltrekt zich hier
met een grootschheid, die moeilijk met onze voorstelling van den mensch Bruckner
in overeenstemming te brengen is, evenmin trouwens als de wilde verbetenheid,
waarin de schijnbaar afgeleefde grijsaard het eerste deel van zijn IXe symphonie ten
einde gecomponeerd moet hebben:

IXe Symphonie, slot eerste deel

En ook de lapidaire unisono-thema's, die na hoog-opgestuwde, beklemmend
motorische stijgingen dreunend de wereld inschrijden, herinneren in niets aan den
bedrijvigen trippelpas van den dorpsorganist:

IVe Symphonie, hoofdthema vierde deel

Men zal nauwelijks kunnen ontkennen, dat vooral over de beide eerste fragmenten
een dreigende noodlottigheid ligt. Deze muziek draagt alle kenmerken van een
geweldigen innerlijken strijd en het is in dit opzicht niet essentiëel, welke
levenshouding - die wij tenslotte toch slechts gissen kunnen - tot dien strijd aanleiding
heeft gegeven. Het is noodig vast te stellen, dat Buckner's kunst menschelijk-tragische
accenten in zich heeft, stemmingen vol wanhoop en verdriet, en al zijn deze
gevoelsuitingen niet
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zoo subjectief gerealiseerd als later Mahler dat gedaan heeft, toch mag men de
aardsche smart uit Bruckner's muziek evenmin weginterpreteeren als uit die van
Bach. Wie zou durven beweren, dat aan een thema als het volgende de in leed
verzonken mensch Bruckner geen aandeel heeft gehad?

VIe Symphonie, derde thema tweede deel

En van de treurmuziek uit het Adagio der VIIe symphonie heeft de componist zelf
getuigd, dat zij een onmiddellijke neerslag is van zijn groot verdriet over den dood
van Richard Wagner (‘Da hab' ich geweint, o wie geweint!’):

VIIe Symphonie, tweede deel

Maar dergelijke smartelijke en sombere momenten zijn toch niet domineerend in
Bruckner's muziek. Zij heeft er niet alleen een te groote vitaliteit voor, maar zij is
ook te zeer een weerklank van Bruckner's twijfelloos godsvertrouwen, om niet vervuld
te zijn van een groote levensvreugde, van warme menschelijkheid en bovenal van
een diepe innerlijke rust, die ons kan doen beseffen, hoe sterk deze man, ondanks
alle schijnbare onbeholpen-
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heid, in het leven gestaan moet hebben. Men vindt bij Bruckner muzikale gedachten
van een ongeloofelijke innigheid:

Ie Symphonie, derde thema tweede deel

thema's van groote lyrische expansie, die een diepe verrukking tot uiting brengen,
waarvan de componist zelf dikwijls amoureuse emoties als oorsprong aangegeven
heeft (‘da hab' ich zu tief in ein Mädchenauge geblickt’):

VIe Symphonie, tweede thema tweede deel

episoden van extatische verzadigdheid, vol intense maar nimmer onbeheerschte
expressie:

IXe Symphonie, eerste deel
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ST. FLORIAN, KLOOSTERKERK SCHIP MET BRUCKNER-ORGEL
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FRITZ VON UHDE, FRAGMENT UIT HET LAATSTE AVONDMAAL

(1886) MET BRUCKNER ALS APOSTEL
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Scherzi met stoere en wiegende dansrhythmen, vervuld van den frisschen humor en
de bekoorlijke naieveteit, die men reeds bij Schubert vindt:

IVe Symphonie, trio derde deel

In zijn Scherzi toont Bruckner bovendien bij uitstek zijn verbondenheid met het
l a n d s c h a p , waaruit hij stamt: boven-Oostenrijk. Juist deze muziek kan ons leeren,
hoe vast de mensch Bruckner in de aarde verankerd moet zijn geweest om zóó
suggestief de forsche golvingen van zonnige, boschrijke landouwen en de innige
hartelijkheid van het volkskarakter, dat ook in hem leefde, in klank te kunnen
omzetten.
En als men dan weer hoort, hoe het Adagio van het strijkkwintet door een ingeving
van sereene rust en ernst wordt ingeleid:

Strijkkwintet, hoofdthema derde deel
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hoe aan het begin van de VIIe symphonie een waarlijk koninklijk thema vol nobele
grandeur opbloeit:

VIIe Symphonie, begin eerste deel

en hoe in dat van de Ve symphonie een thema vol sonore statigheid met een gebaar
van ontroerenden deemoed besloten wordt (vgl. het notenvoorbeeld bovenaan de
volgende bladzijde), dan lijkt het ondenkbaar, dat dit alles geheel buiten den mensch
Bruckner omgegaan zou zijn.
Trouwens, ook de sfeer die Bruckner's kindsheid heeft omgeven: de mystieke
extase gepaard met de vorstelijke grandeur, die in de architectonische kunst van den
genialen bouwmeester van het Barok-klooster St. Florian, Jacob Prandauer,
belichaamd is, heeft haar stempel op zijn muziek gedrukt. De klankpracht van
Bruckner's instrumentatie is er zonder twijfel toe terug te brengen en in stilistisch
opzicht treft men eenzelfde monumentaliteit met sterke contrasten van licht en
schaduw en met groote dynamische spanningen; ook eenzelfde voorliefde voor
golvingen, die de groote melo-
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dische bogen begeleiden tot zij zelf bogen geworden zijn en een eigen constructieve
functie gekregen hebben.

Ve Symphonie, tweede thema tweede deel

Waarlijk, het is een misvatting, een kunstwerk van de scheppende persoonlijkheid
te willen isoleeren, en zeker bij een in technisch opzicht zoo welbewust
vooruitstrevend en onafhankelijk kunstenaar als Bruckner geweest is. Een
zeventig-jarige, die op een tijdstip, dat de ‘modernen’ - Wolf, Mahler, Strauss - nog
nauwelijks begonnen waren, den moed gehad heeft, aan het Adagio van zijn IXe
symphonie een thema ten grondslag te leggen, dat een vijftien jaar lang zijn
raadselachtigheid zou behouden:

IXe Symphonie, hoofdthema derde deel
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zulk een eenzame ontdekker van nog onbetreden muzikale gebieden kan niet de
goedige, bekrompen provinciaal geweest zijn, waar zoovelen hem nog altijd voor
aanzien. Hoe zou het anders te verklaren zijn, dat Bruckner's bijna slaafsche
aanbidding van Wagner in zijn eigen muziek nauwelijks een spoor heeft achtergelaten,
dat zijn symphonische stijl minder aan eenige conventie gebonden is dan die van
welken tijdgenoot ook?
Bruckner's muziek, die tenslotte de zuiverste manifestatie van zijn wezen is, kan
ons doen beseffen, dat onze geheele interpretatie van zijn uiterlijke menschelijkheid
op schijn berust, op een legende, even stereotiep en misleidend als die van ‘le bon
père Franck’ of van ‘de vrome Bach’. Want op Bruckner zijn ten volle de prachtige
woorden van Heinrich von Kleist van toepassing:
Prometheus soll von seinem Sitz erstehen
und dem Geschlecht der Welt verkündigen:
Hier ward ein M e n s c h , so hab' ich ihn gewollt!

ANTON BRUCKNER BEGROET EDUARD HANSLICK

- SCHADUWBEELD VAN OTTO BÖHLER

Eindnoten:
1) De voornaamste feiten en data zijn:
Geboren 24 September 1824 te Ansfelden (Boven-Oostenrijk) als zoon van een onderwijzer;
1837-'40 zangknaap in het klooster St. Florian; 1841-'45 hulponderwijzer in Windhaag on
Kronstorf; 1845-'56 onderwijzer en organist in St. Florian; 1856-'68 organist aan den Dom te
Linz; 1868-'96 werkzaam te Weenen, eerst als leeraar voor harmonieleer, contrapunt en orgelspel
aan het conservatorium, van 1875 af als lector voor harmonieleer en contrapunt aan de
universiteit. Gestorven 11 October 1896.
De belangrijke werken zijn:
Requiem (1848-'49), Missa Solemnis (1854), Missa No. 1 in d (1864), Symphonie in d (No. 0,
1864, herzien 1869), Ie Symphonie in c (1865-'66, omgewerkt 1890-'91), Missa No. 2 in e
(1866), Missa No. 3 in f (1867-'68, herzien 1876), IIe Symphonie in c (1871-'72), IIIe Symphonie
in d (1873, omgewerkt 1876-'77 en 1888-'89), IVe Symphonie in Es (1874, omgewerkt 1877-'80
en 1888-'90), Ve Symphonie in Bes (1875-'77), Strijkkwintet (1879), VIe Symphonie in A
(1879-'81), Te Deum (1881, herzien 1883-'84), VIIe Symphonie in E (1881-'83), VIIIe

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

Symphonie in c (1884-'86, omgewerkt 1889-'90), Psalm 150 (1892), IXe Symphonie in d
(1891-'94, onvoltooid).
De overige composities (meer dan honderd in getal) bestaan vrijwel uitsluitend uit kerkelijke
en wereldlijke koormuziek, grootendeels in de periode vóór Weenen ontstaan.
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Alles is oud
door P.H. van Moerkerken
‘'t Is alles oud. Alles is reeds volbracht:
Gebeeld, gezongen, of in 't woord beschreven.
Grootere schoonheid aan de wereld geven
Dan het verleden gaf,.... dwaas wie 't nog tracht.
Vermoeid is 't al. Niets nieuws onder de zon.
Doelloos zich met problemen af te matten:
Geen wijze die den zin der weerld kon vatten
En geen die beëindigde wat hij begon.
Na duizend jaar, zelfs na een enkele eeuw
Ligt al waar wij op zwoegden weggesmeten,
Ons kort bestaan, met hoop en leed, vergeten.
't Was even duurzaam als de laatste sneeuw....’
Stil! Is niet oud ook 't eeuwig-nieuw ontspruiten
Van lentebloesems? Zang van zon en wind
Die ruischt als eeuwen her? En 't vogelfluiten
En elke nieuwe glimlach van een kind?
't Is oud, maar altijd schoon. 't Gaat snel verloren
Zonder gedachte aan doel of duurzaamheid.
Maar elken daagraad wordt het nieuw geboren,
Eindloos hetzelfde in eindeloozen tijd.
En wij?.... Is wat wij doen van dieper waarde
Dan wat er zingt en bloeit en sterft op aarde?
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De actualiteit der Romeinsche kunst
door Annie N. Zadoks-Josephus Jitta
WIJ zijn de laatste jaren wonderlijke wegen gegaan op artistiek gebied. Zij hebben
naar nieuwe werelden gevoerd, waar zich ons de schoonheid openbaarde van wat
ééns grof en barbaarsch geheeten had; zij zijn ook dikwijls dwaalwegen gebleken.
De tijd is nog niet rijp om te beoordeelen wat de hedendaagsche kunst hierbij
gewonnen heeft. Maar wel weten wij, dat deze omzwervingen ons van vele
vooroordeelen bevrijdden en ons ook veel ouds en bekends met nieuwe oogen leerden
zien. Zoo is op het reeds eeuwen lang doorkruiste en doorwroete terrein der Oudheid
waarde en wezen der Romeinsche kunst ontdekt.
Zij was reeds lang bekend, maar werd beschouwd als de ontaarde uitloopster der
Grieksche kunst, die de van deze geërfde vormen hopeloos verbasterde. De eigenlijke
ontdekking geschiedde in het laatste decennium der 19de eeuw, toen het
Impressionisme al de eerste bres geschoten had in het zelfverzekerde geloof, dat er
maar één objectieve norm van schoonheid was, het klassiek-Renaissancistisch ideaal1).
Niet uit het kamp der meestal te eenzijdig philologisch geschoolde archeologen
gingen de eerste stemmen op, maar uit dat der kunsthistorici, die juist hadden ingezien,
dat er niet één alleen zaligmakende canon bestaat voor artistieke schoonheid, maar
dat ieder volk, iedere periode een eigen ideaal voor oogen heeft. Bleef de
belangstelling eerst, zelfs onder vakgenooten, maar tot kleinen kring beperkt, de
laatste jaren breidt zij zich steeds verder uit. Immers bij het historische belang is ook
het actueele gekomen. Want menig probleem, menige tendentie van dezen tijd vinden
wij weer in de Romeinsche kunst.
Eeuwen lang wist zij haar eigen karakter te handhaven ondanks den dikwijls haast
verstikkenden invloed van Grieksche zijde. De Grieken hadden nu eenmaal alle
uitdrukkingsmiddelen zoo geperfectionneerd, dat de Romein er zijns ondanks wel
gebruik van maken moest. Zonder de Grieksche kunst is de Romeinsche in den vorm,
waarin wij haar kennen, dan ook ondenkbaar; zonder kennis der Grieksche kunst is
haar ontwikkeling onbegrijpelijk. Dit pleit echter geenszins tegen het bestaan van
een eigen aard, integendeel: groote kracht en vitaliteit was er voor noodig desondanks
de oorspronkelijke artistieke persoonlijkheid te handhaven. Wordt ook niet steeds
meer duidelijk, hoeveel de Nederlandsche schilderkunst uit Italië heeft geleerd en
hoe juist de grootste en meest oorspronkelijke meesters vreemden invloed hebben

1) 1895 Wickhoff: Wiener Genesis; 1900 Engelsche vertaling hiervan door Mrs. Strong onder
den titel: Roman Art; vgl. ook H. Gerstinger, Wiener Genenis, 1931; 1901 Riegl: Spätrömische
Kunstindustrie; 1907 Mrs. Strong: Roman Sculpture.
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ondergaan? En blijkt niet juist uit de wijze, waarop een Rembrandt, een Vermeer
zulke invloeden verwerkten, het sterkst hun eigen aard en de kracht hunner
persoonlijkheid? Evenals in onze 17de eeuw de werken van Italianen en Italianisanten,
officieel althans, veel meer werden op prijs gesteld (en duurder werden betaald) dan
de typisch Hollandsche, zoo gold ook voor den ontwikkelden Romein de eigen kunst,
bij de Grieksche vergeleken, voor waardeloos. In beide gevallen mag men spreken
van overgroote bescheidenheid.
Op het gebied der bouwkunst genoten de Romeinen steeds erkenning, al werden
hun als utiliteitsbouw geminachte prestaties slechts uit technisch oogpunt bewonderd.
Het was onzen tijd, die moeizaam heeft geworsteld om tot sobere monumentaliteit
en zakelijken eenvoud te komen voorbehouden de schoonheid te waardeeren van
hun grootsche aquaducten, bruggen, poorten. Hoe volmaakt van verhoudingen zijn
niet de bogen der waterleidingen, die het water over verre afstanden voeren tot aan
de hoogste deelen der steden, welk een toonbeeld van oude ‘nieuwe zakelijkheid’!
Hoe fraai van lijn zijn niet de bruggen, die de militaire ingenieurs aanlegden tot in
verre gewesten! Hoe weet niet de eene stadspoort, in beveiligd gebied, gastvrij te
ontvangen, een andere, in verre en onzekere gebieden, dreigend af te weren! Welk
een indrukwekkende monumentaliteit vertoonen niet de openbare gebouwen: paleizen,
theaters en amphitheaters, badhuizen, welk een practischen eenvoud de groote blokken
flatwoningen, welk een bekoring de landelijke villa's! Een totdien ongekend
ruimtegevoel spreekt uit hun sterk gecentraliseerden stadsaanleg met zijn twee
loodrecht elkaar snijdende hoofdwegen, met zijn gebouwencomplexen, pleinen,
doorkijken.
Dit ruimtegevoel blijkt ook daar, waar rechtstreeks aan de Grieksche bouwkunst
is ontleend, met name bij den tempelbouw. De Griek is vóór alles beeldhouwer, ook
als hij bouwt; de Romein schept ruimte. De Grieksche tempel, waar uitwendig niets
van de verdeeling en zelfs van het bestaan der binnenruimte blijkt, is als het ware
een beeldhouwwerk; de Romeinsche tempel, waar een hooge trap en diepe voorgalerij
den ingang accentueert en den blik naar binnen trekt, is een ommuurde en overdekte
ruimte. Zuiver komt het Romeinsche ruimtegevoel, van alle Grieksche uiterlijke
vormen bevrijd, voor zoover wij weten het eerst tot uiting in een ondergrondschen
tempel te Rome uit den vroegen Keizertijd, aan een geheimzinnigen, onofficieelen
cultus gewijd; met zijn drie overwelfde schepen - waarvan het middenschip het
breedst is - en zijn halfronde apsis is hij het prototype onzer Christelijke kerken. Ook
de ronde tempel, aan de Grieksche en Hellenistische kunst ontleend, verandert van
wezen door den duidelijk aangegeven ingang. Wat eerst als tendentie is te zien, komt
tot volledige vervulling in het grootsche Pantheon te Rome, volgens de jongste
onderzoekingen in het begin der 3de (en niet de 2de) eeuw te dateeren; het is een
door een koepel gedekt
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rond gebouw, van buiten sober en onopgesmukt, waar de nadruk geheel op het
inwendige valt, dat niet door pracht en praal, maar slechts door de prachtige
verhoudingen indruk maakt. Met weinig middelen is hier een ruimtewerking bereikt,
als nooit, ook niet ten tijde van Gothiek en van Barok, is overtroffen. De indruk, dien
dit bouwwerk op de bouwmeesters der Renaissance heeft gemaakt, de inspiratie, die
het gaf voor hun koepelbouw, zijn dan ook zeer begrijpelijk. Een soortgelijke
ontwikkeling zien wij bij de basilica. In Hellenistischen trant zijn de Republiekeinsche
basilica's, vlakgedekte zuilenzalen, op het Forum Romanum; de basilica van
Maxentius aldaar van omstreeks 300 (door Constantijn den Groote verbouwd en min
of meer bedorven) is, met haar drie schepen, apsis, bogen en gewelven, typisch
Romeinsch. Steeds meer verdringen koepel, bogen en gewelven, grandioze
scheppingen der Romeinsche bouwkunst, de schuine daken, architraven en vlakke
zolderingen van weleer.
De Romeinsche schilderkunst was alleen in tel voor zoover zij Grieksche
meesterwerken imiteerde. De aandacht was geconcentreerd op die wandschilderingen
van Pompeji, waarin men herinneringen aan oude voorbeelden kon vermoeden. Pas
sinds de lessen van het Impressionisme waardeeren wij ook de
landschapsschilderingen, waarin luttele penseelstreken een knoestigen stam
weergeven, een hollend diertje treffen, waar een enkel lijntje wijde ruimten opent
en genieten wij van de stillevens, waarin het glanzend schubbelijf van een natte visch
met groen en rood en blauw en geel wordt weergegeven en waar het donzige van
een dierevel, de glans van een vruchteschil met enkele kleur- en lichtvlekken zoo
raak getroffen wordt. En naast de sculpturale gestalten van de Pompejaansche
figuurschilderingen leerden wij met vreugde en ontroering de vluchtig gepenseelde,
vaak grove en onhandige, steeds rake figuurtjes bezien in de vroeg-Christelijke
katakomben. Pas sinds wij worstelen om het geheim terug te vinden van een waarlijk
monumentale en decoratieve schilderkunst, waardeeren wij in de groote
vlakversieringen van laat-Romeinschen tijd het niet weergeven van perspectief, het
ontbreken van details, het van dichtbij bezien zoo bonte en bizarre coloriet en wijten
wij niet meer aan slordigheid en onbekwaamheid, wat juist groot gezien is en zuiver
is berekend op decoratief effect. En sinds wij theoretiseeren omtrent aard en gebruik
van materialen, stellen wij de keuze op prijs van de verschillende technieken voor
de decoratie van wand en zoldering; in den tijd van vlotte penseelstreken, van kleuren lichteffecten worden de schilderingen vaak vervangen door versieringen in stuc,
waar in de natte kalk vlug en vlot geboetseerd en gegraveerd moet worden; voor de
werking, die de late schilderkunst beoogt, leent zich bij uitstek het mozaiek, dat dan
ook op verfijnde wijze in alle schakeeringen wordt gebruikt. Met liefdevolle oogen
bezag de Romeinsche schilder heel de wereld. Mensch en dier hadden niet meer de
uitsluitende belangstelling. Landschap- en stillevenschildering ston-
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ECHTPAAR, DEKSEL VAN EEN ASCHKIST TE VOLTERRA (ETRURIË), ± 150 V.CHR. ONDER ROMEINSCHEN
INVLOED ONTSTAAN

ROMEINSCH SOLDAAT EN BARBAAR, RELIEF UIT DE
DU LOUVRE

1ste HELFT DER 2e EEUW N.CHR. - PARIJS, MUSÉE
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AUGUSTUS - DETAIL VAN EEN TOGASTATUE, DIE DEN KEIZER ALS PONTIFEX MAXIMUS VOORSTELT IN
HET THERMEN-MUSEUM TE ROME
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den op een peil, als pas weer in de Nederlandsche schilderkunst der 17de eeuw werd
bereikt.
Van de Romeinsche beeldhouwkunst werd slechts aan dat deel aandacht besteed,
dat Grieksche meesterwerken copieert. Deze copieën, hoe verdienstelijk ook, zijn
vaak serie-werk van matige kwaliteit en nooit het toppunt van het Romeinsche kunnen.
De zeer oorspronkelijke reliefs, waarin de bezigheden van veldheer, magistraat en
kleinen burger worden weergegeven, werden hoogstens met archeologische
belangstelling, nooit met artistiek begrip bezien. Hun knappe compositie, hun bondige
duidelijkheid en scherpe karakterisatie bleven onopgemerkt. Hun verbondenheid met
de realiteit werd hun verweten en niet herkend als uiting van gemeenschapsgevoel
en burgerzin; deze bij den Romein zoo sterk ontwikkelde gevoelens deden op
officieele en particuliere monumenten keizer en handwerker, krijgsman en ambtenaar
bij voorkeur voorstellen in functie, werkzaam ten bate van het Imperium. Pas sinds
wij aan de leuze ‘l'Art pour l'Art’ weer twijfelen, minachten wij niet meer een kunst,
die vertelt, betoogt, vermaant, die dikwijls zelfs zich dienstbaar maakt aan politiek
program of persoonlijke reclame en uit die taak bezieling put. In zulk een
dienstbaarheid ontwikkelde de Romeinsche kunst een geheel nieuwen,
oorspronkelijken vorm, het aaneengeschakeld relief, zoo als het zich om de zuilen
windt van Trajanus en van Marcus Aurelius te Rome en den volke verkondt, wat al
door deze keizers is gedaan, hoe, waar en tegen wien zij zijn opgetreden. Deze
versteende rolprent geeft een aaneenschakeling van tafereelen, waar in elk gebaar,
elke plooi der kleeding op het verschijnen van den keizer is toegespitst en zijn
handeling onderstreept; de accenten der verschillende tafereelen vormen het rhytme
van het geheel. En nu pogingen worden aangewend het verloren contact tusschen
kunstenaar en publiek te herstellen, zien wij er met eenige afgunst naar, hoe in het
Romeinsche staatsbestel de kunst een functie te vervullen had en de kunstenaar dus
was ingeschakeld.
Slechts het Romeinsche portret is steeds naar waarde geschat. Naast alle keizers,
vele - meestentijds helaas anonieme - burgers leven voor ons door hun beeltenissen
in marmer en in brons. Ook hier zijn, vooral in den beginne, vaak vormen aan de
Grieksche kunst ontleend; in wezen is echter het Romeinsch portret totaal verschillend
van het Grieksche. De Griek beeldt den mensch uit, zooals hij hem denkt. In het
portret van zijn grooten leider Perikles geeft hij voor alle tijden geldig den wijzen
en humanen staatsman weer. Omtrent den mensch Perikles vernemen wij niets, niets
omtrent mogelijke conflicten tusschen zijn wezen en zijn streven; alle vragen, die
de in psychologische problemen zoo geïnteresseerde mensch van heden geneigd is
te stellen, blijven onbeantwoord. Zoo volkomen is alles uitgedacht, dat voor de
fantasie van ons niets overblijft.... en de moderne beschouwer, die graag aan het
kunstwerk actief deelneemt, zich ondanks zijn groote bewon-
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dering spoedig afwendt. De Romein geeft den mensch zooals hij hem ziet. Het portret
van Pompejus, in zijn tijd als een groot man beschouwd, verrast ons door kleine
trekjes, die duiden op onverwachte zwakheid en kleingeestigheid, wekt zoo onze
belangstelling en ons meegevoel.... en blijft ons langen tijd onweerstaanbaar boeien.
Zelfs als de Romein bewust idealiseert - zooals veelal bij het keizerportret - of
onbewust stileert, breken er toch steeds persoonlijke trekjes door, die ons het karakter
van den voorgestelde verraden. Ja zelfs in de sterk gestileerde portretten van den
laten tijd treft ons te meer de capaciteit met weinig middelen veel te zeggen en het
vermogen zoo den nadruk te leggen op het belangrijkste en het bijkomstige weg te
laten, dat elke kop, hoe vereenvoudigd ook en strak van vorm, steeds levendig is en
expressief.
De belangstelling in de persoonlijkheid, die blijkt uit kwantiteit en kwaliteit der
portretten, en tevens de burgerzin en het gemeenschapsgevoel, die den Romein
kenmerken, komen tot uiting in de waardige en indrukwekkende beelden van in toga
gehulde burgers, van veldheeren in militaire dracht, scherp als individu
gekarakteriseerd en tegelijk voorgesteld in religieuze, politieke of militaire functie.
Het probleem van de naaktfiguur, dat de Grieken zooveel eeuwen bezig heeft
gehouden, heeft de Romeinen nooit werkelijk geboeid; daarvoor is zij te onpersoonlijk
en staat zij te zeer buiten de werkelijkheid.
Een reeks van prachtige portretten geven ons de munten van goud en zilver en
vooral van brons. Alle keizers, zelfs hen, wier macht fictief gebleven is, en vele
hunner familieleden kennen wij hieruit; den ontwikkelingsgang der portretkunst
volgen wij er stap voor stap. Wij zien er de fijne, ietwat ziekelijke trekken van
Augustus, den dikken artistenkop van Nero, het boersche gezicht van Vespasianus,
den soldatenkop van Trajanus, het verfijnde en wel-verzorgde uiterlijk van den
kunstenaar-philosooph Hadrianus, den fellen blik van den ietwat barbaarschen
Caracalla en de duidelijk onderscheiden gelaatstrekken van zoovele anderen. Wij
zien het tasten en probeeren in de laatste eeuw der Republiek, de volle ontplooiing
van den echt Romeinschen stijl in het begin van den Keizertijd, een haast ontstellende
moderniteit in de forsche en monumentale koppen van de allerlaatste periode.
Bovendien is de achterkant van groot belang. Zij geeft in voorstelling en bijschrift
in het kort een politiek program, toont ons verdwenen bouwwerken of gedenkt
inmiddels verloren gegane beeldhouwwerken en leert ons tal van symbolen en
emblemen kennen. Zoo rijk aan interessanten inhoud zijn de munten, dat dikwijls
op hun artistieken vorm niet genoeg is acht geslagen. De fijnheid van bewerking, de
smaakvolle wijze echter, waarop voorstelling en bijschrift tezamen het ronde vlak
vullen, maken deze munten en medailles tot toonbeelden van toegepaste kunst. Op
dit gebied zijn de Romeinen in later eeuwen soms geëvenaard, nooit overtroffen.
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De Romeinsche kunst heeft niet de innerlijke kracht der Grieksche kunst, die deze
een rechte lijn van ontwikkeling deed volgen, maar is aan sterke schommelingen,
soms zelfs heftige veranderingen onderhevig. Het verloop harer ontwikkeling van
het eind der laatste eeuw v.Chr. tot het begin der 3de eeuw n.Chr. is ons vrij goed
bekend; begin en einde zijn echter nog in nevelen gehuld. Tal van vragen doen zich
hierbij voor, waarop vooralsnog geen definitief antwoord is te geven: groote
verscheidenheid van meening heerscht over elk probleem1). Sinds wanneer mogen
wij spreken van een Romeinsche kunst, sinds de 2de, sinds de 1ste eeuw v.Chr.? Hoe
is haar verhouding tot de Italische kunst der voorafgaande periode? Hoe staat deze
tot de kunst der Etruriërs, een waarschijnlijk uit Klein-Azië afkomstig volk, dat zich
in kleinen getale geleidelijk in Toskane heeft gevestigd, door zijn hoogeren trap van
ontwikkeling en betere outillage de daar reeds gevestigde Italiërs wist te beheerschen
en het grootste deel van het Apennijnsche schiereiland aan zich onderwierp? Wat
zijn Italiërs en Romeinen op artistiek gebied den Etruriërs schuldig? Is er een
Etrurische kunst of mag men slechts spreken van Italische kunst uit Etrurië? Zijn de
meest typische eigenschappen der Romeinsche kunst reeds aanwezig in de eerste,
vaak nog onbehouwen artistieke voortbrengselen der inheemsche Italische bevolking
of zijn zij slechts langzamerhand, mede onder Etrurischen en Griekschen invloed,
ontstaan?
In de laatste eeuw v.Chr. heerschte er te Rome, ondanks troebelen en burgeroorlog,
groote activiteit op artistiek gebied. Van een eenheid van stijl was echter nog geen
sprake. Gelijktijdig ontstaan werken in inheemschen trant en in Griekschen, zij het
dan ook Romeinsch-Hellenistischen, stijl. Onder Augustus die met krachtige hand
het rijk wist te consolideeren, versmelten ook de verschillende artistieke elementen
tot den eerste werkelijken stijl, dien de Romeinsche kunst gekend heeft. Zijn directe
opvolgers zetten de door Augustus geschapen traditie voort. In den tijd der Flaviërs
(69-81) zien wij dan die prachtige lichteffecten, die knappe ruimtewerkingen, die het was immers in den tijd van het Impressionisme - het eerst de aandacht hebben
gevraagd voor de Romeinsche kunst; in de eerste vreugde der ontdekking heeft men
hierin de typeerende eigenschappen der Romeinsche kunst gezien, in plaats van een
harer aspecten. Keizer Trajanus sluit zich welbewust aan bij de echt-Romeinsche
kunst der Republiek. De zeer artistieke Hadrianus stelt echter den Romeinen de
klassieke Grieksche kunst ten voorbeeld, zoo zeer, dat men dikwijls van een Grieksche
renaissance spreekt. Zijn directe opvolgers, de Antonijnen, volgen zijn voorbeeld,
dat ook nawerkt bij de dynastie der Severi, die zich beijveren hiermee te toonen, dat
zij, hoewel Afrikanen, toch geen barbaren zijn. Maar hoewel de hofkunst een sterken

1) Voor een overzicht van deze problemen en de desbetreffende litteratuur zie Prof. Dr. G.A.S.
Snijder in Tijdschrift voor Geschiedenis 1934: Het probleem der Romeinsche kunst.
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Griekschen inslag vertoont, er is een sterke onderstrooming, waar de echt Romeinsche
elementen tot volle ontwikkeling komen; langzamerhand komt zij ook weer tot uiting
op officieele monumenten.
En zoo is dan de 3de eeuw aangebroken, wederom een tijd van groote troebelen.
Het zijn nu echter niet de geboorteweeën van het Romeinsche keizerrijk, maar de
eerste roerselen van zijn doodsstrijd. De antieke cultuur gaat ten onder. De verleening
van het Romeinsche burgerrecht aan alle inwoners van het rijk door Caracalla maakt
een eind aan het beginsel van de stadsstaat, philosophie en godsdienst van weleer
blijken ontoereikend voor de nooden van den tijd, de antieke levenshouding wordt
verlaten. Het is een tijd van crisis, van ontwrichting op politiek en geestelijk gebied,
geenszins echter enkel een periode van verval. Want het is tevens de eeuw, waarin
nieuwe geestelijke en godsdienstige stroomingen ontstaan, de tijd, waarin het
Christendom zich voorbereidt op de overwinning, die het in het begin der 4de eeuw
zal behalen. Ook op artistiek gebied is er van ingrijpende veranderingen sprake. De
Grieksche invloed verstomt, van klassieke vormgeving is steeds minder te zien.
Strakheid en vereenvoudiging van vorm, een zekere verstarring gaan gepaard met
subtiele weergave van nu eens weemoedige, dan weer wild bewogen stemmingen.
Voor den hedendaagschen mensch hebben de kunstwerken van dezen tijd een
bijzondere bekoring; hoe intens kunnen wij in dezen crisis-tijd hun stemming
aanvoelen, hoe goed begrijpen wij het streven naar eenvoudige en strakke vormen,
zooals ook onze kunst beproeft. De allerlaatste jaren wordt dan ook aan de kunst der
3de eeuw veel aandacht en studie besteed. Bovendien is hier de sleutel verborgen,
die ons het wezen moet ontsluiten der laat-Romeinsche kunst en het geheim van den
invloed der kunst van het Oosten en de Westelijke provincies en van den overgang
naar de Middeleeuwsche kunst. Want wel zal er nog af en toe een reactie zijn, waarbij
de Grieksche invloed weer van kracht wordt, dit zijn echter uitzonderlijke phasen in
den loop der ontwikkeling. De 3de eeuw is nauwer verbonden met de verre toekomst
dan met het na verleden.
Hoe is deze groote verandering gekomen, hoe is deze verstarring ontstaan? Is hier
sprake van invloed uit Oosten met zijn strak-representatieve kunst? Is de provincie,
eens de ontvangende, thans de gevende geworden en mag men hierin Keltischen en
Germaanschen invloed zien? Of is er slechts sprake van volledige ontplooiing van
mogelijkheden, die de Romeinsche kunst steeds in zich borg, maar die door den
Griekschen invloed werden onderdrukt? In deze richting wijst de bouwkunst, waar
immers in laat-Romeinschen tijd tot volle uiting komt, wat eerder slechts als tendentie
aanwezig was; wij denken aan het Pantheon, de basilica van Maxentius.
En wanneer eindigt de Romeinsche kunst? In het begin der 4de eeuw als Constantijn
de Groote de residentie naar Byzantium overbrengt en als het Christendom de
officicele godsdienst wordt? In het traditioneele jaar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

LXXXII

4e EEUWSCH ROMEINSCH MOZAÏEK IN DE BASILICA TE AQUILEJA - SCÈNE UIT HET LEVEN VAN JONAS

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

LXXXIII

CONSTANTIJN DE GROOTE, KOP VAN EEN KOLOSSAAL ZITTEND BEELD IN DE BASILICA VAN MAXENTIUS
e
EN CONSTANTIJN UIT HET BEGIN VAN DE 4 EEUW (ROME, PALAZZI DEI CONSERVATORI)

e
EEN ACHTER GLAS GESCHILDERD MINIATUURPORTRET (MIDDELLIJN 6 CM) UIT DE 3 EEUW (BRESCIA,
MUSEO CIVICO CRISTIANO)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

OFFERTAFELTJE, STUC-RELIEF IN DEN ONDERGRONDSCHEN TEMPEL TE ROME UIT DEN VROEGEN
KEIZERTIJD

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46

393
476, als Rome in handen der barbaren valt? Of zijn de mozaiek-portretten van keizer
Justinianus en zijn gemalin Theodora te Ravenna uit de 6de eeuw nog echt
Romeinsche werken? Naar mate de kennis vordert van de kerk-mozaieken te Rome,
de ivoren consulaire diptycha, de late sarkophagen, komt men tot lateren datum; veel
van wat thans nog algemeen als Byzantijnsch wordt beschouwd, behoort eigenlijk
tot de Romeinsche kunst.
Hoe moet men zich op artistiek gebied den overgang tot de Middeleeuwen denken?
Is de gelijkenis der eeuwen latere vroeg-Middeleeuwsche kunst met die van het
laat-Romeinsche rijk ontstaan door onderaardsche verbinding, door beïnvloeding,
door ontleening, door verwantschap? Hier heeft wellicht de vroeg-Christelijke kunst
een belangrijke functie gehad. Evenals het Christendom aanvankelijk een der aspecten
was van het bonte Romeinsche leven, zoo was ook de vroeg-Christelijke kunst een
onderdeel der Romeinsche. Zij is niet een vage inleiding tot de kunst der
Middeleeuwen - zooals zij zoo vaak wordt beschouwd en beschreven -, maar een
belangrijk hoofdstuk der Romeinsche kunst. Voor haar nieuwen inhoud was vooreerst
de oude vormentaal voldoende; als zij haar eigen vormen gevonden heeft, als blijken,
dat zij veel uit de antieke wereld heeft meegenomen naar den nieuwen tijd.
Pas als deze problemen min of meer zijn opgelost, kunnen wij ten volle beseffen,
welke historische taak de Romeinsche kunst heeft vervuld en wat wij haar
verschuldigd zijn. Zeker is het, dat deze taak tweeledig was en eenerzijds bestond
in het piëteitvol levend houden der oude Grieksche vormen en anderzijds in het
stoutmoedig zoeken van nieuwe paden, paden die heden ten dage nog niet ten einde
toe bewandeld zijn. Maar al kunnen wij haar nog niet volkomen begrijpen, niets staat
onze aesthetische waardeering in den weg. Haar streven om vóór alles, met opoffering
van alles expressief te zijn, haar bondigheid, haar ondergeschikt maken van details
aan het geheel, haar rake weergave van het essentieele en vrijmoedig weglaten van
het bijkomstige, zij vallen alle gansch in den modernen smaak. Haar boeiende
veelzijdigheid op elk gebied staat ons nader dan de geniale eenzijdigheid der
Grieksche beeldende kunsten, hoe vurig ook wij deze laatste mogen lief hebben en
bewonderen. De Grieksche kunst geeft de volmaakte verwezenlijking van een ideaal,
dat niet meer het onze is; de Romeinsche kunst de onvolkomen oplossing van
problemen, die ons na ter harte gaan. Daarin ligt haar actualiteit en haar belang voor
kunstenaar en kunstlievenden van heden.
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De weigering
Door Johan de Molenaar
Een teederte, een lief bekoren er is een kleine mond die spreekt,
een fluistering, haast niet te hooren, een hopen dat, verwonderd, breekt Als water dat langs stammen leekt
en in den bodem diep verloren, verdriet - en om erbarmen smeekt
een hart: ik mag U niet behooren....
Gelaat als in den dood verbleekt;
een stem, als ver geruisch te hooren....
Een waan, die zóó in schoonheid breekt,
tot welk versterven uitverkoren....?
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Lieveke op kostschool1)
door Stijn Streuvels
BIJ het binnenkomen was er onder de kostschoolmeisjes die opgewekte stemming,
met blijde getater en gekraai, drukte en uitbundig vriendschapsbetoon om het
weerzien.
Lieveke Glabeke echter onderging vooreerst het behagelijk gevoel om weer voor
drie maanden veilig opgenomen te worden in het groote gezin - deeltje der roezende
menigte - in de reine atmosfeer, afgezonderd en ver van alle grofheid der buitenwereld.
De eerste dagen hadden de vriendinnen elkander veel te vertellen over hunne
gevaarten en tegenkomsten onder het verlof, over hunne uitgangen en bezoeken....
hunne avonturen!.... Lieveke wist dat het voor haar beter was niets te vertellen over
haren thuis en hare tegenkomsten - zij luisterde in vervoering naar de anderen en
zweeg. Wat waren die gelukkig zoo maar openlijk hunne vreugden en genoegens te
mogen uitbellen, niets te moeten verduiken, omdat bij vader en moeder alles deftig
toegaat en voornaam.... Neen, hier zou het hare uit den toon vallen, achterdocht en
minachting verwekken - ze moet het diep in haar binnenste verdoken houden. Van
hier uit gezien, ligt haren thuis veraf, zij is er aan vervreemd - het bestaat niet meer
- ze wil er zelfs niet aan denken. Nu weer beseft zij welk een uitzonderlijk geluk het
voor haar is, dáár uit weg te zijn, hier in de zuivere, onbesmette lucht te mogen leven,
neerstig te leeren en daarbuiten aan niets anders te denken, van niets anders te hooren,
en door niets gestoord te worden. Zij denkt met afschrik: wat er van haar zou
geworden zijn, hadde dat fonds der meestbegaafden er niet geweest?....
Meteen komt haar het leven en het verblijf op de kostschool voor als eene verlossing
- de vervreemding is wég; het heimwee naar de geboortestreek ook, voelt zij niet
meer - het was eene ijle begoocheling! Voortaan is hier hare thuis, hier haar geluk!
De uren van den dag brengen die goede afwisseling van lessen en studie; het overige
wordt besteed aan godsvrucht en verzet. Nu wil zij zich daar met hart en ziel op
toeleggen, er geheel in opgaan, er voldoening in scheppen.
Enkele meisjes uit de klas hebben haar genegenheid betoond, en nu kent Lieveke
het zalig genot van vertrouwelijken omgang en vriendschap met gezellinnen - meisjes
van voorname afkomst, van wie zij wellevendheid en beschaafde manieren kan
afleeren.
's Avonds, in bed, echter, zoo gauw zij de oogen dicht doet, staat het andere haar
voor den inwendigen blik: zij ziet er 't gebeuren, hoort 't geen gesproken wordt - zoo
figuurlijk alsof zij er bij ware. Nu moet zij over veel van het

1) Fragment uit den roman ‘Levensbloesem’.
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geziene en gehoorde nadenken, waarvan zij den zin niet begrijpt noch den samenhang,
doch vermoedt dat er iets leelijks achter steekt. In het twisten onder broers en zusters
zijn er woorden ontvallen die nu hare achterdocht verwekken. Het slaat vooral op
Febronie. Er moet iets haperen op de hoeve te Verhamme's, met Dolf of Ward, en
de andere meid.... Er zijn meer dingen niet in orde: Miel gaf zijn geld niet meer af,
Juliette was twee keer 's nachts uitgebleven, - en wat voor gemeene kerels kwamen
bij hen thuis! Moeder speelde op, maar 't hielp weinig: elk had zijn brutaal
wederwoord; vader liet maar begaan, scheen er grei in te hebben.... Moeder was met
vader zelf ook niet tevreden, en had nog meer over hem dan over de kinders te klagen:
telkens hij - 't geen zij noemde - eene beestigheid had uitgehaald, of zoogezegd in
zijn toeren was geweest, lamenteerde zij: ‘Naarden toch, hoe is 't gods mogelijk; hoe
zijt ge niet beschaamd, peist toch op uw reputatie en op uw jongens....’ Waarop hij,
zonder drift en vergoelijkend antwoordde: ‘Reputatie, wat is dat? Wat wilt ge er aan
doen, wijf, het zit in mijn bloed: kan ik het verhelpen dat God mij alzoo van zijn
dilte gesmeten heeft? Ons-Heer moet toch van elke soort menschen zijn aantal hebben.
En als ze nu al gelijk braaf moesten zijn, wat plezier ware er dan nog op de wereld?’
Zij stond werkelijk alleen om er de deftigheid in te houden, en te vergeefs, want
elk wilde den eigen weg op, en 't ging alles met barsche woorden, verwijtsels en
ruzie. Vanwaar mocht dat groot verschil komen in gesteldheid tusschen vader en
moeder? - hij altijd aan 't spotten, alles in een lachen keeren, en met niets inzitten;
moeder altijd bekommerd om eer en deftigheid, voortdurend bevreesd dat iemand
zich misdragen zou of misloopen; van den eenen kant, vader eensgezind en
samenspannend met zijn zonen en dochters; moeder naar de eigen familie gekeerd
- de nonkels en tanten op het hoevetje, waar alles in vroomheid en eerbaarheid ging
- eergierig en boven hun stand van kleine boeren. Was het misschien omdat moeder
met rijke menschen had omgegaan? vader er een was uit den Leegemeersch?....
Wat weet een kind van zijne ouders? Hoe was vader geweest in zijn jongen tijd?
Waarom hieten ze hem Naarden Binders? Wat was er aan, dat men het haar nariep
in de dorpsschool, als een scheldwoord? Was het geen bijnaam gelijk iedereen er
een heeft op het gehucht? Hoe was moeder geweest toen ze bij den notaris op het
kasteel woonde? Hoe was zij als meisje gelijk ik nu ben? Was die oude notaris niet
bekend als een slechterik, die met vrouwvolk omging? Moeder was er gezien gelijk
kind van den huize; al 't geen bij hen voornaams in huis was, hadden zij gekregen,
kwam van het kasteel. Gelijk moeder sprak, met achting over ‘menheerke’ was het
als van iemand uit hare familie; avonden lang kon zij vertellen hoe het er toeging op
het kasteel, - Lieveke had er naar geluisterd als naar een sprookje en er 's nachts van
gedroomd. Het kwam haar voor dat er in hunne betrekkingen iets was
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als verwantschap tusschen moeder en de notaris-familie,.... waar vader echter
buitenbleef, en de broers en zusters niets om gaven. Daardoor, en ook om die
rijke-menschen-meubels die zij in huis hadden - was er bij Lieveke de overtuiging
ingegroeid dat zij iets meer waren dan hunne geburen, meer dan kortwoners van
niemendal. Als vader en de broers en zusters nu maar die voornaamheid niet hadden
tegengesproken door hun gemeene doening - die gaven niets om opschik noch om
deftigheid, - moeder alleen, en ook op het hoevetje bij grootmoeder, nonkel Charel
en tante Anna, dáár was alles net verzorgd en proper, werd er nooit getwist, viel nooit
een grof woord of een vloek. Langs dien kant voelde Lieveke zich verwant en
aangetrokken, - het andere verontrustte haar, met voortdurenden schrik dat er elk
moment iets losbarsten kon, waarin zij zelf in hare eer zou betrokken worden en
geschaad voor de toekomst.
Er waren nog meer dingen waar Lieveke vroeger achteloos had doorgeloopen, er
buiten gebleven, onwetend en zonder kwaad vermoeden - dingen waarvan zij een
half woord had opgevangen en haar nu eerst tot nadenken stemde, achterdocht ingaf.
Plots staat zij voor de vraag: en onze Maria, die heeft ook op het kasteel gewoond,
bij mijnheer Robert en madame Marthe... nu valt het haar op, komt het vreemd voor
dat daar nooit met een woord in huis over gerept werd. Maria is op het kasteel
weggekomen, - hoe is het haar vergaan? Sedert dient zij ergens ver in het Walenland
en komt nooit meer naar huis. Het is lang geleden. Maria is de oudste - toch staat er
Lieveke iets voor van een hevige ruzie tusschen vader en mijnheer Robert, met veel
geloop en beroering van en naar het kasteel - toen is het hoevetje hun eigendom
geworden; zij herinnert zich dat vader toen gezegd heeft: ‘Nu kan hij naar den duivel
loopen, we wonen in 't onze en we doen wat we willen!’ Hing dat alles samen? Later
was de ruzie ineens stilgevallen en nooit meer een woord over gerept. Toen was
Lieveke te jong om belang te stellen in 't geen onder groote menschen voorviel, en
later te schuchter om er te durven naar vragen. Nu echter is zij aan den leeftijd dat
de nieuwsgierigheid ontwaakt naar de dingen die men verdoken houdt, dat men
aantrek en schrik gevoelt tegelijk voor het zondige.... Neen, zij voorziet nooit te
kunnen aarden met den geest van thuis en van het gehucht - het een en het ander
komt haar voor als een oord van verderf. Hier, in de serene stilte, de onbevlekte
atmosfeer der slaapzaal, waar honderden maagdelijk onschuldige meisjes ingesluimerd
zijn, is zij de eenige die met gemoedsbezwaren wakker te denken ligt, met eene vlek
op hare afkomst.... Er overvalt haar eene huivering op het lijf bij de gedachte aan de
bezoedeling die haar ginder onvermijdelijk besmetten moest. De angst om hare
eerbaarheid doet haar de knieën tegen de kin opkrimpen, drukt de armen beschermend
gekruist over de borst, en met hare kinderlijke vurigheid spreekt zij den wensch uit
om nooit bij iemand eene zinnelijke begeerte te verwekken, - smeekt God
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te mogen blijven lijk ze nu is, nooit te worden nageloopen evenals hare zusters....
Zij neemt hare toevlucht tot de heilige Maagd Maria, bidt drie wees-gegroetjes ter
eere der Onbevlekte Ontvangenis om altijd hare zuiverheid te mogen bewaren; zij
smeekt de voorspraak af van hare patrones, de heilige Godelieve,.... tot de slaap
eindelijk alle kwellende gedachten verdrijft.
's Anderen daags is angst, kommer en zielsdroefheid verdwenen - de levenslust
harer veertien jaren haalt de bovenhand; de gezellinnen, het werk, de studie brengen
verstrooiïng en maken van Lieveke het kostschoolmeisje voor wie al 't geen buiten
het omhein van 't gesticht, in ongenaakbare verte ligt en opgehouden heeft te bestaan.
Lieveke is lang reeds gewend aan de orde en regelmaat der opeenvolgende uren,
doordrongen met de atmosfeer van het gesticht, opgegaan in den geest der
gemeenschap; haar ontvankelijk gemoed heeft zich aangepast met de tucht, en nu
zij zich de gelijke voelt, samenhoorig met de andere leerlingen, is hare schuchterheid
verdwenen - zij beweegt zich los en vrij in refter en op de speelplaats; zij heeft hare
gevatheid van vroeger herkregen; zij is goed gezien van de gezellinnen zoowel als
van de meesteressen. Haar wakker begrip en vlugge geest is de moeilijkheden te
boven gekomen in 't volgen der lessen, en nu zij zich thuis voelt in de klas, 't
vertrouwen verworven heeft der bestuurster, is het werk haar een lust, studeert zij
met ongehoorden ijver. Zij voorziet wel dat haar een zee te verzwelgen staat, steile
hoogten te beklimmen om het einddoel te bereiken, maar nu is er de moed, de
onversaagdheid, de dappere wil om alle bezwaren te overwinnen, een bewust
zelfvertrouwen, de vaste overtuiging in 't geen zij kan en waartoe zij in staat is.
Lieveke doet het zonder overijling of drift, beraden en bezonnen, weldoordacht
om op de beste manier vooruit te komen: de tijd goed ingedeeld, en alles met mate
- bidden in de kapel, spelen in de recreatie, opletten in de klas en werken in de studie.
Bij de meesteressen staat het meisje aangeschreven als eene vlijtige leerlinge die
in alles stipt het reglement volgt, bezeten door ongemeenen werkijver; van aard en
karakter: taaie wilskracht, volhardend, bezield met doorzettingsvermogen,
ontvankelijk, overgevoelig, teerhartig, wankelbaar van gemoed met plotse
bevliegingen overslaand van uitbundigen, opgewekten levenslust naar de sterkst
gedrukte en somberste neerslachtigheid; onderhevig zelfs aan de schommelingen der
weersgesteltenis. Allen houden van haar, om de vele buitengewone eigenschappen,
zien in haar een geschikt element, dat goed gevormd, eene eersterang studentin kan
worden, waar iets uit groeien zal dat eer zou doen aan het gesticht.
Nu is Lieveke met hart en ziel en met lust aan den arbeid: in elk afzonderlijk vak
vindt zij eene bijzondere voorkeur en neiging; 't geen aan haar
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begrip weerbarstig is, vat zij met hartstocht aan, razend van spijt en wrevel als zij de
moeilijkheid niet te boven komt. Zij is geheel verdiept in de wetenschap, op de
speelplaats is zij uitgelaten, druk in de weer en haantje vooruit, ofwel in ernstig
gesprek, aan 't wandelen met gezellinnen; in de kapel en bij de godsdienstoefeningen,
vroom en ingetogen als een engel; aan tafel doet zij nog altijd bescheiden en
eenvoudig, is vooral gesteld de manieren van meisjes uit den hoogeren stand af te
kijken en na te doen.
Dat Lieveke Glabeke van geringe afkomst is, kan men haar niet meer aanzien: zij
is uiterst zorgvuldig op hare kleeding en persoon, houdt zich deftig, eenigszins
terughoudend en gesloten, maar heeft iets in het voorkomen, - het contrast van den
vinnigen oogopslag met den zachten monkel harer lippen, het zangerige der stem,
dat aan heel hare verschijning iets beminnelijks geeft, en achting en medegevoel
verwekt, - al de meisjes van de klas zoeken Lieveke's gezelschap. Zij ook ten ander
is bijzonder gesteld op die vriendschap, alle teeken van genegenheid stemt haar
gelukkig, zij hecht zich vast, dweept met enkele intieme vriendinnen, die zij haar
volle vertrouwen schenkt en die onder elkander al hunne hartsgeheimen mededeelen.
Eén enkel ding houdt zij weiger verdoken: haar voornemen en vast besluit om,
kost wat kost, tenden 't jaar de eerste te zijn van de klas!
Nu is het kostschoolleven haar eene zaligheid - haar gemoed is gerust, onbezwaard,
onbezorgd, al haar begeerten zijn voldaan; zij leeft in den serenen geluksstaat en
wenscht maar dat het heel haar leven zou duren, dat er nooit een eind aan komen
mocht! Haar huis, hare streek, de kennissen en geburen - het zijn schimmen geworden,
uit hare verbeelding weggewischt; van ginder heeft zij niets meer te verwachten, zij
is het ontgroeid, het hoort nog alleen bij de poëzie der herinneringen uit den
onschuldigen kindertijd - de begoochelingen van een spiegelbeeld. Het doel van haar
leven, hare toekomst ligt hier - het onderwijs is hare roeping; van hier uit kijkt Lieveke
met minachting en medelijden op hare vroegere kameraadjes, op het midden waar
zij in is opgegroeid, - het gruwt haar er in geleefd te hebben, ze beschouwt het als
een ongeluk er uit voortgekomen te zijn, - de gedachte alleen doet haar aan als eene
bezoedeling. Studeeren, bidden, omgang met geestelijke zusters, dát is het eenige
middel om het ‘andere’ weg te duwen, te verloochenen, van zich af te stooten, te
maken dat het niet meer bestaat, ....of nooit bestaan heeft.
Gelukkig dat geen van allen daar iets van vermoedt, dat zij het geheim onder hare
vroomheid en godsvrucht kan gedoken houden, zoodat zij hier de achting geniet van
al wat eerbaar en voornaam is, door de gezellinnen beschouwd wordt als iemand van
hunne weergade, - dát is de redding, dáár moet zij zich aan vastklampen om hoogerop
te komen.
Voor dat Lieveke er ooit aan dacht of er naar verlangd had, was de vacantie daar!
Het gaf haar een schok, met plots opbruisende tegenstrijdige
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gewaarwordingen: het natuurlijke gevoel met verlangen naar huis, naar 't eigen volk,
naar moeder! Of was het de opgetogenheid der menigte rondom haar, die aanstekelijk
werkte op het gemoed? Het is toch vanzelfsprekend dat er gejubeld wordt en gejuicht
bij het vooruitzicht schrijf- en leerboeken dicht te slaan, bevrijd van tucht en werk,
los van meesteressen, de wijde wereld in, naar huis, waar verzet en jolijt op hen
wacht, - weken lang in 't wilde floreeren, alle boeien los, de onbezonnen jeugddrift
uitvieren!....
Bij Lieveke echter kwam dadelijk de weerslag, zij bleef angstvallig nadenken,
beklemd, onbesloten, doch het kinderlijk gemoed haalde eindelijk de bovenhand: zij
dreef mede met den stroom, gooide alle bedenkselen en zwaarmoedigheid van zich
af en deelde in de onstuimige vreugde.
Goeds inpakken, plannen smeden, de begoocheling bij 't herinneren aan voorgaande
verlofdagen, 't vooruitzicht de streek weer te zien in heerlijken lentetooi - het
dichterlijke in't ontwakend meisjesgemoed, de lichtspiegeling welke schoonheid
toovert over 't geen hen thuis te wachten staat....
Lieveke ook voelde zich aangegrepen, opgetild, weer kind worden, argeloos
overgegeven aan de eenvoudige vreugde - om de verandering in den levensgang, de
afwisseling, 't ontspannen van den boog, in vrijheid de armen openslaan, zijn
levenslust uitschreeuwen, zot zijn van welgezindheid - dát is de vacantie - de groote
gebeurtenis die alle poorten opengooit, die 't saaie kostschoolleven komt verbreken,
- de traditioneele geluksstaat.
Lieveke herleefde de blijde ontroering, de ongerepte blijdschap van den vorigen
keer, toen zij als nuchter schachtje, na de eerste lange afwezigheid haar huis ging
weerzien. Nu was de nuchterheid er af, en er kwam geen harteklop of ontroering bij
te pas. Zoo gauw na het afscheid der gezellinnen, en alleen op weg, overvalt haar de
kalmte. Lieveke stapt beraden van het haltestation door de veldwegen: nu is zij weer
het schamel buitenmeisje, hare afkomst indachtig, op weg naar huis.... Hare mijmering
wordt afgeleid door den zang der leeuwerken die opstijgen, door het frissche groen
der landouwen, den bloei der boomgaarden; zij herkent al de woningen en hoevetjes
die verspreid liggen over de streek; jonge geitjes bleeren, melkversche lammetjes
stoeien zothuppelend in de weide van elke kortwoonst. Lieveke ademt de lentelucht
in als eene zaligheid; zij voelt zich vereenzelvigd met alles wat botten schiet en groent
- het geluk hangt in de lucht!
Thuisgekomen vindt zij moeder in het bloemhovetje vóór de deur, bezig aan 't
zaaien en planten; de goudgele kelken der paaschlelies blekkeren van weerskanten
het tuinwegeltje; de groentenbedden zijn aangelegd, de meidoornenhaag die den
lochting omsluit, staat in haar eerste groen; in die zelfde palmtronken, daar heeft
Lieveke, toen ze nog kind was, rond dien tijd paascheieren komen zoeken....
Moeder wenscht Lieveke welkom, doch blijft aan hare bezigheid; half ernstig,
half lachend, zegt zij:
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- Loop zie ne keer in huis, wat we daar hebben!
De voordeur staat open, en Lieveke opgeveerd om de verrassing te kennen, springt
naar binnen. Langs de stoofbuis, bij den heerd staat eene wieg, en daarin ligt een
boreling te slapen. In een spontane uiting van vreugde, gaat Lieveke aan 't dansen,
zot van blijdschap, gilt het uit:
- Moeder, is dat ons kindje?.... Wiens kindje is dat?....
- Dat is er een dat we gekocht hebben voor u om mede te spelen in de vacantie.
Moeder zegt dat op gemaakt kinderlijken toon, die echter valsch klinkt, omdat
Lieveke geen onwetend kind meer is, en daarbij: er ontbreekt de echte opgewekte
blijdschap. Dat brengt Lieveke op den slag tot bezinning en ze durft moeder niet
verder uitvragen, blijft stom verwonderd over de wieg gebogen, het wicht aanstaren,
onthutst door 't vermoeden dat er iets mede hapert.... Maar dat wezentje, een vuistje
groot, met een mutsje op, gelijkt een grappig oud wijvetje, - Lieveke vergeet alle
achterdocht, de kinderlijke geestdrift kan zij niet intoomen - het doet haar aan als
een onverhoopt, onverwacht geluk, een geschenk rechtstreeks uit den hemel gevallen!
Ze is bekitteld om het lieve schepseltje op te nemen, er mede rond te dansen, een
schat zal het zijn om in de armen te houden en moedertje te spelen! Aan een kind
kan toch geen kwaad gelegen zijn - de geestdrift is haar te machtig:
- Moeder, is 't een meisje? Moeder, heeft het al een naam? Hoe zal het heeten? Is
het waarlijk ons kindje? Mogen wij het houden? Blijft het hier?
Waarom ook niet? Met moeder kan toch niets verkeerds gebeuren. Het valt Lieveke
echter vreemd op dat moeder bij zulk een geweldige verrassing zoo bezadigd en
onverschillig blijven kan, alsof het niets buitengewoons was en hoegenaamd geen
reden om te jubelen. Zij herhaalt hare vraag, en moeder antwoordt doodbedaard en
koel:
- Het is een jongen, het kind heet Robert....
Lieveke kijkt moeder aan - zij weent. Dan komt de mededeeling, want het helpt
niet langer te zwijgen:
- Het kind is van Febronie, zij heeft het gevangen te Verhamme's.
't Eerste woord al, heeft Lieveke's welgezindheid, 't geluk der verrassing
platgeslagen. Het is dus toch een ongeluk? Moeder vervolgt:
- Ik heb het haar altijd gezegd dat ze moest oppassen; maar ze wilde 't best weten,
en nu zitten wij met de kluts en de schande! De menschen zullen nog zeggen dat ze
't er op aangelegd heeft om Ward te krijgen....
Lieveke ziet moeder weenen in haar voorschoot, en vindt geen woord om te
troosten; wat kende zij van heel de verhouding? Moeder spreekt voort - deels tegen
zich zelve, omdat zij hare vertwijfeling moet kunnen uitstorten:
- Het is een groot ongeluk. Waar hebben wij 't van God verdiend? En ik die altijd
mijn uiterste best gedaan heb om er de deugd en de eer in te
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houden. Ward wil van geen trouwen hooren, loochent zijne schuld af, - en nu is haar
voor goed de kans verkeken om op het plekje te komen: Dolf wil geen plaats ruimen
voor zijn broer.... en hij ook, hij heeft te doen gehad met Bertha.... Ge zult het zien,
ze zullen huishouden zonder vrouwvolk, en de menschen zullen hen gelijk geven,
en zeggen dat Febronie en Bertha 't spel uitgelokt hebben om een vent op te doen, en nu zitten ze alle twee bedrogen....
- Wat zegt vader er van? waagt Lieveke.
- Wat zou vader er van zeggen! die zit met zulke gruwelijke dingen niets in.
Ze bleven langen tijd zonder spreken, elk bij de eigen gedachten, Lieveke te staren
op dat onschuldige schaapje dat niet weet waarom het op de wereld gekomen is....
en hier in den huisvloer als schandebord ten toon staat....
Frebonie kwam binnen, onbeschaamd, zonder iemand aan te spreken.
Vader keerde terug van den akker en miek maar aanstonds gekkernij tegen Lieveke,
doch zonder den boreling te vernoemen. De anderen ook deden gewoon, alsof er
niets gewichtigs voorgevallen was, en keken niet op naar moeder die geweend had.
Lieveke zat intusschen vermijd, wist niet welke houding aan te nemen en zocht naar
eene reden om buiten te geraken. Bij grootmoeder, dát was het middel om weg te
komen. Daar zou zij hartsgrondig kunnen uitweenen, - over het geval zelf, of over
Febronie werd echter niet gesproken, - tante Anna was van meening dat men schandige
onderwerpen best verzwegen houdt. Maar het stilzwijgen zelf sprak luider dan de
woorden het zouden kunnen - kommer en verdriet waren op de gezichten te lezen;
schaamte weerhield hen naar troostredenen te zoeken, omdat het kwaad gebeurd was
en er niets aan te herstellen, te gebeteren of goed te praten viel. Eindelijk sprak
grootmoeder hare meening uit, op streng ernstigen toon:
- Kind, ge moogt u gelukkig achten dat ge uit het huis weg zijt, want met geen
van al is er iets goeds aan te vangen - ze deugen niet en willen niet deugen; als ze
nu maar de schande over hen zelf alleen trokken en wij er niet in mededeelden. Ginder
zijt ge evenwel in een goed midden, maar godweet wat er u van thuis nog beschoren
is dat u deren kan, later. De ouders zijn wel te beklagen die hun dochters moeten bij
vreemde menschen in dienst doen; de meisjes zijn jong en kennen geen gevaar - als
ze konden thuis in 't werk gebezigd zijn, zouden zooveel ongelukken niet gebeuren.
Op die treurige waarzegging volgde eene andere stiltepoos, tot nonkel Charel
binnenkwam die de opluchting medebracht. Meteen begonnen allen tegelijk over
onverschillige dingen te praten - over de kostschool, de onderwijzeressen, de
geleerdheid, het nieuws van het dorp waar ze meenden dat Lieveke belang in kon
stellen. Eindelijk werd tusschen grootmoeder en tante Anna afgesproken dat Lieveke
tijdens de vacantie, veel en dikwijls moest over-
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komen; hier zou het beter gaan om rustig te leeren dan thuis.... (nu met dat kind,
maar dit bleef onderverstaan).
....Nu met dat kind! Lieveke wist dat het onuitgesproken, doch stilzwijgend bedoeld
was. Hoe jammer toch! Ware het een kind, echt en wettig geboren, moeders kind
geweest, haar eigen kleine zus, dan zou het geen beletsel zijn, integendeel, eene reden
voor Lieveke om thuis van pas te komen. Wat eene buitenkans ware het niet voor
haar om dat kleine wicht te verzorgen, er mede te sollen, moedertje te spelen, - maar
nu: ze wist niet of t' haar toegelaten was het kind aan te raken, of wat er mede
gebeuren ging....
In het terugkeeren naar huis, voorbij Verhamme's, keek Lieveke bezijds uit over
het hofgat en verhaastte zich weg om niemand te zien. De twee jonkmans zaten er
nu alleen, zonder meid. Bertha was er ook weg, om dezelfde reden - had zij ook een
kind? Hadden hare zuster en die meid het er samen op aangelegd op elk een, of op
denzelfden, om er de plaats in te nemen van vrouw? In de Kerstvacantie had Lieveke
er geen erg in gehad, maar nu zij er over nadacht, viel het haar te binnen dat Febronie
en Bertha er om ter meest op uit waren bij ieder van de boerenzoons in de gunst te
komen, en dat zij nijdig schenen de eene van de andere. Nu kwamen zij alle twee
bedrogen uit. Maar hoe trouwden Ward en Dolf dan niet, als zij het zoover gebracht
hadden? Lieveke begrijpt er niets van. Nu zou zij wel nooit bij hun gebuur meer op
't hof komen. En Fiel? Hoe zou die het stellen met zijn oudere broers? Nu zou zij
eene reden hebben om hem niet meer aan te kijken, en hij zou haar nu ook niet meer
achterna zitten. Dát goeds was er ten minste aan.
Bij de voordeur gekomen, hoort Lieveke gesnebber van vrouwenstemmen - wijven
uit de gebuurte, op kinderbezoek. Tekla Verkomst is te herkennen, die 't hooge woord
voert. 't Eerste dat Lieveke opvangt, geeft haar een slag in het hart, zoodat zij inhoudt
en gespannen blijft staan luisteren naar 't geen die felle stem uitschreeuwt:
- ....Maar 't gruwelijkste, het verdoemelijkste, dat ik nog niet vergeten kan: terwijl
ik alzoo overweldigd was, verraads gepakt, mij verweerde en schreemde van spijt
en razernij, terwijl ik zienlijk het ongeluk en de schande voor mijn oogen zag,
doorkriebelde heel mijn lijf van lust en genot! Tegen wil en dank moest ik er de
deugd van onderstaan! Dat was mijn eerste ongeluk. Ik was zeventien jaar - tot aan
mijn zestiende was ik nog kind en had nooit naar een manmensch opgekeken - aan
mijn zeventiende zat ik met een kind op den schoot! Eens dat mijn maagdom toch
geroofd was, kon 't me niets meer schelen, ik zat met de schande, maar meteen is
dan ook de schaamte voorbij - eens er van geproefd, kunt ge 't niet meer laten - ik
heb het dan gedaan voor mijn plezier, om 't even met wie, maar geen kinders meer,
want die loeders van venten laten er u toch mede zitten;
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ze hebben mij in 't verderf gebracht, maar nu kan ik het ook: ik heb er al eenige naar
den dieperik geholpen en er in gelapt, - dat is om mij te wreken over dien eersten,
die 't me aangedaan heeft tegen mijnen wil: ze moeten het nu maar bekoopen, want
't zijn zwijns, erger dan zwijns, allemaal!
Lieveke beeft op hare beenen, houdt den adem in om geen woord te verliezen,
gereed om weg te springen achter den gevel als ze moet betrapt worden. Ze weet dat
het slecht is zulke dingen af te luisteren, dat het haar ongeluk kan zijn, maar de
zondige nieuwsgierigheid is te sterk om de kans te weerstaan er meer over te
vernemen.
Nu is het een wijf met rauwe stem - Lieveke herkent Siska Rigole:
- Ik heb precies hetzelfde gevaren, in mijn eersten dienst - bij treffelijke menschen,
door een onderpastoor aanbevolen! - van de eerste weken af wilde mijnheer met mij
te doen hebben, maar ik viel niet links en zei aan madame: als uw man mij niet gerust
laat, trek ik er uit; een anderen keer moest ik hem een lap tegen zijn gezicht geven,
en van toen voort hield hij de handen thuis, maar deed mij den duivel aan. Nu kwam
de zoon thuis op vacantie - een snotbek die mij niet eens bezag - tot hij mij op zekeren
keer verraads vastgrijpt, en die kerel was aan zijn proefstuk niet, want in één omdraai
had hij mij in zijn macht. Moest ik moord schreeuwen? Wat kan een schamel
buitenmeisje gaan vertellen, dat ze een schooljongen niet meester kan. Men zwijgt
uit schaamte, want ze lachen met uwe onnoozelheid, of zeggen dat ge 't gezocht
hebt.... Van toen voort is 't ook uit geweest met mijn bravigheid: ik ben gaan dienen
in een kabberdoeske te Gent....
- Zwijg mij van die beste, goeie posten, zegt Tekla Verkomst, er zijn geen goeie
posten. Als er een pastor zich mede bemoeit, zijt ge zeker van kwalijk te varen: wat
weet een geestelijke van de treffelijkheid bij de menschen? Uitwendig braaf en
christelijk zooveel ge wilt, op straat en in de kerk, maar als ge er van dichtbij meê
te doen hebt.... En hoe ze kunnen huichelen, een Judas-wezen opzetten: als ze pas
met u de beest hebben afgegeven, zijn ze opnieuw mijnheer en gij de meid, en als
madame den rug gekeerd is, zijn ze al weer aan 't grijbelen, omdat gij zwijgen moet
en laten begaan. Voor een snel, jong ding, dat van onder moeders rok komt, zijn er
geen treffelijke posten: ofwel krijgen ze te doen met mijnheer (en hoe ouder hoe
slechter!) ofwel met den zoon, ofwel met de knechten - niemand kan er afblijven,
en waar is het verweer van zulk een nuchter kieken?
- En geraken ze niet bedorven in hun dienst, dan vangen ze het op straat; ze krijgen
het zotte in den kop, ze willen mamsel worden, verspelen hun daghuur in schoone
kleeren, loopen danszalen af, verkeeren met soldaten, en als ze overkomen, is er geen
huis meê houdelijk: ze hebben steedsche manieren geleerd en de heete koorts in hun
bloed!
- Er wordt al dat kwaad verteld van de fabrieken, daar blijft ge toch uw zelfs
meester, en in de fabrieken zijn geen bedden en geen slaapkamers; in
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een dienst hebben ze u in hun macht en 't is een spel van alle dagen: mijnheer doet
vriendelijk in den duik; houdt ge u weiger of dibachtig, ze zeggen dat ge van achter
de koeien komt; zijt ge toegevend en lachlustig, dan hebt ge 't uitgelokt. Den eersten
keer laat ge iets toe omdat ge niet weigeren durft en er niets aan gelegen is, dan
komen er cadeautjes, beloften, dreigementen, ge moet madame ontzien of uw post
opzeggen, en wie doet dat? Ge zijt lichtgeloovig en verwacht den hemel op aarde....
Ik heb ook van alles tegengekomen, want te boere, op eene hofstede, is 't al zoo slecht
of nog slechter dan in stad - ik heb aan alles meegedaan, maar met de jaren krijgt
men er genoeg van en nu kan ik geen manmensch meer zien noch geluchten. Als ge
dient moet ge uitgeslapen zijn en er uw voordeel zien uit te trekken, zonder u zelf te
verbranden. Bertha heeft het zoover niet laten komen gelijk gij, Febronie....
- Of vankant gemaakt! roept Febronie nijdig.
- Ja maar, ze blijft toch voor de menschen lijk voren en na: wie zal er u iets
verwijten als 't niet aan den dag komt?
- 't Is een treurig dingen voor kleine menschen, zegt Verkomst's wijf, als ze hun
kinderen moeten uitbesteden; pastors hebben goed vermanen, - als ge uw meisjes
kunt thuis werkstellig maken en ziet wat er mede omgaat, dan is 't verdomd niet
moeilijk om ze in deugd en eere te houden.
- Ba, ba, meent Klette Bovijn, wat wilt ge er aan doen, ze zijn in hun bloesem, en
ze hebben toch ook maar dat, want het is gauw genoeg voorbij....
- Ja maar, als ze wisten of begrepen wat er achter staat: ramp en rooi, armoede en
zorgen, 't oude betalen en 't nieuwe borgen....
- Wat zeg je? En hoeveel ziet ge er niet herbeginnen? Contrarie: als ze er van
geproefd hebben, zijn ze bemierd en benitteld, ze loopen den wolf in den muil.
Ons-Heer heeft ons alzoo gemaakt, Sofie: wij zijn de sukkels - voor een momentje
plezier, een heel leven lang miserie - afzien en pijne om ze te koopen, zorg en
krasselen om ze te kweeken, en als ze groot gegroeid zijn, vergooien ze hun maagdom
en hun geluk aan den eersten die er zijn vinger naar uitsteekt. En wie zal 't veranderen?
We hebben het alzoo gevonden, wijf, en we zullen 't alzoo laten.
- Bij de rijke menschen is 't nog slechtst, zegt Sidnie Verschuere; gij, Leonie, ge
hebt op 't kasteel gediend, ge moet er kunnen over medespreken?
Lieveke hoort moeder antwoorden:
- Ne mensch kan niet spreken en zwijgen....
Die eenvoudige, vergoelijkende spreuk, dit gelaten verweer opent plots een vloed
van onderstellingen waar Lieveke nooit aan heeft gedacht - de openbaring: moeder
op 't kasteel, in hare jeugd,.... gelijk de anderen waarvan zij het gruwelijke komt te
vernemen - mijnheer de notaris.... mijnheer Robert? Zij krijgt den reutel in de keel,
springt weg, loopt zich verduiken
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achter den gevel; heel haar lijf doorschokt van 't danig snikken. Het is alsof zij in
een diepen, zwarten put gekeken heeft zonder grond, en gedreigd er in te vallen. Zij
voelt zich ondergedompeld in eindelooze vertwijfeling - schamel vogeltje overvallen
door een woesten orkaan. Zijn de menschen werkelijk als beesten? Waarom heeft
zij dit afgeluisterd? Het heeft haar eene beroering gebracht die heel haar bewustzijn
en denkvermogen omver keert - de brutale openbaring der leelijkheid van het leven,
waarvan ze den weerslag nooit zal te boven komen. Is het waarlijk zoo gesteld op
de wereld? In welk nest van ontucht en verderf is zij opgegroeid, en de slechte lucht
ingeademd; zij zelve komt er uit voort, heeft het in haar vleesch en bloed - is het haar
beschoren te worden gelijk de anderen? Vader, de broers en de zusters, moeder?
Neen, dien naam mag ze in de reeks niets uitspreken: allen kunnen slecht zijn, de
heele wereld door ontucht bezeten en verstierd - van moeder kan zij het niet gelooven,
wil het niet gelooven, onmogelijk het zich voor te stellen - het ware heiligschennis;
moeder is te ernstig, te streng, te onberispelijk, te danig op hare eer gesteld, en als
meisje moet ze ook zoo geweest zijn, evenals grootmoeder en tante Anna.... Lieveke
wil met geweld den twijfel verjagen, zoekt naar bewijsredenen: 't is gruwelijk een
kind dat zijn moeder verdenkt!
Ze vlucht verderop: de stem van die wijven klinkt als een oordeel. Ze moet weg,
de velden in, loopt te dwalen gelijk eene radelooze, zoekt de afgelegenste, uitgeholde
wegen, om maar alleen te zijn, in de vrije lucht, tot bedaren te komen. De gedachten
stormen als wilde peerden, haar hoofd gloeit, zij heeft den daver op het lijf. Ho! als
zij vandaag nog vertrekken mocht en nooit deze streek meer terugzien! 't Vooruitzicht
van dat terugzien - moeder aankijken - is haar eene kwelling. Wat moet zij thuis nog
verrichten; zij hoort er niet bij.
Een tijdlang is Lieveke in den gerskant blijven zitten, werd opgejaagd omdat
iemand nadert, loopt verder, tot ze, afgemat en tenden, besluit terug te keeren.
Op het voorhof was geen gerucht meer, de gebuurwijven vertrokken. Febronie is
haren bastaard aan 't voeden. Lieveke zit dat stilzwijgend te bezien - het schijnt haar
iets plechtigs, zij kan niet begrijpen dat er kwaad bemoeid is met een kind - het is
toch een schepsel Gods, met reden en verstand begaafd, hebbende eene onsterfelijke
ziel.... het is ontdaan van de erfzonde door het doopsel en christenmensch geworden....
Hare gedachten draaien en wentelen in verwarde kringen door elkaar; zij heeft
schromelijke hoofdpijn en gaat vroeg naar bed. Daar in 't donker duiken de
schrikbeelden op: aanstootelijke, wulpsche voorstellingen, zedelooze, schunnige
tooneelen - ‘alle mannen zijn zwijns, erger dan zwijns!’ Zij tracht het kwaad weg te
werken door te bidden.
's Anderen daags, voor de vroegmis, zit Lieveke in de kerk, aan den biecht-
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stoel. Doch als ze haar geweten onderzoekt en zich beschuldigen wil, vindt ze niet
onder welken vorm zij hare zonde belijden zal; ze weet zich echter bezoedeld door
't geen ze vrijwillig afgeluisterd heeft, met lust of behagen in zinnelijke gesprekken?....
door zondige nieuwsgierigheid? Ze weet het niet. Het afluisteren is bij toeval gebeurd,
geschiedde uit belangstelling.... Het is haar ongeluk geweest. Ten slotte vindt zij er
niets anders op dan zich te beschuldigen gezondigd te hebben door slechte gepeinzen.
Om raad te vragen aan den biechtvader, om zich van den twijfel te ontlasten, weet
zij niet hoe er aan te beginnen en komt ongetroost, met beladen geweten uit den
biechtstoel.
Dagen lang blijft Lieveke onder den indruk; ze kan hare gedachten niet verwerken,
loopt te droomen, vindt niemand, durft zich aan niemand uitspreken of toevertrouwen
om raad te vragen, dien ze zoo noodig heeft. Liefst, en de eenige met wie zij er over
spreken kan, is met moeder, dáár zou zij zekerheid verkrijgen en den twijfel
losgeraken, maar dat kan niet: de gedachte alleen is al eene onteering - heeft een kind
het recht zijne moeder te ondervragen, late varen te verdenken?
Onder de huisgenooten wordt de toestand besproken, over de schikkingen te nemen
met het kind. Vader maakt er weinig zwarigheid in:
- Ge moet dat zoo erg niet opnemen, zegt hij, zulk een ongeluk valt voor in de
beste families; 't kind is er, we zullen het opkweeken - waar er negen zijn kan er een
tiende bijkomen. We zijn nu toch zeker dat ons ras niet uitsterft, want als Febronie
jong blijft, is 't een Glabeke.... of een Binder, dat is ook al een troost, en wie weet of
wij in onzen ouden dag van den jongen geen hulp mogen verwachten!
Niemand antwoordt op dien gekkenpraat. Maar Febronie? Wat met haar aan te
vangen? Ze moet van hier weg, ergens op den vreemde, waar ze niet gekend is; hier
heeft zij haar spel verbruid.
Lieveke verneemt dat Maria Zondag overkomt: zij moet zien haar zuster ergens
een post te bezorgen in 't walenland, dan is 't voorloopig in orde.
Moeder doet niets dan in stilte weenen en klagen. Als er getwist wordt, maakt
Lieveke dat ze wegkomt; zoo zelden mogelijk verwijlt ze in huis; onder voorwendsel
dat ze moet leeren, is zij meestal buiten met een boek, of bij tante Anna, waar zij
zich veilig voelt en in een rustig midden. Elken morgen gaat zij naar de mis, en in 't
weerkeeren belt zij aan in 't klooster, waar zij een toevlucht gevonden heeft bij hare
oude meesteres, zuster Angela, met wie zij kan spreken over de studie, het leven in
de kostschool, hare toekomstplannen.... en ook wel eens over dingen die haar nader
aan 't harte liggen. Geleidelijk heeft de zachtmoedige kloosterzuster Lieveke's
vertrouwen gewonnen, evenals toen zij vóór haar op de banken der dorpsschool
zat,.... daartoe helpt de nood aan medegevoel, zoodat zij schuchter en voorzichtig
waagt het geheimzinnige onderwierp aan te raken en haar hartsgeheim te
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openbaren, zinspeelt over haar kwellende onrust en twijfel, tot zij eindelijk gepraamd,
in een zenuwaanval uitbarst, het hoofd in zuster Angela's schoot gedoken, het overlast
gemoed uitstort en haar verdriet kenbaar maakt.
Zuster Angela laat het kind rustig uitweenen; als het snikken gesust is, vangt zij
aan te spreken. Lieveke houdt het hoofd in zusters schoot en luistert naar de zachte,
gelijkvloeiende stem waarvan de woorden zalven en troosten, moed en vertrouwen
inspreken. Het gaat over de ondoorgrondelijke wegen der Voorzienigheid waar wij
ons moeten aan onderwerpen, omdat God uit het kwaad ook het goede weet te
bewerken; over de verhevene roeping waartoe zij uitverkoren werd en met talenten
begaafd om later, in het onderwijs een heilzamen invloed uit te oefenen en veel kwaad
te kunnen tegengaan; over de kracht van het gebed, waardoor wij wondere bekeeringen
kunnen bekomen door Gods barmhartigheid; over de deugd en den plicht in 't
vertrouwen van Gods goedheid, die zijne genade verleent waar hij het noodig acht,
die alles schikt, alles bemiddelt, beter dan wij het zelf zouden kunnen, die niets
gebeuren laat buiten zijne alwijsheid. Van het algemeene gaat de stem over tot het
bijzondere; zij spreekt over den eerbied en de onderdanigheid die elk kind aan zijne
ouders verschuldigd is, zelfs als zij geen toonbeeld zijn van deugden en een misstap
mochten begaan, - dan nog hebben wij geen reden hen te misachten; zij maant Lieveke
aan vertrouwen te hebben, de toestanden niet zoo zwaar en zwart op te vatten: de
menschen zijn zoo slecht niet, er zijn er meer goede dan slechte:
- Zie maar rond op de parochie, het zijn allen deftige, eerbare lieden, zij vervullen
trouw hunne christelijke plichten, en degenen die zondigen doen het meer uit zwakheid
dan uit boosheid, in aanmerking genomen, de slechte gelegenheden en toestanden,
het midden waaruit zij voortkomen en leven moeten - ze werden in ondeugd
grootgebracht en hebben nooit anders dan zonde en verderf gezien - hoe wilt ge dat
ze zouden braaf zijn? Gelukkig degenen die in een deftig midden en uit eerbare
ouders mochten opgroeien, de weldaden genieten eener christelijke en deugdzame
opvoeding.... Daarom is 't dat wij door ons voorbeeld overal moeten trachten het
goed te bewerken en Gods barmhartigheid over de zondaars afsmeeken.... Lieveke
moet alle achterdocht en kwade verbeelding laten varen, volle vertrouwen stellen in
moeder, die eene voorbeeldige christelijke huisvrouw is, waarop niets te zeggen valt,
die hare tegenkomsten en weerspoed met geduld en onderwerping aan Gods wil
gedragen heeft. Lieveke moet vooral indachtig zijn dat hare eigen roeping is: het
geluk en de troost harer ouders uit te maken; dat zij van hun jongste dochter verkrijgen
't geen zij bij de anderen hebben moeten missen.
- Dát is uwe zending, mijn kind, niets anders hebt gij te betrachten, tenzij goed te
maken waar anderen aan hun kinderlijke plichten zouden kunnen te kort komen....
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De stem houdt op, de stilte valt in. Eindelijk durft Lieveke het hoofd opheffen - zij
lacht door hare tranen, dankbaarheid blinkt in hare oogen waarmede zij zuster Angela
aankijkt. Zij voelt zich gesterkt en getroost, gerustgesteld; nu weet zij wat haar te
doen staat - de twijfel is uit hare ziel. Zuster Angela's woorden zijn de balsem geweest
voor haar gemoed; de last die haar drukte, is verdwenen; zij stapt opgewekt naar
huis, heeft lust om te dansen en te zingen; ze voelt zich genezen, haar verdriet is
voorbij. Wat zij te betrachten heeft: de engel van troost te zijn in het ouderlijke huis.
Eene heilige zending!
Meteen ziet zij de wereld met andere oogen: 't is lente! Het nieuwe levensmirakel
is in wording. Het wondere wakkerworden der jeugdige krachten had zij niet eens
opgemerkt. Zij speurt het in haar eigen jonge lijf - haar inwendig gemoed in eenklank
met de omgeving, met al wat groeit te lande. De natuurlijke dartelheid van haar eigen
jeugd komt meteen los: zij heeft lust den merel na te doen die te fluiten zit in den
boomgaard, hare oogen vermeien zich aan het jonge groen, aan de bloemen van den
kerzelaar. In 't voorbijgaan, langs den gerskant en in de weide, plukt zij een dikken
bussel boterbloemen, koekoeksbloemen, madelieven; thuisgekomen stelt zij er al de
vazen mede vol op de schapraai: zij heeft de lenteboodschap in huis gebracht!
De volgende dagen verloopen kalm en zonder beroering. Lieveke wandelt door
de velden met een boek, doch gaat nergens binnen - ze wil niet meer afgeleid worden
door leelijkheid; het kwaad mag zij door de zintuigen niet meer binnenlaten. De
geburen die het kostschoolmeisje zien wandelen, vinden dat zij reeds grootsche
stadsmanieren heeft aangeleerd, eene juffrouw geworden is - zij maakt geen gemeens
meer met de menschen van haren stand....
Inderdaad: Lieveke ontziet het telkens om buiten te komen, maar 't is uit vrees
iemand te ontmoeten; voorbij Verhamme's hofgat - waar zij placht vrij op te loopen
- kijkt ze den anderen kant uit. Fiel heeft zij enkele keeren ontwaard dat hij achter
eene houtmijt verscholen of door de elzestruiken achter haar te gluren zit. Haastig
wendt zij de oogen af, omdat de leelijke jongen gelijkt aan een kwaden hond die op
haar dreigt toe te springen. Zekeren dag komt zij hem tegen op den veldweg,
onmogelijk hem te ontgaan, en vluchten ware onzinnig. In 't naderen schijnt hij
verlegener dan zij zelf; opeens houdt hij stil, stottert wat, vertrekt zijn geschonden
gelaat tot een grijns, en eindelijk komt het er onverstaanbaar uit door zijn hazenmond:
- Lieveke ge moogt niet kwaad zijn op mij; ik kan 't niet helpen. Ik ben kwaad op
mijn broer!
Hij staat er onbeholpen, deemoedig als een duts. Lieveke heeft medelijden met
den armen sukkel:
- Neen Fiel, ik ben niet kwaad. Waarom zou ik kwaad zijn?
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Hij stoot een grol uit die zijne tevredenheid moet betuigen. Lieveke haast zich weg
om er van ontslagen te zijn, want ze blijft bang voor Fiel, ze vertrouwt hem niet;
maar nu stak iets in zijne oogen dat haar getroffen heeft: de wreedheid is er uit weg,
- het was iets als vervoering.
Enkele dagen later verneemt Lieveke bij toeval, dat Fiel, toen het gebeurd is met
Febronie, een aanval van wilde razernij gekregen heeft, dat hij zijn broer heeft te
keer gegaan met den riek, zoodat ze hem hebben moeten binden en in 't varkenskot
opsluiten. Hij heeft er zitten brieschen gelijk een wild beest en geroepen dat al de
geburen er van opgeschrikt zijn. Daarmede wordt Lieveke voor goed bang en Fiel
zijn monsterachtig gelaat komt alle nachten spoken in haren droom, - hij zit haar
achterna, dreigt met wilde gebaren dat hij haar hebben moet, en de meisjes plagen
haar weer, gelijk toen ze naar school liep, omdat Fiel zou gezegd hebben dat hij met
Lieveke Glabeke wilde trouwen!
Den laatsten Zondag van de vacantie is Maria overgekomen. Lieveke had haar
oudste zuster in jaren niet meer gezien; zij heeft het voorkomen eener rijke juffrouw
uit stad; zij draagt een gouden armband met horloge aan den pols; zij stoort naar
reukwerk en haar gelaat is gepoeierd, hare lippen geverwd. Zij is statig en slank van
persoon, met smaak en uiterst modieus gekleed; de regelmatige trekken van haar
wezen, de donkere oogen, de hooghartige trek om den mond, in hare houding en
gebaren heeft zij iets dat denken doet aan rijke afkomst. Terwijl zij daar te praten
zit, kan Lieveke er de oogen niet van afkeeren; zij ziet de gepolijste nagels en de fijn
verzorgde handen die zeker nooit zwaren arbeid hebben verricht, - er is iets dat haar
verontrust in die verschijning - ze herkent er hare zuster niet in - geen gelijkenis met
Febronie, noch Dolfiene, noch Juliette, nog minder met Emilie.... Ook in hare stem
en manier van spreken: er ligt eene vastberadenheid in, iets van uit de hoogte; zij
voelt zich blijkbaar misplaatst hier in de boerenwoning, uit den toon. Lieveke staat
er bevreemd tegenover, kijkt vragend in moeders aangezicht. 't Geen haar vooral
ergert is de minachting waarmede Maria hier alles aankijkt, het ongemak dat zij laat
doorschijnen van een gedwongen bezoek, en ook de weerzin tegenover vader: ze
neemt geen notitie van hem, schijnt niet gediend met de grappigheden die hij uithaalt,
en als hij haar wat vrijpostig een compliment maakt over haar postuur en voorkomen,
zegt zij hem vlakaf en grofweg, daar niet mede gediend te zijn, dat hij ophouden
mag.
- Als ge meent dat ik hier gekomen ben om uw flauwigheden te aanhooren, snauwt
zij. Laten we er maar gauw mede gedaan maken, dat ik kan vertrekken.
Het dreigt in ruzie te verkeeren, en Lieveke is daar niet bij noodig - ongemerkt
gaat zij naar buiten.
Als zij tegen avond binnenkwam, zaten allen gezellig aan de koffietafel
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- vader is vertrokken - Lieveke hoort dat er besloten was Febronie een post te bezorgen
in 't Walenland - het kind kon hier blijven: moeder zou het opkweeken.
Maria vertrekt denzelfden avond nog naar den trein, moeder alleen doet hare oudste
dochter uitgeleid naar het station. Lieveke kijkt hen beiden achterna - moeder en
dochter - en blijft staan mijmeren: eene vreemde verschijning, gekomen uit het
onbekende en zoo gauw weer verdwenen in het onbekende; zij laat bij Lieveke een
raadsel achterna dat een onduidelijk angstgevoel verwekt. En als zij zoekt naar de
reden van dien argwaan, komt de vraag bij haar op: of dit wel hare zuster is?
Onwillekeurig slaat haar nu het verschil, Maria naast moeder op hun rug gezien wat betrek of gelijkenis er bestaat tusschen die twee?.... Heel den tijd heeft zij er
Maria op aangekeken, waar ze zat bij tafel, achteloos achterover geleund; elke
bijzonderheid heeft zij nagegaan: de gebaren, de onbeschaamde oogopslag en de
uitdagende zinnelijkheid welke door hare kleeren heen schijnt. Lieveke zoekt en
pluist, maar durft niet doordenken of gevolgtrekkingen maken.... Zij denkt aan de
vermaningen van Zuster Angela, en laat het aan God over.
Het eind van de vacantie brengt de gelukkige oplossing: alle lastige vraagteekens,
gemoedsbezwaren en tribulaties warrelen uiteen, weggeveegd gelijk kaf voor den
wind!
Nog nooit heeft Lieveke zoo fel haar geluk beseft te mogen uitvliegen, nog nooit
is zij blijder geweest hare meesteressen, gezellinnen terug te zien; de klas, de studie,
de refter, de slaapzaal, brengen haar de rust weer in 't gemoed, 't geluk om weer in
haar vertrouwelijk midden te zijn, met 't gerucht en 't geroezemoes om haar heen van
die honderden welgezinde, onstuimige jonge meisjes, met den gezonden levenslust
in de oogen, den glans der zuivere onschuld op het blozend gelaat, den jeugdigen
overmoed in de gebaren. Hier in die reine atmosfeer bestaat geen bezoedeling, geen
valsche toestanden, geen achterdocht.
Dien eersten avond, te bed, wentelt Lieveke zich van louter wellust, om veilig
opgeborgen te zijn, ver van alle kwaad, afgezonderd door hooge muren, van de
verdorven wereld.
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Moeders
door A. Hendriks-Kappelhoff
Doe niet zoo dwaas, oud hart. Uw bonzend slaan
Voorkomt nooit iets en maakt niets ongedaan.
Bedaar. Dwing u tot vaster maat
Mijn oude kameraad.
Wees niet zoo onbeheerscht. De nieuwe tijd
Vraagt andre polsslag en miskent uw strijd.
Was iedre jeugd niet vagebond,
Die oude wetten schond?
Welk zeeman wordt door angst van thuis gebaat?
Laat af. Klim hoog en vind de regelmaat
Van 't onberoerde torenlicht,
Dat kalm zijn stralen richt.
Wees, hart, dan 't sein, dat door het duister breekt,
Dat nimmer faalt en immer 't welkom spreekt.
Zend over 't woelen van den tijd
Uw zuivre zekerheid.
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De wreede keus
door Emmy van Lokhorst
IN het buitenland. Tuin aan een meer. De zon begint te dalen; in de verte daken en
torens waar de laatste gloed overheen trekt. Een klein belommerd schiereiland.
Rondom een ouden kastanje een houten bank. In de lanen achter deze plek wandelen
menschen, wier stem en lach soms opklinkt. Zij zit op de punt van de bank, even
neergestreken, als gereed tot opspringen. Maar, in gedachten, blijft zij geruimen tijd
in dezelfde houding. Als zij voetstappen hoort, fronst zij de wenkbrauwen, sluit het
boek dat open op haar knie lag en staat op. Bij het omgaan van de smalle bocht,
ontmoet zij den naderkomende en blijft met een schok stilstaan, hem zwijgend
aanstarend.
Hij (grijpt naar zijn hoed): Is het mogelijk, jij!
Zij (kort toonloos): Ja.... (zij staan even verlegen, niet wetend hoe zich te gedragen;
zij herstelt zich het eerst).
Zij: Dat is buitengewoon toevallig.
Hij: Ging je naar binnen?
Zij: Nee.... dat wil zeggen.... ik hoorde stappen en wilde een ander plekje zoeken,
waar het rustig is.
Hij: Zat je daar op de bank? (Hij kijkt naar de ronde bank).
Zij: Ja.... even. (Een pauze). Er zijn veel muggen aan het water.
Hij (in de verte turend, als afwezig): Hebben ze je weer zoo gestoken?
Zij (levendig): O, 't is bar, mijn enkels.... (zich bedenkend) Ja, er zijn heel veel
muggen....
Hij: Ben je hier voor langen tijd?....
Zij (ontwijkend): Niet zoo heel lang.
Hij: Ik ga morgen weer door.
Zij (ziet hem snel aan, haar gezicht verandert): Hoe.... hoe kom je hier zoo, jij die
nooit reist?
Hij: Ik ben op een rondreis, Zwitserland.... Italië.... 't Is hier mooi.
Zij: Wat ben je bruin!
Hij: Ik ben al een week of drie op stap. Er is veel te zien in de wereld. Ik blijf
overal maar kort, een of twee dagen en dan weer verder.
Zij: En wanneer ga je weer terug?
Hij: Als het me verveelt, zoo rond te trekken.
Zij: (ziet hem nadenkend aan).
Hij: Willen we misschien even op die bank gaan zitten?
Zij (opkomende ontroering belemmert haar stem): Goed.... (zij gaan zitten en turen
over het water).
Hij (zich omkeerend om haar aan te zien): Je ziet er goed uit. Hoe gaat het?
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Zij (maakt een gebaar): O.... hoe ik het maak.... ik weet het niet.... eigenlijk blijft
altijd alles hetzelfde.... een beetje pijn, een beetje heimwee, een beetje verwondering,
een beetje bitterheid....
Hij: Jij - en een beetje?
Zij (ziet hem aan): Ik blijf niet altijd twintig jaar.
Hij: Kom, kom, een depressie, morgen spreek je anders.
Zij (negeert zijn woorden): En jij? Hoe gaat het jou?
Hij: Beter dan ik ooit heb verwacht.
Zij: Zoo!
Hij: Ja. Als je de dingen onder de oogen ziet, zijn ze minder verschrikkelijk dan
het uit de verte leek.
Zij: O.... je bent altijd sterk geweest, onbegrijpelijk, bovenmenschelijk sterk.
Hij (zwijgt even, dan langzaam): Niet die agressieve toon. Het is immers al zoo
lang geleden.... alles.
Zij: Agressief? Waarom zou ik dat zijn? Ik heb niets meer te verdedigen, te
bestrijden of te behouden.
Hij: Wil je daarmee zeggen, dat je niets bezit?
Zij (haar stem weigert): Ach....
Hij (kijkt over het water): Armoe, eenzaamheid en de dood, dat zijn de drie groote
spoken.
Zij: Jij was er niet bang voor.
Hij: Ik was er zóo bang voor, dat ik me achter een stroohalm verborg om ze niet
te zien.
Zij: Maar tenslotte.... heb je toch....
Hij: Toen ik leerde zwemmen, durfde ik niet los te probeeren. Maar op een keer
werd ik bij ongeluk in het water gedrongen, en ik zwom, om mijn leven te redden.
Ik kón heel goed zwemmen.
Zij: Och ja.... Och ja....
Hij (ziet haar aan): Je bent veranderd.
Zij (turend naar de verre torens): Waarom zouden wij elkaar vandaag hebben
ontmoet? Het moet een beteekenis hebben.... het was voorbestemd....
Hij: Krijg je het niet koud, de zon is bijna onder.
Zij (afwezig): Nee....
Hij (met een schok): Ben je hier.... alleen?
Zij: Ja. (na een pauze:) Waarom vraag je dat?
Hij: Om te weten.... hoe je....
Zij: Alleen of niet alleen, dat zegt nog niet veel, wel?
Hij: Voor mij is het van belang, dat je hier alleen bent. (Stroever) Ik geloof
overigens dat het niet goed voor je is.
Zij: Alleen is maar betrekkelijk. Ik zie veel menschen toch.
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Hij: Je hebt de eenzaamheid weten te dragen al die tijd. Een van de
spookverschijningen heb je overwonnen. Eere wie eere toekomt.
Zij (fronsend): De absolute eenzaamheid ken ik niet. Als een hermiet had ik willen
leven. Het ging niet.... Later zag ik in hoe dwaas het is, iets te zoeken dat het leven
je niet oplegt.
Hij: Misschien was dat zoeken van het absolute ook wel altijd de fout van ons
samenleven. Toen we niet het absolute ideaal vonden, waren we niet tevreden met
betrekkelijke waarden.
Zij: Altijd is het óf het een óf het ander. De zuivere vrijheid én eenzaamstaan of
samenblijven, bekneld, gehavend.... Nieuwe wonden maken en oude openrijten. Het
was de wreede keus. Geen tusschenweg was voor ons mogelijk.
Hij: En - als je mij wilt toestaan dat te vragen na zoo langen tijd - geloof je, dat
we goed hebben gekozen?
Zij (antwoordt eerst niet, dan): Waartoe dingen uitspreken, die noodeloos pijn
doen. Als je een antwoord wilt: zoodra een keus onvermijdelijk is, is het goed, wat
je ook kiest.
Hij: Veronderstel, dat we het andere hadden gekozen.
Zij (in een kreet): Maar dat kón niet.... (ze bedwingt zich).
Hij: Dus eigenlijk géen keus. Wij werden gedréven te kiezen.... We zijn maar
herfstblaren waar de wind achter jaagt.... Wil je dat zeggen?
Zij (stil): Het lijkt wel zoo, soms.... of wreede machten met ons spelen. Wreed is
alles wat wet is....
Hij: Waarom acht je het zoo wreed, dat je moest kiezen?
Zij: Omdat.... zoodra de keuze is gedaan, het niet-gekozene zijn schoonste gedaante
aan gaat nemen.
Hij (na een pauze): Ons vroeger leven lijkt je dus schoon.
Zij (weemoedig): Maar ik herinner me zoo duidelijk hoe in die jaren me de vrijheid
wenkte....
Hij: En nu je die hebt, is ze waardeloos voor je?
Zij (langzaam): Niet waardeloos. Ik ben erdoor gerijpt. (Zij verzinkt in gepeins,
later): En jij, betreur jij de keuze?
Hij: Ik geloof dat alles in het leven tenslotte neerkomt op vitaliteit. Ons samenzijn
scheen steriel, wij wilden onze kracht in anderen vorm beproeven. Misschien is de
eenzaamheid voor ons beiden vruchtbaarder geweest dan we denken.
Zij: Het wordt donker (ze huivert even). Denk jij er wel eens aan, hoe het zal zijn
als je oud bent, heel oud - en alleen?
Hij (hard): Nee. Waarom zou ik daaraan denken? Dat is sentimenteel.
Zij (zeer zacht tusschen de tanden): Volkomen juist, en je moet morgen vroeg op.
Hij (lacht even): Niemand anders in de wereld had dat zóo kunnen zeggen.
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(Zij zitten roerloos, in de verte gaan lichten branden, een boot drijft als een schim
over het water).
Zij: Ik herinner me ditzelfde uur in den zomer dat we buiten woonden. De verandah
met de lamp, het theeblad en boeken, en buiten de groote donkere hei.... Mina waschte
de vaat in de keuken.... Wat irriteerde het ons toen, dat zij zoo rumoerig was.
Hij: Wat maakten we in die tijd lange wandelingen! Je was onvermoeid, soms
marcheerden we vijf, zes uur over de hei....
Zij: En ik wilde brem plukken, maar dat mocht nooit.
Hij: Toch kwam je altijd met bloemen thuis.
Zij: De bloemen wou je wel hebben, als je maar niet op het plukken hoefde te
wachten.
Hij: Je droeg in die tijd een strooien mutsje met rood lint.
Zij (begint een woord, maar opkomende ontroering klemt het af).
Hij: Dat mutsje heb ik de eerste tijd van mijn.... alleen zijn.... op mijn tafel
uitgestald.
Zij: Wa.... waarom?
Hij: Om ermee af te rekenen! Ik ben er na - eenige - maanden - in - geslaagd, het
- in - de - kachel - te - gooien.
Zij (heft afwerend de hand op): Wat een wraakneming. Je haatte mij verschrikkelijk.
Hij (lacht): Inderdaad.
Zij: Ik haatte jou niet, waartoe.... het was niet de schuld van jou of mij.
Hij: Ik haatte je omdat je me als in een spiegel mijn armzaligheid voorhield. Ik
had mijzelf moeten haten, maar met mezelf moést ik verder leven.
Zij: Je zei dat het alles zoo lang is geleden. Toch hoor ik nog de ondertoon van
haat in je stem. Is het.... in jou.... niet veranderd?
Hij: Als ik mijzelf schuld toekende, had ik moeten gelooven, dat een nieuw, een
ánder leven met jou mogelijk was. Ik had je verloren - beter was het, jou alle schuld
toe te kennen.
Zij: Of het een scheikundig proces was dat je naar willekeur kon regelen.
Hij: In alle samenzijn is een scheikundige uitwisseling. Osmose en diffusie is het
ideaal. Maar jij was niet in mij opgelost, wij bleven twee vreemde stoffen, waarvan
nu de een dan de ander bovendreef, we vormden geen geheel...
Zij: En jouw schuldbesef.... Als je dat nu liet ontkiemen, dan zou je een nieuw,
een ander leven met mij mogelijk achten?
Hij: Nu niet meer, na al die jaren.
Zij: Waarom niet?
Hij: Een man vormt zijn vrouw, zij wordt de incarnatie van zijn gedachten en
denkbeelden. Nu jij jezelf hebt gevormd, ben je voor mij een vreemde. Wij zijn twee
menschen, wij zijn niet man en vrouw, dat is een geheel.
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Zij: Ik zie het anders. Een man en vrouw, een geheel, bestaat uit twee
persoonlijkheden. Waartoe zou ik je schaduw zijn.?
Hij: Eén blijkt altijd de sterkste, die geeft het karakter aan de verhouding
Zij: En als wij even sterk waren?
Hij: Dan knapt het af; zooals gebeurde.
Zij: Onze kracht lag op verschillend gebied: jij toonde die in karakter en werkkracht,
ik in mijn intuïtie.
Hij: Eén van beiden had sterker moeten zijn. Ook jouw intuïtie vermocht niet ons
geluk vast te houden.
Zij: Nee.... Maar ik heb mijn schuldbesef niet verstikt.... Daarom vrees ik het eind
van het leven, daarom ben ik sentimenteel.
Hij: Zou jij.... opnieuw willen beginnen?
Zij: Nee.
Hij: Dan dient jouw schuldbesef slechts tot negatieve dingen?
Zij: Het maakt, dat ik met liefde aan je terugdenk.
Hij (zit stil of hij een slag heeft gekregen).
Zij: Terugdenken.... is mijn eenig bezit.
Hij (zacht): Dit gesprek is verkeerd. Ik had beter gedaan....
Zij: Niet op de bank te gaan zitten?
Hij: Met niets te zeggen en alleen maar je hand vast te houden. Tenslotte is hetgeen
je niet kunt uitspreken altijd het sterkst.
Zij (ziet hem even aan).
Hij: Wat dacht je?
Zij: Ik dacht aan de vitaliteit waarop, naar je zei, alles neerkwam. Die vitaliteit....
is bij mij alleen nog aanwezig in den vorm van zelfbehoud, ik wil mijn klein bezit
niet.... verliezen.
Hij: Rand ik het aan door je hand vast te houden?
Zij: Je randt het aan door die weekheid die mij wil winnen. (Koud) Denk aan het
strooien mutsje dat je verbrandde.
Hij: Ik ga morgen vroeg weer weg.
Zij: Dat zeg je nú.
Hij: Praat niet, het is in de tuin zoo stil geworden, ze zouden ons kunnen hooren.
(Pauze). Wat is je hand koud (hij brengt haar hand aan zijn wang). Kan deze avond
niet bij het andere worden weggesloten?.... Laten we een oogenblik alles vergeten.
Ik zal niets zeggen, niets. Laat mij éen keer nog mijn hoofd bij je wegbergen. De
wereld is groot, niemand dan jij weet van mij.... Ik ben gruwelijk alleen, ik heb mijn
lot aanvaard.... stil, stil, niets zeggen.... troost mij.... troost mij of ik je zoon was.
Zij (zacht schreiend): Mijn jongen, mijn arme jongen, mijn arme jongen...
Hij: Morgen ga ik weer door. Ik zal je niets afnemen, mijn arme meisje....
Zij: Je hebt me al afgenomen.... Mijn rust.... Mijn berusting.... Nu begint het weer,
het wilde, doodjagende verlangen.
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Hij: Jij hebt mij zóoveel afgenomen: Jezelf.
Zij: Ik kan je niets meer geven.... het is te laat.
Hij: Al die woorden.... (hij klemt haar in zijn armen).
Zij (radeloos, in uitersten nood): Het mutsje, denk aan het mutsje....
Hij (laat haar los): Is er dan geen....
Zij (schokkend): Ga heen.... ik kan het niet meer dragen.
Hij: Een cirkel.... een cirkel.... altijd weer sluit hij zich....
Zij: Ik wist het allang.... er is geen uitkomst.... ga heen, ga heen.
Hij: Ja, ik zal heengaan. (Een oogenblik staat hij roerloos, dan gaat hij langzaam
de donkere bocht van het schiereiland om).
Zij (valt op haar knieën voor de bank): Altijd weer sluit hij zich.... altijd weer....
Mijn God, ik kan het niet meer dragen, ik kan niet, ik kan niet....
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Kroniek
Weerglas
Een Minister, niet die van onderwijs, kunsten en wetenschappen, maar die van sociale
zaken, heeft ons beroofd van E r i k a M a n n en haar Pfeffermühle. De beslissing
was gegrond op bezwaren tegen de politieke strekking, die ‘door de ondernemers
niet werd ontkend’, hetgeen juridisch nog niet hetzelfde is als ‘grif toegegeven’.
Want de Pfeffermühle, inzonderheid door de actrice van formaat Therese Giese, is
voor alle dingen een gezelschap van kunstenaars, niet van politieke oproerkraaiers.
Men kon er heengaan als a-politiek mensch en er genieten van zeldzaam rake
typeeringen, van goede mimiek, ironie, hekelzucht, grappen, maar bovenal van een
zuivere, sterkende, algemeen menschelijke gezindheid, van een verlangen naar een
betere, geestelijk vrijere, weldadiger wereld.
Wij hadden dit troepje ongetwijfeld te danken aan het Derde Rijk en men kan er
Hitler dankbaar voor zijn. Zooals men Abraham Kuyper dankbaar kan zijn voor de
vruchtbare aanleidingen, die hij het talent van Albert Hahn heeft geschonken. Bij
Erika Mann en haar ‘Kaltes grauen’, haar ‘Familiengeist’, zat meer voor dan koude
haat en kleine critiek. Het was altijd boven de geniepige, persoonlijke aanvallen uit,
het was een indrukwekkend, soms heftig beroep op de betere krachten in den mensch.
En de vormen, die dit beroep kreeg waren des kunstenaars. De diepere driften waren
niet politieke hetze.
Wij leven echter in een wereld, die ieder beroep op de betere menschelijke krachten
verdacht maakt. De overheid niet alleen, maar ook een deel van het publiek, staat al
te spoedig gereed ieder, die van vrede of menschlievendheid spreekt, als een politiek
gevaarlijk individu aan te wijzen. Vroeg in de 15de eeuw verbood Giovan Maria
Visconti in Milaan, gelijk Burckhardt vermeldt, zelfs aan de priesters in de kerken
het uitspreken van de woorden ‘dona nobis pacem’. Pace en guerra waren verboden
woorden.
In een verpolitiekte atmosfeer is die Pfeffermühle hier gesneefd. Het cabaret put
voor een belangrijk deel zijn gegevens uit het leven van den dag, uit de politiek, de
literatuur, de sport enz. Speenhof in zijn goede jaren reageerde met zijn levensliederen
eveneens op de gebeurtenissen van zijn tijd. Goedmoediger dan de huidige
cabaretkunstenaars, die in een feller, krachtiger in het persoonlijk leven grijpenden
tijd leven. Het Parijsche cabaret zou eenvoudig nooit levensvatbare kansen hebben
gehad, indien de Fransche overheid aan dezelfde bekommernissen had geleden als
de Nederlandsche thans en alle zout en peper had geweerd. Wij kunnen die
bekommernissen een beetje begrijpen, maar consequente doorvoering zou ongetwijfeld
moeten leiden tot een verbod aan de Nederlandsche uitgevers om aan het Derde Rijk
onwelgevallige emigrantenliteratuur hier te publiceeren en te verkoopen. Het zou
met dezelfde argwaan de ‘groene tafel’, het ballet van Kurt Jooss,
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kunnen onderdrukken, dat weliswaar zonder het woord, maar niet minder scherp, de
machtelooze vredesconferenties te Genève beeldend ridiculiseert. Het zou Albert
Verwey en Henriette Roland Holst moeten verbieden tijdsgedachten en leekespelen
te publiceeren. Het zou congressen voor geestelijke weerbaarheid moeten verbieden.
Echter, in dit geval, is het nog gebleven bij het niet toelaten van Erika Mann,
blijkbaar terwille van de gevoeligheden van het Derde Rijk. Gevoeligheden; want
er is nooit sprake geweest van beleediging, van over de schreef gaande critiek, die
dit verbod verklaarbaar had gemaakt. Indien de regeering haar medische zorgen ten
aanzien der pepertjes zoover gaat uitstrekken, als zij thans gedaan heeft (van zorgen
voor Britsche, Fransche, Spaansche, Italiaansche of Russische gevoelsorganen hebben
we intusschen nog niets gehoord), dan zal er nog heel wat te onderdrukken zijn, wil
die Pfeffermühle niet de onbillijke al te duidelijke uitzondering worden.
In Engeland heeft het ‘Ministry of Labour’ de balletten van Blum uit Monte Carlo
verboden. Niet zoozeer uit politieke oogmerken naar het schijnt, dan wel uit vergaande
zorg voor nationale belangen. Het zit blijkbaar in de lucht. Angst wekt prophytactische
maatregelen. Maar ook daar heeft gelukkig niet iedereen deze zorg gewaardeerd.
Althans bevatte the London Mercury de verheugende opmerking, dat ‘the Ministry
of Labour's method was the German method, not the British. It may not be quite so
harsh as that employed by the Nazis, but it is similar in principle.’
Wij schrijven na: de zorgen van het Ministerie van Sociale Zaken, tot uiting
gekomen in het verbieden van de Pfeffermühle, getuigen niet van de vrijheid van
geest, die ons kleine land van burgers steeds zijn adeldom heeft gegeven en zijn
inwendige gezondheid heeft bevorderd. Wij krijgen genoeg de deugden te hooren
van de overheidsmethoden onzer oostelijke buren.
Men lat edaartegenover op hoogartistiek plan den critischen geest ongemoeid. Dit
is tot nu toe de sfeer geweest van het Hollandsche milieu, zooals blijkbaar ook nog
het Britsche milieu van geestelijke vrijheid bestaat, dat afwijzend reageert op een
veranderd streven.
Wij zouden zoo niet schrijven, als het dappere troepje van Erika Mann niet velen
gedurende eenige jaren zeer had geboeid en aan zich verplicht door de voortreffelijke
artistieke qualiteiten, door de gaven van critischen geest en warme menschelijkheid.
Zij hebben het verdiend, dat er niet gezwegen wordt, als in een vrij land de
afweermiddelen der overheid worden gebruikt tegen hen die met hun kunst een
beroep deden op de betere menschelijke krachten.
A.M. HAMMACHER

Tjipke Visser zestig jaar
Geboren in 1876, heeft Tjipke Visser zijn arbeid aangevangen toen velen hier
nauwelijks wisten wat beeldhouwkunst eigenlijk is en menigeen, die toch de
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schilderijkunst van zijn tijd wel kende, aan háar bestaan niet dacht. Natuurlijk had
men van Rodin gehoord, wellicht ook van Meunier, doch weinigen begrepen iets
van de beteekenis van deze tegelijk heroïsche en tragische karakters als
overgangsfiguren. Van landgenooten was de classicistische Pier Pander, die te Rome
woonde, eerder de, van Holland's ruigheid ver verwijderde, held van een idyllische,
eenigszins sentimenteele legende dan een werker in werkelijkheid. Zijl's strenge,
architectonische beelden als die aan Berlage's Beurs lieten de menigte onverschillig
voor zoover zij geen aanleiding gaven tot spot - zijn meer of minder gesynthetiseerd
naturalistische plastiekjes leerde het publiek pas later kennen - en van Mendes da
Costa waardeerde men vrijwel uitsluitend de beeldjes in grès cérame, in het bijzonder
de volksch-realistische, als Joodsche koopvrouwtjes e.d. Het is na dertig jaar misschien
niet gemakkelijk meer te begrijpen, maar wat in ruimsten kring waardeering vond,
was in de eerste jaren dezer eeuw het schilderachtige, nauwkeuriger gezegd
impressionistisch-schilderachtige boetseerwerk van Van Wijk.
Ongunstiger tijdstip voor zijn debuut had het Lot niet licht voor Tjipke Visser
kunnen kiezen. Zoo scheen het althans. Eenerzijds een kleine groep
niet-heelemaal-onverschilligen, die hun aandacht bij voorkeur op de schilderkunst
richtten, doch, daar het bestaan van iets dat men de eigentijdsche beeldhouwkunst
noemde, nu eenmaal niet was te loochenen, ook deze wel wilden erkennen, mits zij
haar uit het gezichtspunt van optisch ervaren en een eer de uiterlijke verschijning
weergevende, dan wezenswaarden beeldende werkwijze konden beschouwen.
Daartegenover een (niet veel grootere) groep theoretici, van wie de meest
dogmatischen geen beeldhouwkunst meenden te mogen aanvaarden dan een, die de
bouwkunst diende en zich niet enkel naar deze voegde, maar zelfs ten eenen male
aan haar onderworpen was. Aan dezen noch genen kant, zou men zoo zeggen, kon
Visser, beeldhouwer immers van wel realistische, doch het toevallige elimineerende,
het essentiëele uit de veelheid van bijkomstigheden purende en slechts dit in groote
vlakken veraanschouwelijkende, dus niet ‘natuurgetrouwe’, echter evenmin zich
aanpassende en betrekkelijk architectonische vormgeving, welkom zijn.
Intusschen zijn feiten daarmede in strijd. Op zijn eerste tentoonstelling te
Amsterdam, in 1902 of '03 gehouden, zou de toen nog niet dertig-jarige, nog slechts
weinig bekende beeldhouwer gulle belangstelling hebben gevonden en zou een zeer
groot deel van wat hij exposeerde, hoofdzakelijk uitbeeldingen van Volendammers,
in teak- of eikenhout, onmiddellijk zijn verkocht. Hetgeen misschien kan verwonderen,
maar te verklaren blijkt wanneer men zich er rekenschap van geeft, wat altijd een
voorname, wellicht de voornaamste eigenschap van Visser's werk is geweest. De
eerlijke eenvoud, niet opzettelijk of geforceerd, of onder het mom van soberheid op
een bedacht effect gericht, doch een eenvoudige oprechtheid, van zijn plastieken
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heeft stellig verrast en moet, evenals later zoo vaak, genegenheid hebben gewekt.
Eerlijk van opvatting, was en is Visser het ook in zijn wijze van werken; tegenover
den arbeid, het nobele ambacht, en in keuze en verwerking van zijn materiaal. Enkele
‘symbolische’ plastieken - ik denk aan zijn ‘demonen’, van ‘wellust’ en ‘vernietiging’,
uit de eerste oorlogsjaren dateerend - kunnen doen twijfelen of hij zich altijd bewust
is geweest van de grenzen van zijn begaafdheid, maar de verplichtingen, die zij hem
oplegde, heeft hij erkend. In de eerste plaats deze: van een goed vakman te zijn. Wie
zijn arbeid in den loop der jaren volgden, zullen hebben opgemerkt, dat hij er
voortdurend op uit was, zijn techniek te ontwikkelen en er dan ook in is geslaagd,
haar in de verscheidenheid van haar toepassingen zoo te leeren beheerschen, dat hij
in staat is de meest verschillende materialen, niet enkel hout (eiken-, ebben-, mahonie-,
coromandel-, teak- en purperhout, ook groenhart, enz.), doch mede diverse
steensoorten, albast en andere stoffen volgens hun geaardheid te verwerken, evenals
te modeleeren naar de onderscheiden eischen van metaal (brons en zilver), beton of
aardewerk. Grondige kennis van anatomie kwam hem zoowel bij het beelden van
menschen als bij dat van dieren, vogels e.a. - deze meestal een weinig stijlmatiger
dan de eerstgenoemde - te pas. Aan geest ontbreekt het hem niet; dat bewijzen
onmiddellijk en duidelijk zijn ‘Nouveau riche’ en ‘Schijnheilige’ (het laatste werk
wel 10 à 12 jaar jonger dan het andere, meen ik, wat van beteekenis is), maar eigenlijk
volstrekt niet minder overtuigend zijn vaak met humor begrepen kinderfiguurtjes en
typetjes, als van een vrouwtje, dat ‘naar de markt’ gaat e.d. Was de zielskracht, welke
zijn meest vereenvoudigde werken behalve houding, karakter en dus stijl had moeten
geven, lang niet altijd groot genoeg, zoodat hij, wanneer hij, als soms in
gedenkteekenen en in zijn beeld ‘De eeuwige opbloei’ (nog in het Stedelijk Museum?),
streefde naar monumentaliteit, deze te zelden verwierf, merkwaardig is, dat hij reeds
een vijf en twintig jaar geleden, in een dan toch maar klein formaat iets monumentaals
heeft bereikt. Zijn ‘Bultenaar’ (in eikenhout) is niet slechts een type, gelijk de meeste
zijner ‘Volendammers’, doch een universeele uitbeelding van een gesteldheid, welke
men eerder als geestelijk dan als lichamelijk ondervindt.
De vraag kon worden gedaan, of men Visser onder onze thans tamelijk talrijke
beeldhouwers tot de voornaamsten moet rekenen. Het antwoorden laat ik aan anderen
over. Wie wil schoolmeesteren, stelle rangcijfers vast. Mij was het voldoende,
duidelijk te maken, dat Tjipke Visser door zijn eerlijk vakmanschap zijn aandeel in
de herleving van onze beeldhouwkunst heeft gehad. Wat, nu hij 12 December zestig
jaar wordt, wel eens mocht worden gezegd.
PIETER KOOMEN
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Isidore Opsomer bij Buffa
Wanneer er over vijftig jaren nog iets van onze West-Europeesche beschaving
aanwezig is zal men wellicht in België nog een galerij bezitten met portretten van
‘beroemde tijdgenooten’ uit de regeeringsjaren van koning Albert I en koning Leopold
III. Vele van die portretten zullen van Isidore Opsomer zijn en men zal zeggen: wat
aardig, dat wij deze levendig geschilderde beeltenissen bezitten, die ons toch wat
meer zeggen dan de foto's uit dien tijd, en hoe interessant voor onze kennis van dit
vertraagde impressionisme, dat maar niet wilde sterven.... Zal men er méér van
zeggen?
Voor ons, die tijdgenooten zijn, is het oordeel zooveel moeilijker te vellen, want
wij hebben geen afstand. Maar Opsomer maakt het ons niet moeilijk; zijn kunst lijkt
meer gezond dan belangrijk. Er zijn geen problemen. En wij kunnen op hem niet
boos worden. Hoe kan men boos worden op zoo een plaisanten Vlaming, zulk een
natuur-talent, niet-gecompliceerd, open en rondborstig, een, wien het schilderen in
het bloed zit en in zijn vingers; een die zoo gezapig in de verf kan smeren en met
een paar stevige likken alles op zijn pooten zet! Er zit een vaart in dit werk, die wij,
langzame menschen van boven den Moerdijk, niet bij kunnen houden. Er is ook een
opgewektheid in, dewelke bij ons in de schilderkunst schaarsch is geworden. Wij
schilderen tegenwoordig schedels en knekels, dorre blaren en verroeste spijkers,
ontvormde wezens en angstdroomen. Maar in Opsomer barst nog eens weer het
bloed-warme Vlaamsche leven den grond uit en het is altijd weer Vlaanderen, dat
zich geeft met alle gulheid en natuurlijkheid van zijn karakter, met alle blijheid van
zijn verrukte zinnen.
Zoó is Opsomer, een schilder van het snelle zien en het snelle doen, geen schilder
van het stille beschouwen. Vragen wij niet méér van dezen sterkvisueelen schilder,
dan kunnen wij allerlei dingen waardeeren, de levendigheid van zijn portretten, het
tref-zekere preciseeren van een karakter, gelijk hij dat doet in de portretten van Felix
Timmermans met zijn breede gemoedelijkheid; in die van Jules Destrée, den
nerveuzen lettré en politicus. Zoo in-eens-raak is ook het portret van Maurice Lippens,
man van de wereld en van groote zaken. Ook zijn deze portretten meestal aangenaam
van kleur.... Maar een colorist mag men Opsomer toch niet noemen. En eigenlijk
rijst de vraag: is er iets in deze portretten, iets van het eeuwige, iets dat deze koppen
zou verheffen tot meer dan voorbijgaande grootheid?
Die vraag dringt zich nog meer op bij de landschappen en stillevens. Ook die zijn
kloek geschilderd en in sommige landschappen schijnt het moderne Vlaamsche
expressionisme niet spoorloos aan Opsomer te zijn voorbijgegaan. Er is in enkele
landschappen een zekere breedheid, die even imponeert. Maar het gaat als bij de
portretten: een sterken blijvenden indruk, een waarlijke ontroering kunnen zij niet
wekken. Het leven is snel bekeken,
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het landschap is in een gretig oogenblik geconstateerd en het is een schoon moment.
Maar een moment, dat ons niet rijk maakt.
Het stilleven legt het bij Opsomer af. Daarin faalt hij het meest. Hij kan ons het
stilleven niet boeiend maken, want hij is noch belangrijk in zijn kleur, noch in zijn
vorm en voor het leven achter de dingen heeft hij geen aandacht. Zoo stormt hij aan
het stilleven voorbij, een haastig product achterlatend.
In wezen is Opsomer een late impressionist, een overeenkomstige figuur als bij
ons Isaäc Israëls was. Met dit verschil, dat de laatste, althans in zijn beste werk, een
prachtig colorist was, die ons de geringe diepte van zijn werk deed vergeten....
J. SLAGTER

Internationale tentoonstelling voor tooneelkunst te Weenen
Ter gelegenheid van het negende Tooneelcongres heeft de Vereeniging van Vrienden
der Nationaalbibliotheek te Weenen een tooneeltentoonstelling georganiseerd, die
tweeërlei doel had, n.l. het uitstallen van het historische materiaal der
Nationaalbibliotheek èn het geven van een overzicht van den stand van het
hedendaagsche tooneel, waarbij men dacht aan de plaats, welke de beeldende kunst
hierbij inneemt.
Mede dank zij dit tweeërlei doel kreeg de tentoonstelling een tweeledig karakter,
dat ik zou willen aanduiden met documentair en artistiek. Tegenover de historische
en moderne documenten van verschillende vormen en uitingen der tooneelkunst
stonden de artistieke prestaties van beeldende kunstenaars, n.l. de maquettes en
teekeningen van podia, welke verschillende landen inzonden.
Verreweg het grootste gedeelte was te rekenen onder het documentaire. Mij stelde
dit deel te leur. Naast het historische materiaal uit de Nationaalbibliotheek, dat in
deze imposante barockzaal lag uitgestald, waren b.v. figuren en afbeeldingen van
Passie- en Kerstspelen, olieschetsen van het Javaansche tooneel, houtsneden van het
Japansche, foto's van de grooten uit het Weensche theaterleven en uit films wel zeer
bezienswaardig, maar dood. Alleen voor wie het origineel van het hier geëxposeerde
gekend heeft, is de herinnering daaraan door deze documenten aardig. Zoo waren
voor mij de opeenvolgende ontwerpen van Clemens Holzmeister voor de Fauststadt
te Salzburg interessant. Dat het visueele element van de tooneelkunst op zichzelf
belangrijk genoeg is, om er een tentoonstelling van te houden, blijkt niet uit deze
documenten. Waar bovendien de hoeveelheid overstelpend was en geëxposeerd over
een groote uitgestrektheid had het geheel iets vervelends en eentonigs. Slechts indien
men instructief te werk was gegaan, door haar te beschouwen als illustratie bij een
handleiding in de tooneelgeschiedenis had men zoo'n tentoonstelling waardevolle
beteekenis kunnen geven.
Een geheel anderen indruk maakten de maquette's. Daar deze imitaties
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zijn van het werkelijke tooneel, ontstaat er nauw verband tusschen opvoering en het
tentoongestelde en wekken zij dieper gevoel van belangstelling dan de documenten.
Zij vertegenwoordigen opvattingen van den kunstenaar en stellen den toeschouwer
in staat tot een oordeel over diens werk.
Het podium moet in de eerste plaats de ruimte zijn, waarbinnen wordt gespeeld.
Daardoor kunnen deze maquettes niet het directe, artistieke genot geven, dat een
tentoonstelling van beeldende kunsten pleegt te verschaffen. Zij waren vaak het
belangrijkst om wat zij nièt te zien gaven. Leeg werden zij tentoongesteld, maar zij
waren gemaakt, om bevolkt te worden. Naar het d o e l richtte zich dan ook mijn
oordeel.
Zoo waren er décors, welke niets voorstelden en alleen bestemd schenen te zijn,
om de spelers suggestief op te stellen, zooals dat van A n t . H e y t h u m
(Tsecho-Slowakije) voor D o n n a S a n c h a , niet anders dan een zwarte, houten
trap, een roode pilaar met vlag. Bij F r a n t ǐ z e k Z e l e n k a (Tsecho-Slowakije)
met C a e s a r u n d C l e o p a t r a was die bedoeling ook merkbaar, maar zijn
gestyleerd, Egyptisch décor was tevens een illustratie van het drama.
Een maquette van M e d g y e s (Frankrijk) gaf een blik op een stukje Venetië: van
weerszijden een naar achteren nauw toeloopende trap met door de smalle opening
een ver uitzicht, dat de illusie wekt van blauwe lucht en stralende zon. Hier was het
perspectief van een schilderij bereikt. Peilde men rustig op een afstand het vergezicht,
dan kreeg men een, weliswaar schoone, schijn van een schilderwerk. Maar als podium
lijkt het ontwerp mij niet geheel zuiver; de indruk was er een van schijn en het blijft
een vraag in hoeverre de schoonheid bewaard zal blijven, wanneer het effect gebroken
wordt door zich bewegende personen.
Indrukwekkend was A n d r é B o l l 's ontwerp voor een stad in de C o r i o l a n
(Frankrijk). De stad, die daar grootsch van opbouw voor ons ligt, zullen we nooit in
werkelijkheid zóó kunnen zien. Maar André Boll schept een stad, die op het p o d i u m
is opgebouwd en die men van de zaal uit te zien krijgt. De suggestie, welke hiervan
uitgaat, is er een van ruimte en macht.
Merkwaardig is de teekening in de Amerikaansche afdeeling voor een décor van
S o u d e i k i n e van T h e K i n g o f S w i n g - pianotoetsen als trap in een boog
oploopend, daarboven gewirwar van muziekinstrumenten, in het midden een G-Sleutel
- een saxophoon, een blazende neger. Er ligt een poging in, de meer
muziekdramatische kunst te illustreeren. Zeer geslaagd waren teekeningen van L e e
S i m o n s o n (Amerika) voor H a m l e t . Hij heeft voor twee scènes in hoofdzaak
denzelfden bouw gehouden: Een rond forum, oploopend met treden, boven een toren,
daaronder een hofzaal. Hier was een bouwer aan het werk, die met een enkele trap,
verhooging en toren, het paleis van Hamlet suggereert en den spelers volop
gelegenheid biedt hun fantasie uit te vieren.
Het evenement der tentoonstelling was de Italiaansche afdeeling: S a n d r o To s i
met R o m e o e n J u l i a , links hoog in gladden wand een opening, waar
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Julia staat, daarvoor Romeo en om hen heen de blauwe nacht met sterren - een scherm,
dat hen schijnt te omvangen en plotseling ophoudt ergens in het donker, in het niets.
G i a n l u i g i D o r i g o met D i e L e t z t e n a u f d e r E r d e . De hemel omsluit
de aarde, welke met ronden horizon even er naar toe buigt en afgesloten is door een
hek; in den hoek de roode gloed van den ondergaanden zon. G i a n n i n o B e c h e r ,
met D i e Ve r l a s s e n e D i d o : de haven opgebouwd uit groote vlakken, met de
schepen ervoor, eenzaam en onheilspellend, G. C i v i n i n i met S u o r S p e r a n z a ,
C l a u d i o C o n t i met D e r L ü g n e r en de andere Italianen hebben het beste
verstaan, dat tooneel illusie is en het onbegrensde rijk der fantasie, maar dat het
tevens is een realiteit, niét de realiteit van het werkelijke leven, maar die der spelers,
die daar hun eigen leven lijden en genieten. Op verrassende wijze zijn zij erin geslaagd
die eigen wereld te bebouwen.
Ik durf geen oordeel uit te spreken over de prestaties der beeldende kunstenaars,
welke uit foto's moesten blijken. Een foto is over het algemeen een te onzuivere
weergave van het levende beeld op het podium.
De Nederlandsche inzending gaf geen beeld van het Hollandsche tooneelleven.
Ze was een verzameling documenten, zooals de tentoonstelling er vele te zien gaf.
Waarom de samensteller van deze afdeeling zich niet in hoofdzaak bepaald heeft tot
de periode van bloei der regiekunst, die van Royaards, begrijp ik niet. Het eenige
excuus lijkt me, dat het noodige materiaal niet beschikbaar was. Een indruk van
schoonheid gaf mij alleen het prachtig gestyleerde ontwerp voor I p h i g e n i e van
Wi j d e v e l d.
In de afdeeling costumes was het interessant ook hierin geheel verschillende
opvattingen te zien: b.v. een G r ü n e w a l d (Zweden) tegenover een L u d o l f
L i b e r t s (Lettland). De een zich geheel toeleggend op de sfeer, welke er van de
persoon moet uitgaan, de ander, alleen een mooi costuum ontwerpend, dat hij den
speler aantrekt, terwijl iemand als L a d i s l a u s C z e t t e l zich geheel en al overgeeft
aan een weelde van kleuren en het elegante costuum. De consequenties van deze
opvatting zijn de boeken aan den wand van deze zaal over Hoffeesten en Hoftheater
uit de 18de eeuw.
Dit zijn de indrukken, welke enkele van de maquette's en teekeningen mij gaven.
Of het de moeite waard was, terwille van de zoo ondergeschikte functie der beeldende
kunst aan het tooneel een tentoonstelling te organiseeren blijft een open vraag. Het
feit, dat men er in dezen tijd toe overgaat, toont overigens, hoe belangrijk deze kunst
als onderdeel van tooneelkunst wordt geacht. Men zou zich moeilijk iets dergelijks
kunnen denken in Shakespeare's tijd.
Wel heel duidelijk heeft deze tentoonstelling aan het licht gebracht, dat er een
bewust of onbewust streven bestaat, om in de uitvoerende tooneelkunst een vervulling
te zoeken voor het schoonheidsverlangen, dat bij het stuk zélf maar zelden bevredigd
wordt.
M.G. DOZY
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Boekbespreking
Jeanne van Schaik-Willing, Nachtvorst, Amst, Em. Querido's U.M., 1936.
Meer en meer blijkt dat wij in Jeanne van Schaik-Willing een zeer zeker belangrijke,
fijngeestige, in denkwijze zoowel als in schrijfstijl hoogst bizondere romanschrijfster
te zien hebben, maar tevens een eigenaardige, ondanks haar schijnbaar zoo kordate
beslistheid eenigszins wankel en zoekend tusschen het oudere en het jongere geslacht
zich bewegende litteraire figuur. Altijd naar het afwijkende, het verfijnde, ja zelfs
voorname trachtende, geeft zij haar werk in vormen, die vaak min of meer verouderd,
soms ouderwets plechtig, soms ook bewust antiquiseerend aandoen, en sluit zij zich,
wat haar ruime menschenliefde, haar teeder vrouwelijk en begripvol sentiment
aangaat, bij de beste der oudere schrijfsters aan (men wordt b.v. bij de lectuur van
haar boeken meermalen aan Top Naeff herinnerd), maar tevens brengt een zekere
koele, zeer sceptische, een bijna nuchtere intellectualiteit, die haar stellig niet minder
eigen is, haar geestelijke gestalte voor ons in verband met haar (misschien iets
jongere?) tijdgenooten van de ‘oorlogsgeneratie’, de Vestdijken, de Marsmannen
e.c. Verwonderlijk is zulk een ingewikkelde - in zichzelf eenigszins contrasteerende
- mentaliteit in deze chaotische jaren natuurlijk allerminst, maar men zou wenschen
dat bij haar ouder, ervaringsrijker en aldoor geoefender worden, de verschillende
wezenstrekken dezer schrijfster zich ontwikkelden tot een vaster, harmonischer
samenhang, waardoor zij ook ieder voor zich - als goed gezette edelsteenen in een
smaakvolle parure - het best tot hun recht zouden komen: haar groote, maar
beheerschte gevoeligheid zoowel als haar scherp-critische blik, haar eerbiedige
schroom tegenover het leven én haar neiging het intelligent te verklaren, haar humor,
haar spotlust en haar poëtisch contact met zekere duistere levensachtergronden.
‘Nachtvorst’, deze derde roman van Jeanne van Schaik-Willing, is mij, eerlijk
gezegd, nogal erg tegengevallen. Ik had misschien te veel gehoopt, dat die vaster,
harmonischer samenhang, waarvan ik sprak, er thans al zijn zou, te weinig bedacht
dat een litteraire evolutie zelden of nooit in één rechte lijn gaat, maar meestal met
‘ups and downs’. Ik weet niet wat den neergang ditmaal veroorzaakt heeft. Heeft
mevrouw van Schaik met al te voorbedachten rade aan haar predilectie voor
onmaatschaplijke, eenzame menschen een einde willen stellen, en maakt haar werk
dáárdoor ditmaal een zooveel vlakker, gewoner, om niet te zeggen geringer, indruk,
heeft het afschaffen van die voorkeur (in ‘Uitstel van Executie’ en ‘Sofie Blank’
zoozeer treffend) misschien bij haar zelf een vermindering van aandacht en
belangstelling ten gevolge gehad? Of heeft het al te verstandelijke kiezen, te eigenwijs
vooropzetten, van het ‘nachtvorst’-motief haar bij de uitwerking daarvan
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de noodige (en onnoodige) parten gespeeld? Het zou mij alles niet verwonderen.
Zeker is, dat van het teeder-subtiel in haar menschen doordringen, om vervolgens al
het gevondene bijna precieus precies bij de namen te noemen, waardoor haar vorige
romans zich zoozeer onderscheidden, hier niet heel veel overgebleven schijnt. Het
begin (de eerste ongeveer 80 bladzijden) toont deze en andere goede eigenschappen
nog het meest. De schrik en vlucht van den jongen Arthur, nadat hij nog maar méént
ontdekt te hebben - geholpen door die duizenderlei innerlijke combinaties die wij
intuïtie noemen - dat zijn goeverneur Van West een verhouding heeft, niet alleen
met zijn tante Rene, maar óók met zijn heimelijk aanbeden moeder, zijn ‘mammida’,
die vlucht, met al wat er bij hoort en er het gevolg van is, steekt uit boven al het
vorige en nog veel hooger boven al het volgende: het is een meesterstukje van
zielkundige mee-beleving zoowel als van landschap- en sfeerbeschrijving.
Nachtvorst is dan inderdaad over deze jongensziel getrokken en heeft haar zeer
geschaad....
Maar wat daarna komt: het vrij oppervlakkig soms onwaarschijnlijk verhaal van
Arthur's schooltijd, zijn erotische successen, zijn gepierewaai, zijn overgave aan het
zonderling-dweperige, vermogende meisje Marceline, dat zich hem, na een
kortstondige, stugge terughouding, plotseling aanbiedt, ja opdringt, zijn berekend
huwelijk met dit problematisch wezen - het is alles beneden het talent van mevrouw
van Schaik, het is vaak bijna nonchalant en hier en daar ijselijk verstandelijk en
redeneerderig geschreven. Zielsbelevingen, die een goed romanschrijver - die ook
de Jeanne van Schaik van haar vorige romans - getracht zou hebben voorzichtig en
met de fijnste middelen aan te duiden (zooveel mogelijk objectief, beeldend en
luisterend, zonder inmenging van den beelder) worden hier soms heel eenvoudig,
vlak en nuchterweg meegedeeld, volgens een methode die men hoogstens
wetenschappelijk-deskundig zou kunnen noemen, nimmer artistiek-eerbiedig. Een
romancier moet vooral nooit denken het leven in zijn zak te hebben.
Dat ook in dit mindere gedeelte - beginnende op bl. 82 met een overpeinzing van
de schrijfster, die ons even in den romanstijl van 1870 verplaatst - soms zeer fijne
opmerkingen worden gemaakt (b.v. op bl. 87 over Arthur's opkomende
geblaseerdheid) dat ook schrijfsters humor vaak aan den dag komt, geef ik grif en
gaarne toe. Tegen het einde komt een aantal bladzijden over Arthur's en Marceline's
huwelijksomgang ons zelfs nog verrassen met een stijging, een spanning, die aan het
beste in Sofie Blank herinnert. Maar daarna is het dan ook uit en het blijft uit - het
slot is werkelijk onthutsend; wij weten er geen weg mee.
Moge de lijn van Jeanne van Schaiks evolutie in haar volgend boek weer kranig
opwaarts gaan. Kranigheid ligt in haar aard.
H.R.
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Maarten Roels, Harten is troef, Vlaamsche roman, verlucht met 20
teekeningen van Ernest W. Herman, Leuven, Uitgeverij Erasmus, 1936.
Een eersteling, en die alle sporen daarvan vertoont. Frisch, levend, een beetje
luidruchtig-volksch, een beetje ruw soms nog. Maar hartelijk-aansprekend - een echte
‘Vlaamsche roman’, maar dan toch niet van den eersten rang, en van een soort die
thans achter ons schijnt te liggen. Ook de Vlaamsche roman krijgt al een heele
geschiedenis. Laatstelijk hebben Roelants, Walschap, Zielens, Gilliams ons heel
andere geluiden doen hooren, andere ‘dingen’ verteld ook, meer.... de moeite waard.
Toch wel een kerel om vertrouwen in te hebben, deze jonge Maarten Roels. Hij
weet van aanpakken; van vlaamsche zoetelijkheid kan men hem niet beschuldigen.
De teekeningen van Herman bieden een wel aardig.... hors-d'oeuvre. Vreemd, ook
illustraties in een roman krijgen iets gedecideerd ouderwetsch.
H.R.

W.A. Wagener, 3000 meter in dood water. Rotterdam, W.L. en J. Brusse's
U.M., 1935.
Wagener heeft aan zijn nieuwen roman een brief voor zijn uitgevers toegevoegd,
waarin hij de bedoelingen uiteenzet, die hem gedreven hebben tot het schrijven van
dit boek. Hij zegt daarin o.m.: ‘Ik koos als anecdotischen inhoud het Kanaalzwemmen
om een aantal menschen van zeer verschillende ontwikkeling, begaafdheid en
maatschappelijke positie onder één gezichtshoek te vereenigen en als levendig en
driftig demonstratiemateriaal onder mijn bereik te brengen, eerst ter zake van een
qualitatieve analyse en vervolgens ter zake van een poging tot regeneratie van de
vermoeide cultuurphase, waarin wij, West-Europeanen, zijn geraakt, een regeneratie
door middel van het erotische.
Ik koos den romanvorm om deze regeneratie tot een belevenis te maken, ook al
zou praktische verwezenlijking zelfs in een verre toekomst onmogelijk zijn. De illusie
is reeds voldoende. Mocht de illusie als platonie zijn geslaagd, dan is de praktische
beteekenis trouwens al bepaald voor een tijdperk, dat verder reikt dan de verre
toekomst.’
En hij besluit: ‘Dit preciseerend schrijven, waaruit naar mijn meening voldoende
blijkt, dat noch het Kanaalzwemmen, noch de erotiek met inferieure bedoelingen
binnen het bestek van den roman zijn gebracht, beoogt dus uitsluitend, het werk te
vrijwaren voor oppervlakkige veroordeeling om moreele redenen.’
Wij hebben hier iets uitvoeriger dan gewoonlijk geciteerd, om op deze wijze het
licht te laten vallen op de bedoelingen die de schrijver met zijn onderhavigen roman
heeft gehad.
Twee vragen doen zich voor: 1. Heeft Wagener deze zijn bedoelingen in
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zijn roman verwezenlijkt? 2. Wat is de innerlijke waarde van de door den schrijver
voorgestelde geneeswijze?
Beide vragen zijn feitelijk niet van elkander los te maken; want wie ‘gelooft’ in
hetgeen de schrijver bewijzen wil, die is reeds voor drie kwart overtuigd, eer hij nog
een bladzijde van diens exposé gelezen heeft en degeen, die n i e t gelooft in de
waarde van Wagener's hypothese, zal niet overtuigd raken van de juistheid van zijn
betoog, ook al weet de auteur aan zijn verbeelding een zeer groote mate van
suggestiviteit te verkenen.
De roman is altijd een zeer bedenkelijk terrein om te dienen als kampplaats van
meeningen. En zoo valt het moeilijk hier ten aanzien van de litteraire waarde van
Wagener's nieuwsten roman een zuiver oordeel te vellen.
Met een zekere nadrukkelijkheid moeten wij onze meening aangaande de waarde
van des schrijvers bedoelingen houden buiten ons oordeel over de formeele zijde
van zijn werk. Daaromtrent kunnen wij dan zeggen, dat zij, bij ‘Shanghai’ vergeleken,
een verheldering van structuur en een verdieping van uitbeelding beteekent. Voor
het overige moeten wij bekennen niet te behooren tot degenen, die gelijk Theodor
Lessing e.a. gelooven in een regeneratie van Europa door middel van een vrijmaking
van het lichaam uit de gebondenheid aan den geest; wat overigens niet zeggen wil,
dat wij wèl gelooven aan een regeneratie van Europa door den geest, tenminste voor
zoover hieronder verstaan wordt, naar idealistisch-humanistische principes, de
menschelijke geest.
Het lijkt ons ook niet, dat de schrijver erin geslaagd is de juistheid van zijn
opvattingen aannemelijk te maken. Veeleer wil het ons voorkomen, dat deze z.g.
erotische weg ons nog dieper het moeras in brengt. N i e t omdat ‘erotiek’ op zich
zelf iets bijzonder ‘ergs’ zou zijn - zij is niet ‘erger’ dan de geestelijke ‘driften’ van
den mensch -; maar omdat zij in zichzelf geenerlei regenereerende kracht bezit. Het
regeneratie- zoowel als het degeneratie-verschijnsel, dat ons de erotiek soms te zien
geeft, wortelt niet in de erotiek als zoodanig, die een natuurlijke en daarmee objectieve
functie is, maar in de achter haar zich verbergende menschelijke wil, die door gansch
andere krachten dan die der natuur wordt beheerscht.
Ook over den vorm, waarin de schrijver zijn betoog gegoten heeft kan men van
meening verschillen. Is inderdaad de romanvorm het meest geschikte middel om
dergelijke opvattingen wereldkundig te maken? Kan door gebruikmaking van dit
middel niet vaak een misverstand rijzen, dat fatale gevolgen hebben kan voor een
recht begrip van des schrijvers bedoelingen, zoodat men b.v. voor ‘pornografie’
houdt wat als uitdrukking van een sociaal-ethische geestesgesteldheid is gemeend?
Dat de schrijver het boven geciteerde nawoord noodzakelijk heeft geacht, wettigt
het vermoeden, dat hij zelf zich niet geheel zeker heeft gevoeld van zijn zaak.
ROEL HOUWINK
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Johan van der Woude, Macht over Granvell. 's-Gravenhage, H.P.
Leopold's U.M., 1935.
De boeken, die Johan van der Woude tot nog toe had gepubliceerd - het zijn er, naar
ik meen, een tweetal - wettigden het vermoeden, dat deze schrijver tot meer dan
middelmatig werk in staat zou zijn, wanneer hij er zich eenmaal zou hebben
ingeschreven. Vroeger geschiedde dit ‘zich erin schrijven’ met behulp van novellen
en schetsen, welke plaatsing vonden in de diverse litteraire periodieken van ons
vaderland, waaraan het, ons beperkt taalgebied in aanmerking genomen, altijd
bijzonder rijk is geweest. Tegenwoordig zijn daarvoor blijkbaar ‘romans’ noodig,
die o.i. een langeren en gevaarlijkeren weg beteekenen; intusschen wat Van der
Woude betreft, zijn werk is thans in een zoodanig stadium gekomen, dat men spreken
kan van een over het geheel genomen g e s l a a g d e n roman, die berust op een
verworven meesterschap over vorm en stof.
‘Macht over Granvell’ behoort tot de beste prozawerken, die de jongere generatie
in het afgeloopen jaar tot stand heeft gebracht en tevens is het een boek, dat door
zijn onderwerp en verhaaltrant spreekt tot het groote publiek en niet, zooals zoo vaak
met het werk van onze jongeren het geval is, tot een intellectueele élite.
Dat Van der Woude hier en daar er niet heelemaal in geslaagd is de structuur van
zijn roman, die tamelijk ingewikkeld is, gaaf te houden, zal den lezer niet kunnen
beletten geboeid te worden door dit van leven tintelend verhaal, dat de behoeften
van ons romantisch hart op een zeer schoone wijze bevredigt en dat ons tevens een
goed inzicht geeft in de massa-psychologische achtergronden van een wijd-vertakt
familieverband.
ROEL HOUWINK

Bert Bakker, Drijfzand. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, 1935.
Voor den lezer is er aan dit roman-debuut van den jongen dichter Bert Bakker, vreezen
wij, weinig aantrekkelijks, maar voor uw kritikus heeft het een zekere charme, omdat
het zoo'n door en door ‘jong’, onbeholpen en onbehouwen werk is. Vroeger - ach,
men wordt soms wel gedwongen een seniele laudator temporis acti te zijn! - zou een
dergelijk romannetje zeker geen uitgever gevonden hebben; het zou in wat blauwe
schoolschriften, tot een bundeltje verpakt, in een donkere kast of op een stoffigen
zolder zijn gedeponeerd. En wij vermoeden, dat de auteur er later met minder
‘gemengde gevoelens’ aan zal hebben teruggedacht dan straks met Bert Bakker het
geval zal zijn, wanneer hij voldoende ‘afstand’ zal hebben verkregen tusschen zich
en zijn geestekind. Het zal hem dan niet langer verheugen, dat ‘Drijfzand’ op zijn
naam staat, waarin hij zoo gevaarlijk kwistig met autobiografische notities is geweest.
Wat Bakker zich in dit boek van het lijf heeft willen schrijven had hij in een
pregnante novelle van een dozijn bladzijden kunnen doen en hij zou
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dan duidelijker dan nu bemerkt hebben, hoe zwak zijn psychologische uitbeelding
nog is en hoezeer hij nog alles te leeren heeft van het ‘vak’. Nu heeft hij den
hachelijken roep achter zich van ‘een roman’ te hebben geschreven; maar wij houden
ons hart vast voor den tweeden roman en voor den derden, als Bakker niet serieuzer
werken gaat, want in de uitgeverijen van den kring, waarin de schrijver zich bij
voorkeur beweegt, is het litterair ijkmerk nog altijd zeer weinig in tel, zoodat het
afzetgebied voor zijn werk niet bedreigd wordt door een gemis aan kwaliteit.
ROEL HOUWINK

Leonard Huizinga, De gestroomlijnde Wereld. Amsterdam, Uitgeversmij.
‘Elsevier’, 1936.
Een bundeltje als dit behoort tot de zeldzaamheden in onze letterkunde. Meestal is
de toon, waarop ten onzent geschreven wordt, zwaarder. Deze geestige, pétillante
reisnotities, waarvan slechts een enkele geforceerd aandoet of onder de maat blijft,
vormen een verkwikkende lectuur voor ‘verloren oogenblikken’. Het is een boekje
om mee op reis te nemen. Want het boeit en amuseert door den pittigen geest,
waarmede het geschreven is.
Het is niet geschikt om achter elkaar uitgelezen te worden, daartoe is het te
fragmentarisch van structuur. Doch druppelsgewijs genoten, zal het den lezer veel
genoegen kunnen schenken.
Huizinga is niet alleen een geestig causeur, hij is ook een scherp opmerker en
iemand, die voor ‘nuances’ gevoelig is, dat blijkt bij voorbeeld uit zijn weergave van
de volgende ‘stilten’: ‘De stilte van de nachtelijke woestijn is dun als glas en roerloos
als een kaarsevlam’. En: ‘De stilte van de versche sneeuw in de bergen is helder als
een kinderstem en wijdsch als een kathedraal.’
Heeft de schrijver deze zeer veelzijdige reis-impressies gewonnen op tochten naar
Zuid en Noord, naar Oost en West, of heeft hij slechts een reis binnen de vier wanden
van zijn kamer gemaakt? Hoe groot is het aandeel der verbeelding bij het noteeren
van deze indrukken geweest?
Wij zullen het spoedig genoeg weten, wanneer Huizinga ons ander werk, van
breeder opzet, voor te leggen heeft. Voorloopig verkwikken wij ons met deze
speelsche luchtigheid, die echter niet ‘argeloos’ is, maar die als een bonte weerschijn
zich afteekent tegen ‘de schaduwen van morgen’. Want de jonge Huizinga zou geen
zoon van zijn vader zijn, indien op den achtergrond van zijn werk niet een sterk
bewustzijn stond van de signatuur van den eigen tijd. En deze signatuur - ook dìt
weet de jonge Huizinga - is in den grond van de zaak een romantische geest als de
zijne niet welgezind; waarmede overigens in het minst niet een waarde-oordeel wil
zijn uitgesproken over dien geest, welke het in alle geval in lenigheid en diepgang
verre wint van hetgeen door film en amusementslectuur tegenwoordig aan ‘romantiek’
wordt geproduceerd.
ROEL HOUWINK
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