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[Deel XCV]
Inhoud
Beeldende kunsten

volgens de titels
BALLETKUNST, RENAISSANCE VAN DE, door
CORNELIUS CONIJN, met 7 illustraties

Bladz.
386

BROUWER, ADRIAEN, EEN XVIIDE EEUWSCH
104
DECADENT, ± 1605-1638, door D.A. DE GRAAF, met
4 illustraties
BRUSSEL, DE CANINISCHE OF JOSEPH STEVENS 373
EN ZIJN HONDEN, door SIEGFRIED E. VAN PRAAG, met
6 illustraties
CRANACH, LUCAS, door MARIUS DAALMAN, met 2
illustraties

240

EYCK (JAN VAN) EN O.L. VROUW MET DEN
1
KANSELIER ROLIN, door PROF. DR. A.H. CORNETTE,
met 7 illustraties
GRENSBEWONERS, door A.M. HAMMACHER, met 8
illustraties

229

GUYS, CONSTANTIN - 1802-1892, door HENRI VAN
BOOVEN, met 12 illustraties

81

LEONARDO DA VINCI'S HEILIGE AVONDMAAL IN 153
DE SCHILDERKUNST, DE BETEEKENIS VAN, door
LODEWIJK BOSCH, met 10 illustraties
MUZIEK EN SCHILDERKUNST, EEN ANALOGIE,
door P. SORGDRAGER

170

‘NIEUW-AMSTERDAM’, 1938, S.S., met 4 illustraties
in den tekst en 29 daarbuiten
I. INLEIDING door Dr. J.G. 301
VAN GELDER
II. DE RUIMTEN VOOR
310
ETEN EN DRINKEN AAN
BOORD VAN DE
‘NIEUW-AMSTERDAM’,
door Ir. C. VAN TRAA
III. OPMERKINGEN OVER 318
DE
‘NIEUW-AMSTERDAM’ IN
HET ALGEMEEN EN
OVER DE HUTTEN (HET
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SLAPEN) IN HET
BIJZONDER, door W.
RETERA WZN.
IV. HET SCHIP EN ZIJN
VERSIERDE RUIMTEN,
door A.M. HAMMACHER

323

PORTRET EN ZIJN GELIJKENIS, HET, door MR. W.C. 393
FELTKAMP, met 4 illustraties
REISNOTITIES VAN EEN ARCHITECT, door ARTHUR 249
STAAL, met 10 illustraties
ROMA AETERNA, door DR. M. RÉVÈSZ-ALEXANDER,
met 5 illustraties

176

SCHUHMACHER, WIM, door S.P. ABAS, met 9
illustraties

15

SEMEY, DE BINNENHUISARCHITECTUUR VAN,
door LOUIS HOYACK, met 5 illustraties

97

SPAANSCHE REISNOTITIES VAN EEN ARCHITECT, 23, 249
door ARTHUR STAAL, met 14 illustraties
STEVENS, JOSEPH EN ZIJN HONDEN (BRUSSEL 373
DE CANINISCHE OF), door SIEGFRIED E. VAN PRAAG,
met 6 illustraties

Volgens de schrijvers
ABAS, S.P., WIM SCHUHMACHER
BOOVEN, HENRI VAN, CONSTANTIN
GUYS

Bladz.
15
81

BOSCH, LODEWIJK, DE BETEEKENIS VAN 153
LEONARDO DA VINCI'S HEILIGE AVONDMAAL
IN DE SCHILDERKUNST
CONIJN, CORNELIUS, RENAISSANCE
VAN DE BALLETKUNST

386

CORNETTE, PROF. DR. A.H., JAN VAN 1
EYCK EN O.L. VROUW MET DEN KANSELIER
ROLIN
DAALMAN, MARIUS, LUCAS CRANACH

240

FELTKAMP, Mr. W.C., HET PORTRET EN 393
ZIJN GELIJKENIS
GELDER, Dr. J.G. VAN, s.s.
‘NIEUW-AMSTERDAM’, 1938. I, INLEIDING

301

GRAAF, D.A. DE, EEN XVIIDE EEUWSCH 104
DECADENT, ADRIAEN BROUWER
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HAMMACHER, A.M., GRENSBEWONERS 229
HAMMACHER, A.M., s.s.
323
‘NIEUW-AMSTERDAM’, 1938, IV, HET SCHIP
EN ZIJN VERSIERDE RUIMTEN
HOYACK, LOUIS, DE
BINNENHUISARCHITECTUUR VAN SEMEY

97

PRAAG, SIEGFRIED E. VAN, BRUSSEL 373
DE CANINISCHE (JOSEPH STEVENS)
RETERA, Wzn., W., s.s.
318
‘NIEUW-AMSTERDAM’, 1938, III,
OPMERKINGEN OVER DE
‘NIEUW-AMSTERDAM’ IN HET ALGEMEEN EN
OVER DE HUTTEN (HET SLAPEN) IN HET
BIJZONDER
RÉVÈSZ-ALEXANDER, Dr. M, ROMA
AETERNA

176

SORGDRAGER, P., MUZIEK EN
SCHILDERKUNST, EEN ANALOGIE

170

STAAL, ARTHUR, SPAANSCHE
REISNOTITIES VAN EEN ARCHITECT

23

STAAL, ARTHUR, REISNOTITIES VAN EEN 249
ARCHITECT
TRAA, Ir. C. VAN, s.s.
‘NIEUW-AMSTERDAM’, 1938. II. DE
RUIMTEN VOOR ETEN EN DRINKEN AAN
BOORD VAN DE ‘NIEUW-AMSTERDAM’.

310

Novellen en gedichten

BIERENS DE HAAN, J.D., EENS
DICHTERS EENZAAMHEID

Bladz.
344

DOORNE, KOOS VAN, ROMANCE

273

DORNA, MARY, VOORJAARSKERMIS

410

FAHRENSBACH, HERMANCE, AAN EEN 357
UITVOEREND KUNSTENAAR
GEEST, K. VAN DER, ZEKERHEID

347

GELDER, G. VAN, HET FREGATSCHIP
JOHANNA MARIA

128

HATTUM, J. VAN, BIJ HET BEREIKEN VAN 257
DE MIDDELBARE LEEFTIJD
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HOOGENBOOM, P., DE MISDAAD

420

JAARSMA, D.TH., STA-BIJ

200

KOSTER, A., VERHALEN VAN HET
HEIMWEE

55

MOK, M., IN DE BERGEN

54

MOULIJN, JAAP, ZILVERMEEUW

409

MULDER, HK., IN MEMORIAM WILLEM
KLOOS

332

MUSSCHE, ACHILLES, IJSBEREN
DANSEN OP DEN EVENAAR. EEN
GEOLOGISCHE FANTASIE

46

NAEFF, TOP, PARAPHRASE OP VONDEL'S 199
‘GEBOORTKLOK’
OOSTEN, A.J.D. VAN, VERZWEGEN
BERICHT

208

RIKMENSPOEL, LEO, KWEZELKE

352

ROGGEVEEN, JUUL, WAAROM LADY
PURRING NIET MEER SPON

130

ROMBOUTS, LOET, ONS KIND IS ZIEK

45

SCHARTEN-ANTINK, C. EN M., DE
GROOTE ZORZI. FRAGMENTEN

31, 111, 183, 259, 333, 401

STEEN, ERIC VAN DER, OP EEN TERRAS 272
STEMPELS, BOB, BEZINNING

103

STOKE, MELIS, HET GEVLEUGELDE
WOORD

419

SWARTH, HÉLÈNE, MUZIEK EN DANS IN 400
MANELICHT
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Kroniek
Beeldende kunst, muziek, dans
Bladz.
BADINGS (HENK) DE SYMFONISCHE 72
VARIATIES VAN, door WOUTER PAAP
BALLETTEN DER
WAGNERVEREENIGING, DE, door
CORNELIUS CONIJN, met 2 illustraties

143

BERG (ALBAN), HET VIOOLCONCERT 437
VAN, door WOUTER PAAP
BREMMER, RUDOLF, door A.M.
HAMMACHER

142

DONGEN (VAN) 1877-1937, door J.
SLAGTER, met 1 illustratie

140

DONGEN (VAN) CONQUISTADOR, door 214
A.M. HAMMACHER
EUROPEESCHE KUNST IN LONDEN, 215
TENTOONSTELLING VAN XVIIDE
EEUWSCHE, door Dr. J.G. VAN GELDER,
met 2 illustraties
FERNHOUT, EDGAR, door A.M.
HAMMACHER, met 1 illustratie

68

HAAGSCHEN KUNSTKRING, HET
45-JARIG JUBILEUM VAN DEN, door
A.M. HAMMACHER, met 1 illustratie

433

HOLLANDSCHE ORKESTEN,
HOLLANDSCHE DIRIGENTEN, door
WOUTER PAAP

211

JAPANSCHE PRENTKUNST IN HET
217
GEMEENTE-MUSEUM TE 's
GRAVENHAGE, (TENTOONSTELLING
VAN OUDE) door Ir. G. KNUTTEL JR., met
2 illustraties
LONDON, WAT IK ZAG TE, door LIZZY 288
ANSINGH, met 2 illustraties
LOUVRE (HET) 's AVONDS, door H. VAN 218
LOON, met 1 illustratie
MES, FRÈRE FRANÇOIS O.S.B., door 435
J. SLAGTER
MILHAUD (DARIUS) IN HET
CONCERTGEBOUW, door WOUTER
PAAP

289
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MOOR (CHRISTIAAN DE): ESHER
436
SURREY ART GALLERIES, DEN HAAG,
door JOS. DE GRUYTER, met 1 illustratie
NOTITIE, EEN, door Dr. J.G. VAN GELDER 69
OPERA-CULTUUR, DE OPBOUW VAN 363
DE NEDERLANDSCHE, door WOUTER
PAAP
OSWALD, MARIANNE, door H. VAN
LOON

366

PRIKKER, JOHAN THORN, door A.M.
HAMMACHER, met 2 illustraties

284

RAVEL, MAURICE; 7 MAART 1875-28 138
DECEMBER 1937, door WOUTER PAAP
ROELOFSZ, CHARLES, door A.M.
HAMMACHER, met 1 illustratie

141

SCHOOP, TRUDI, door MARTHA DOZY, 220
met 1 illustratie
VALADON, SUZANNE†, door JOS. DE
GRUYTER, met 3 illustraties

361

VIGNON, VICTOR PAUL, 1847-1909,
door J. SLAGTER, met 1 illustratie

362

WEERGLAS, door Dr. J.G. VAN GELDER, 63, 137
met 7 illustraties
ZWARTENDIJK (JO), IN MEMORIAM,
door JOS. DE GRUYTER

431

Letterkunde, boekbespreking
Bladz.
BOEKBESPREKING, door TOP NAEFF, 74, 146, 221, 293, 369 439
ROEL HOUWINK, JO DE WIT, A.M.
HAMMACHER, JOHAN DE MOLENAAR, JAN
CAMPERT, WOUTER PAAP, M. RUTTEN
ELOËSSER, ARTHUR†, door TOP
NAEFF, met 1 illustratie

283

KLOOS, WILLEM† (1859-1938), door
TOP NAEFF

359

KRISTAL, door TOP NAEFF

291

LITTERATUUR, EEN MUSEUM VAN
DE, door H. VAN LOON, met 1 illustratie

65

NAEFF (TOP) ZESTIG JAAR, door JO
DE WIT

209
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VONDELHERDENKING, door MARTHA 70
DOZY
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JAN VAN EYCK

- ONZE LIEVE VROUW MET DEN KANSELIER ROLIN - MUSÉE DU LOUVRE, PARIJS
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Jan van Eyck en O.L. Vrouw met den kanselier Rolin
Door prof. Dr. A.H. Cornette
DE vraagstukken in verband met de kunst van van Eyck blijven, ondanks de meest
vernuftige stelsels, in dikke nevels gehuld. Schier geen jaar gaat voorbij of
kunstvorschers komen nieuwe geschriften aandragen waar gepoogd wordt de
raadselachtige, en sedert de werken van den Brugschen onderzoeker Emile Renders
steeds meer in het gedrang komende figuur van Hubert van Eyck te grijpen, of
dichter te komen bij de bepaling van zijn hypothetisch aandeel in het L a m G o d s ,
of de beteekenis zelf van het mysterieus altaar der St. Baafskerk vast te leggen. De
meest spitsvondige systemen (waaronder het zoo verleidelijke van Max Dvoràk, dat
een dertig jaar oud is) schijnen echter nog niet van aard om den twijfel weg te nemen
die ons vóór sommige van Eyck-werken bevangt. Het lijkt er zelfs niet naar of die
onzekerheid kans heeft om op te trekken, wanneer men de weinig bemoedigende
woorden leest van een gezaghebbende specialist als Dr. Hermann Beenken die
zijn diep-indringende studie over het ontstaan van het Altaar en de gansche van
Eyck-kwestie aldus aanvangt: Bei den besten Kennern der altniederländischen
Malerei ist heute der Glaube geschwunden, dasz das Problem des Genter Altars
und damit das van Eyck-Rätsel noch gelöst werden könne.
Gelukkig hebben wij ons in dit opstel niet om die prikkelende raadsels te
bekommeren. Het beoogt niet meer dan iets bij te dragen tot het begrip van één
schilderij dat, ofschoon zonder handteekening, tot de meest onbetwistbare werken
van Jan van Eyck wordt gerekend, O n z e - L i e v e - V r o u w m e t d e n
1)
K a n s e l i e r R o l i n , een der sieraden in de Vlaamsche afdeeling van de Louvre .
Nochtans is ook een goed deel van Jan van Eyck's leven omsluierd, en moet de
kennis van zijn persoonlijkheid hoofdzakelijk worden afgeleid uit zijn werk. Laat ons
2)
dus vooreerst beproeven de gestalte van Jan van Eyck nog eens te omlijnen .

1)

2)

Ten gevolge van ons persoonlijk aandringen bij het Bestuur van de Louvre heeft de Fransche
Regeering er verleden jaar in toegestemd dit schilderij voor eenige weken in bruikleen aan
het Rijksmuseum te Antwerpen af te staan. Afgezien van de mirakuleuze bewaring, van de
onberekenbare waarde van het schilderij, en van de gevaren van het vervoer, blijkt het
uitzonderlijke van deze gebeurtenis ook uit het feit dat het sedert de XVe eeuw nooit Frankrijk
had verlaten. Na het verblijf te Antwerpen kon het ook eenigen tijd worden afgestaan aan het
Rijksmuseum te Brussel. De lezing die wij den 31en Januari l.l. te Antwerpen hielden is in dit
opstel saamgevat.
Het hoeft wel niet gezegd dat voor de kennis van Jan van Eyck de studie van Dr. Max J.
Friedländer onmisbaar is. Hij blijft tot heden de meest betrouwbare leider in die moeilijke
kunstvragen. In het eerste deel van zijn A l t n i e d e r l ä n d i s c h e M a l e r e i , en in de
parallel met Rogier van der Weyden, bevat in het tweede deel, heeft de Duitsche geleerde
het wezen van den kunstenaar meesterlijk bepaald.
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Het ontbreekt gelukkig niet aan eenige stelligheden over zijn persoon, wij hebben
vasten grond onder den voet. De archieven van Brugge, Gent, Kortrijk en Rijssel
bezitten documenten die ons over enkele punten inlichten. Het is waar dat die
documenten alle betrekking hebben op slechts nuchtere details: uitkeeringen van
salaris, - zóoveel voor een geheime zending, zóoveel voor een beevaart,
vergoedingen voor een reis, een boekverluchting, het beschilderen van een beeld....
Deze karige informaties slaan slechts op de negentien laatste jaren van zijn leven,
van 1422 tot 1441. Wij weten dat hij beloond werd door Jan van Beieren voor werk
volbracht te 's Gravenhage; dat hij kamerheer was van Philips den Goede; dat hij
behoorde tot het gezantschap belast met de bruidwerving voor Philips bij Jan I van
Portugal, en daar fungeerde als portrettist; dat hij te Brugge een huis bezat in de
Sint Gillis Nieuwstraat, thans Gouden Handstraat; dat hij overleed in 1441. Wij
zouden veel geven om meer van zijn persoon te weten. Lang heeft men gemeend
dat hij zich bevond onder de G o e d e R e c h t e r s op het paneel der A a n b i d d i n g
dat is kunnen ontvreemd worden uit de St. Baafskerk te Gent; men dacht hem te
herkennen in de nieuwsgierig ter zij kijkende figuur van den vierden ruiter, maar ook
die veronderstelling is vernietigd sedert de vrij stellige bepaling van de identiteit der
figuren in dat luik. Wij kunnen ons zelfs nauwelijks voorstellen hoe Brugge er uit
zag in het begin der XVe eeuw, het is maar in de kroniek van Froissart, bewaard te
Breslau, dat een gezicht van Brugge voorkomt zooals de stad er rond 1469 uitzag.
Zoo heeft Jan van Eyck b.v. nooit den voltooiden Halletoren en evenmin de Hallen
in hun huidigen toestand gekend.
Maar wij bezitten zijn werk, de hoogste getuigenis om den schepper te benaderen.
Het raadselachtige, het uitzonderlijke van zijn figuur kunnen wij berekenen aan zijn
eenzaamheid. Deze wordt duidelijk wanneer wij van Eyck vergelijken met zijn
tijdgenooten en met de kunstschilders der gansche XVe eeuw. Menig handboek
stelt hem voor als den natuurlijken voortzetter der miniaturen, en den inluider der
nieuwe kunst. Niemand zal ontkennen dat van Eyck eng verwant is met de
boekverluchting, zooals Rogier van der Weyden met de beeldhouwkunst. Er wordt
haast nooit genoeg nadruk gelegd op de zeldzaamheid van zijn kunst, op de
uitzonderlijkheid (men zou haast zeggen monstruositeit) van haar wezen in verband
met haar tijd. Oppervlakkig en verkeerd is het alvast Jan van Eyck in één adem te
noemen met Rogier als dé plastische vertegenwoordigers der Vlaamsche mystiek.
Beschouwen wij de absoluut onbetwijfelbare schilderijen, (wij laten er opzettelijk
buiten wat te recht of ten onrechte wordt toegeschreven aan zijn veronderstelden
broer Hubert, ook de aan beiden toegewezen A a n b i d d i n g v a n h e t L a m dat
buiten ons bestek ligt) dan stellen wij vast dat de helft van zijn werk bestaat uit
portretten, de meeste van kleine afmetingen, nuchtere zakelijke beeltenissen, haast
allemaal mannenfiguren, ten getalle van
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tien. Daarbuiten schilderde hij Onze-Lieve-Vrouw. Hij komt haast nooit buiten haar
kring, schilderde haar tot zeven maal met het Kind! Wij kunnen daaruit afleiden dat
hij een heusch specialist was in Andachtsbilder, devote schilderijtjes, meestal kleine,
draagbare, huishoudelijke kunstvoorwerpen, enkele niet meer dan een kleinood,
zooals O.L. V r o u w b i j d e f o n t e i n , en het R e i s - A l t a a r t j e van Dresden.
Onder die zeven zijn er twee van grooter formaat, K a n s e l i e r R o l i n en
K a n u n n i k v a n d e r P a e l e . Maar ook deze zijn portretten, bestelde
beeltenissen, waar van Eyck zich gevoegd heeft naar de gebruiken des tijds, - men
geeft zich best rekenschap van het overwegend-portretachtige en de betrekkelijk
geringe devotie wanneer men ze vergelijkt met van der Weyden en Memlinc, die in
hun voorstellingen van O.L. Vrouw, met wel overwogen inzicht en nadruk, aandacht
vragen voor het beschouwende leven. Van Eyck wás niet aangetrokken tot de groote
thema's der gewijde geschiedenis, waar van oudsher beeldhouwers en
boekverluchters inspiratie zochten, en die traditie waren in de christelijke
gemeenschap. Bij van Eyck geen Geboorte Christi, geen Aanbidding, geen Vlucht
naar Egypte, geen Kindermoord, geen Voorstelling in den Tempel, geen Beweening,
geen Verrijzenis. Een enkele maal heeft hij de Passie geschilderd, tien tafereeltjes,
kleine medaillons, van 12 mm doorsnede (sic), rond het bolle spiegeltje in de
slaapkamer van Arnolfini, die daar gezet zijn gelijk edele steenen in een lijst. Jan
van Eyck was hoofdzakelijk een hardnekkig-indiepend waarnemer van het aangezicht
van den mensch, een navorscher van al wat de natuur daar heeft saamgebracht,
de wonderlijke complexiteit van oog, neus en mond in hun verhoudingen en
uitdrukkingen, met den korrel van de huid, en de teekens die de tijd en de driften er
hebben nagelaten. Zooals later Metsu, Ter Borch, Henri de Braekeleer, beloerde
hij de stoffelijke dingen, en schilderde met spitspenseel, in al hun intensiteit, marmer,
bont, porphier, zijde, fluweel, kristal, en juweelen, véél juweelen, - drie portretten
van juweliers en goudsmeden! - men doet goed deze bijzonderheden te onthouden
om zijn persoon op te bouwen. Er is echter meer: de liefhebber van het aangezicht
bemint ook de natuur, de akkers, wijngaarden, bevolkte straten, rivieren en wolken,
en legt zich toe op botanische secuurheid. De voorwerpelijkheid van Jan van Eyck
heeft een absolute waarde. Elk ding beteekent eeuwigheid, staat vast in magische
onbeweeglijkheid, een appelsientje op het vensterkozijn, een boek op een lezenaar,
een pantoffel op den grond, een pauw op een tuinmuur, alles is gezien in een
beangstigende isoleering. Toch is de weergave van de werkelijkheid niet alleen te
verklaren door het verbluffend kunnen van den handwerkman. Zij berust
fundamenteel op een nieuwe opvatting der kunst die afbreekt met den geest der
middeleeuwen. Men kan niet beter zeggen dan Friedländer: Jan van Eyck war zu
weit vorgedrungen. Hij staat daar in de dertiger jaren van de XVe eeuw als een
verkenner, tientallen jaren zijn tijd vooruit, om het even of er
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nog veel slakken der traditie aan zijn werk vastzitten! In zijn verkenning van de
wereld heeft de avontureuze padvinder zich alleen op weg begeven en een
wereldaspect ontdekt, zóo nieuw, zóo ongewoon, zóo weinig samenklinkend met
den geest der gemeenschap, dat men zich onmiddellijk na hem daarvan heeft
afgewend, als zijnde de weergave van haast verachtelijke realiteit.
Denken wij even aan dat klein groepje menschen van Jan van Eyck die een heelen
tijd der XVe eeuw suggereeren. Elk type is een enkeling die voorbij gaat in de
historie, lost uit tegen den donkeren achtergrond der naamlooze massa. Elke figuur
beteekent een karakter, een leven met zorgen en driften, liefde, studie, zaken. Wij
hooren hun taal, Brugsch, Fransch, Italiaansch; wij zien ze stappen op houten trippen
door de nauwe modderstraten van Brugge. Wij zien ze in hun bidstoel, achter de
toonbank, onder het groen baldakijn van hun ledikant. Sommigen zijn vreemden,
één Griek, twee Italianen, Burgondiërs van het Hof van Philips den Goede. Daar is
Tymotheus met zijn dikken mond en stompneus, en de slaperige Arnolfini van Lucca,
die er schaapachtig uitziet, maar niettemin de vette prove kreeg van
Receveur-général van Normandië; de Man met den Anjer probeert ons toe te
spreken; de triestige, ongeschoren Juwelier van Hermannstadt (thans Sibiu in
Roemenië) weet de waarde van het goud; Kanunnik van der Paele is
kerkelijk-waardig, Kanselier Rolin vol achterdocht, Kardinaal Albergati kastijdigt zich
volgens de regels der Karthuizers. Jan de Leeuw was een business-man in de
goudsmederij; Boudewijn de Lannoy was een stotteraar, en Judocus Vyd is zichtbaar
benauwd om de tormenten van het Vagevuur. En ten slotte de vrouw van van Eyck,
met haar gierig gezicht, die Brugge resumeert in haar zwijgzame deftigheid en
respect voor de kerk. Allemaal menschen van ontstellende levenswaarheid, wezens
waar gij kunt aflezen den argwaan, de schraapzucht, de sluwheid; lieden van goeden
stand, diplomaten, thesaurieren, ambtenaars ter Kanselarij, Ridders van St. Antonius,
Ridders van het Gulden Vlies, parvenus in den handel, dragend vreemden hoofdtooi,
monumentalen hoed of ingewikkelden tulband die hun de alluur geven van
Levantijnsche kooplieden of Oostersche toovenaars.
Jan van Eyck en Rogier van der Weyden als kunstenaars, vermoedelijk ook als
menschen, zijn twee uitersten. Het verloop der XVe eeuw wijst er op dat de kunst
zichzelf als het ware terugvond in van der Weyden. De geestelijke behoeften der
geloovigen werden bevredigd door al die B e w e e n i n g e n , die B o o d s c h a p p e n ,
het L a a t s t e O o r d e e l . Door het teruggrijpen naar de traditionneele thema's,
door het huldigen van de christelijke wereldbeschouwingen wordt Rogier de bij
uitstek representatieve kunstenaar van zijn tijd, wordt zijn stijl dé algemeene stijl,
straalt zijn invloed van Doornijk en Brussel tot Portugal en Bohemen.
Veelbeteekenend is de graphiek die getrokken wordt door de handboeken: met
recht zeggen zij dat de Vlaamsche kunst zich ontwikkelt van Rogier dóór Memlinc
tot
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Quinten Metsys, maar - van Jan van Eyck geen spraak. Hij staat alleen,
ongenaakbaar. Eén volgeling, Petrus Christus, die hem een enkelen keer, en dan
nog maar van verre, nadert in zijn K a r t h u i z e r en in zijn S t . E l i g i u s . Rond
van der Weyden, een school van leerlingen die gretig den meester afkijken, die
weten dat God-Vader, Ons Heer, O.L. Vrouw, St. Jan Baptist, Maria Magdalena,
Nicodemus, Jozef van Arimathea worden geschilderd zoo als de Meester ze heeft
geijkt (treffende gelijkenissen in de figuren van Rogier's K r u i s a f d o e n i n g te
Escorial en Metsys' N o o d G o d s te Antwerpen). Figuur, landschap, ruimte, kleur,
alles wijst op een conceptie van het leven die bij van Eyck een wissel is op de
toekomst, bij Rogier een teruggang naar het verleden. Voor Rogier is het leven een
visioen, voor van Eyck is het substantie. Van der Weyden heeft de dichterlijkheid
geopenbaard ten koste van de degelijkheid. Van Eyck heeft het didactische en het
lyrische der middeneeuwen vervangen door de vreugde van het schilderen der
zichtbare wereld. Rogier is begonnen met de verschijnselen uit te werken; vorm en
beweging worden gezift tot grootere zuiverheid, maar de uiterlijke realiteit wordt
ingekrompen. De onbevangen kracht van van Eyck was verloren, men heeft ze nooit
teruggevonden. Het portret van Rogier, - stellen wij P h i l i p s d e C r o y tegenover
v a n d e r P a e l e - heeft niet meer de rust noch de grootheid van van Eyck, Friedländer gaat zoo ver dat hij Rogiers figuren vergelijkt met ‘gedroogde bloemen’!
Nooit heeft Rogier liefdevolle aandacht gekend voor het landschap dat hij
neutraliseert tot schematische elementen. Hij is niet aardsch gelijk Jan van Eyck,
die de aarde bemint, en angstvallig heeft weergegeven de samenstelling der rotsen,
de barsten van den bodem waar de regens in zijpelen, de schors der boomen die
rijzen uit de aarde. Rogier is cerebraal, gedrukt, sentimenteel; van Eyck positief,
absoluut, onbetwistbaar. Niets zoo welsprekend als het Godsbeeld: de van Eyck'sche
Christus in het A l t a a r van Gent (van Jan of van den vermeenden Hubert, het doet
er niet toe, - de opvatting zal wel dezelfde zijn geweest, en wij laten hier ook in het
midden de eindeloos-betwiste vraag of hier nu God-Vader of zijn Zoon is voorgesteld)
met starren blik, boersche wangen en pruilmond, is een onaangenaam type; het is
of de kunstenaar niet goed raad wist met de goddelijke majesteit, en het gebrek aan
expressie heeft verbeterd door de hooge tiara en (weeral!) een massa juweelen;
de Christus van Rogier (te Beaune, ook in het Braque-triptiek van de Louvre) is
somber, donker als een kolenbrander, de vermanende god, met meer strengheid
dan goedertierenheid. Rogier schildert de bestemming van den mensch op aarde,
- en het worden de groote bedrijven in het teeken der kerk, de Z e v e n
S a c r a m e n t e n ; hij schildert het einde der dingen, - en het wordt het L a a t s t e
O o r d e e l , waar de menschen gelijk wormen uit den grond kruipen, en op zijn
archaïeken regenboog zit Christus zonder clementie. Van Eyck is zwijgzaam,
discreet, Rogier kerkelijk-welsprekend. Zoo moeten wij
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ons die twee grootmeesters als twee antipoden voorstellen. Zij staan dwars tegenover
elkaar. Om van Eyck te begrijpen moeten wij zijn aardsche waarde bepalen en in
hem de transcendente uitdrukking zien van het concrete, het empirische, en het
gebrek aan religieuze spanning. Terwijl Rogier integendeel de laatste was die het
idealisme der middeneeuwen zou vertolken, en in een reeds zedelijk zeer decadente
tijd wijzen op het heil van het beschouwend leven.
Laat ons thans het schilderij bekijken, O.L. V r o u w a a n b e d e n d o o r
K a n s e l i e r N i c o l a s R o l i n . De meeningen over den datum van het werk zijn
nogal uiteenloopend. Wij meenen ons te kunnen aansluiten bij Dr. Friedländer die
het plaatst in 1436. Dat jaartal schijnt aannemelijk wanneer wij bedenken dat Rolin
geboren is in 1380. Hij zou dus op het schilderij zes-en-vijftig jaar zijn, een man van
rijpen leeftijd, zooals blijkt uit zijn physionomie. Wat wil het zeggen met betrekking
tot het werk van van Eyck? 1436 is ook het jaar van K a n u n n i k v a n d e r P a e l e ,
van het portret van J a n d e L e e u w , en van de H. B a r b a r a . De productie van
van Eyck zou tot zijn dood, 1441, niet heel groot zijn: hij schildert dan nog het portret
van B o u d e w i j n d e L a n n o y , O.L. VROUW MET DEN KARTHUIZER uit de collectie
Rothschild, S t . F r a n c i s c u s m e t d e s t i g m a t e n , het P o r t r e t v a n z i j n
v r o u w , en O.L. V r o u w b i j d e f o n t e i n uit de verzameling van Ertborn in het
Rijksmuseum te Antwerpen.
Het schilderij werd besteld door Nicolas Rolin, die een kunstliefhebber was, en
een beschermer der kunstschilders. Aanvankelijk was het in bezit van Rolin; het is
na zijn dood door een van zijn talrijke zoons, Jean Rolin, Bisschop van Autun en
Kardinaal, geschonken om te worden geplaatst in de sacristij van de Cathedraal
van Autun, wier toren werd gebouwd op bevel van dienzelfden Jean Rolin. In de
XVIIIe eeuw werd het paneel aangeworven door de Louvre.
Het paneel treft vooreerst door zijn tooverachtigen glans. Het licht dat uit twee
brandpunten komt, langs voor en van den achtergrond, vult de halle en het landschap
dat opgaat tot de verre Alpenketen. Ongewoon is het dat van Eyck de figuur van
Maria en den biddenden schenker in één ruimte heeft vereenigd. Van Eyck heeft
die voorstelling ook toegepast in K a n u n n i k v a n d e r P a e l e . Van dat voorbeeld
zal Rogier van der Weyden weer afwijken, die liever volgens de traditie zijn schenkers
afzonderlijk plaatst op een luik zooals hij gedaan heeft met denzelfden Rolin in het
A l t a a r van Beaune.
Met het schilderij van van Eyck is het zooals met al de kunstwerken van voorheen:
de kunsthistorie, nu vooral de vormen-leer een nieuw schoonheidsgevoel tracht op
te dringen, verbergt soms de geschiedenis en het uitzicht van den ouden tijd. Wij
stellen ons moeielijk voor in welke fel-bewogen eeuw zij zijn ontstaan. Het waren
de weelderige jaren der Burgondiërs, rijk aan hevige contrasten: hier overbeschaving
der vorstelijke hoven, welstand,
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raffinement in de modieuse drachten, tornooien, festijnen en galante partijen
(waarvan wij een voorbeeld zien in het Gebedenboek van den Hertog van Berry),
daar zwarte ellende, oorlogen met hun stoet van wreede zeden en ziekten. Nicolas
Rolin was een volmaakt type van zijn eeuw, berekenend, cyniek, gewetenloos, máár
bedeeld met smaak voor het weelde-artikel der kunst. Hij werd geboren te Autun in
1380 en moet begaafd geweest zijn om uit de kleine burgerij, - de geschriften van
den tijd spreken van une maison de petit lieu - door vernuft en werkkracht te zijn
opgeklommen tot den rang van Kanselier, onder Jan zonder Vrees en diens zoon
Philips den Goede. Den weg tot die machtige plaats vond hij langs de studie van
de Rechten: hij werd licenciaat, toen advocaat bij de Balie van het Parlement van
Parijs. Wij weten dat hij aan het hof werd verbonden en reeds in 1408 advocaat was
van Jan zonder Vrees. Hij was toen reeds een man van beteekenis. Hij bracht
verslag uit over gewichtige zaken. In 1419 bekleedde hij de hoogste plaats van
vertrouwen, was Maître des requêtes de l'Hôtel. Het was de tijd van den geweldigen
strijd tusschen Frankrijk en Burgondië. Den 10en September 1419 ontmoette Jan
zonder Vrees den Dauphin van Frankrijk te Montereau. Door verraad, waar zijn bijzit
een verdachte rol heeft gespeeld, werd Jan zonder Vrees op de brug over de Yonne
door de trawanten van den Dauphin vermoord. Nicolas Rolin, die deel uitmaakte
van het gevolg van den Hertog, was daar ooggetuige van den aanslag die aanleiding
ging geven tot groote politieke verwikkelingen waarbij hij een aanzienlijke rol zou
spelen. Rolin had het vertrouwen van Philips den Goede die den moord op zijn
Vader zou wreken. Hij was het die het jaar nadien te Parijs ging pleiten voor Karel
VI, wiens verstand toen al geheel beneveld was, om schadevergoeding te vragen
voor den doodslag. In 1422 werd Rolin Kanselier. Hij bleef het veertig jaar, wat
enorm is, wanneer men bedenkt dat Philips de Goede slechts drie kanseliers heeft
gehad, waarvan de twee andere slechts heel korten tijd. Typisch zegt Chastellain
in zijn M é m o i r e s dat Rolin beschouwd werd als le regardeur sur le tout. Zijn
crediet bleef echter niet tot het einde onaangetast. Hij kende grootheid en verval.
Op het einde van zijn leven kwam er een periode van ongenade die waarschijnlijk
onvermijdelijk was door de reactie van ijverzuchtige mededingers, waaronder
voornamelijk de Croy's. Aanzienlijk is de rol van Rolin geweest in de voorbereidende
onderhandelingen en in het opstellen van den Vrede van Arras in 1435, dus één
jaar voor dit portret. Sluwheid en hardnekkigheid waren daar natuurlijk bij vereischt.
De Vrede van Arras was feitelijk het werk van Rolin, en dáár is de oorsprong te
zoeken van den fellen haat dien hij zich op den hals getrokken heeft, omdat hij
gedurende die moeielijke onderhandelingen nooit zijn persoonlijke belangen uit het
oog verloor. Zoo wist hij talrijke in beslag genomen goederen te bemachtigen en
kwam op die wijze aan het hoofd van een reusachtig fortuin. Rolin werd toen
beschouwd als een der handigste diplomaten van Europa, hij trad op als be-
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middelaar in alle groote politieke aangelegenheden, in de heel moeielijke
betrekkingen tusschen Burgondië, de Fransche Kroon, den Duitschen Keizer en
den Koning van Engeland: feitelijk werd de politiek van Burgondië in de tweede helft
der XVe eeuw door hem beheerscht. Rolin, - Pirenne noemt hem cet extraordinaire
parvenu -, moet een figuur geweest zijn niet onwaardig van Shakespeare of Balzac,
het zou niet moeielijk zijn dat complex van hebzucht, doortraptheid, politiek inzicht
gepaard aan vrijgevigheid en kunstzin in eenige dramatische figuren na te wijzen.
Ouder wordend verlangde hij steeds meer aardsche goederen, en Chastellain drukt
zich weer kernachtig uit: Nul n'eût voulu souffrir régner en son lieu, pour lui retraire
en la paix, mais contendait à monter toujours et à multiplier jusqu'à son darrenier
et de mourir l'épée au poing, triomphant sur fortune.
Van Rolin's leven bestaat thans, behalve zijn portretten, nog één merkwaardige
getuigenis, het Hôtel Dieu dat hij gesticht heeft te Beaune. Dat hij die stichting niet
gevestigd heeft te Autun moet worden verklaard door de afgezonderde ligging van
het stadje. Aangezien Rolin's geweten niet al te zuiver was, had hij het tusschendoor
nogal druk met goede werken en met de Kerk. Lodewijk XI zou gezegd hebben dat
hij het Hôtel Dieu gesticht heeft om niet recht naar de hel te gaan. Toelating tot het
oprichten van het ziekenhuis werd hem verleend door Paus Eugenius IV; aan een
Vlaamsch architekt werd de aanleg van het gebouw toevertrouwd dat moest
gecopieerd worden naar het Sint Jans Hospitaal van Valenciennes. Ook met het
ver afgelegen Valenciennes moet Rolin veel betrekkingen hebben gehad, want hij
bezat er tal van huizen. Het Hôtel Dieu doet thans nog dienst als ziekenhuis te
Beaune, een bij uitstek stemmig complex van binnenkoeren, zalen, kapellen en een
klein museum waar het L a a t s t e O o r d e e l van Rogier van der Weyden is ten
toon gesteld. Uit zijn twee huwelijken had Rolin tien kinderen. De tweede maal was
hij getrouwd met Guigone de Salins. Onder de tien kinderen van dezen vromen
vader waren er drie bastaards. De eenige die voor ons belang hebben zijn de oudste
zoon Guillaume, van wie Chastellain verhaalt dat hij betrokken is geweest in den
moord op een molenaar, en dat hij door den invloed van zijn vader aan de galg
ontsnapte. Een andere zoon, Antoine, werd Groot-baljuw van Henegouwen; de
derde, Jean Rolin, werd Bisschop van Châlon en van Autun, later Kardinaal; dien
zullen wij, in gezelschap van zijn vader, zien op het A l t a a r van Beaune.
Rolin was te sluw om de onbestendigheid der aardsche dingen niet te beseffen.
Hij was machtig en rijk; men bewonderde zijn rijkdom, doch men wist ook den
bedenkelijken oorsprong van zijn fortuin. Hij bezat veel heerlijkheden die alle gekend
zijn, en die hem aanzienlijke renten opbrachten; ook huizen te Dijon, Autun en
Valenciennes. Gelukkig was hij een maeceen. Hij verzamelde kostbare handschriften
en schilderijen: wij bezitten nog zijn portret door van Eyck en door Rogier van der
Weyden. Rolin wist dat zijn
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wankel fortuin afhing van Philips den Goede. Wetend dat hij veel vijanden had,
begon hij te intrigeeren tegen zijn heer. Toen is hij in ongenade geraakt, doch Philips
liet hem den titel van Kanselier behouden, met het daaraan verbonden theoretisch
gezag. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in eenzaamheid, ver van het
hof. Hij schreef het ceremonieel voor dat moest worden in acht genomen na zijn
dood. Hij overleed in 1462, en zou drie dagen en drie nachten worden ten toon
gesteld in vol ornaat, fluweelen kleed, met den degen en de dagge om het midden,
gulden sporen aan de voeten, en kap op het hoofd. Eigenaardig is nog de uitlating
van den kronijkschrijver du Clercq: Il fut réputé un des plus sages hommes du
royaume à parler temporellement; car au regard de l'espirituel, je m'en tais.
Het L a a t s t e O o r d e e l van Beaune hebben wij hier niet te bespreken. Laat
ons echter onthouden dat Rogier de schenkers Rolin en zijn vrouw op afzonderlijke
luiken heeft geplaatst, links Rolin op ouderen leeftijd; rechts Guigone de Salins. De
gelijkenis met den Rolin van van Eyck is slechts betrekkelijk, doch uit die physionomie
blijkt dat hij een personaliteit was van streng afgeteekend karakter en zeker geen
gemakkelijk heer. Rogier heeft hem, vermoedelijk met opdracht, want het ontbrak
Rolin niet aan humor, nóg eens afgebeeld in het L a a t s t e O o r d e e l en geplaatst
in den hemel, - waar hij een veilig hoekje heeft, zoo dicht mogelijk bij het Paradijs;
Guigone de Salins zit aan de andere zijde. Rolin is in gezelschap van Paus Eugenius
IV, Philips den Goede; achter hen bemerken wij een segmentje van het aangezicht
van zijn zoon Jean Rolin met den bisschopmijter. Het Archief van Arras bezit een
geteekend portret; een miniatuurportret bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel.
Het portret door Jan van Eyck is een wonder van constructie: Rolin draagt het
eigenaardig Burgondisch kapsel met de hoog-afgeschoren haren, niets overlatend
dan een kalotje, dracht die mode werd nadat Philips de Goede ten gevolge van een
ziekte een goed deel van zijn haar verloren had. Het kostelijk met bont afgezet bruin
brokaatkleed, waarvan de plooien niets archaïek of gothisch hebben, zit malsch om
het lichaam. Uit heel zijn wezen spreekt een ongewoon sterk temperament: loerend
oog, grove neus, besliste kin, vast gesloten mond getuigend van stroeve
hardnekkigheid. Aan de knobbeltjes op den zoom van zijn oor bemerken wij dat hij
den Burgondischen wijn niet versmaadde. De achterdochtige blik, de gefronste
wenkbrauwen, de kwade groef in het voorhoofd zijn minder van een aanbidder, dan
van een die navorscht wat het ernstig Kind Jezus in het schild voert? Zoo als hij
daar zit doet hij denken aan van Dalsum, als Claudius in H a m l e t , neergeknield
in gesprek met zijn geweten.
Onze Lieve Vrouw is op het kantje af een wereldsche verschijning. Zij zit er
staatsielijk in haar wijden rooden mantel die een brandpunt is van warme kleur. De
traditioneele nimbus is vervangen door een monumentale
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gouden kroon, meester-werk van laat-gothische goudsmederij met sierlijke lichtheid
getorst door een engel zwevend op zacht zoevende blauwe vleugels. O.L. Vrouw
is gezeten op oostersche kussens uit het weelderig huis van Rolin. Haar kleed is
hoog gesloten. Ook bij de meeste ander Lieve Vrouwen door van Eyck is dat het
geval, die van Ince Hall, die van van der Paele, die van Dresden, die van Rothschild,
O.L. Vrouw bij de fontein; slechts éénmaal heeft van Eyck één borst eventjes
ontbloot, bij de L u c c a - M a d o n n a te Frankfurt. Treffend is de lieflijkheid, de rust,
de blozende gezondheid van haar wezen, haar wereldsche bevalligheid die wij best
beseffen wanneer wij haar toetsen aan O.L. Vrouwen van andere XVe eeuwsche
schilders. Het is duidelijk dat van Eyck een beminnelijk Brugsch meisje heeft
gekozen, wier type hij steeds herhaalt. Wij staan hier nog niet voor een ideaal geijkt
model. Wordt de Vlaamsche Onze Lieve Vrouw der XVe eeuw doorgaans beschouwd
als een bij uitstek mystiek type, dan is dat zeker niet vastgelegd door Jan van Eyck.
De mond van Maria is bekoorlijk en curieus door de geslotenheid en de dunne
bovenlip. De uitdrukking is slim en gevat. De inkurving tusschen kin en onderlip
geeft aan haar wezen een vriendelijke beslistheid. De neus, iets of wat kort, heeft
iets pikants. De vriendelijke, bescheiden oogen zijn niet geaccentueerd zooals bij
latere meesters. Fijn en hooggebogen welft zich de curve der wenkbrauw; het zuivere
voorhoofd is omlijst door gladgestreken haar. O.L. Vrouw van K a n u n n i k v a n
d e r P a e l e vertoont hetzelfde type doch lijkt iets ouder. De L u c c a - M a d o n n a
heeft dezelfde eigenschappen met nóg meer lieflijkheid. Aandacht verdient ook haar
hand, opmerkelijk breed en kloek, niet lang en uitgemergeld zooals later het geval
is. Hoe Rogier van der Weyden den middeneeuwschen geest weer huldigt bemerken
wij aan het gespiritualiseerd type van O.L. Vrouw in het B e z o e k (Turijn, en
Lützschena), en de B o o d s c h a p van het Metropolitan Museum; soms legt hij zelfs
nadruk op het ascetisch karakter: O.L. Vrouw coll. Huntington, New-York. Stille
overpeinzing, inkeering tot zichzelf blijken uit deze physionomiën, zij hebben iets
kloosterachtigs, vergeleken met O.L. Vrouw van van Eyck: de wangen zijn lang, de
neus is fijn en dun, soms ingeknepen als door vasten, de mond is pruilend, de
onderlip dik en fel afgeteekend, de mond verliest daarbij de vastheid en de slimheid
van O.L. Vrouw van Rolin. De oogen hebben niet meer dat spitse; zij zijn bol, met
zware schelen en sterk geteekende wenkbrauwen. Het voorhoofd draagt twee
knobbels, als bij een denker.
Het Kind Jezus is een zwaar baasje, met blonden krullebol, zegenend met ernstig
gebaar, terwijl de linkerhand de kristallen sfeer met het kruis draagt. In de O.L.
V r o u w m e t d e n K a r t h u i z e r van Rothschild is het Kind jonger en lieflijker.
Het Kindje der L u c c a - M a d o n n a is eveneens bevallig en onschuldig, niet ernstig
vastberaden zooals in de R o l i n - M a d o n n a , doch veel jonger, nog een wicht aan
de borst. Ook voor het Kind heeft van
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der Weyden een type vastgelegd dat bij latere Vlaamsche meesters zoo
onaangenaam aandoet, de boreling-met-oudemannetjes-gezicht, pijnlijk
saamgetrokken oogjes, krampachtige handjes en voetjes (O.L. Vrouw, Museum
Kaiser Friedrich). De Meester van Flémalle wijkt in zijn Maria-type van zijn
tijdgenooten af: zij heeft niets van de bevalligheid van van Eyck, noch van de
uitgepuurde fijnheid van Rogier, haar boersch wezen met opmerkelijk zware lange
wangen is een unicum in de Vlaamsche kunst (b.v. het Merode-Altaar te Westerloo
en de O.L. Vrouw in de National Gallery). Memlinc, die ‘bloem zonder doornen’
(Friedländer), streeft naar meer mooiheid en puurheid, doch ook zijn O.L. Vrouw is
ascetisch en afgetrokken. Bij Dirk Bouts blijft het voorhoofd bultig; accent wordt
gelegd op de oogschelen en het Kind is foetus-achtig. Geertgen tot St. Jans heeft
op zijn beurt een heel speciaal type van O.L. Vrouw ontdekt met onbeduidend
neusje, minuscuul mondje, zij heeft iets van een nieuwsgierig wezeltje. Tot in de
XVIe eeuw wordt O.L. Vrouw met lichte varianten door de Vlaamsche en Hollandsche
meesters voorgesteld maar steeds met een duidelijk geestelijk inzicht. Door
sommigen wordt de vergeestelijking op haar uiterste gedreven: de Meester der
Virgo inter Virgines geeft aan de Maagd (ook aan St. Jan Evangelist) een ziekelijk
voorkomen waar het ondergezicht ingekrompen is terwille van het uitgegroeid
waterhoofd. Wij moeten komen tot Joos van Cleve om menschelijkheid en iets
familiairs terug te vinden in het aangezicht van Moeder en Kind.
De personages zijn gezeten in een prachtige halle omringd van zuilen met
bewerkte kapiteelen, ornamenteel of met figuren. Treffend is het dat de grootte der
drie op elkaar volgende ruimten zoo snel afneemt in de perspectief: de voorhalle
(die men wel eens verkeerdelijk heeft voorgesteld als een loggia) het terras met de
gekanteelde borstwering en de twee figuurtjes, waarvan een met onmogelijken
tulband, die aandachtig in de diepte kijken; daarachter het land, de stad, de rivier,
de bergen. Het landschap ligt in een glorieuze belichting, en de voorhalle is vol licht
zoodat de zuilen van den achtergrond die tegen den dag staan ook nog belicht zijn
naar den kant van het interieur. Wie goed toeziet, bemerkt aan den voet der zuilen,
tusschen de zuil en de basis, kleine gebeeldhouwde konijntjes die trachten zich los
te wringen onder het centenaars-gewicht. In het ornament der kapiteelen herkennen
wij de versiering die van Eyck heeft aangebracht in de kapiteelen van O.L. V r o u w
m e t d e n K a r t h u i z e r . Iets nieuws zijn de episoden uit het Oude Testament:
de Verdrijving uit het Paradijs, het Werk van Caïn en Abel, de Broedermoord, en
de Dronkenschap van Noach. Schmarsow heeft gewezen op den Alhambra-stijl van
die voorhalle; wij hebben echter zijn gissing dat van Eyck zich zou hebben
geïnspireerd op een der paleizen van den Koning van Portugal, te Cintra of te Avez,
niet kunnen controleeren. Over het gebrek aan verhouding tusschen de figuren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

12
en de ruimte hoeven wij ons niet te verbazen. Of Rolin en de Maagd rechtop dwars
door de zoldering zouden gaan, heeft voor dien tijd geen belang; hetzelfde stellen
wij vast in K a n u n n i k v a n d e r P a e l e .
Verlaten wij deze halle dan komen wij op het terras waar van Eyck weer eens zijn
lust heeft uitgevierd voor botanische bijzonderheden; daar staan witte lelies en
blauwe irissen, pioenen en ganzerikken; eksters zitten op het wegelken, wat verder
een pauw tusschen de kanteelen.
Uit het landschap dat, meer nog dan de horizont in de A a n b i d d i n g v a n h e t
L a m , een der wonderen is der Vlaamsche landschapschildering, blijkt de nauwe
verwantschap van Jan van Eyck met de miniaturen. Feitelijk is het een miniatuur,
die met het penseel nog precieser is uitgewerkt dan een boekverluchter met scherper
instrument zou kunnen verwezenlijken. De grootste detailleering is hier gepaard
met universaliteit. Men krijgt den indruk, minder van een lokaal stuk natuur, dan van
een wereld in het klein, een microcosmos waar de kunstenaar allerlei aardsche
elementen, ook bedrijvige menschheid heeft bijeen gebracht die wij ook zien
wriemelen achter de H. B a r b a r a te Antwerpen.
Beschouwen wij even de drie elementen, lucht, water en aarde.
De hemel is koel en zuiver. Misschien heeft Jan van Eyck in hooglanden gereisd
en wist hij hoe ongerept het uitspansel kan zijn boven de Alpen. Twee kleine
bijzonderheden zijn treffend, die wij ook bemerken in de H. B a r b a r a , links een
bleek maantje, zooals men wel bij klaren dag ziet, en de wig van een vlucht wilde
ganzen.
In den lichtenden, trillenden stroom herkennen wij de hand van den miniaturist
die de ruischende zee heeft afgebeeld in het Getijdenboek van Turijn, en het
spiegelend water van den Jordaan in dat van Milaan. Wat is het landschap van
Rogier mager naast dat van Rolin! Hoe Rogier het Rolin-landschap heeft afgekeken,
blijkt uit den achtergrond van St. L u c a s O . L . V r o u w s c h i l d e r e n d waar
het visioen van van Eyck herleid is tot droge vormen, een onpersoonlijke, uitgestorven
stad, die zelfs een tikje surrealistisch aandoet, en archaïek-golvend water.
Ook de aarde is geschilderd met het verlangen om de bekoorlijkheid van den
buiten, het gezellig bedrijf der menschen, hun woningen, weer te geven. Een
bijzonderheid werpt misschien eenig licht op de lokale identiteit, nl. aan den linkerkant
de begroeide heuvels. Zonder twijfel hebben wij hier wijngaarden uit Burgondië.
Nog heden bestaat het gebruik om in de wijngaarden boomen te planten zooals wij
er zien op de helling der heuvels. Het zijn perzikboomen; de vruchten noemt men
‘des pêches de vigne’. Er is echter meer. Men bemerkt er ook huisjes op de hoogte
van de helling, die met een zekere regelmatigheid zijn herhaald. Zij lijken eenigzins
op kapellen van een bedeweg. Er zijn echter drie overwegingen welke die
interpretatie uitsluiten: voor bidkapellen zijn zij te hoog van verdieping; kapellen
zouden zich niet
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bevinden in de wijngaarden beneden den hoogen weg; en ten slotte is het niet
waarschijnlijk dat een bede weg zou verdeeld zijn door een grooten stroom, want
diezelfde gebouwtjes zien wij ook in de beplante landen rechts van den toeschouwer.
Dit heeft bij ons het vermoeden gewekt dat die gebouwtjes daar geplaatst zijn met
een ander doel, en dat zij behooren tot de cultuur der wijngaarden. Onze
veronderstelling werd bevestigd door onzen geleerden Collega Prof. Fernand Mercier,
Directeur der Museums te Besançon, die ons verzekerde dat die huisjes thans nog
1)
in gebruik zijn. Men noemt ze des cadoles . Zij dienen voor het bergen van alaam,
het toezicht over den grond, bewerkingen van de druif. Wij zien er trouwens een
ander voorbeeld van in een miniatuur uit het Gebedenboek van den Hertog van
Berry, waar een wijngaard is voorgesteld aan den voet van het kasteel van Lusignan.
Maar die stad? Verschillende hypothesen zijn vooruitgezet die echter moeten van
de hand worden gewezen. Men heeft gesproken van Brugge, en, zich richtend op
den waterloop, van Maestricht, Luik, Lyon. Geen veronderstelling voldoet. Jhr. Dr.
E. van Nispen tot Sevenaer meent een zekere gelijkenis te zien met den bouw,
vooral met de ligging van Maestricht, maar tot een formeele conclusie is hij niet
gekomen. En hoe zou dat, wanneer wij naast de vermoedelijke oude brug van
Maestricht, slechts één enkel gebouw kunnen identificeeren, nl. den grooten toren
van Utrecht dien wij ook zien aan den horizont van de A a n b i d d i n g v a n h e t
L a m ? Welke fantazie Jan van Eyck in zijn landschappen aan den dag legde blijkt
uit een min of meer soortgelijke stad achter de O.L. V r o u w van Rothschild, waar
de groote kerk duidelijke gelijkenis vertoont met de oude koepel van St. Paul te
Londen. Maar dien zien wij niet terug in het paneel van Rolin. Het ligt voor de hand
dat van Eyck zijn vrije fantazie heeft gevolgd. Het feit, dat hij Burgondische
wijngaarden schilderde, den toren van Utrecht èn de brug van Maestricht, bewijst
dat wij niet naar een bepaalde stad hoeven te zoeken.
In de ongeëvenaarde miniatuur van Rolin zijn uitzichten van natuur en stad
mirakuleus vereenigd. De vroegste auteur over van Eyck, Facius, die zijn werk heeft
beschreven in 1457, maakt reeds gewag van een (verdwenen) wereldkaart waar
van Eyck met de grootste preciesheid en een bijzondere kennis van wat Facius
noemt locorum distantia, het aangezicht der bevolkte aarde heeft vastgelegd. Ook
spreekt dezelfde auteur van een badgelegenheid waar men een landschap zag met
ruiters, menschen van kleine gestalte, bergen, weiden, kasteelen en kudden schapen.
In het Rolin-paneel heeft van Eyck zichzelf overtroffen. IJsblauw kartelen de Alpen
tegen de pure lucht; heuvels dragen boschjes, akkers en wijngaarden, een stroom
weerspiegelt de lucht. Er is ook de gesloten gemoedelijkheid van een
middeneeuwsche stad, met haar vele kerken en torens, - wij hooren ze luiden en
kleppen -,

1)

De oorsprong van het woord is onzeker, doch misschien is het hetzelfde cadole dat beteekent
loket, en dat door Littré wordt toegelicht als ‘terme de serrurerie’.
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met haar sierlijke trapgevels, hooge graanzolders, logge stapelhuizen en taveernen,
smalle kaden tegen den veiligen stadsmuur, een stille kloosterwijk, - alles is in één
greep op een beangstigend kleine oppervlakte saamgebracht. Dat landschap, kiem
der zeventiende-eeuwsche stad- en rivierzichten, waar wonderbare eenheid de
prikkelende veelheid der bijzonderheden bevat, zuigt de aandacht onmiddellijk vast.
De gedachte gaat van de neerstige stad, over de avontuurlijke brug, langs de
slingerende zandwegels naar de groene bosschen. Men kan nochtans de overweging
niet uitsluiten dat er in den grond een innerlijke antinomie bestaat tusschen het
voorplan, waar aandachtsbeeld en portret tegenover elkaar staan, en het vertellend
pittoresk van den achtergrond. Zonder maar in het minst te willen insinueeren dat
er ooit twee handen aan het werk zouden zijn geweest, bekruipt ons een oogenblik
de twijfel of dezelfde hand die heeft geschilderd het gelaat van Rolin, zoo krachtig
vastgezet boven de tanige halsplooien, de breede lubben van zijn brokaatrok, en
de vlotte golven van den rooden mantel van O.L. Vrouw, met Benedictijnen-geduld
de huisjes met hun deuren en raampjes, de fijnste details der gothische kerken, de
paardjes op de brug en menschjes als kerfdiertjes zou hebben gepenseeld. De
schilder, de eerste echte groote schilder, en de miniaturist zijn daar om de beurt
aan het werk geweest, elk met bijzondere vakzorg, de moderne tijd tegenover de
traditie.
In de as van het landschap kronkelt de stroom die van de bergen komt, schuivend
langs de landtongen begroeid met struweel. In het midden, als een kleinood, op
een eilandje, een slot dat herinnert aan burchten in den Rhijn. Over de gewelfde
brug met zeven bogen (men ziet er slechts zes, de zevende is zichtbaar op
d e z e l f d e brug in het Rothschild-paneel) die het kruisbeeld draagt, draven ruiters.
De veerpont gaat over het water, lichters zijn aan de kade gemeerd, stooten tegen
de dukdalven. Op den rechter oever, (links van den toeschouwer) ligt een buitenwijk
met een plaats die haast leeg is, moestuinen en conventen. Eenzame wandelaars
trekken als eremijten het land in. Een tuchtige rij van kloosterbroeders wandelt
binnen den koer van het sticht. Maar vol bedrijvigheid is de hoofdstad. Een op- en
neergaan als in een opera. Men onderscheidt er burgers die hun stappen richten
naar 't zwarte kerkportaal, sommigen verdwijnen in de taveernen, groepjes keuvelen
achter het schip der kerk, patriciërs met hoog-opgetoomden hoed spillebeenen
parmantig in de hoogstraat.
Een oogenblik gaat de verbeelding naar oude steden, naar geslachten waarvan
de zerken lang verpulverd zijn, naar het ruischend leven, naar arbeid, gebeden,
krakeel, liefde en dood.
Dan komt de blik terug naar Nicolas Rolin en de Heilige Maagd, naar de onrust
van den mensch, naar den goddelijken vrede.
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Wim Schuhmacher
Door S.P. Abas
I. Algemeens
ZIJN werk is van een eigenheid die gemakkelijk, met vluchtende lichtheid, ontsnapt
aan nauwkeurige bepaling - maar niet doordat zij op zwerf gevonden zou zijn aan
den kant van vele, van het doel áfleidende omwegen. Er is een geleidelijkheid
geweest - het doel intuitief voorvoeld - in Schuhmacher's ontwikkeling, met in de
overgangen ontkiemingen van mogelijkheden, reeds lang tevoren aanwezig. Daarom
konden die met een zoo verrassende snelheid plaats hebben dat zij wendingen
leken op het moment zelf van hun gebeuren, niet meer thans, nu zij zich laten
beschouwen in het verband van het heele werk tot nog toe, de geschiedenis van
een schilderschap dat nog altijd even zeer wordt bestreden als bemind, aanleiding
gaf en geeft tot een critiek die zonder eenige waardeering afwijst en tot litteraire
beschouwingen van oncritischen aard maar door dichterlijke intuïtie gedreven. In
het spel der levende verhoudingen tot kunst is waardeering, van welken kant ook
en zeker van de zijde van kunstenaars, altijd een teeken voor de aanwezigheid van
een waarde, het uitblijven van elke waardeering nog geen bewijs van onwaarde.
De critiek werkt met onontkoombaar subjectieve maatstaven, relatieve zekerheden;
niet alleen bij de bepaling van ‘actueele’ waarden. Ge gelooft toch niet dat de
waardeering van den tijd van het impressionisme voor Hals of van het expressionisme
voor El Greco gelden kan voor alle toekomstige eeuwen? Maar aan te nemen is,
dat zoolang er kiezende oogen zullen bestaan, niet aan tijd gebonden psychische
verwantschappen, Hals een beteekenis zal behouden en El Greco een andere. Dat
zij het zelfde zouden beteekenen voor alle oogen is a priori onaannemelijk, zelfs
als we wilden stellen dat alle oogen organen zijn van niet-kiezende menschen. Zoo
erg is het nog niet gesteld, al kijken velen door geleende brillen. De felle tegenstelling
die er is tusschen de verhouding der voor- en der tegenstanders tot het werk van
Schuhmacher bewijst niets anders dan dat er nog gekozen wordt, en dat het werk
tot kiezen en getuigen dwingt.
Schuhmacher's geleidelijke ontwikkeling zou een langzame zuivering kunnen heeten
- niet alleen van zijn middelen, trouwens nooit doel op zichzelf. De zuivering begon
bij de kleur en al vroeg. Het uitgangspunt moge hetzelfde zijn geweest als dat der
Bergensche school, er deed zich dadelijk een zeer on-Bergensche neiging voor om
de kleur te subtiliseeren. Later om haar te sublimeeren. Zij krijgt dra een essentieel
ander, spiritueel gehalte. De verf wordt van haar materialiteit ontdaan. Dit begint al
als hij nog in duidelijk
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stevige kleurplans vrij ‘groot’ schildert, maar moest noodwendig leiden tot een
verzwakking van de kleurplans als zelfstandige, ten opzichte van elkander ageerende
deelen van het geheel. Die verzwakking heeft Schuhmacher langen tijd consequent
nagestreefd en doorgevoerd zoo ver, dat het leek alsof een zijner doeleinden was,
het schilderij in één enkel kleurplan - en dit subtiel genuanceerd. Tijdelijk was er
ook een f e i t e l i j k e vlucht uit de kleur, uit de verf - in de teekening: de groote,
zeer-blanke, zeer-stille, van vorm verpuurde teekeningen, zijn Schuhmacher's eerste
realisaties van eenheid-zien.
Eerst vond hij nog een tegenwicht in een versterking van den bouw, dicht bij de
cubistische gebracht. Dit cubisme ging verdwijnen toen de lijn voldoende aan kracht
en concisie had gewonnen om de draagkracht der kleurvlakken over te nemen. De
kleur ging naar een eenheid door het opheffen van de (betrekkelijke) zelfstandigheid
van haar plans; tevens werden de ruimteplans in zoodanige relatie tot elkander
gebracht, dat zij elkanders krachten ophieven. Schuhmacher denatureerde letterlijk
de kleur, denatureerde tevens de ruimte, die zoo goed als a-dimensioneel werd.
Vooral om figuren en stillevens heen heeft zij in geen enkele richting meer afmeting.
Het licht, dat de kleur van zich geeft, is dat van zon noch maan, zomer noch winter.
Het kent geen tijd. Wat Schuhmacher schildert blijkt in zekeren zin een ontkenning
van deze wereld, van haar werkelijkheid.

II. Het landschap
Voor het vinden van motieven voor zijn landschap kiest Schuhmacher in het Zuiden
verblijf, maar nóch om de blauwe luchten, nóch om het warme of sterke licht. En
nooit om het bloeiende landschap, maar dat van steen op steen, steenen bouwsels
der natuur en daarop kleinere zelfd'-steenen bouwsels door handen opgetrokken
en gevoegd. Er is een schrale vegetatie tusschen het gesteente of uit den bodem
in de voorgronden.
Tusschen zoodanige landschappen is minder verschil dan overeenkomst. Er zijn
natuurlijk wel verschillen van structuur, van verdeeling der vlakken, van het gaan
der lijnen; er zijn landschappen die dorpen zijn met bergmassieven in den
achtergrond, en er zijn er met berghellingen in den voorgrond naar de stad der
torens óp, er zijn er waar de stad als een steenen kamp gelegerd ligt aan een
bergweg - maar er is geen verschil dat ik essentieel kan achten tusschen alle
zoodanige landschappen onderling. Zij lijken varianten van één enkel landschap
dat nergens bestaat en dat Schuhmacher telkens weer opnieuw en anders wilde
realiseeren door van een gegeven in de natuur, het meest in overeenstemming met
dat landschap eener andere orde, uit te gaan en langzaam, langzaam naar dat
landschap van zijn zoeken toe te schilderen. Op dien weg komt bereiken van het
ideaal soms nabij. Een andere is korter en leidt verder en heeft de gelouterde
herinnering vrij van belemme-
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rende natureele uitgangspunten, tot ‘natuur’. Dien weg zal nog later door hem worden
gegaan.
De drang naar een buitenwereldsche orde, onafhankelijk van storende
toevalligheden, kreeg reeds in 1923 een toen nog predomineerend constructieven
vorm met het weinig als landschap opgevatte ‘Winter’, geen sneeuwstemming maar
een gesloten bouw in witten, grijzen en grijs-bruinen. Daar heeft de ruimte
overwegend diepte. Van hoog gezien (als ook later dikwijls de landschappen van
Schuhmacher), zonder horizon, afgesloten door het smalle vlak van een gevelrij
over de geheele breedte van het doek heeft dit landschap weinig van een vorm van
natureele ruimte, werkt meer als een subjectief-eigen vorm van ruimte, zooals het
‘Winter’ genoemd, weinig wintersche sfeer heeft, echter wel een algemeenere koelte,
stilte en rust, alsof het seizoen door het schilderende subject veralgemeend, aan
zijn tijdelijkheid en voorbijgaandheid werd onttrokken. Toen was reeds te weten,
waarheen Schuhmacher zou gaan, te voorzien waar hij zou komen. We herinneren
ons ook nog even de kathedraalachtig architectonische teekeningen van
Brugge-de-Doode, vooral die met de drie zwanen. Historie in architectonischen
ruimte-vorm, romantisch van schaduw en licht, gezien als door een verlangen terug
naar Middeleeuwsche tijden. Maar van het schilderij van 1931, dat Binnenplaats te
San Gimignano heet, is de vorm-architectoniek helder en doorzichtig, het licht
smetteloos stil en tijdeloos blank - van een zachte uit de steenkoele grijzen
emaneerende blankheid - de ruimte gaande gemaakt door zijn begrenzingen, strenge
rechte en gebogen vlakken en lijnen, niettegenstaande die bepaaldheid ónbepaald
toch óók door iets van het licht, zijn koele, haast beweginglooze klaarheid. Was er
niet de titel van dit doekje, zijn beeld zou ons aan geen plaatsbepaling binden. We
zouden niet eens weten of het zich ergens boven of onder de aarde bevindt dan
wel ontstaan is uit een bespiegelenden geest. Hoe reëel ook als beeld van zacht
volhardende indringendheid dank zij de kristalachtige orde die er heerscht, van
zachtscherpe klaarte in alle, ook de verste kleinigheden - toch voelen we meer dan
dat we kunnen bewijzen hoe de werkelijkheid van dit beeld, de geschilderde, een
wezenlijk andere moet zijn dan die van het binnenplaatsje waarnaar zij is genoemd:
gezuiverd van schilderachtigheden, momenteele bekoringen, toevalligheden,
gebracht op een plan waar aanrakingen met het absolute mogelijk worden. Ontkend
is hier de eene, erkend, gesteld een andere werkelijkheid - niet die van het
stroomende leven.
Dit plaatsje moge even een binnenvorm van ruimte worden genoemd - dan is die
ruimte als een onmeetbaar kristal, om dezen vorm heen doorzichtig, de vorm zelf
er een deel van, structureel begrensd en bepaald, toch open. Het is alsof wij ons
daar middenin het kristal bevinden, waar zijn inwendige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

18
structuur ons als een der vormen van onze architectuur voorkomt. Het zij mij
veroorloofd de vergelijking verder door te voeren: In de landschappen bevinden we
ons in het ruimte-kristal b u i t e n de ons landschappen lijkende vormen ervan. Het
zijn van een ander punt bekeken vormen van die zelfde ruimte, doorschijnend en
doorlicht - van waar? - even helder, even nauwkeurig in de kleinigheden te bepalen
gebleken, van een zelfde orde ook, maar zij lijken op, zij zijn te herkennen als vormen
van onze aarde en van daarop gestapelde architectuur, pertinent te herkennen zelfs
de geringste details - en toch worden we bevangen door een twijfel aan hun
werkelijkheid en bestaan, niet echter aan een andere werkelijkheid waarvan zij weer
vormen lijken. Is er iets onbelangrijk of minder belangrijk dan het andere in zulke
ruimte-vormen van Schuhmacher? Neen. Maar er is ook niets dat o p z i c h z e l f
b e s c h o u w d - los van het andere - zich als iets belangrijks voordoet. In de orde
van de door Schuhmacher geheelde werkelijkheid is niets onbelangrijk noch iets
belangrijk op zich zelf, maar alles belangrijk omdat alles deel uitmaakt van die orde.
Wat dichtbij is, is niet anders dan wat veraf. Er is geen verschil tusschen lucht en
water, architectuur of bergmassief. Het is er niet donker, maar is het licht dat van
zon of maan, of straalt het (een te sterk woord) ergens, waar?, uit de ruimte door
de ruimte; heeft het een, heeft het meerdere bronnen, kernen - toch weer niet
aanwijsbaar - beweegt ooit iets, leeft ooit iets, of houdt alles zich eleatisch en bleef
sinds onheugelijke tijden en voor altijd buiten de stroomende beweging van leven,
terwijl alles toch onmiskenbaar ìs - of schijnt te zijn?

III. Het stilleven
Langen tijd, tusschen de eerste schildersproeven en de werken van duidelijk
wordende eigenheid, heeft Schuhmacher landschap, portret en figuur geschilderd,
maar geen stilleven. In het Zuiden, waar hij het liefst is en werkt, is geen enkel
stilleven ontstaan bij mijn weten. Dat zou van beteekenis kunnen zijn, maar evengoed
is het mogelijk dat het landschap hem daar te zeer in beslag nam. Stellig is van
beteekenis dat het stilleven hem geen schilderijvorm is waardoor hij zich en zijn stijl
heeft gevonden. Pas daarná is hij aan een eigen stilleven toe gekomen, pas laat,
betrekkelijk lang nadat het landschap zijn eigen vorm van landschap was geworden.
Waarschijnlijk is wat hij heeft uit te drukken het moeilijkst uit te drukken in den vorm
stilleven. In de jaren kort voor en na 1930 heeft het alleen bijgedragen tot de zuivering
van zijn middelen. Hij schilderde toen in verhouding veel stilleven, vooral stukken
met visschen en vruchten. Zij zijn meer gearrangeerd dan gecomponeerd en meer
om het fraaie spel der lijnen en vlakken in zorgvuldig tegen elkander afgewogen
tinten geschilderd dan uit noodzaak, al bleven zij als pure schilderkunst om de
schilderkunst aesthetisch bevre-
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digen op een plan ver boven dat der burgerlijk-zakelijke stillevens en stilleventjes.
De koel helder gehouden aandacht waarmee zij zorgvuldig en verantwoord werden
uitgevoerd was er een waarde van, ook voor de psychotechniek van den schilder.
Beschouwing van de latere stillevens kan niet gemist worden bij een poging om
het wezen van Schuhmacher's kunst te benaderen. Het zijn die met kleine doode
vogels, dat met reekoppen en dat met het liggende lam. Zelfs waar Schuhmacher
dicht aan zijn zuiverst-persoonlijke conceptie van het stilleven is toegekomen blijkt
hij nog last te hebben van zekere formules, deels overgeleverd, deels door hem
zelf vroeger gevonden, zekere gewoonten van het stilleven. Er is op Reekoppen te
veel aesthetisch-spelend arrangement (de ovalen en de hoeken, de plaatsing van
het doode takje, de functie daarvan in het complex van lijnen) evenmin tot een
compositie doorgedacht als de conceptie tot een in haar zelf rustende en uit haar
zelf levende logica. Wát deed eigenlijk de requisieten, die het mede samen stellen,
elkander ontmoeten, indien niet de gewoonte om met tafelvlakken, geplooid damast
en, sinds Hynckes, met dood winterhout te werken? Maar reeds is het vlak waarop
het doode lam ligt meer dan vroeger een onbepaald vlak, het arrangement tot een
minimum - de plooien van de witte lap - teruggebracht, het stilleven dus ontdaan
van haast elke overbodigheid. Is het horizontale grondvlak waarop het zachte lam
ligt al onbepaalder dan b.v. dat van Reekoppen, het neemt nog niet volkomen deel
aan de absolute onbepaaldheid van ruimte en tijd door het licht van overal en nergens
verwekt, wijlende smetteloosheid om het blanke dier dat sluimert in den dood, maar
hier zeker niet als tegenstelling tot het leven gezien. De witte lap.... Na het naakt
op een witte, geplooide doek in een onbepaalde ruimte ontstond het kleine naakt
in landschap. De doodgejaagde meeuw is het eerste stilleven in landschap, dat der
strandschelpen tevens.

IV. Reprise
Bij de landschappen, waar de figuur als die voorkomt, zich niet van het landschap
onderscheidt, kon gevraagd worden of er ooit daar iets leeft. Bij de stillevens twijfel
ik bij de vraag of het doode daar zich van het leven onderscheidt: zoo als het lam
sluimert, terwijl toch iets wijst op een niet meer levend-zijn, liggen de afgesneden
koppen der reeën als hadden zij zich neergevleid. Op een reeds ouder stuk met
kabeljauw en andere visschen lijkt zelfs een visschekop te leven. (De vraag of hier
een zuiver middel werd gebruikt om het verschil tusschen het levende en het doode
op te heffen, laat ik hier buiten beschouwing, omdat het ontkennende antwoord
verder zou voeren dan gemotiveerd lijkt, nu Schuhmacher later het zelfde heeft
weten uit te drukken met andere middelen). Leven en dood beteekenen voor Schuh-
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macher aspecten van het zelfde. Hiermee krijgen de vragen aan het slot van het
hoofdstuk over zijn landschap de beteekenis van een antwoord. Zulks leidt tot het
vermoeden van het grondmotief van zijn schilderen, we worden een centrum, kern,
eenheid gewaar doordat we een overeenkomst gewaar worden bij verschil van
vormen, een gelijksoortigheid die een van de beweegreden van het schilderen moet
zijn. Niet uit te maken lijkt mij, of de levensvormen voor hem ephemere
verschijningen, schijn vormen van den dood beteekenen dan wel, andersom, vormen
van dood-zijn aspecten van het leven; of, anders gezegd, het tijdelijk-zijnde door
hem wordt begrepen als een spiegelvormenspel van het zijn, maar dit als geen
tegendeel doch een vorm zelf van het niet-zijn - de dood dus begin en eind,
oorsprong en doel van het leven, het eigenlijke en eenige, het absolute ook het
leven beheerschende phenomeen: de moria hem de eigenlijke drijfveer van het
schilderen? Want dit, nooit anders te begrijpen dan als een psychische activiteit
(het bewustzijn controleert slechts en remt soms) kan alleen dàn tot beelden komen
die het leven in vraag stellen als het doodsbesef der psyche overheerschend sterk
is. Voorloopig is niet méér te zeggen, dan dat de relatie leven-dood zeker niet aan
den levenskant het grootste verhoudingsgetal heeft.
Herhalen wij: Op de landschappen is nooit iets belangrijker voorgesteld dan het
andere, is het verschil tusschen organische en anorganische natuur opgeheven, is
het licht van geen tijd, heerscht geen natureele werkelijkheid maar eene andere,
buiten den tijd gesteld in een andere dan onze ruimte, die inderdaad weinig of niet
verschilt van de absoluut onbepaalde ruimte waarin de stillevens zich bevinden,
zooals het licht daar niet verschilt van dat der landschappen. Toch zijn de
landschappen zoo min stilleven-achtig als de stillevens van het landschap komen.
Wel zullen zij daarheen gaan, vermoed ik. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de stof
door het schilderen aan haar zwaarte onttrokken lijkt, op de stillevens als op de
landschappen, waar wij reeds opmerkten hoe een bergmassief niet aandoet als een
zwaardere massa of massaler dan lucht of water. Schuhmacher lijkt mij een zoeker
van de absolute eenheid van het tijdelijk bestaande en altijd bestaand hebbende,
een eenheid achter dit leven - de dood?

V. Figuur en portret
Gaan wij thans tot de vormen van ons leven, figuur en portret. De groep werd door
Schuhmacher nooit geschilderd en als hij ooit een groep geschilderd zou hebben,
dan zeker ook daar elke figuur alleen met zichzelf, elke mensch alleen in zijn wereld.
Want dit is een algemeen kenmerk van alle menschen die hij schilderde: dat zij door
hun houdingen of door de expressie daarvan, dan wel van hun gezichten, zich
afzonderen, ongeacht of zij haast een menschenleeftijd geleden op Corsica werden
geboren, jonge negers zijn of
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jonge Hollandsche vrouwen, of dat hun wereld die is van de muziek of die van door
hen zichtbaar of tastbaar te maken gestalten. Het zijn zonder uitzondering eenzamen.
Schuhmacher ziet den mensch eenzaam of vereenzaamd. Hij is een schilder van
de eenzaamheid van den mensch.
Een moederportret van 1925 beeldt het afgezonderd-zijn in eigen leven en
herinnering (door lange, gesloten lijnen is de zittende figuur ook afgezonderd van
de omgeving, het interieur) nergens onderbroken volgehouden: zoo goed in de
aaneengesloten voeten, in de handen samen in den schoot, als in de oogen die niet
naar buiten doch naar binnen in een eigen wereld van gedachten staren. Terwijl
een busteportret van de moeder in 1918 open is van licht, deel heeft aan de van
buiten met licht doorstroomde interieur-ruimte (de figuur is daarvan niet afgezonderd)
en tenslotte vooral de oogen - van veel vol, zoo goed als de uitdrukking van het
blijkbaar zeer beminde gelaat - opener kijken over de brilleglazen heen. Het verschil
tusschen dit vroege en het latere portret is minder het verschil tusschen de moeder
in 1918 en in 1925 als het verschil in visie en in macht over de middelen om die te
realiseeren, met de stelligheid van de visie samen gegroeid. Niet was Schuhmacher's
moeder in 1925 zoo veel meer eenzelvig vereenzaamd dan in 1918, stel ik mij voor,
maar hij was duidelijker een schilder geworden van zijn eenzaam-zien van den
mensch. Die eenzaamheid van allen, door Schuhmacher geschilderd, is een vorm
van zijn eigen eenzaamheidsgevoel. Anders zou het een of andere model hem
aanleiding zijn geweest tot het schilderen van een vorm van anders zijn dan juist
eenzaam. Schuhmacher is een eenzame.
Het zelfportret van '29 spreekt dat niet tegen, maar is meer schilders-studie van
uitdrukkingsmogelijkheden van lijnen, vlakken en ruimteplans dan een indringend
portret van Wim Schuhmacher, schilder. Het is ook een terugblik in dubbelen zin:
technisch, want op een sindsdien definitief verlaten trant van schilderen; psychisch,
want op tourmenten en problemen die een vermoeidheid nalieten, een zatheid. Ook
daarvan is Schuhmacher dikwijls een schilder geweest. In latere jaren heeft zij het
vlak geruimd voor iets anders. Dat hij het al jong was: het kniestuk in interieur van
de Mulattin (naar het model, door Sluyters vooral bekend geworden) van 1918. Het
is daar de alsemige zatheid van zinnenleven, uitgedrukt in houding, kop, oogen,
mond, gesymboliseerd in de geknakt uitgebloeide zonnebloem.
Het zien van de tijdelijkheid van doelloos bedreven en betreurd zinnenleven
veralgemeende zich daarna tot ontkenning van de zinnelijkheid als een waarde van
het leven überhaupt. De menschelijke figuur, vanzelf het naakt in eerste instantie,
werd zoo ver mogelijk ontzinnelijkt. Het naakt wordt portretfiguur, door geen kleeding
verhuld. Het verschilt van het portret alleen omdat het naakte lichaam
nauwkeurig-evenzeer geportretteerd is als kop of handen. Ook het licht, egaal,
maakt niet het eene van het naaktportret belangrijk ten koste van het andere: de
naakte mensch is in zijn geheele
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gestalte, overal even belangrijk, gezien, meer psychisch-geestelijk dan
biologisch-lichamelijk. Zoodanig naakt is, als de gekleede figuur, gesloten in zichzelf,
gekleed in zijn naaktheid, zinnend van naar binnen gekeerde uitdrukking van kop
en oogen (geloken soms), zinnend van houding. Dat van 1919 zit, zooals het ook
gekleed zou zitten, toevallig op een tafelrand, verloren in gedachten die dwalen,
mijmeringen als komen en gaan, geheime wereld van het individu, gezien maar niet
bloot gelegd, gezien, maar geëerbiedigd, zonder eenige neiging tot de
dilettantistisch-eenzijdige sexe-psychologie van veel naturalistisch-sensualistisch
naakt-schilderen.
Het zittende is een naakt in interieur, het liggende van 1933 een naakt i n e e n
o n b e p a a l d e r u i m t e a l s d i e d e r s t i l l e v e n s . Die ruimte was ook reeds
om den Blinde, symbool van alle vragen waarop geen antwoord ooit is, en om andere
figuren, ook om portretten. Maar de geplooide witte doek waarop dit na-zinnende
naakt ligt - zachter van alsemigheid de expressie van den kop - is evenmin
onderhoorig aan de onbepaaldheid der ruimte geschilderd als zoodanige doeken
op verschillende stillevens. De sprong dien Schuhmacher maakte ging naar het
naakt in het landschap, het kleine: lichaam geworden zomerdroom van het leven sluimerend in een landschap naar de werkelijkheid van een zomerlandschap
verdroomd tot ontijdelijkheid, d e z e l f d e v a n v e l e l a n d s c h a p p e n .
***
Beteekent dit kleine naakt een keerpunt in het schildersleven van Schuhmacher, in
zijn verhouding tot leven en dood? Er is iets open gegaan, doorgebroken in hem
en er valt een bloei te voorspellen, die ook een zachte bloei van de kleur zal blijken.
Het is mij alsof hij den overkant heeft bereikt van waar hij eerst lang heeft vertoefd.
Het bewustzijn van de tijdelijkheid van alle leven, bitter gevoeld of berustend
aanvaard - dat is wat hij door den mensch beeldde - implicite van de overwinnende
boventijdelijkheid van den dood lijkt verkeerd in een bewustzijn van ook de
boventijdelijkheid van het leven, anders-gelijk aan die van den dood. Schuhmacher
zou dan gestegen zijn van een, door individueele gevoelssferen omcirkelde conceptie
van het probleem leven-dood tot de hoogere, van het individu lossere erkenning
van een a-problematische verhouding tusschen leven en dood, gelijkelijk deel
hebbend aan de ontijdelijke orde van het al. Dan zal uit zijn beeltenissen het
zinnend-vragen de verdwijnen als het bitter of gelaten betreuren, zal ook verdwijnen
wat lang de laatste zuivering weerstond: rest van verkeerde gevoeligheid, van
sentimentaliteit.
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Spaansche reisnotities van een architect
Door Arthur Staal

IK durf het door mij geziene niet in te deelen volgens de groote stijlperioden, daarvoor
heb ik alles nog te vlug en te onvolledig gezien, maar daar ik mijn reis per motor
maakte, heb ik wel harmonischer en vloeiender de verschillen der onderlinge
provincies in elkaar over zien gaan. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik niet vervuld ben
geweest van de gedachte dat de Schoone Bouwkunst het belangrijkste symptoom
was in Spanje; maar zij is natuurlijk wél de ruggegraat voor de reis en haar
indeelingen geweest. De architectuur is hier trouwens ook ongedwongen en zonder
groot ontzag behandeld: er zijn nauwelijks voorbeelden te vinden van zuivere
scheppingen uit een bepaalde periode, zooals het Escorial; meestal zijn de
bouwwerken een conglomeraat van de meeningen van verscheidene generaties,
die trouwhartig en zonder ontzag hun eigen scheppingen aan de bestaande breiden.
Dit heeft tot typische, en dit heeft tot afzichtelijke beelden geleid en de z.g. moderne,
klassisistische en dergelijke aanwinsten zijn de meest ergerlijke (zooals Tetuan b.v.
is gezegend met de aansluitende ‘moderne’ stad, daar kan men haast van
vandalisme spreken).
Het is kort geleden dat de Spanjaard heeft leeren inzien, dat er schoons in zijn
land te bewaren viel, met dat al is hij ook aan de burgerlijk leelijke periode toe.
Behalve in Andalusië, is men, eveneens bij ons, de kluts van het bouwen naar 't
gezond verstand kwijtgeraakt. En evenals bij ons en elders verrijzen karakterlooze
bastaards in beangstigende massa's. Waarom moet nu al het gewone ergerlijk en
lomp gemaakt worden door een hang naar ‘boven z'n stand’. In Andalusië bouwt
men een huis als een huis, eenvoudig en goed, en gebruikt de moderne middelen
daarbij vanzelfsprekend. Typeerend is echter dat men zelfs daar ook geen prijs
schijnt te stellen op een mooie situatie, een fraai of ruim uitzicht. Zoo zijn dan ook
vrijwel alle hotels die ik bezocht, in de drukste straten gelegen, terwijl de prachtigste
pleintjes en uitzichtpunten door kazernes, garages of kerkhoven ingenomen zijn.
Men schijnt zich alleen op de handelsreizigers te hebben ingesteld. Dat is zeer
jammer, want Spanje is een prachtig land, en wanneer al die caballeros, die hun
dagen met niets-doen verslijten achter de groote winkelruiten der clubs, eens de
handen uit de mouwen staken, zouden er vele der nu bestaande bezwaren uit den
weg geruimd kunnen worden.
Ik heb een roerige politieke periode en veel slecht weer getroffen.

1)

Deze notities zijn door de redactie gekozen uit het rapport door den winnaar van den Prix de
Rome uitgebracht aan de Commissie van Toezicht op de Rijks-Academie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam. Als zoodanig moeten ze gelezen worden, niet als een zorgvuldig
gecomponeerd verhaal. Het is een der laatste verslagen van het Spanje van vóór den
burgeroorlog.
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Tegen einde Januari ben ik per motor van Amsterdam vertrokken en langs de
prachtige cathedralen van Amiens en Beauvais naar Parijs gekomen; naar Bordeaux,
deels door overstroomde gebieden, Orléans, Blois, Poitiers en Angoulème,
stormachtige regendagen, snel invallende duisternis, nat glimmende asfaltslierten,
druipende peppels met de mistletoe-proppen: een heel ander beeld, dit landschap,
dan zooals ik het reeds kende te midden van bloemen en zon en heerlijke avonden.
Baskische provincies
Bordeaux-Biarritz door oneindige dennenwouden, zwaar gehavend door storm
en regen. De stammen der dennen waren volgeprikt met busjes, om hars te winnen.
En na S. Juan de Luz, modeplaatsje met een modern casino van Mallet Stevens
in decoratief cubisme, de Spaansche grens, die ik 6 Februari passeerde en.... de
zon. Stralende zon leidde mij binnen, zoodat ik dan ook niet anders geloofde, dan
dat het zoo zou blijven en dat het zoo behoorde. Helaas, den volgenden dag zette
een meer dan guur en ongeregeld regenweer in. Slechter is het nooit in Spanje
geweest dan dit jaar, beklaagde men zich!
De prachtige noordkust, slingerend langs het kustgebergte en de felgroene zee
genoot ik tot Bilbao, een rustelooze ongeordende stad, hoogst ongemoedelijk
gesitueerd in het dal van de Nervion onder de eeuwige smook en mist van de zware
industrie, hoogovens en mijnen, voor welke men de beste plaatsen aan zee inruimde.
Overigens is de moderne industriebouw in de noordprovincies uitmuntend, zuinig
en precies goed, zonder dat ongelukkige sentiment met dikke tranen, dat den
industriebouw ten onzent zoo dikwijls verpest, en er een voor den Zondag
opgedirkten ‘meneer’ van maakt. Langs den weg zag ik dikwijls uitnemende
gewapend beton constructies, ik denk van Duitsche of Fransche aannemers-firma's.
Ook de stadswoningbouw toonde zich modern, hoewel dat meestal bij een ruim
stratenplan en een gladderen gevel bleef.
Nieuw en Oud-Castilië
Dan Burgos, dat ik door een vreeselijken regen, die dagen en dagen aanhield,
bereikte door een ruim en glooiend, okerkleurig landschap van onafzienbare verten.
De cathedraal van Burgos blijft de vreemdste kerk voor mij, die ik in Spanje zag.
Van reusachtige maten, in de meest verwarrende afwisseling van vorm, van niveau,
verspringende trapbordessen, een onontwarbaar bosch van exotisch rare boomen,
pinakels, torens, het cimborium. Dat lijkt niet gebouwd, niet gestapeld, veel meer
grillig gegroeid of gehouwen en weggeslepen uit de rots, waartegen zij nog leunt,
en waarop de ruïnes van het kasteel van den Cid nog rusten. Versteend, machtig
en prachtig, en voor mijn begrip niet Gothisch.
De aan de straat liggende kloostergang, die een verrassenden inkijk in den
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kloosterhof geeft, is met die van de cathedraal van Barcelona de schoonste die ik
zag. De ruimtewerking en het licht worden door de dichtgetimmerde bovengalerij
wel zeer verknoeid; maar het was koud, vinnig koud, en het geloof schijnt niet meer
dat vuur te geven van weleer. Door deze dichtingen, zoowel gemetseld als
getimmerd, en door de van buiten afgesloten priesterdiensten van koor en klooster
is zeer veel bedorven in Spanje's kerken.
Koude, koude en regen, maar een oneindig grootsch landschap, in oker en
bruinroode kleuren, waar de wijnstronkjes zwart en rhythmisch lijnen in trokken.
Verspreide en beangstigende tafelbergen, Palencia's cathedraal, laat-Gothisch,
onvoltooid en van schoone lichte ruimtewerking. Een Hollandsch triptiek, Vlaamsche
gobelins. De crypt was interessant door de pas ontdekte West-Gothische
overblijfselen van de oudere kerk. De koster wees mij op S. Juan de Baños, op den
weg naar Valladolid, Spanje's oudste West-Gothische kerk, 7de eeuw, eenvoudig,
onaanzienlijk van buiten maar met zeer fijne detailleering in profielen en kapiteelen.

Het landschap is onvergetelijk weidsch, de aarde donkerrood. Ik passeer de eerste
holwoningen, een heel termietendorp, rondom overstroomde velden.
Valladolid: weer de in deze provincies voorkomende galerijen langs de straten,
(zooals b.v. ook in Bologna) weer het met galerijen omzoomde centrum, de plaza,
waar de gansche stad elkaar op bepaalde uren al heen en weer drentelend bekijkt;
met dit slechte weer weet ik deze droge wandelingen te waardeeren.
De renaissance-cathedraal van Juan de Herrera is voor mij direct ‘architectuur’;
zeer groot van maten, wat koel in discipline en ordening, maar zeer indrukwekkend
in zijn ascetische en mathemathische bewustheid.
Merkwaardig zijn de laat-gothische façades van Simon van Keulen voor de S.
Pablo en de S. Gregorio, in pathetische, overrijke sierzucht met wapens, bloemen,
planten en figuren beladen. Zoo rijk en overvloedig, dat het ook niet verder strekt
dan de voorgevel en dan plotseling overgaat in allerakeligste naaktheid, het een
noch het ander stimuleerend. Men rekent dat valschelijk onder architectuur. Beter
was de eenvoudige S. Benito, met de kolossale opene twee-verdieping hooge
torenhal. Verder het geboortehuis van ‘onzen’ Philips.
Aan den weg naar Medina del Campo, met de baksteenruïnes van het Castillo
de la Mota, dook nog een mooi kasteel op, te Simancas, waar Philips II
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de wijsheid heeft gehad er het ontzaglijke rijke Spaansche kroonarchief te doen
bewaren, ver van alle slagvelden en plundering.
Over den ouden heirweg Madrid-Coruña, door een steeds woester landschap
met pijnen, over Villacastin en dan nóg woester, kaler, onherbergzamer en hooger,
steeds hooger en kouder: Avila.
Graniet ommuurd, in dezelfde kleur der omliggende bergen, fel besneeuwde
toppen van de barre barricade der Sierra de Guadarrama, die ál strenger den horizon
afsloot. Prachtige aanblik, deze romaansche stad, het streng en ongenaakbaar
omsluitende vierkant van de bekanteelde ommuring met de poorten en torens.

De cathedraal, die met zijn apsis in den verdedigingsmuur is opgenomen, sterk en
glad, terwijl binnen de dubbele omgang op slanke zuiltjes rust, een krans van kapellen
rondom.
Bij den hoofdingang verschrikken twee barbaarsche, granieten wildemannen; er
steekt toch nog veel heidensch in Spanje, in Zaragoza ook al twee van die
geestverdrijvers!
Het klooster Santo Tomas uit 1482 bezit drie achter elkaar aan sluitende, twee
verdieping hooge kruisgangen en een mooi kerkje. San Vicente, in de 12de eeuw
begonnen, is hard gerestaureerd, San Pedro is met zijn rondbogigen portalen veel
mooier gebleven. Overigens worden de silhouetten van alle torens eenigszins
verzwaard door de enorme nesten, die de ooievaars erbovenop strooiden. Ik begrijp
trouwens niet, waarom die beesten zich de reis naar Spanje niet bespaarden, om
maar liever bij ons te blijven, want het venijnig gure weer maakte het verblijf hoogst
onaangenaam: toch maakte deze stad een trotschen, onverbiddelijken indruk op
mij, eenzaam in dit woeste landschap, grootscher dan Carcassone met die
vervelende gerestaureerde daakjes van Viollet-le-Duc.
Segovia is direct charmanter, liever, met zijn heelemaal niet onvriende-
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lijke Alcasar, zijn stadsgroepeering om de kloof, zeer diep soms, van de Eresma,
deels ook met oude muren, die echter soepeler schijnen te omsluiten. Alles
domineerend, ieder vér silhouet markeerend, kolossaal vanaf den toren het groote
Romeinsche aquaduct, een stuk ingenieurswerk van onverschrokken maten en
zelfbewuste soliditeit, soms 28 meter hoog, zonder mortel gestapeld, 800 meter
lang, majestueus heenloopend over de kleine huisjes, het pieterig marktgewoel, de
kleine menschjes en de duizenden jaren.

Een groot voorbeeld voor ons van de Nieuwe Zakelijkheid, die vooral zoo zijn
aangewezen op de utiliteit, dit tot architectuur geworden nuttigheidswerk. Het is
immer aangrijpend om een nalatenschap van zooveel eeuwen her zoo ongeschonden
te aanschouwen. Misschien is de Pont du Gard nog schooner in zijn eenzaam
landschap, of de vrijwel onbekende brug van Alcantara, 6-bogig over den Tajo, 58
meter hoog, 188 meter lang, waarvan de schilder Huidekoper mij eenige schetsen
toonde.
San Martin, San Millan en San Lorenzo zijn mooie romaansche kerkjes met de
voor Segovia vooral typische zuilenhallen aan de west- en de twee langs-zijden.
Deels dichtgemetseld, deels gelukkig weer vrij gemaakt, geven deze met prachtige
kapiteelen getooide kolommetjes aan den verder onopgesmukten baksteenbouw
een groote bekoring. Het even buiten de stad liggende tempel-ridder-kerkje Vera
Cruz is zeer fraai, vooral ook omdat het belangwekkend interieur met de overwelfde
omgang een geheel vormt met den mathematischen 12-zijdigen centraalbouw.
El Parral is een zeer vervallen, maar prachtig kloostercomplex. Buiten de stad
een prachtige baroc-poort.
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Tenslotte de gelige cathedraal met een wijd trappenbordes, waaruit de 110 meter
hooge toren oprijst, één der allerlaatste actes van de Spaansche Gothiek, voornaam
en licht van interieur en met een indrukwekkend cimborium. Aansluitend een
bepijnboomde kruisgang.
In een dichten regen wandelde ik naar La Granja, San Ildefonso, het door Philips
V gestichte Spaansche Versailles; aan den voet van de immense
Guadarrama-toppen, die met hun sneeuwmassa's de perspectivische werking van
de kostbaar aangelegde tuinen, lanen en paden, en de vernuftige waterwerken tot
geringen indruk terugbrengen. Het slot is groot maar bevalt mij niet; mij dunkt dat
de tuinen in den zomer wel heerlijk zullen zijn, al mist men er ook de genialiteit in
van Le Nôtre.
Na deze omzwervingen Madrid-waarts, door ijzige koude en een vlijmenden wind,
door sneeuwstormen en nevels over de meer dan 1500 meter hoogen pas van de
Guadarrama. Door een verlaten, boomlooze en rivierlooze maar zeer weidsche
vlakte, en plotseling ligt daar de hoofdstad van Spanje, even ongemotiveerd en
onverwacht als Rome, alleen.... niet zoo prachtig. Dit bijna geografische middelpunt
werd tot middenpunt van het spoorwegnet genomen en is daarna pas uitgedijd en
groot geworden. Madrid heeft geen zonnige jeugd en geen dadenvolle
jongemannenleeftijd gekend en was er het Prado niet, een ééndaagsch bezoek zou
voldoende zijn.
Vanuit Madrid bezocht ik Toledo en Aranjuez gedurende zes dagen.
Het is einde Februari: meestal is het zeer koud en guur, met onophoudelijke
regens en dan is het onherbergzaam in Spanje. Men is niet ingericht op koude,
wanneer het drie dagen zoo guur regent, is iedere Spanjaard ziek, dan loopt alles
zielig in elkaar gedoken als kippen met ingetrokken kop, dan zingt en praat men
niet. Men plaatst onder de tafeltjes potten met gloeiende houtskool en dat is een
walmende sensatie! De verwarming is altijd stuk, of is even warm op het moment
dat de reizigers verwacht worden, ‘warm water’ stáát slechts op de linkerkraan, en
het electrisch licht brandt en knippert op halve kracht.
Alles staat blank om Toledo, en men schuift daarom alle optredende ongenoegens
op rekening van de overstroomingen. (Zooals de eigenbouwer in Amsterdam bij
een niet functioneerende W.C. de schuld op de schoonheidscommissie schuift
tegenover zijn huurders).
Soms schijnt de zon en blauwt de hemel echter, zoodat ik versteld sta van dat
alles doordringende licht. Het zich 't eerst aankondigende Alcazar, nog grooter en
barscher uitstekend boven de kringelende Moorsche straatjes, stijgend, dalend,
onontwarbaar, is niet te bezoeken, (Het wordt als officiersschool gebruikt).
Het is vooral de rivier met zijn prachtige bruggen: de hoogbogige Puente de
1)
Alcantara (dwaze naam) ) en de Puente de S. Martin. De woeste rumoerende

1)

Letterlijk: brug de brug.
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Tajo sprong wild tegen de pijlers der paraboolvormige bogen. Rondom de stad en
vanaf de omliggende bergen is Toledo vooral schoon: de diepe Tajokloof met de
bruggen, omknellend de daar niet buiten komende stad, en dan plotseling de kloof
die zich uitvouwt tot de weidsche Vega, het vruchtbare dal der Tajo, dat ik later
volgde tot Aranjuez.
Hier worden de vensters klein, de huizen keeren zich in, richten zich naar binnen,
het interieur schikt zich om het patio, het wordt mij vreemd te moede, hier beginnen
de Mooren, de hoefijzerboog, de echte, niet meer die smakeloos geïmiteerde
burgermansmaneschijnbogen, waar Spanje ook vol van zit.
Hier begint ons gedroomde Spanje, en helaas zoo duidelijk, dat de stad haast
ondragelijk is door het toerisme.
De Gothische cathedraal is, als plastiek, onvindbaar tusschen de kronkelstraatjes
verborgen, alleen aan een scheef pleintje toont hij zijn voorgevel; vanuit de
kloostergang ontwaart men ook iets van z'n vormen. In 't interieur geven de hooge
gewelven en de bundelpijlers een sterken indruk, verlevendigd door de kleurige
ruiten van 15de eeuwsche Hollanders. Onnoemelijk vele kunstvoorwerpen en
plastieken, waaronder van vele niet-Spanjaarden sieren het innerlijk. Niet bepaald
onvindbaar is de merkwaardige 14 meter hooge Christobalon, geschilderd op den
wand van het dwarsschip.

Santa Maria la Blanca, voormalige synagoge uit de 12de eeuw, heeft mij zeer
bekoord, haar vijf-schepig interieur met de blanke kolommen en de rijke kapiteelen,
die de hoefijzerbogen met de prachtige friesen erboven dragen. Ook de Sinagoga
del transito, prachtig het sobere, vierkante, zich prachtig verhoudende interieur,
waarin de ineens zeer verfijnde achterwand en friezen, in gipsplaten gedrukte
motieven van arabesken en Hebreeuwsche letters, fijntjes rose en groen getint.
Nog een ander klein moskeetje, bijna van West-Gothische architectuur, is de
eenvoudige Santo Cristo de la Luz.
S. Juan de los Reyes (de Katholieken) uit de 15de eeuw is mij te triumfantelijk,
met de overdadige, uitbundige sculptuur. Alles scheurde trouwens op schrikbarende
wijze en de heele kerk stond vol met steigers (wat niet belette dat men rustig 2
pesetas entree rekende).
Verder bezocht ik nog de hospitalen S. Juan Bautista met een door een
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tweeverdieping hooge colonade in tweëen verdeelde patio (binnen een mooie
apotheek met gezellige oude potjes en kastjes) en Santa Cruz de Mendoza, met
een pittoresken voorgevel en een interieur dat verbouwd werd.
Santo Tomé, een vroegere moskee, met een prachtig mudejar-torentje en een
beroemde Greco (er hangt natuurlijk een dik gordijn voor, dat slechts wijkt voor een
peseta).
Natuurlijk het Grecohuis en museum, waar ik maar weinig aandacht voor kon
vinden (barbaar die ik ben).
Aan de prachtig kronkelende Tajo, die ik van Toledo volgde over een fantastisch
slechten weg, ligt het koninklijk paleis met z'n beroemde tuinen, Aranjuez:
grootendeels was het bezoek aan de tuinen en de dépendances onmogelijk door
de overstrooming. Zoowel het paleis, als het casa del Labrador getuigen in hun
inrichting nu niet juist van den hoogen smaak der vroegere bewoners; een pompeuze,
weinig nobele en daarbij onzinnig kostbare bende.
De strenge groepeering der paleizen en dépendances geven door het
militair-strenge rhythme der galerijen rondom wel een groot geheel met de
geometrische tuinen. Het geheel docht mij niet typisch Spaansch en.... de lente
ontbrak aan de charme der tuinen.
Madrid vond ik weer, zooals ik 't verlaten had: vol demonstraties, stakingen,
uitval-auto's en gewapende uniformen. Na een laatste bezoek aan den Gezant
vertrok ik naar Barcelona.
(Wordt vervolgd)
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De groote Zorzi
Fragmenten
Door C. en M. Scharten-Antink
Eerste hoofdstuk
I
DE klokken luiden! In de zoele stilte van den herfstmiddag zijn zij plotseling stormend
losgebroken. Hoog in den Campanile van San Marco, als door een dronkenschap
bevangen, tuimelen zij bonzende door elkaar, en aan het einde van het plein
antwoordt fel het doordringend geklepel van San Giminiano.
De duiven, opgeschrikt, strijken neer van de gevels en wieken weer op in
wervelende vluchten.
Hoort, de torens van San Mosè en van San Zaccaria hebben het onstuimige sein
verstaan. En Santo Stefano en San Francesco della Vigna en San Giovanni in
Bragora, - álle klokketorens van Venetië stemmen saam in de toomelooze, bronzen
orgie, zich uitvierend over de stad.
- Een koopvaardijvloot! heeft de torenwacht gemeld. Een koopvaardijvloot is in 't
zicht!
De Koningin der Zeeën waakt op uit haren weeldedroom. 't Is, of het glanzend
gelaat van de Kapel der Doges van een nieuwen luister zijn gouden mozaïeken
stralen doet! Een koopvaardijvloot!.... De koopvaardijvloot uit den Levant! Geen
goed Venetiaan, wien niet een heugelijke vonk in de oogen springt!
Uit de vergulde Schrijverspoort van het Dogenpaleis komen zwermen edelen naar
buiten; de vergadering van den Grooten Raad is op het gebeier der klokken
aanstonds geschorst. En aan den overkant der Piazzetta loopen de kooplui hun
beluifelde winkeltjes uit; ook de bakker met zijn witte meelgezicht en de slager, die
zijn groote handen schoonveegt aan het bebloede voorschoot. De steenhouwers
in hun werkhutten aan den voet van den Campanile staken hun gebik. Op de
vischmarkt langs het wijde Lagunewater, vóór de zonbegloorde
graanpakhuizen-in-aanbouw, houden achter hun marmeren tafels de vischverkoopers
de hand boven de oogen, - maar van de kade af is de vloot nog niet te zien.
Nauwelijks is zij tusschen de twee kasteelen van den Lido doorgevaren.
Van alle kanten, uit de Merceria, en door de poorten in de bogengang der
Procuratieën stroomen de menschen het plein op en spoeden zich, de Piazzetta
langs, naar den oever.
Feestelijk luiden de klokken! De kerels van het Arsenaal hijschen haastig de
standaarden met den Leeuw van San Marco langs de masten, die ver-
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rijzen op hun vierkante, houten voetstukken, recht tegenover de Dogenkapel. Het
is een groote dag! een handelsvloot, die thuisvaart; een handelsvloot, die men lang
in gevaar had gewaand!
- Het zijn de galeien uit den Levant! de galeien uit Beiroet! herhalen de kijkers
elkaar.
- 't Konvooi der Morosini's!
- Uit Chioggia werden ze gemeld!
- 't Gerucht was valsch, dat zeeroovers ze aanvielen!
- Het wás niet valsch! De aanval werd afgeslagen!
- Als ook een Contarini zeeschout is!
- Eén schip werd onreê met den storm....
- 't Bleef achter in Durazzo....
- Zijn het er acht of zeven, de galeien, die op komst zijn?
Plotseling is er, vanaf de kade, een kijken-óp naar het Dogenpaleis, dat met de
blankte zijner Gothische galerijen, onder het wijde, bleekroze voorhoofd, gloeit in
het gouden herfstlicht. Daar, onder den rijk gebeeldhouwden spitsboog van het
middenbalkon, wijkt een gestalte achteruit; een rood gezicht met een langen, witten
baard en genepen oogspleten speurt belust de verte in. Door de open rozetten der
balustrade schemert het karmozijn van zijn gewaad.
- De Doge! 't Is de Doge!
- Barbarigo! De Doge!
- Hij komt uit de zaal van den Grooten Raad....
- Hij heeft zijn kroonhoorn niet op!
- Die draagt hij niet elken dag!
- 't Is de Doge niet!
- Hij wil niet worden herkend, de oude vrek!
- 't Is de Doge! de Doge!
En Agostino Barbarigo's edelaardig gelaat wijkt schril terug achter de Gothische
rozetten.
Vol volk is de Riva degli Schiavoni, Alle standen woelen er dooreen: groepen
metselaars, die werkten aan den nieuwen achtergevel van het Palazzo Ducale, het
schootsvel nog voor; boeren, een veer op hun stroohoed, het lange mes aan den
gordel; Duitsche kooplieden in korte mantels, van rossig marter omzet; bont
betulbande Turken; jongens van de straat, het bovenlijf bloot aan den warmen
September-namiddag; Dalmaten met hun stijfgeplooide witte rokjes; Joden, van
verre al herkenbaar aan hun gele mutsen; maar ook de edelen van Venetië in hun
deftige, zwarte toga, het nauwe, zwarte kapje op den uitstaanden haarbos. De
menigte schuift eerbiedig terzij, waar zij gaan. En opeens herkent men Carpaccio,
den vermaarden schilder met zijn hartstochtelijken baardkop, en aan wiens
doorborende oogen geen ding schijnt te ontgaan.
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ZORZI DA CASTELFRANCO, VERMEEND ZELFPORTRET
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En al wie verwanten op een der galeien heeft, of belang bij de lading, gaat in een
gondel of sloep het konvooi tegemoet. Weldra wemelt het glanzende water van
tallooze vaartuigen, donker warrelend in het licht. Ook vanuit het Canal Grande
naderen, langzamer dan zij wel willen, de bootjes met rusteloos geroei. Daar vaart
de zwarte schuit van den Cijns voorbij. En verderop, onder een laag paviljoen, door
een Perzisch kleedje overdekt, daar zit in zijn gondel de oude Morosini. Zijn bleeke,
magere kop vorscht vooruit. Achter hem reppen de roeiers de riemen.
En aldoor luiden de klokken!
Eindelijk in den verren zonnenevel over het water, bloeien als bloemen, bol in
den zachten zeewind, donkergele en warmbruine zeilen te voorschijn. Het zijn de
galeien! Het zijn de galeien uit Beiroet!
En naarmate zij naderkomen, worden ook hun slank-gesnebde rompen zichtbaar.
Als glinsterende vinnen aan hun gewelfden buik bewegen te weerszij de reeksen
riemen. Met vreemde figuren zijn de zeilen gelapt, roodbruin op vaalbruin, bleekblauw
op geel, of beschilderd zijn ze met letters, kruisen, zonnen. Gouden fonkelt een
gevleugelde leeuw, steunend op zijn Bijbelboek, aan elke voorplecht. Van elken
grooten mast golft, met vijf kronkelende slippen, de roode leeuwe-standaard van
San Marco. En van de zon doorschitterd, rijst op elken achtersteven, meter-hoog,
de vergulde scheepslantaren.
Langzaam glijden zij nader; de riemen zijn ingetrokken, want langzij verdringen
zich de gondels, de barken, de booten. Aan boord is het een groote vreugde, een
omhelzen van vaders en zonen, van broers, van vrienden. En het verlangende
vragen van allen gaat uit naar de lading: wat brachten zij mee uit de Krim? wat uit
Konstantinopel, uit Smyrna, uit Beiroet? Het hart van Venetïë zingt in het geroes
der vroolijke stemmen.
Maar het is niet eens noodig de balen en korven open te maken om den inhoud
te kennen. De galeien geuren! Zij geuren Oostersch, zoet en sterk tezaam; zij geuren
naar kruidnagelen, naar benzoë, naar sandelhout en notemuskaat.
Schatten ook brachten zij mee, de galeien, aan tapijten en parelen en zijde uit
Azië, aan pelswerken uit Rusland; en wel twintig slavinnen, prachtige meisjes uit
Georgië, zacht als rozen en even ongerept.
Aan den wal turen de menschen naar de statige driemasters, drijvende
schatkamers, sierlijk van vorm en van beloften vol.
Vijf varen er voort, het Canal Grande tegemoet. Zij varen naar de Cijnskantoren
aan den overkant en dan verder naar de aanlegstijgers van den Rialto. Op de plecht
van den voorste, naast den Zeeschout, staat, gebogen in zijn trots, de ommantelde
gestalte van den ouden Morosini.
Maar op twee schepen - wie zijn hun pachters? wie hebben paleizen hier nabij?
- schijnen de cijnsmeesters al gereed te zijn. Zij wenden het roer en, strijkende de
bruine en okergele zeilen, naderen zij de Piazzetta. De
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schaduw, blauw en koel, hunner hoovaardige snebben, verwint de warme zonnekade.
De verwachting der kijkers, der kooplieden, is kwellend als een dorst. Wat gaat
er uitgeladen worden?
De dragers bekransen zich met een linnen rol, en zoo, boven op hun hoofd, torsen
zij de zware balen, de vreemd-gevlochten manden, de kisten van satijnglad hout,
met onleesbare teekens bemaald; op een draf dragen zij ze de bruggeplanken over
en verdwijnen in het duister der stegen.
't Wordt afgeroepen en opgeteekend, het gaat van mond tot mond, wat zij al uit
het ronde ruim opvoeren tot het rijke en altijd rijkere Venetië. Het is kamfer en aluin
en weede, het is lak en gember, aloë en myrrhe. Dan zijn het blauw bestoven zakken
indigo, die worden neergeploft. Veel bekijks hebben de bundels olifantstanden,
saamgesnoerd door koperen koorden. Sommige balen, wordt er gezegd, bevatten
hermelijne-velletjes, en andere sabelbont, en nog andere rollen bombazijn.
Sterke geuren stijgen den omstanders den neus in, dat zij fniezen. Het zijn de
korven kostbare peper en edele kaneel. Een rijkdom is het: drie-en-zestig kratten
kaneel, en peper.... driehonderdvijfendertig! - Driehonderd-vijfendertig korven peper!
herhalen opgetogen de menschen elkaar. Negentig goudducaten en meer schat
men de waarde per korf.
Plotseling loopt er gelach onder de kijkers: twee apen zitten elkaar te vlooien voor
een der open raampjes van de kajuit.
En het uitladen - wierook en was en vaten wijn - kent geen respijt, voordat, achter
de verre paleizen van het Canal Grande, smeltend in een brandende luchtzee, de
zon ondergaat; het water verkabbelt den vurigen gloed.
De dragers vegen zich het zweet uit den hals en hurken neer langs den wal. De
koopwaar, die de cargadoor thans vrijgeeft, heeft de kracht hunner spieren niet
noodig. Het zijn de slavinnen, die het schip verlaten; vier, tien, twaalf, twintig meisjes,
kinderen nog; Tartaarsche, Circassische. Nauw in haar witte kleed gewikkeld, 't
gelaat omspannen van een sluier, de oogen neergeslagen, komen zij met kleine
passen voorzichtig de loopplank omlaag. In de menigte opent zich een geul. Onder
geleide van een zwaargebuikten Turk gaan de maagden uit het Oosten aan de stil
geworden kijkers voorbij.
De avond daalde, en de laatste naschijn der weggezonken zon verlichtte een
droomend jongensgezicht.
Ook hij was op het gebeier der klokken zijn werkplaats ontsnapt om naar de
galeien te gaan kijken.
Hij had de roestbruine zeilen gezien met hun roode zonnen en kruisen, zooals zij
voeren voor de gouden verten van het amber-doorvloten water.
Hij had een vreemden handelaar gezien, die een zonderlingen, rozerooden,
pluizigen vilthoed droeg en een donkergroenen mantel met oranje opslagen.
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Ook had hij een adellijken pronker gezien, met onder zijn kort, lichtblauwfluweelen
jasje uit, één been vermiljoen en één been lilagrijs, van gouddraad en parelen bestikt;
en aan een gouden ketting voerde die een wonderschoonen, jongen luipaard, wiens
oogen gloeiden als groen vuur. Met wijd veeren de passen volgde sluik het glanzende
roofdier, als in de betoovering van een droom, den vermiljoen en lilagrijzen zwier
der slankomspannen beenen.
Drie dingen had de jongen gezien en lang doordroomd in zichzelf. Doge noch
volk noch scheepslading hadden zijn aandacht gevangen gehouden. Rosse zeilen
voor een gouden verte had hij gezien; en een vreemden handelaar in groen en
oranje, met een rozerooden pluishoed op; en den jongen patriciër, die zijn jachtdier
meevoerde aan een gouden ketting.
En uit het bleeke kindgezicht van een Circassische hadden hem oogen aangeblikt,
zoo zacht en diep, dat het hem was, alsof hij werd verwond.
In de Westerlucht doofden de vlammen tot grauwe flarden en geronnen bloed.

II
Hij was een jongen van dertien jaar, rank van lichaam en frank van gelaat. Hij had
het loutere van het land, en tegelijk de zachte manieren, die voortkomen uit een
diepen aard. In den overmoedigen, kastanjebruinomlokten kop met de zonverbrande
neus en wangen en den eigenwilligen mond, hadden de grijsblauwe oogen onder
de zware, donkere brauwen een schouwenden blik, die verwonderde.
De gedachten gekleurd door de schoone en grillige beelden van dezen avond en
in het hart iets wonderlijks, iets van verlangen en van onbestemd geluk, sloeg hij al
peinzende den weg in naar huis.
Hoog in den Campanile sloeg het zeven uur, toen hij de Piazzetta overstak. Hij
zag naar boven; het avondblauw was nog gedrenkt van heimelijk licht. - Wat zal het
mooi geweest zijn, dacht hij even, die hooge, gouden spits, toen die nog bovenop
den hoogen toren stond! Hij had die spits nooit gezien, want hij was pas een goed
jaar in Venetië. Twee jaar tevoren was er de bliksem ingeslagen; nu dekte een plat
dak het bouwwerk af.
De kapel der Doges was gesloten; maar de mozaïeken, de goudbronzen paarden,
de marmeren torentjes en het kruivend bladfestoen, het gloorde alles nog na in een
onnaspeurlijken gloed, als was 't uit eigen, diepe glorie. Daarachter deinsden de
grijze koepels de peillooze schemering in. Doch de roode plavuizen, waarmede het
plein was bevloerd, zij leken, warm nog van een daglang zon, het verscheiden
avondrood gevangen te houden.
Hij koos niet de Merceria, al mocht dat ook de kortste weg naar den Rialto zijn.
Alle winkeltjes zouden er slapen achter hun geloken luiken. En hij hield
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ervan te dwalen door Venetië's avontuurlijken doolhof, waarin hij nog vaak het spoor
bijster raakte.
Door schemerige stegen liep hij, waar nu en dan een taveerne een geheimzinnigen
inkijk gaf in schaars-beschenen verwulven vol rumoer en gezang. Op den hoek van
een dwars-slop bloeide een altaarlampje voor een sluimerende Madonna; 't was de
eenige straatverlichting. Tot tweemaal toe passeerden hem een paar gemaskerden;
doch hij was niet bang uitgevallen. Dan voerde een bruggetje over donker-glanzend
water, waaruit vaag paleizen rezen; door het hekwerk van een poort gloorde een
roodig schijnsel en kleurde het duistere gespoel.
Plotseling, van omhoog, door een open spitsboogvenster, klonk, gedempt, een
ruischend snarenspel. Hij bleef staan en luisterde.... Dan ving een andere toon te
zingen aan, een stem, die enkel haar geluid, geen woorden had; een klank, zoo
edel-schoon, als kwam die uit een bovenmenschelijk hart. En het zachte
snaren-geruisch weefde daarachter zijn vredige verte.
Gansch verloren stond hij in het onbegrepen wonder. Nog nimmer had hij een
viola gehoord.
Hij stond er, hoelang wel niet! Totdat eensklaps een dienaar de blinden en het
venster sloot, en dof het paleis voor hem oprees, met binnenin, nauwlijks nog
waarneembaar, de geheimzinnige muziek.
Hij liep verder; en andere bruggetjes ging hij over en andere stegen kwam hij
door, waar 't volk bij het rossig licht van oliepitten langs de stalletjes vol eetwaren
drong. Op een verlaten pleintje, dat hij niet kende, stond een weifelend verlichte
kerk. Hij bemerkte, dat hij verdwaald was en keerde terug. Maar al gauw hervond
hij zich; hij beklom de hooge, houten brug van den Rialto en zag, bij de opkomende
maan, de Levantsche galeien, zwarte, rankgesnebde schimmen met het
raadselachtig rag van hun touwwerk en den flauwen lichtschijn der manshooge
scheepslantaarns.
Hoe laat zou het wel zijn? Zij wachtten hem thuis met het avondeten. Een vage
verdrietigheid, bijna een onwil beving hem. De vreugde over den stralenden middag
vol kleurenpracht en klokkengezang, 't leek alles plotseling een ver verhaal. Triest
zou het weer zijn in het gezin, waar hij thuis lag. Er was iets, sinds dagen al, iets,
dat hij niet begreep; een onheil, dat scheen te dreigen, maar niemand zei welk. Siër
Alvise zag soms rood, of hij het benauwd had, en de goede Faustina deed niets
dan zuchten. Faustina was de zuster van zijn moei. Daarom was hij bij hen gekomen,
toen zijn oom er eindelijk in had toegestemd, dat hij in Venetië het schildersvak
verder zou leeren. In zijn geboorte-oord Castelfranco, het stadje met de roode
vestingmuren, was er niemand, de oude Marco gestorven, die hem nog helpen kon.
Hij had de steile trap beklommen, stond voor de deur, hoog in het huis aan de
Riva del Fer. De kleine Maddalena, twee jaar jonger dan hij, deed open; hij zag, dat
ze geschreid had.
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- Wat is er toch? vroeg hij, en een groot medelijden beving hem opeens.
- Vader is zijn plaats bij de Bank kwijt, fluisterde ze; - maar je mag er niet over
praten.
Het was een somber avondmaal. Moeder Faustina, met haar trouwhartig, boersch
gezicht, had telkens tranen in de oogen. Tersluiks keek ze naar haar man, omdat
die haast niet at, en spreken deed hij evenmin.
Ook de jongen vond geen woord. Het ongeluk van zijn menschen kropte hem in
de keel, want hij hield van de kleine Maddalena, en hij bewonderde Siër Alvise. Hij
vatte niet, dat de Bank een zoo krachtig en voornaamuitziend man ontslaan kon.
Het meisje, bleek en verdrietig, keek beurtelings naar haar vader en naar hem.
- Ik wist het immers allang.... al zoo lang...., mompelde Siër Alvise als voor zich
alleen. - Welke Bank kan dat uithouden?
De jongen, bedeesd, vroeg wat Siër Alvise bedoelde. Die zag hem verwonderd
aan, als verwachtte hij niet te worden toegesproken. Maar als hij de
goedgemeendheid in dat jongensgezicht gewaar werd, probeerde hij, hem een
kleinen uitleg te geven.
- Venetië had geld noodig, al maar meer geld.... de oorlogen met den Turk en
met Ferrara, met heel Italië, hadden schatten verslonden.... Om aan geld te komen,
maakte de Signoría een Berg en een Nieuwen Berg van schuld.... en gaf een zoo
hoogen interest, dat niemand er tegenop kon.... de menschen haalden hun spaargeld
van de Banken en brachten het bij de staatskas.... Zelfs de grootste huizen stonden
slecht.... Garzoni stond slecht, Lippomani stond slecht.... Er was geen vertrouwen
meer....
De jongen keek onthutst. - Het machtige Venetië, dat geld noodig had? Venetië,
waar de edelen leefden in hun paleizen als koningen, en waar al maar de schatten
binnenstroomden! Dien eigen middag nog! En had hij niet, twee weken geleden,
fabelen hooren vertellen over de vloot uit Alexandrië, die toen thuis voer? En de
vloot uit Vlaanderen dan? - Schulden en slechtstaan bij zulke rijkdommen? dacht
de jongen; maar hij sprak het niet uit.
En daar Siër Alvise meende, dat zijn woorden boven het begrip van kinderen
gingen, keerde hij in zichzelf terug, stond op en begon de kamer op en neer te
loopen.
- Houd maar moed, troostte Faustina, tegen alle rede in.
Na den maaltijd, toen hij met Maddalena alleen was gebleven, - de moeder was
doende in de keuken en zij hoorden Siër Alvise in zijn kamer hardop praten - brak
het meisje plotseling in snikken uit. Hij deed zijn arm rond haar heen en troonde
haar mee naar de altana, het houten terras, op het dak.
Daar zagen zij in de verte het Canal Grande, wemelend van kleine lichten, en
aan den overkant, vóór de houten Rialtobrug en de veelverlichte schim
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van het Duitsche Koopmanshuis, de donkere galeien, geheimzinnig in den nacht.
Maddalena leunde vertrouwelijk tegen hem aan, en hij voelde zich ernstig en
gelukkig, haar ridder.
Dan vertelde hij haar van al wat hij gezien had, dien middag; van de prachtige
zeilen, van de apen in het kajuitraam, en van den glanzenden luipaard aan den
gouden ketting. Ook vertelde hij haar van de slavinnen in het wit, die met den dikken
Turk mee moesten, en van de eene met de groote, fluweelzwarte oogen....
Maar Maddalena maakte zich los en zei, dat die slavinnen heidenen waren.
Hij ontstelde en begreep haar niet. Hoe was het mogelijk, verdriet te hebben en
geen medelijden te voelen met anderen?
Hij zweeg. - Kom...., zei hij dan, een beetje ruw, - we gaan naar beneden. En
plotseling hoorde hij in zijn herinnering het heerlijk instrument met de
bovenmenschelijke stem.

III
Het fijn en beminnelijk gezicht van den Meester glimlachte mee met de jonge vrouw,
die, zittend in haar pauwblauwen omslagdoek, het naakte jongetje staande op haar
schoot hield, - het Goddelijk Kind, dat uit verveling zijn duimpje in den mond had
gestoken.
Zij legde voorzichtig zijn handje weer op haar hand, waar het hoorde, en Giovanni
Bellini, in wiens aandachtige trekken de lach nog na bleef lichten, schilderde voort
aan zijn kleinen Verlosser.
Hij zat in de verte van het vertrek, tusschen de beide hoekvensters. Voor dat op
het Oosten waren de blinden gesloten, doch door het Noorderraam, smal en rijzig
onder zijn Romaanschen boog, was aan den overkant van het water vaag-roze een
Gothisch huis te zien en het vochtig geel gebladerte van een ommuurden tuin; 't
scheen alles beslagen door den nevel van dezen nog vroegen Octobermorgen.
Toch was het behagelijk in de zaal, want in de schouw vlamde een hout vuur. De
kleine hemel-koning verdiende wel wat warmte aan zijn mollige, bloote bastje.
En aan het andere venster op den Rio, bij het zware deur-gordijn, zwoegde een
jongen van dertien jaar, het bruin-omlokte gezicht heftig vooruitgestoken en gansch
verzonken in het werk, dat de Meester hem opgedragen had. Hij moest de copie
eener Madonna met twee Heiligen voltooien, door een anderen leerling begonnen,
den wijnrooden mantel van San Paolo en een doorzicht terzijde op bleekblauwe
heuvelen, waarvoor een trillend boompje stond.
Vastbesloten lag zijn trotsche mond, en in zijn grijze oogen waren zóó
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groot de pupillen, dat zij zwart leken. Beurtelings blikten zij, snel en doordringend,
naar het oorspronkelijk paneel en naar wat zijn eigen, bruine hand daarvan vermocht
weer te geven. Hij zag: de wijnroode plooien, hem toevertrouwd, werden beter dan
het groen gewaad van San Matteo, dat door Previtali was gedaan, - Previtali, die
toch acht jaar ouder was dan hij! Want had de ander 's Meesters teekening alleen
maar opgevuld met kleur en schaduw, zijn plooien leefden, hij wist zelf niet hoe!
Schrander berekende hij de tinten zijner tempera, opdat later, door de oversluiering
met olieverf, de juiste toon zou worden bereikt.
Natuurlijk, zóó als de Meester schilderde, met de glanzende klaarte, die alle
vormen omvloeide, zoo konden zij het geen van allen.... De jongen had voor Giovanni
Bellini een vereering, die heel zijn hart in bloei zette!
De wijze schilder, van zijn kant, had aanstonds opgemerkt, - reeds aan de
singuliere teekeningen, die de rakker niet nalaten kon te maken naar alles wat hij
zag, - dat deze jongste zijner leerlingen de zeldzame oogen bezat, die het geheim
der dingen zien, die de dingen zien als n i e u w . En hij had hem, wat zeer zelden
gebeurde, bij zich genomen in zijn eigen werkzaal.
Naastaan, in den ‘portego’, roesde de bedrijvigheid der andere leerlingen. De
‘portego’ was de zes meter breede en twintig meter lange gang, die het huis van
Noord tot Zuid doorliep. Een Syrisch wandtapijt, drapeerbaar als fluweel, scheidde
daarin, - ze noemden het den winkel - een ruime werkplaats af, verlicht door de rij
van vijf ranke Romaansche ramen, die over een smal balcon neerzagen op den
Rio.
Het was hier de tweede verdieping. Beneden, aan het pleintje van Santa Marina,
dreef Siër Giovanni's zwager een lakenhandel. Hun beider vrouwen waren zusters
geweest.
De nevelige morgen werd allengs van een blonden schijn doorspeeld, die hier en
daar, in de dampige grijsheid, een wak openwischte van zuiver hemelsblauw. Het
werd een mooie dag!
En een mooie dag was het ook in den winkel. Een der leerlingen, die het ruim
betalen kon, Vincenzo Catena, had model: een boertigen, ouden visschersman, die
voor den heiligen Hieronimus poseerde; den heiligen Hieronimus, zooals die hoort
te wezen, naakt, met enkel een lendendoek om, en in gezelschap van zijn
boete-steen en zijn rooden kardinaalshoed. Alleen de gemoedelijke leeuw ontbrak.
Er was geen vuur aan in den portego, maar de oude, naakte Bartolo lachte daar
wat om! Hij had het nog niet koud, al vroor het. En als de oude Bartolo in den winkel
was, dan waren de grappen en het gelach niet van de lucht. Een prachtige kerel
was hij, met een lichaam zoo sterk en rond van spieren nog als een vent van veertig;
en boven dat forsche, bronsbruine lichaam, waaraan slechts de hals te mager was
en in holle sleutelbeenen stak, stond een scherp doorrimpelde oude-mannenkop
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met een zijzachten, witten baard, een neus rood van wind en wijn, en oogen, die in
diepe kassen twinkelden; aandoenlijke, witte krulletjes dansten heel zijn schedel
over en kringelden tot in zijn bruinen nek. Een heilige Hieronimus, wien de
vriendschap met den leeuw beter mocht zijn bevallen dan bidden en boete-doen in
de woestijn. Langs zijn rooden neus weg vertelde hij verhalen van de kluchtigste
gewaagdheid, en luidruchtig ging daarop in de dikke Ravennaat, Rondinelli, terwijl
hij zelfvoldaan voortpenseelde aan de Madonna, die hem bizonder gelukte. Reeds
voor de tweede maal herhaalde hij ze, en met niet weinig gedurfde wijzigingen: een
anders geborduurden zoom langs den hoofddoek, en, ingrijpender variatie nog:
Maria sloeg de oogen óp, inplaats van neer!
Behalve Rondinelli en Catena, waren er nog twee andere leerlingen dien morgen
aan den winkel, Previtali en Bissolo. Zij beiden waren, evenals Catena, eenentwintig
jaar. Rondinelli was veel ouder.
Bissolo copieerde een oud paneel van den Meester, een dooden Christus tusschen
twee engelen; hij deed het met angstvalligheid, en dus werden zijn lijnen arm, zijn
kleuren te zoetig. Wat benepen lachte hij mee met de schunnigheden van Rondinelli.
Previtali, de Bergamask, was een frisscher knaap, doch hij bevroedde nog minder
dan Bissolo, waar het wonder van Bellini's hemelsche aardschheid school.
Catena was de eenige, die niet copieerde, maar zelf ontwierp. Toch volgde ook
hij in alles zijn leermeester. Hij was uit een familie van gezeten burgers, een fijne
natuur, die zich in toom te houden wist en zich rekenschap gaf van wat hij deed.
Naarstig zocht hij naar nieuwe vondsten voor dit zijn ‘Heilig Gesprek’ van de Madonna
en haar twee wijze en grijze vereerders, den heiligen Petrus en den heiligen
Hieronimus. 't Was moeilijk, oorspronkelijk te zijn.... Toch had hij ééne eigenheid,
waarop hij uitermate trotsch was: hij had bedacht, de Madonna in den linker hoek
te plaatsen en de heiligen naast en vóór haar rechts. Maar tegelijk gevoelde hij het:
zijn kleuren bleven doffer dan hij wilde....
En opeens - de morgen was gevorderd, en buiten stond smetteloos blauw de
hemel boven het roze, Gothische huis en den geelgouden herfsttuin - daar week
het zware deurgordijn opzij, en de Meester trad binnen. Hij kwam schouw houden
over zijn winkel.
Achter hem aan was ook de bruingelokte jongen binnengekomen, en de moeder
met Pasqualino, den kleinen Verlosser, aan haar hals. Die wrong om losgelaten te
worden en dribbelde aanstonds vrijmoedig bij iedereen rond. Hij had nu een vuurrood
wollen hemdje aan en paarse wollen toffeltjes. Zijn mollige beentjes waren bloot,
en als hij een sprongetje maakte, kwam ook zijn geestige buikje te zien. Bij iedereen
was hij welkom, maar den naakten Bartolo bleef hij uit den weg; voor diens baard
en rooden kokkert was hij bang.
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En Bellini zelf, zijn lange gestalte in de deftige zwarte toga, waarop geen smetje
was, zoo keurig werkte hij, bewoog zich van leerling tot leerling en gaf raad en
oordeel met milde rijpheid. Zoo ging dat iederen morgen. Des middags werkte de
Meester in het Dogenpaleis, waar verscheidene andere leerlingen nu bezig waren
hun taak te volvoeren aan de historische doeken in de zaal van den Grooten Raad.
De bruingelokte jongen had den kleinen Pasqualino op zijn arm genomen en
toonde hem, staande voor een der ramen, al wat er mooi was buiten in het herfstlicht.
De moeder, tegen de deurpost geleund, zag het aan.
- Zorzi, riep plotseling Vincenzo Catena, als de Meester met zijn opmerkingen
klaar bleek, - Zorzi, zing eens iets!
De jongen zette Pasqualino neer. Hij kleurde, schudde wat eigenzinnig van nee.
Maar Giovanni Bellini had het gehoord.
- Ja, Zorzi, zing, drong ook hij aan.
Toen stelde Zorzi zich niet langer te weer. Hij zong maar al te graag! Zijn pupillen
gloeiden nog zwarter, en de kinderstem die nog altijd de zijne was, maar die den
diepen jubel had van een bloeiend vrouwegeluid, hief het argeloos liefdelied aan
over het paradijs van rozen en violen, dat de zachte lach der geliefde den minnaar
ontsluit. Hij zong het met een louterheid vol onbewust en hartstocht, die ontroerde
al wie hem hoorde.
Bladstil was het in den portego. De kleine Pasqualino had zijn armpjes om Zorzi's
been geslagen. Zijn billetjes keken al even geestig als zijn buikje onder het vuurrood
hemdje uit.
Toen het lied verklonken was en 't stil bleef in het vertrek, zette de jongen een
tweede in:
Wat helpt het hert 't vluchten,
Als hem de pijl in 't harte steekt?

en nog een derde:
De vogel brandt, die 't vuur heeft in zijn vleugels.

De gouden stem daalde in diepten van maagdelijk licht, waar het leven nog geen
werkelijkheid is, en toch reeds leeft. 't Was, of een knop openging, en bloem werd,
en het niet wist.
Bevangen luisterden zij allen toe. Maar dan hoorden zij, héén door de laatste
regels van het lied, over de steenen treden der trap, die achter in den portego
uitkwam, het slijpen van moeizaam klimmende stappen. Andere vlugge pasjes
schuifelden daartusschen door....
De soepele voorhang werd opgetild, en daar was het Moortje, dat zij allen kenden;
het Moortje met zijn zwarten kroeskop en de parels in zijn ooren; het Moortje van
top tot teen in het fluweel, zwart zijn jasje en zijn ééne schoen, geel en groen
gestreept de andere, zijn pofbroek geel en rood. Hij
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hield het tapijt geheven, en strak rechtop, in een mantel van donkerpaarse, gewaterde
zijde, waarover een zware gouden keten blonk, verscheen de broeder van den
Meester, Gentile Bellini.
Zorzi, beschaamd, had alreeds gezwegen. Wie zaten, stonden op. De kleine
Pasqualino verborg zich in den wijden omslagdoek zijner moeder. Maar Giovanni
Bellini ging aanstonds vol hartelijkheid op Gentile toe, en zij omhelsden elkaar.
Hun verschijningen waren zoozeer in tegenspraak, dat niemand hen voor broers
zou hebben aangezien. Giovanni, bleek en fijn van trekken, had in heel zijn wezen
een zachte voornaamheid, welker eerste kenmerk eenvoud was. Zijn blauwgrijze
oogen zagen vriendelijk, hoewel vaak afgetrokken door innerlijk aanschouwen; zijn
tot op den rug uitstaande haarbos was nog altijd van een vlossig rosblond.
De bruine pruikebol van Gentile daarentegen begon sterk te grijzen. Zijn roodachtig
gezicht, ingevallen en verwoest, hoewel stoer van bouw, had scherpe trekken en
den koel vorschenden blik van wie de werkelijkheid met onbarmhartigen waarheidszin
beziet. De kin, ingetrokken boven de onderkin, sprak van trots en zich
miskend-voelen; de spitse hand, met aan den pink een overmatig grooten
flonkersteen, van prachtlievendheid.
Toch wisten zij het: de Meester hield van zijn halfbroer; misschien omdat zij een
groot deel van hun leven zoozeer verbonden waren geweest in de samenwerking
met hun vader, Jacopo, wiens nagedachtenis zij beiden vereerden.
Giovanni, voorkomend als altijd, nam hem dadelijk mee naar zijn werkzaal; en
terwijl het gordijn de deur-opening weer vulde, hoorden de achterblijvenden Gentile
terloops zeggen:
- Aardig zingt die jongen....
- Hij zingt móói, antwoordde Giovanni met nadruk.
't Bleef stil in den portego. Het werk werd hervat.
- Hoovaardige Turk, gromde eindelijk Catena, met een hoofdknik naar het
belendende vertrek.
- De arrogante ridder met de gouden sporen, lachte zachtjes Previtali.
't Was een regel uit een spot-sonnet, dat een tijdje geleden door alle
schilderswinkels van Venetië zijn rondgang had gedaan.
- En de gouden keten van den Sultan, fluisterde Bissolo terug, - die wij altijd maar
weer bewonderen moeten!.... hij gaat er misschien wel mee naar bed.
Previtali had een blik achterom. - St!, waarschuwde hij.
Kruisbeens zat daar het Moortje voor het Syrische tapijt. Gentile, terug van
Konstantinopel, had hem, een kind nog, op de slavenmarkt van Alexandrië gekocht.
Hij moest nu al een jaar of achttien wezen, doch hij bleef klein, een dwerg. Het
hemel-koninkje op zijn paarse toffeitjes liep hem uit de verte te bekijken.
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Toen kwam Rondinelli met nog een ander hekeldicht van Strazzòla voor den dag.
- Hadden ze dáár nooit van gehoord? Hij kende het van buiten! Zij staken de koppen
bijeen.
Een der groote doeken van Gentile werd sprekend ingevoerd. - ‘Door allen word
ik “het reusachtige” genoemd, vervaardigd door Gentile Bellini, den schilder. Hij zou
me nog grooter hebben gemaakt, als hij gedurfd had. Niemand, die mij ziet, zoo
slecht ineengeflanst als ik ben, kan zich weerhouden het uit te proesten van het
lachen, en wie verstand van teekenen heeft, kijkt en maakt, dat hij wegkomt. Maar
het sublieme werk van Giovanni, zijn broer, dat hier vlak bij mij hangt, vernietigt mij
meer dan tongen vermogen! O goddelijke Almacht, laat die verwaten ezel toch zijn
dwaling begrijpen!’
- Nu ja, zei Catena, - 't is geestig, maar dat hij minder waard is dan onzen Meester,
dat weet iedereen!.... En een ezel!.... Strazzòla is gebeten op Gentile.... 't moet een
wraakneming zijn, zooals vroeger op Carpaccio....
- Geen wonder ook!, lachte Previtali, - als een poëet vraagt om een portret met
laurieren langs de slapen, en Carpaccio maakt er wijnloof van!
De naakte Bartolo begon te grinniken:
- Strazzòla lust hem! Nog meer dan ik! zei hij, en zijn roode neus sprak mee.
- 't Is triest, kwam Catena, - een man van vijftig jaar, die zich verdoet met zuipen
en spelen! Terwijl zijn broer, sinds jaren al, schrijver is van den Raad van Tien....
een gezien burger!
- Maar de ergste hoon, dien hij Carpaccio naar het hoofd wist te gooien, herinnerde
zich Rondinelli, - dat was, toén al, een leerling van Gentile Bellini te zijn!
- Wie ergert zich nìet aan dien pochhans? schimpte Previtali, - zich ‘equus
aureatus’ te teekenen! En dan dat doek in den Grooten Raad! De historie van een
Paus en een Doge, drie eeuwen geleden.... en hij ziet kans ergens een inscriptie
te krabbelen, dat in Turkije de Sultan hèm tot Bey verhief!
- De vergulde Bey! spotte Rondinelli.
Luidop begonnen de anderen te lachen. Dan keken ze verschrikt om. Doch de
kleine Moriaan bewoog niet; alleen het wit in zijn oogen verschoof.
En in de stilte, die ontstaan was, hield plotseling iets anders hun aandacht
gevangen. Een heftige woordenwisseling was opgestoken in de zaal naastaan.
Ontsteld luisterden zij toe. Het was bekend, heel Venetië door, dat de beroemde
broeders nooit anders dan eensgezind waren. Wat beteekende deze oploopendheid,
een twist bijna? Bij vlagen kwamen de woorden tot hen over. Zij begrepen, dat het
ging over de Broederschap van
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San Marco. Vele jaren geleden had Gentile er groote doeken voor geschilderd en
ook aan Giovanni een opdracht bezorgd. Doch toen die, na twaalf jaar, er nóg niet
aan had voldaan, was Bartolomeo Montagna aangezocht. Vijf jaar later, bij een
brand, was het werk van Gentile zoowel als dat van Montagna te loor gegaan. Nu
scheen Gentile, samen met zijn broer, opnieuw het gebouw te willen versieren. Had
Giovanni geweigerd?
- Is 't je niet voornaam genoeg? hoorden zij Gentile uitvallen.
Wat hun Meester aantwoordde, konden zij niet verstaan. Zijn stem had smartelijk
geklonken.
- Je hebt m i j niet meer noodig, kwam hard en verbitterd Gentile. - Jij bent nu d e
kunstenaar in Venetië.... Nog kieskeuriger dan vroeger al!
Giovanni's antwoord dofte opnieuw weg. 't Leek een verzoenend verweer. 't Leek
ook, of hij een voorstel deed, of een belofte.
- Wat, in de zaal van den Groot en Raad? stoof even later Gentile weer op.
Was hij het, die zoo driftig heen en weer liep in 't vertrek? Daarop schenen ze
samen dichter bij de deur-opening te staan, want duidelijk hoorden de leerlingen
hun Meester zeggen:
- Zeker, onze schilderwijze is uiteen gaan loopen.... sinds Antonello da Messina
naar hier kwam en ons de geometrische wetten uit zijn Sicilië bracht.... en de
olieverf-manier der Vlaamsche meesters.... Maar dat alles neemt niet weg, dat ook
jouw arbeid indrukwekkend genoeg is....
Dat woord van lof scheen bij Gentile in goede aarde gevallen. Zachter gestemd,
maar wel een tikje beschermend, antwoordde hij: - 't Is te hopen, Zuan, dat je op
een goeden weg bent met het volgen van dien zwerver. I k blijf mij houden aan de
voorschriften van onzen vader. Wie heeft ooit z i j n teekeningen overtroffen? Onze
zwager Mantegna, jij, ik, Carpaccio, wij allen hebben er uit geput; wij hebben ervan
geleefd. En nog, er gaat geen dag voorbij, dat ik de twee kostbare boeken niet
raadpleeg. Jij bent de eenige, die afwijkt. Mooi mag het zijn, wat je schildert; maar
waar gaat het heen?
Toen zwegen beiden.
Zorzi's overmoedige jongenskop was één hartstochtelijk luisteren geweest. Zijn
oogen luisterden nog in zichzelf naar een antwoord. - Waar het heenging, het
schilderen van zijn Meester? Naar al wat heerlijk was en de ziel verrukte! dacht hij.
En opeens klonken de stemmen van vlakbij, van achter het deurgordijn, alsof de
twee broeders stonden bij Giovanni's Madonna en de copie daarvan. Eensgezind
praatten zij nu. De Meester scheen uit te leggen, wat Previtali gedaan had, en wat
de nieuwe leerling.
- 't Is een mooie groep, zei, beschermend weer, Gentile; - maar je
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zegt het zelf.... de w i j z e van schilderen.... bij jou, en bijna nog meer in de partijen,
door dien jongen gedaan.... 't Is meer kleur dan lijn.... Waar blijft de teekening?....
Waar wil je heen?
Toen antwoordde Giovanni Bellini, en zijn woorden klonken zóó zacht, dat wie in
den portego luisterden ze nauwelijks meer konden verstaan:
- Waar ik heen zou willen?.... Ik zou willen schilderen.... zooals die jongen zingt!

(Wordt vervolgd)

Ons kind is ziek
Door Loet Rombouts
De kaarsvlam trilt, mijn schaduw
beweegt zich groot en donker op den wand;
ik buig mij naar een kleine heete hand,
een lichte zucht vlucht langs mij als een zwaluw.
Ons kind is ziek, de eerste vrees
om hem staat dreigend in ons leven:
dit te verliezen wat ons nauwlijks is gegeven
- zijn vlugge klare stem werd moe en heesch.
O, nu te weten, wat zoo menigeen
in nood en zorg den blik omhoog doet wenden;
O God, dat wij U beter kenden!
Ons kind is ziek - en meer dan ooit zijn wij alleen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

46

IJsberen dansen op den evenaar
(Een geologische phantasie)
Door Achilles Mussche
HET was de tijd, dat de zon in het teeken van den Ram treedt - de tijd, dat de harten
der boeren en van jonge verliefden onstuimiger kloppen bij den droom van een
nieuwe aarde en een nieuwen hemel. Nog nooit hadden vagebonden en de boomen
langs de wegen zoo'n nood gekend aan wat zon om er hun handen aan te warmen.
Niemand herinnerde zich nergens zoo een winter: een winter voor den apocalyps,
zei de pater op zijn preekstoel. Bliksems scheerden over de steden, wolkenmassa's
stonden als galgen dreigend op den horizon, de verten lagen verzopen in slijkpoelen
en modderbonken van vlagen regen en sneeuw.
Maar nu.... een mensch werd al week en goed bij de gedachte alleen reeds aan
de lente. Straks zou de aarde weer opengaan voor het zaad van den boer en de
zon van God, en de vrouwen zouden schoon en onherkennelijk als heiligen zijn.
Zeker was de leeuwerik al op weg en bracht in zijn tierelieren de vurige boodschap
mee van hemelsblauw en zonnegloed; zeker gistten al in wilg en populier de sappen
en krachten, die hen straks als mirakels van groen zouden doen bloeien langs de
Leie. Een jonge dichter stak 's morgens vroeg zijn zoldervenster open om den
eersten geur van de lente op te vangen, en de meisjes die zich 's avonds in den
spiegel eenzaam liefhebben, voelden een smachtende hand over al hun leden
glijden. Straks zou het wonder beginnen, hoog boven hun hoofd en diep in hun hart.
Al was de wereld ook nog koud en grauw, in hun binnenste neurieden allen,
standvastig betrouwend, het oude liedje van op school: ‘En toch zal 't lente worden!’
Maar de hemel bleef laag van wolken, ál droeviger loeide de wind, de nachten
klappertandden. Toen vlogen allengerhand schaduwen van bezorgdheid en angst
over der menschen gelaat, hun handen vielen dikwerf stil bij het werk, en in den
nacht lagen hun oogen wijd open en hun bloed bleef mat en mak. Wel waren er de
herberg-strategen en weerprofeten, die bij teerlingbak en kaartspel raad op alles
wisten: ‘Toe-toe, 't zijn Maartsche kuren. Daarbij, na zoo een oorlog kan dat niet
anders; 't weer is uit zijn haak geschoten, precies gelijk de menschen.’ Maar toen
zij, broederlijk dronken en luidruchtig opgetogen, met den troost naar huis laveerden,
stoof de eerste windstoot reeds hun lichte praatjes uiteen, de sneeuwvlokken
kleefden klam van schrik in wimpers en haar, en zonder nog een hik barricadeerden
zij hun deur op het stom dreigement van den nacht.
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En toch, op een onvergetelijken dag triomfeerden zij, boven verwachting. Door alle
radio-posten, in alle kranten, op 't zilveren scherm van de bioscoop, 't nieuws als
een zegebericht: Wolgaschippers, ergens in de steppe verloren, hebben een wolkje
blauw met gouden randjes zien rondzwerven, een heelen tijd mee met hen boven
hun hoofd. Blauw en goud, blauw en goud - ach, broeders, leve de hemel en leve
de aarde! De jonge verliefden beten elkander de lippen stuk, de boeren poetsten
hun ploegen dat ze flitsten als getrokken zwaarden, sirenen gilden van geluk: dan
toch eindelijk, dan toch eindelijk weer de zon, de liefde, 't leven.
Twee wisten echter anders, en hadden den dood in het hart: de dieren buiten op
't veld, en de astronomen in hun toren. Geen enkele vleermuis spande in den avond
haar zeilen; in de donkerte van geen enkel hol was het achter het ruige walletje
warm en teer en schichtig van jonge broze konijntjes. Aan iep of populieren
fladderden geen blaadjes als vlindertjes rond, de elzen hingen hun franje niet uit
noch de wilgen hun bloeiende katjes. Soms vlogen de eksters vertwijfeld bijeen in
de kruin van een boom, op den toren van een kerk, en keken naar het Zuiden uit in
een radeloos piepen en krijschen: Waar blijven ze dan, waar blijven de trekvogels
met de zon? Grauw bleef de horizon en leeg, zonder het naderend hijgen van één
adem. Tot de musschen en kraaien toe schenen geslagen, bevroren door een
heimelijken schrik, dan weer opgehitst in een vlucht als een wanhoopsgebaar - en
wat hen neerstrijken deed of hen opjoeg, dat was niet de onrust der liefde, niet de
gloed van de zon, niet de kwaal van de lente; maar een ritselen en zwirrelen en
sluipen, dat reeds in den herfst den hemel verdonkerd had in een meesleependen
trek naar het Zuiden en ook nu plots, met vlagen van doodsangst, al wat aan
standvogels den winter overleefd had in krinkels en wiggen en schokken óp deed
stuiven, zonder één kreet, in een vlucht van uren en uren wegsomberend in het
avondvaal.
En in alle sterrenwachten van Oude en Nieuwe Wereld, dag en nacht, zwoegden
de instrumenten, vervaarlijk en plechtig als torpedo's en kanonnen. Meridiaancirkels
verrieden met stalen Argusoogen de nadering van de sterren, parallactische kijkers
loerden streng en strak de hemeldraaiing af, kometenzoekers spionneerden de
kimmen stom en sluw, coelostaten vingen in hun spiegel het zonnelicht, trappen
bewogen, vloeren rezen en daalden, torens draaiden waanzinnig rond in een
cosmischen oorlog tusschen hemel en aarde. De firmamenten zinderden onder dit
stom bombardement. Kometen staken den hemel van de kim naar het zenith als
een zoeklicht in brand, verloren dan eensklaps hun staart en werden den kop
ingedrukt. De stralendste verdiepingen van den Melkweg, hangende tuinen van
bloemen licht, doofden tot doode steden uit. De zon zelf golfde als een stormgeslagen
zee: de donkere velden der zonnevlekken waaierden uit, de fakkels walmden grillig,
't heelalvuurwerk der protuberansen zeeg knetterend ineen. Stroomen sterren en
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meteoren stortten in een vaart van watervallen naar de uiterste grenzen van ons
zonnestelsel en wielden weg in kolken bliksemend deemster: na den uittocht der
vogels, de trek van de sterren - voor welken rampspoed, voor welken vloek?
Geheimzinnige kwalen tastten de sterrenwachters aan. Als 't ware van binnen uit
verschroeid door een wetenden waanzin, teerden ze weg, maar ze spraken geen
woord, om de lieve illusies der armen van geest niet te ontnuchteren. En toen,
onherroepelijk, uit den torentelescoop van 't zonobservatorium op Mount Wilson in
alle sterrenwachten het doodvonnis neerflitste in een rilling van ijs over den rug: ‘'t
Is de zon, onze zon die sterft. God met u!’.... zwoeren de astronomen heldhaftig te
zwijgen: ‘Zwijgen, zwijgen dat we stikken. En hen allen die daar buiten zijn, dronken
maken, dronken van wijn, dronken van opium, dronken van morphine - en dat ze
mogen sterven in den droom van hun roes!’
Maar in dien zelfden nacht, opeens: janken van honden, knallen van zweepen,
schuifelen van sleden, schreeuwen en gillen in ijzige tongvallen: ‘Hoeit! Aoh! R-r-r!’
Slaapdronken rezen steden overeind; in den bibberenden dageraad wemelden
donker alle straten en lanen van Eskimo's en Lappen en Samojeden, verbannen
uit hun land door een koude, die niet meer van deze aarde was. In sneeuwstormen
gierden zij aan, de vrouwen mennend met lange zweepen; over de wateren schoten
zij aan, alleen in kajakken pagaaiend of met velen in open oemiakken, staande de
mannen met zware riemen. De zee, heel de zee was één branding. Over den
donkergrijzen oceaan wandelden dubbele fonteinen van donkerder-grijzen damp
door de donkergrijze lucht. Zwarte ruggen, blinkend-wit gestreepte flanken,
reusachtige rugvinnen, roomkleurige buiken dreven als eilanden, doken in
schuimkolken, bruisten op in schuimwolken: plompe torens van walvisschen, dolken
van zwaardvisschen, sidderende schijven van duivelvisschen, 't gulpte alles
grommend en spattend uit het hooge Noorden neer.
De koude was nog kouder geworden sedert den inval der Eskimo's; 't was of hun
adem als een vrieswind over 't leven voer. Zij zelf vonden het in den beginne 't
herwonnen paradijs. De ontdekking van onze warmte boeide hen met de diepste
geheimen, golven warmte omvloeiden hun halfnaakte leden met vreemde begeerten
en verleidingen, tot ze geknield in aanbidding neerlagen voor 't mirakel van
vulhaarden en radiators, en uren in verrukking staarden naar de karbonkeling van
wat asch, ze streelend en aanblazend met hun adem, moederlijk en verliefd. Soms
brak hun nieuwe vreugd overdadig los in luide zangen en lansgevechten en
bokspartijen, tot de vil-dans hen brullen deed van genot: o! hoe het opperhoofd
vervoerend hem danste, met getrokken mes springend en zingend om de glanzende
huid voor zijn stralende bruid.... Maar ach! allengerhand kwam een heimwee
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van uit hun ziel gezwollen tot in hun oog: een heimwee naar hun eeuwigheden,
grootsch als de dood, van heemlen en velden blinkend van ijs; een heimwee naar
de avonden in hun sneeuwhuis of de heldenjachten ter zee en op ijsbeer of wolf;
een heimwee naar het vaderland van barheid en koude, dat God hun gegeven had,
waar hun liefde was blijven hangen aan kale rotsen en wat schrale struiken en waar
zij terug naar verlangden, omdat zij daar alleen gansch en vrij konden zijn het kind
van hun eenige moeder. Zij werden droomerig en kwijnend; zij werden bang voor
den gloed onzer kachels. ‘Uw vuur ontneemt mij mijn ziel,’ stamelden zij, en trokken
zich onder hun tenten ziek en droef terug. Bij de walmende vlam van hun
traanlampen hieven ze smeekend hun eentonige koren aan om den wind te doen
waaien, om zeehonden te lokken, om de geesten te verdrijven, om vorst en
sneeuwen oneindigheid. En het was of hun zang een bezwering lei over 't land: de
koude vlijmde tot bloedens toe, naar alle kanten werden de kimmen verblind door
sneeuw, geen kreet riep nog een echo wakker uit de graf-stilte der sneeuw of 't
gejoel van den wind, en ook het laatste geluk: te kunnen weenen, werd den
menschen ontnomen, toen hun de tranen verstijfden in 't oog.
Dit was, zonder eenigen twijfel, de doemsdag die ging slaan. In 't licht van de
bliksems zag men telkens even de bazuin der vier engelen fonkelen. Boetoptochten
van weken lang strompelden naar alle kapellekens en bedevaartplaatsen; verstokte
ketters en godloochenaars waggelden vooraan, omdat een mensch toch nooit kon
weten in zoo een curieusen tijd. En 's nachts barstten dancings en bars onder de
levensdrift der massa's: ‘Nog een uur! Nog den flits van een seconde misschien!
Wij hebben onzen beker niet gehad tot op den bodem! Haast u, zuip wat ge kunt!’....
De vurigste wijnen verblindden echter op den duur niemand meer. De
cyclopenvuren van eikenstammen, dag en nacht laaiend op markten en pleinen,
zakten verkleumd ineen. Toen - angst voor den dood, bezetenheid van een laatste
hoop? - toen sloegen ze maar op de vlucht. In lompen of bont, beladen met ziekten
en jaren of jong en schoon, om het even, wat deed dat alles er toe? wat was dat
alles nog waard, schoonheid en schatten en roem vóór den dood? Samengedreven
door 't instinct van het hart om ál maar te slaan, opgejaagd door de demonie van
het bloed om ál maar rond te golven, sloegen zij allen op de vlucht, heiligen en
sletten, bourgeois en vagebonden, in één barbaarsch en broederlijk sauve-qui-peut.
Wat gekken slechts wilden niet mee en dansten uitgelaten rond. Een oude vrouw
zat gehurkt bij 't laatste vuur op de Groote Markt; ze scheen de koude om haar heen
niet meer te merken en riep alleen maar, alsof er haar leven van afhing, in een
wezenloozen glimlach al wie voorbijvluchtte toe: ‘Mensch, mensch toch, ge zijt mis.
We koelen van binnen af. Sterf ten minste waar ge geleefd hebt!’
Wie had echter lust en tijd nu om te luisteren naar wat kletspraat? Auto's, slierten
van auto's, karavanen van auto's toeterden alarmkreten
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over alle wegen - en 't was, of schoten de wegen en kimmen zelve voort.
Vliegmachines snikten van hoofdstad tot hoofdstad - en de hemel gromde, als een
zee. De steenen wachters op 't belfort zagen de vlucht van hun volken verdwijnen.
De heiligen en engelen, de Moeder Maria en de schoone God in de nissen der
kathedralen verloren hun stralende liefde en zalvende gebaren, lieten hoofd en
handen hangen, vielen van hun voetstuk, met gebroken hart. De aarde bleef achter,
alleen, loom en óp. Loom en óp, de grond van Europa. ‘O broeder hemel en zuster
de zee’, stierf zijn klacht, ‘het is genoeg met mij, meer dan genoeg. Ik ben uitgeput
van der eeuwen zaad en der eeuwen zeis. Ik ben de bloemen en de boomen moe;
ik ben de menschen moe, die mij maar heiligen met hun zweet en hun bloed om
mij altijd opnieuw te breken en te schoffeeren. Ik ben mijzelf moe en mijn
vruchtbaarheid, en word ijs, droef-glinsterend ijs, eenzaam ijs.
De menschen echter, de menschen hebben zichzelven boven alles lief. De
eeuwigheid verschijnt hun maar als hun eigen onsterfelijkheid, en God komt hun
maar aanbiddelijk voor als de belofte van een eindeloos hiernamaals. Zoo gaven
de menschen van drift en realiteit zichzelf nog niet verloren. De wereld was nog
groot genoeg, de symphonie van het leven begon pas voorgoed en volop in den
droom van dit Zuiden. De extase voor het mirakel van zóó een aarde deed de ziel
ontvlammen en gloeien. Achter den hoek van de goorste steeg kon een vrouw u
haar armen strengelen om den hals en u kussen onvergetelijk tot in 't bloed. Op de
lippen van havelooze schooiers verwachtte men ieder oogenblik franciscaansche
hymnen aan de zon en den wind. Hoe had een mensch het daarboven zoo lang
kunnen uithouden, iederen winter opnieuw te verkleumen bij laaiende vuren, wanneer
men hier kon kuieren tusschen palmen en rozen? Het licht omving alle dingen en
menschen als een stralende verliefdheid. Bergen flonkerden, zee en hemel trilden,
boomen en bloesems golfden: oleanders als spuitende fonteinen, cypressen en
olijven als ijlende vlammen en obelisken van vuur. Marmeren steden torenden
trotsch tegen bergruggen op tusschen meren en ravijnen van groen. Vulkanen
wuifden hun rook als een waaier over den droom van hetaeren heen en weer. De
aarde lag dronken van wijngaarden, en de menschen - ach God, hier pas ontdekten
de menschen uit het Noorden u waarachtig als een God van vuur en licht en liefde,
en wat wilt ge, dan dat ze gingen, dronken van u, dronken van de aarde, dronken
van elkander, in een waanzin van misdaad en schoonheid? Ze gingen naar de
speelbank als naar een modern orakel en de croupier troonde magisch boven roem
en ellende, leven en dood. Ze gingen naar de oude Grieksche theaters en weer als
vóór eeuwen zongen de koren het lied van 's menschen geweldigheid en de almacht
van 't noodlot.
Zoo, op een avond: reeds blonken de sterren op de marmeren zuilen.
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Ineens namen de bergen dreigende gebaren aan. In een val van donker en koude
wervelde de Mistralwind van over de zee. Treinen donderden hals over kop in
ravijnen, steden waaiden uiteen, bergen braken. Over de Alpen dromden sneeuwen
Babeltorens tot boven de wolken, dat de sterren smolten in ijs; ploften toen neer in
een koude koorts van lawinen. En weer joegen heiligen en sletten, bourgeois en
vagebonden naar alle havens en vliegterreinen. Hemel en zee vergingen in één
zoeven en hijgen. 't Laatste schip brieschte waanzinnig vooruit. En toen de
passagiers een laatste maal omzagen, sidderden zij ineen: aan de kim, laag van
mist en smook, in een stommen eindeloozen schreeuw, spalkte Europa zijn muil
open als een oude afgemaakte draak.
***
De woestijn, de woestijn, de woestijn: blakende nacht van God; eenzaamheid,
maagdelijk-naakt, van God. Hier bleef de dood niet langer een abstract contrast met
het leven; hier werd de dood iets eigens, met een eigen aangezicht, streng en
grootsch. Zwaarmoedig en bitter nieuw vaderland, o woestijn. Uw nieuwe zoons
groeven zich legersteden in uwen harden schoot; ze hieuwen zich gangen en holen
in uwen harden schoot; ze sloegen zich kampen van hutten op: hutten als tonnen,
hutten als troggen, aan de harde borsten en zware heupen van uw heuvels. Dit
Afrika, dat ze leeggeplunderd hadden aan slaven en goud, dat hun eeuwenlang
niets anders was geweest dan een makke prooi of een wilde fetisj, dat ze hadden
onteerd in zijn heilige dansen en melancholieke muziek - dit Afrika werd de Blanken
tot een redding nu met de goedigheid van een reus.
In nachten blauw van maan, dat de woestijn scheen te trillen als een zee van
bloemen, stegen uit de borst van de bloedeigen kinderen der Sahara cosmogonische
fabelen op van den zonnegod met zijn ramskop en de eerste moeder der wereld,
of zangen oud als Afrika zelf van Afrikaansche heldhaftigheid. Open vuren vlamden;
palmwijn schuimde; in de verte, als een grommende begeleiding, rolde de donder
der wilde dieren: 't was, of een nieuwe tijd, een eeuw van heldenmoed en
leeuwen-muziek, in karavanen aanzetten kwam. Ver achter de droomwereld van
een oase, ver als het heimwee van ons menschelijk hart verwaasden horizonnen maar verder dan alle kimmen golfde nog altijd niets dan woestijn. Hoog, hoog om
adelaars te doen duizelen, wentelde 't firmament. Hier werd het woord van den
profeet tot een levende werkelijkheid, dat de schepping van hemel en aarde waarlijk
iets grooters is dan de schepping van den mensch. Uit de oer-stilte rees iedere
morgen, alsof de wereld opnieuw begon.... en dan was het of, rijzend met den dag,
in heel deze ruimte van stuivend zand en dorre rotsen een schreeuw zwol, een roep
om leven, leven, leven! Nameloos heimwee overstroomde de ziel: 't heimwee dat
den chaos doorsidderde, 't heimwee
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dat God uit zichzelf treden deed. En ook in 't hart van den mensch sloeg de
scheppingsdrang weer omhoog: o! de sluimerende ziel van dezen Afrikaanschen
kolos doen opstaan en uitgaan in de zon, o nieuwe tempels bouwen!
En zie: op een ochtend, niemand wist vanwaar, kwamen ze aangedreven - wolken,
zware wolken, regenwolken boven de Sahara! Een machtig zwijgen beving de heele
natuur; de kinderen van de woestijn vielen knielend neer, verborgen hun aangezicht
in den grond: ‘God is het, God daalt neer op wolken van regen, God komt zich over
ons land ontfermen in omhelzingen van regen.’ In verliefde verteedering vlijde de
eerste vlaag zich neer, huiverde zwijmend van heil de woestijn, waar het zand ging
liggen met een golving van satijnen vrouwensiepen. 't Regende zegenend dag en
nacht, 't regende zegenend dagen en nachten, tot de woestijn er groen van werd,
en de schoonste droom der aarde: moeder te zijn, grassen en bloemen en boomen
te dragen, wuivend en geurend in vervulling ging. Ze damden af en bevloeiden, ze
ploegden en zaaiden, braken rotsen, legden fundamenten, minden en baarden....
En 't regende, maar 't regende, dat de stroomen niet meer wisten waar henen te
bruisen, dat de aarde niet meer wist hoe deze bacchanaliën van water op te vangen.
In angst en vertwijfeling schiepen de menschen een nieuwen god, een regengod,
dien zij aanbaden met al de offeranden, geurig en bloedig, van hun paniek. Maar 't
regende, 't regende watervallen, 't regende zondvloeden. De woestijn schuimde,
razend van vreugd over dezen terugkeer van voorhistorische regenseizoenen.
Koorts deed de oogen fonkelen, de handen beven, de nachten ijlen....
En zoo, alweer uitgewezen, opnieuw uitgedreven uit hoeveel paradijzen nu al,
torste de menschheid maar weer haren vloek op den rug, en zakte verder af. Geen
vluchten meer, jagend en hijgend; niets dan strompelen, zich sleepen, zeulen, moe,
lam, stom. Ze gingen, ze gingen maar, omdat een mensch eeuwig en altijd zal gaan;
ze gingen, tot ze vielen, en verrotten in draskolk en moeras. Ze gingen, kruipend
en waggelend, over den dood van heele volken heen, tot ze kwamen, met een zucht
als een vloek, aan den evenaar, in het oerwoud. Daar lagen ze, zonder één illusie;
wat van Saharakracht en woestijn-heimwee in hen nog overbleef, zogen de
genotzucht en de loome indolentie der tropen uit hun bloed. Zoo lagen ze daar en
wachtten, dat ze komen zou, misschien liefst maar zoo spoedig mogelijk: de koude,
de tropische koude.
De slanke gratie der palmen verstarde. Bloemen van bloed en hemelsblauw
versparkelden tot ijskristallen. Lianen en slangen bevroren in een laatste
omstrengeling. Koningstijgers verstrakten in hun sprong. Neushoorns en olifanten
versteenden tot rotsblokken, grimmig-dreigend. En negerlijven, schoon als van wilde
dieren, verstijfden met wat sneeuw van schuim op den mond. Toen, plots....
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Waarde lezer, lieve lezeres, wat wilt ge dat ik doe? Ik ben God. Ze zijn in den greep
van mijn vuist. Wat moet ik er mee doen? Zal het alweer maar een waarschuwingetje
zijn, een zondvloed of zoo iets? en laat ik mij alweer verleiden, om er een of anderen
Noach uit te redden met een volledig stel nesten, om alles opnieuw van voren af
aan te beginnen, als was er niets gebeurd? Heb ik waarachtig niets anders te doen
dan van eeuw tot eeuw vergeven en vergeten? Naast een god van genade, ben ik
toch ook een god van rechtvaardige wraak. Gaat dit avontuur niet beter onherroepelijk
zijn gang, tot ik van den onzin van dat menschdom verlost ben, voorgoed?
Soms wordt mijn arme godenhart verteederd, en ik buig mij voorover om een
nieuw mirakel te beredderen. Daar is dan een man, die zelf niet begrijpt dat hij nog
leeft. Waarom? Gansch alleen, met een heldenmoed, waar niets meer voor te doen
valt.... Hij zoekt naar een taak waarvoor hij sterven kan. En hij vindt een smeekend
kermen, een asemen in zuchten: een vrouw, de laatste vrouw, anoniem als hij zelf.
Hij ziet haar aan - en hij wil léven! Hij draagt haar op zijn armen - en alle bloemen
bloeien! Hij kijkt in haar oogen - en alle sterren blinken! Ergens ontdekt hij een
vliegtuig, als een ijsmeeuw, voor poolvluchten. Hij weet, dat het waanzinnig is wat
hij doet - maar hij doet het, omdat een man zich niet overgeeft, omdat een man zich
verweert tot het uiterste. Gonzend wielt de schroef den afgrond der hemelen in. Een
laatste stuiptrekking loopt over den evenaar rond; in een weerschijn van ijsvelden
stort de aarde weg, en stijgt een machine door onbekende ruimten leven of dood
te gemoet. Iedere seconde verduizendvoudt hun hoop en hun wanhoop meteen.
Ze zien niets dan het Niets, en een licht als een koorts in elkanders oog. Ze hooren
niets dan een zoeven en ronken van motor en schroef, en hun eigen hart - en,
ineens, één schreeuw als een waanzin uit beider mond: motor en schroef liggen
stil. Hun handen drukken elkaar in een laatsten gloed, hun blikken verzinken in
elkaar en vinden de ziel bereid voor den val.... en ik glimlach medelijdend als vóór
zooveel eeuwen.
Een waaien grijpt hen aan in een duizeling van schaduw, een kringelen en cirkelen
in kolken van wind, een zuigen van machtige adems, een vleugelslag van engelen,
een geur van nieuwe planeten, tot in een gouden gloed van harpen en bazuinen
over hunne hoofden muziek neervalt, muziek die hen opheft en vervoert, de
maagden- en heldenmuziek van onbekende werelden, rijzend stralend in een kring
als een eerewacht van nieuwe sterren om een nieuwe zon.
***
Maar soms, soms ben ik ze radeloos beu. Ze zijn verdomd niet beter dan al de
gevallen engelen. Ik schaam mij tegenover Lucifer over 't erbarmelijk werk van mijn
handen. Ze hebben mij te veel doen lijden; ze doen vooral
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elkander pijnen aan, die de schepping onteeren. Welke god kan daarover zijn zon
nog laten schijnen? Rukt uit, cherubijnen en aartsengelen: dat de aarde verdwijne
uit het heelal, vertrapt dien zoemenden zwerm van paardenvliegen en giftige muggen,
die niets anders meer kunnen dan stinken en steken.
Zoo blijf ik dan achter, arm en oud, in mijn eenzamen hemel. Niets dan een God
zonder aarde, zonder mensch. En wat is een god, ach, een god zonder creatuur?
O mensch, wat moet ik doen? Zondvloed - of apocalyps? God weet het zelf niet
meer. Met zulke menschen als gij is het zwaar hun God te zijn.

In de bergen
Door M. Mok
In den laten zomer binnen dalen,
in het warme tusschen groene flanken,
waar de menschen vredig ademhalen,
leven doofde tot verstilde klanken.
Alles wat natuur had te vergeven:
stam en blad en grassen en insecten,
laat zich als een vreemde droom beleven,
of geen schepsel vóor mij dit ontdekte.
De verlatenheid, de zware geuren,
ruischen, takkenbreken, dieper zwijgen;
geen heelal, geen ruimte, alle deuren
vielen toe. En naar den avond stijgen
dampen uit den bodem. Men zou denken,
dat voor eeuwig alles in gaat slapen;
een genade die geen God kan schenken,
sinds hij deze wereld heeft geschapen.
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Verhalen van het heimwee
Door A. Koster
De Oude
DE stad Tel Awiv is vol van mensengerucht. Duizenden voetstappen gaan over de
lange, brede Allenby Road, duizenden over de smalle winkelstraat, de R'chov Herzl.
Er is het drukke geluid van nerveuze stemmen, in ratelend Hebreeuws, grof Jiddisch,
gezwollen Duits, neuzig Arabies; er is het drukke geclaxon van kleine logge
autobussen; er is de weemoedige litanie van kwieke Jemenietenjongens, die
neuriënde hun veters of kranten aanprijzen. Er is tenslotte de harde, blikkerende
meedogenloze zon, die over dit drukke geluid z'n afmattende stralen uitschiet.
Ze gaan snel - deze Joden uit alle delen der wereld. Ze hebben allen iets gemeen:
een doel, een daad. Ze zijn hier gekomen, om iets te bereiken, om wat anders te
zijn dan wat ze waren in de landen der diaspora. Wat dat Iets nu is: een ideaal, een
eenvoudige existentie, het verzamelen van grote kapitalen of het bewerken van de
rauwe grond - niet dat is het essentiële, maar het feit, dat een doel ze tot Daad
dringt, dat hun dikwijls doellóós bestaan uit de oude wereld hier beëindigd is en
vernieuwing vindt in dit land, dat toch met voorliefde genoemd wordt het Land van
de Opbouw. Deze Daadkracht geeft hun trage voet snelheid, hun moede ogen nieuw
licht, hun verslapte spieren jonge energie. Ze worden hard en sterk, de jonge Joden
in Palestina. Hard, omdat de strijd, die ze voeren hard is - sterk, omdat weerstand
sterk maakt.
Zo lopen ze in bonte mengeling door elkaar over de lange, brede Allenby Road
en de winkelstraat R'chov Herzl: de kleine, brede Pool met de vuile werkpet scheef
op z'n rode krullen, naast de trotse, slanke Sefardie; de drukke, betogende Duitser
naast de tengere, fijne donkerogige Jemeniet; de moderne business-man in
palmbeach uit Holland naast de baardige Littauer met kaftan en slaaplok. Allen
bezield door Daadkracht; allen met een doel.
Huizen groeien hier kris en kras, soms in allerlei stijlen, als paddestoelen uit de
zware grond. Witte rechte, kale huizen, zonder ornament - ontdaan van iedere
versiering. Hard en sterk als de mensen. Koud en wit, helwit in de harde zon.
Uit één dier huizen strompelt Jossel Gitter. Een korte grijze baard - oude,
vermoeide grijze ogen - kaftan en slaaplok. Als hij buiten komt, middenin de felle
zon, neemt hij met een impulsief gebaar de breedgerande zwarte hoed af en veegt
met de grauwe zakdoek langs 't gerimpeld voorhoofd. Hij neuriet zachtjes: ‘fraien
sich die kinderlach fun Jerusjulojim....’ (de kinderen van Jeruzalem verheugen zich)
en daarna, op dezelfde wijs: ‘ojojoj....’
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Het is zo z'n gewoonte uit vroeger jaren, op straat zachtjes voor zich heen Jiddische
wijsjes te zingen. Het houdt de geest fris; bovendien herinnert het je voortdurend
aan de ekstatiese vreugde in sjoel op Simchas Tojre (Vreugde der Wet), als de oude
mannen kinderlik met de Wetsrol dansen en de omstanders daarbij zingen en in de
handen klappen; het herinnert je aan Poeriem, als de kinderen uitgelaten spelletjes
spelen en in travesti door de Ghetto-straten gaan; het herinnert je ook wel aan de
weemoed van de dagen òm het nieuwe jaar: lange, klagend-huilende boetezangen,
borstgeklop, stil gesnik. Oj-oj, het herinnert je aan.... vroeger, aan Polen.
Jossel Gitter is nu een half jaar in 't Nieuwe Land, bij z'n zoon, de bouwvakarbeider.
Mojsche verliet op z'n achttiende jaar de sloppen van Warschau en is nu al bijna
tien jaar in Erets, Palestina. De zoon heeft daar gebroken met 't oude: de geest van
't Ghetto en de duizendjarige wetten van Israël. Hij werd een trotse, klassebewuste
poëel, een arbeider. In die tien jaar heeft hij zich, van kolonie tot kolonie trekkend,
opgewerkt tot een zelfstandig arbeider, die een salaris verdient, voldoende om z'n
jonge vrouw en drie kinderen te onderhouden en z'n oude ‘tatte’ (vader), die de
laatste jaren van z'n somber leventje eenzaam in een armoedig Warschaus keldertje
sleet, een rustige oude dag in Palestina te bezorgen.
O, die dag, waarop Jossel de brief kreeg, waarin z'n Mojsche hem vroeg, of hij
ervoor voelde, z'n laatste jaren bij hem tuis, in zijn - hún oude land door te brengen!
De vreugde van 't nieuwe-oude; nieuw omdat het zo anders moest zijn dan 't vale
verwelkte leven in Polen en oud, door 't vertrouwde uit die
eerbiedwekkend-omvangrijke Joodse literatuur: Tenach, Misjna, Gemara, waarin
iedere bladzij de geest van 't Heilig Land ademt.
Het is, of een wereld - een ongekende, wrede wereld hem van die dag vol beloften
scheidt. Z'n droombeeld: een rustig levenseinde in een land, waarvoor heel z'n ziel
vol ontzag beefde en waarnaar heel z'n gemoed jarenlang met overgave verlangde
- klopt niet, nee, k l o p t n i e t met de werkelikheid.
Eerst die zeereis: jonge chaloetsiem (pioniers) scheppen er behagen in,
ausgerechnet vlees te eten, dat de religieuze Jood verboden is en op Sjabbes
sigaretten te roken. Het was de eerste aanraking geweest met een geest, een
kuituur, die hem vijandig was. Hij had getracht, die geest van zich af te schudden,
door z'n gebedsriemen nóg vaster om z'n oude lichaam te snoeren, door nóg heftiger
dan ooit te wiegelen en schaukeien onder 't dageliks gebed, door zich intenser dan
vroeger te verdiepen in de wijsheden en de casuïstiek der Joodse wetboeken. Dat
was de ringmuur van verzet, die hij om zich opbouwde; bescherming tegen een
wereld, waarin hij voortaan te leven had.
Dan in Tel Awiv, bij z'n zoon. Mojsche, die in zalige onwetendheid in kaftan en
‘streimelach’ naar Erets was getrokken, was nu 'n brede, gespierde,
weinig-spraakzame arbeider geworden, wiens korte woorden slechts ruwe scherts
op 't kapitaal en schampere lach om de oude wetten inhielden.
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Goed, als z'n oude tatte er plezier in had, hier ‘fromm’ te blijven, dageliks z'n gelaat
naar Jeruzalem te keren en te bidden voor een herstel, dat al druk op komst was,
dan zou Mojsche hem daarin niet tegenwerken. Maar z'n kinderen, z'n twee blonde
gebruinde boys van 9 en 7 en z'n kleine dochter van zes, moest Vader niet trachten
te beïnvloeden met domme praatjes van bijgeloof. Wat wil hij, de oude? Ziet hij niet,
dat de jongste kleinzoon, Jitschak, hem uitlacht, wanneer hij met gesloten ogen,
heupwiegend zachtkesklagend dawwent, bidt? Heeft hij niet gezien, hoe de oudste,
Dawid, hem laatst spottend geïmiteerd heeft, toen hij bij de widdoej, de
schuldbelijdenis met overgave zijn smalle, oude borst beklopte? En hoort hij niet
de schrijnende ironie, wanneer de kleine Rachel verwonderd vraagt, met helder,
glad stemmetje: ‘Sabah, atta mitpalèl? (Opa, bidt U?) En nu wil die oude nog, dat
ze met hém vanavond, Vrijdagavond, naar sjoel gaan, om te horen, hoe die
bijgelovigen de Sjabbath inwijden! Nee, zijn kinderen zijn van de jonge Jishoew zij zullen, zoals hij, trotse klassebewuste proletaren worden, die strijden tegen het
kapitaal en tegen de vooroordelen van 'n overleefde generatie.
Zo verlaat de oude alleen, in de late namiddag, het huis. Hij loopt niet snel, bezield
door die Daadkracht, die de duizenden anderen hier voortjaagt. Meen niet, dat de
oude mensen hier allen zo langzaam gaan - niets is minder waar. De handelsbanken
zijn vol met baardige oude Joden. In de café's onderhandelen ze met sluwe Arabieren
in 'n onprettig mengelmoes van Hebreeuws, Arabies en Jiddisch over de aankoop
en verkoop van migrasjiem, landerijen. Ze worden dikwels rijk, deze ouden, in hun
wilde jacht om een laatste kans - door winst en woekerwinst.
Maar Jossel is niet hier gekomen voor migrasjiem, doch voor een ideaal. Een
ideaal, dat in de oude boeken tientallen malen beschreven staat: het is een mitswah,
een bizondere eer voor God, in Palestina te leven. Echter: idealen worden bijna
nooit werkelikheden. Voor sommigen is 't de harde zon, die hen belet hun ideaal
hier te beleven; voor Jossel zijn 't de harde mensen.
Jossel voelt, dat hij hier overbodig is. Overbodig als 't onkruid, dat tussen de
aanplant der jonge sinaasappels woekert; overbodig als de keien in de bodem;
overbodig als.... de oude Joodse wet. Hij weet 't, in enkele verwijderde kolonie's
leeft onder de jongeren nog iets van het door hem gekoesterde ideaal voort. Maar
de enkele honderden, die hiér als vroom Jood leven, doen dat half uit een verkeerde
sleur, half, omdat ze.... nu ja, in Erets leven. Jossel, de oude ekstatiese Chassied,
ontmoet hier schaars die bekende vervoeringen, die de mens in 't gebed door bergen
van overgave, langs wegen van vurige aanbidding voeren....
Hij staat nu achter in de grote sjoel, voor 't middaggebed. Een seniele oude stem
dreunt de psalmerende melodie af; een paar afgeleefde bedelaars staan om hem
en schaukelen. Daartussen een enkele jonge arbeider. Feller
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dan ooit - nu hij, vanmiddag z'n laatste hoop: de kleinkinderen mee naar sjoel, door
de opstandigheid van z'n zoon vervliegen zag - beleeft hij nu de verwording van wat
hem dierbaar is. Opeens leeft achter z'n geloken ogen 't kale, oude sjoeltje in hun
‘gass’ in Warschau, op Vrijdagavond. De jonge, donkere chazzen zingt met lange
trillers en vele zuchtende ‘Oj's’ 't ‘legu dojdi’, de begroeting van de Sabbath. En 't
sjoeltje zingt, handenklappend, heupwiegend, 't refrein weemoedig-vrolik mee.
Buiten de sjoel grijnst armoede, zoals de West-Europeaan hem zelden kent; maar
hier, in de beslotenheid van hun sjtiebel, hun kamertje, heerst de vreugdige
verlorenheid-in-'t-ogenblik.
Hij opent de ogen, hoort weer de verveelde stem van de voorzanger. Goed, 't is
nog middag, over 'n half uurtje, als 't donker wordt, zal 't druk zijn, zal er meer
‘dekorum’ heersen. Maar dit armzalig-uiterlik gedoe: de grote, immense sjoel met
z'n nietige innerlike beleving, wat betekent het tegenover de grootheid van hún
ekstaze in Polen?
Plots is 't, of een wilde, kokende drift in Jossel opslaat. Hij richt zich op, kijkt om
zich heen. Lammelingen, denkt hij, Jidden zonder ziel. Met profetiese heftigheid
slaat hij z'n ogen op. O, hij zou 't ze willen toeschreeuwen: zo niet, zó niet! Hij moet
naar buiten, naar de mensen, de aktieven, die hun tijd verdoen met streven naar
een doel, haha - een Doel! Hij moet ze toeroepen, zoals de grote profeten Jeremia,
Jesjajahu het gedaan hebben: ‘niet d i t is de weg, maar die andere, die voert
dáárheen, naar boven....’
Hij loopt uit z'n bank, naar buiten, in de blakerende namiddagzon. Plots heeft de
aktiviteit zich ook van hém meester gemaakt. Hij snelt langs neuzelend-zingende
Jemenietenjongetjes: ‘Dawar 'Iton 'erev!’ (‘Dawar’, avondblad), langs marcherende,
met kalk en verf besmeurde arbeiders, langs dikke Arabieren, langs slanke jonge
Sefardiese vrouwen, door de lange, brede Allenby, naar 't Plein. Z'n oude moede
hart slaat heftig. Hij zal 't ze zeggen, dáár, op 't Plein.
Nu staat hij stil, naast de politieagent onder 't zonnescherm. Auto's en bussen
claxonnen ongeduldig om hem heen; een paar arbeiders grinniken spottend, als hij
waarschuwend z'n wijsvinger omhoog heft en iets zeggen wil: ‘Brieder, Schwester....’
Dan golft een hete stroom bloed uit z'n mond en valt hij bewusteloos neer.
Palestina is niet het land van de dromers.

De Jonge
Pril licht schijnt over het bronzen gebergte van Judea, tovert een spel van wit en
schaduw in haar kartelranden, haar spleten en kloven. Pril licht schijnt over de jonge,
groene sinaasappelplantages, zilvervlekjes werpend in de kunstmatige kanaaltjes
langs de jonge bomen. Over de witte huizen en de
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barakken der arbeiders gloort de morgenzon. Een haan kraait; geschuifel van voeten:
de eerste arbeiders, die naar hun werk gaan.
Een lichtstraal - ondeugend en trillend van ingehouden vreugde - valt in 't kamertje
van een oude barak. De laatste rat schrikt weg in z'n hol. De zonnestraal vermooit
de armoedige inventaris: een sinaasappelkist als tafel; een kleinere kist als stoel;
een paar familieportretten en in een hoek van 't vertrek de turia - beducht werktuig
der Palestinensiese arbeiders.
Nadat de zonneglimp speels gestoeid heeft over 't blinkende staal der turia, valt
hij op 't bed, waarin de arbeider ligt - net op de verward neerhangende krullige
haardos.
Een geeuw. Heinz Sommerfeld strekt zich vermoeid uit. Een blik om zich heen;
in de kleine kale ruimte, op de wekker: half zes - opstaan.
Hij springt uit z'n bed. De zorg van de nieuwe dag overvalt hem onmiddellik, terwijl
hij met half-geopende ogen naar de douche (die in 't armoedigste Palestinensiese
huis aanwezig is) slentert. Vandaag werken, dat wil zeggen: acht uur lang in de
brandende zon de zware turia hanteren, kanaaltjes graven en verbreden, jonge
bomen planten, onkruid weghakken in de pardess, de sinaasappelplantage. Als hij
zich naakt onder de douche dompelt, zingt weer in z'n hoofd (zoals gisteren en
eergisteren en ver daarvóór), melancholies-sereen, die oude Duitse wijs: ‘In einem
kühlen Grunde....’ Hij vloekt: ‘Verdammt noch 'mal!’ Die wijs, die een kompleks van
gedachten in hem wakker roept: Duitsland, een Middeleeuws stadje, huizen, stille
avondlike gesprekken, meisjes met blonde vlechten, debatten, strijd voor de
beweging, socialisme, wilde kussen in de Meinacht, terreur, Hitler, vlucht, en steeds
weer: Duitsland, Duitsland....
Het is de laatste dagen tot een obsessie bij hem geworden, dit schrijnende gevoel
van herinnering-in-heimwee. 's Morgens bij het ontwaken begint 't. Het zet zich voort
onder 't gebukt staan bij de zware arbeid in de pardess - ook weer vandaag - beelden
uit 't verleden:
Een vergaderlokaal in 't Duitse stadje. Jonge mannen in Schillerhemden,
gegroepeerd om Heinz. Hij leest met z'n zachte, wat schorre stem gedichten, zoals
die om '30 in Duitsland in de mode zijn; gedichten volgens 't recept Klabund, Kästner
en Tucholsky. Cyniese, bijtende spot, die een bron van warme menselikheid verbergt
- diep-verscholen, maar daarom misschien juist té heftiger aanwezig. Heinz is één
van hen, een jong politiek dichter, die schimpt op de misstanden in een ontwrichte
maatschappij, die de burgerlikheid, de kleine, bedompte roddel belachelik maakt
en meent te vechten voor 't betere, vrijere in de mens. - Hij leest zacht, bijna bedeesd.
De vrienden zijn enthousiast - een jonge, brede arbeider klopt hem geestdriftig op
de schouder: ‘Aus dir wird schon etwas werden, Kerl!’ Heinz lacht bescheiden.
Meisjesogen, blauw, onschuldig, op hem gericht: ‘Ich sag' doch Junge, dass ich
dich nur lieb'?....’ Hij voelt 't verraad in haar schijnbaar-naïeve
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stem. Ze wil de kleine Jood tóch niet, maar de grote blonde Germaan, die in stilte
met Hitler heult en lid is van één dier talrijke geheime weerkorpsen, die Duitsland
vóór de terreur telde. Lange, slapeloze, doorwoelde nachten, vol verschrikte
gedachten: Ze wil mij niet, 't Joodje - zij, de klassenbewuste socialiste! - maar de
grote Nazi-Germaan. Ach ja - is 't niet zo: ‘Deutschland ein Märchen....’
Wandeltochten met de kameraden, door de wijde, wijde dennenbossen. Blauwe,
witbevederde luchten - rustieke Jeugdherbergen. Kampshirt en blokken vuur;
hartstochtelike debatten: moet de kunst demokraties, voor 't volk, zijn, òf is ze als
de trotse, van ieder afgesloten dicht er-in-de-ivoren - toren?
Lange winteravonden vol werk: gedichten, schetsen, essays. De radio speelt: ‘In
einem kühlen Grunde....’ Buiten raast de terreur; wilde kelen schreeuwen,
moordverlangend: ‘wenn's Judenblut vom Messer spritzt....’
Heinz krimpt ineen. Hij en Duitsland, 't Duitse bos, de Duitse geest, de Duitse
kameraadschap zijn één. Hij heeft Goethe, Beethoven lief, echter dan der treueste
Deutscher; hij zingt de Lanzknechtslieder met meer bezieling dan de fanatiekste
knaap der Hitlerjugend.... Heinz zonder Duitsland; onmogelik.... Ja, hij is Jood goed. Hij schaamt zich niet, Jood te zijn, maar 't laat hem óók koud. Hij werkt niet
voor een bepaald groepje, meent hij, maar voor de hele mensheid, 't socialisme.
‘Aber man ist eben a u c h Jude.’
Februarie 1933. Hitler. De staatsvijandige elementen: de Joden, de Marxisten
naar de concentratiekampen of kapot.
Heinz zit alleen op z'n kamer. De ouders spelen nog bridge bij Christen-vrienden;
ze waren steeds nette staatsburgers. Maar om Heinz fluisteren stemmen: ‘Juda
verrecke!’ ‘Juden 'raus!’ ‘Wenn's Judenblut....’ Iedereen in 't stadje kent Heinz,
fanatiek socialist - Jood. Ook de blonde Nazi-Germann kent hem; háát hem. Morgen
zal Heinz naar Holland vluchten.
Amsterdam. Uiterlike rust; innerlijk doorwoeld van zorg om Duitsland. ‘Die vuile
Moffen verpesten 't voor ons!’ sist een voorbijganger. Na drie maanden verblijf in
Holland versta je zoiets wel. Fascisten grijnzen hatelik: ‘Hou zee!’
Heinz heeft nog eergevoel. Hier is hij gast, niets dan gast - gehaat om z'n rode
principes en z'n opvallende Deutschtum, om z'n schwärmerei met de rode literatuur.
‘Asfaltliteratuur’.
In z'n kamertje in West bekijkt hij door 'n kapotte spiegel z'n naakte, slanke figuur.
Nee - hij is niet sterk en gespierd; hij is klein, vrouwelikslank. Zou hij 'n geschikt
Palestina-arbeider zijn? Nee. Maar hij moet hier weg. Daarginds is de vrijheid: kan
ik Jood én socialist zijn.
Z'n ouders sturen hem geld voor een kapitalistencertifikaat. Na 'n half jaar boertje
spelen - een beetje onhandig werken bij 'n paar geduldige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

61
Friese boeren - brengt de Italiaanse boot hem naar 't Land van Belofte.
Palestina - Erets Jisraeel. O, land van duizenden vervulde verlangens en
tienduizenden teleurstellingen! Hitte, zon en zand!
Hij wandelt door de straten der steden; hij is verdwaald in een warnet van straatjes.
Tegenover hem 'n norse, kleine Pool. ‘Können Sie mir auch sagen, wo....’ ‘Ani lô
mèwien!’ (ik versta 't niet). Stug en spottend, met de intonatie van ‘spreek je moêrs
taal, domme on-Joodse Mof!’
Hij gaat naar de Arbeidsbeurs, houdt lange, zwaarwichtige Duitse betogen, die
met 'n wrevelige grijns aangehoord worden. De man van de beurs ziet 'n kleine,
onuitstaanbaar Duitse Duitser. Hij is een Rus, die 15 jaar in Erets woont en 'n
grondige hekel heeft aan de Jeckes, de Duitse Joden, die - in hun misplaatst gevoel
van burgerlike waardigheid - zijn broeders, de Oost-Joden in hun kaftans en met
hun geur van knoflook, met een schamele aalmoes van de deur gejaagd hebben.
‘Ist kaan Arbeit hier’, norst hij en denkt: ‘Ga uit m'n ogen, Jecke!’
Dit land lijdt nog merkbaar onder de verdeeldheid, die tweeduizend jaar
ballingschap in een volk teweeggebracht heeft.
Heinz komt in de kwoetsah; de kolonie, waar jonge mannen en vrouwen
gezamenlik werken. Hij heeft 't in Duitsland gehoord: hier lééft 't praktiese
arbeiders-socialisme; hier werkt men niet met het oog op winstbejag, maar mét
elkaar en vóór elkaar.
Na een tweeweeks verblijf weet hij, dat de woorden van een andere Duitser (een
grote stevige kerel, die zich al spoedig in dit Oost-Joodse milieu een plaats veroverd
heeft) een diepe, droeve waarheid bevatten: ‘Du bist zu viel Geist und zu wenig
Körper für Eretz!’ Hij is inderdaad niet sterk; het werken met de turia, de grote zware
hak, waarmee men hier de grond bewerkt, valt hem enorm moeilik. 's Avonds is hij
doodmoe en kan er niet toe komen te lezen. Voor hem een kwelling, een foltering.
De andere arbeiders zien op hem neer; het helpt hem niets, of hij jarenlang teoreties
socialisme achter de rug heeft. Hier geldt slechts één principe: A r b e i d .
Dan trekt hij van kolonie tot kolonie en langzamerhand heeft hij zich min of meer
ingewerkt in die hem geheel vreemde mentaliteit van arbeid om der wille van de
Arbeid alléén.
Tot voor 'n week, op Sjabbat. Lui uitgestrekt op z'n bed had hij de laatste gedichten
der uitgeweken Duitsers gelezen; een zending van een vriend uit Holland. Om hem
zweefde de herinnering aan 't verleden, 't voorbije.
In 'n barak naast hem drenst de radio. Een Duits station. ‘Und nun, meine Damen
und Herren....’ Bekende tonen; een ijle, zoete meisjesstem: ‘In einem kühlen
Grunde....’
Blonde vlechten, onschuldig-blauwe ogen: ‘Ich sag' doch Junge, dass ich dich
nur lieb'?....’ O, misschien ligt ze nu in de armen van de trotse Germaan, S.A.-Führer
in 't stadje. Hij zucht.
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Sinds dat onvergeetlik ogenblik verlaat dit knagende Heimwee-gevoel hem niet.
't Is middag. De zon schijnt fel op z'n ronde alpenpet, blakert z'n slanke blote armen
en benen. Hij strekt zich uit onder 'n hogere sinaasappelboom, die veel schaduw
vangt. In de pardess hangt de geur van jonge bloesem, doordringend. Hij eet rustig
- verwijderd van de overige arbeiders, die op een andere plaats werken - z'n brood.
Ach ja - die herinnering, die je weinige werkkracht nog verlamt, peinst hij. Hij bekent
't zich met 'n mengeling van schaamte en rechtvaardigingsbehoefte: als Hitler
vandaag de dag vertrekken zou.... Duitsland, bergen, bossen, verleden.
Het verlangen, de herinnering brengt hem in 'n stille ekstaze. Hij sluit de ogen.
Nee, er is geen uitweg. De dood? Och wat - hij is 24 jaar. Een leven staat voor hem.
Hij m o e t . Als er dan geen uitweg is, dan maar hier langzaam wegkwijnen aan je
eigen machteloosheid.
Gezang van de schaftende arbeiders in de verte brengt hem in de werkelikheid
terug. Hij hoort ze graag, deze krachtige, jonge Palestinensiese arbeidersliederen.
Hoor, nu zingt Zwi - de vrolike, blonde jongen - alleen. Niet klagend en huilerig,
zoals de ouden zongen, maar jong en uitdagend. Wat zingt hij?
‘Jesj lanoe koach we-hoe emmoenatènoe!’ Wij hebben kracht en dát is onze
waarheid.
Helaas - niet voor mij geldt die waarheid, peinst Heinz verder, terwijl hij de laatste
hap naar binnen werkt. En als hij even later met krachtige slag een begin maakt
met 't openen van een vers irrigatie-kanaaltje, welks water de jonge bomen van 't
dorstende nieuwe land laven zal, dringt het langzaam tot hem door: Dit Palestina
is niet het land voor de dromers.
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Kroniek
Weerglas
De nieuwe Hollandsche postzegel met het kinderkopje naar Frans Hals geeft eenige
stof tot overdenking. Of het de moeite waard is die overpeinzing neer te schrijven?
Het zoo kleine formaat van dit grafische product geeft aan veel geschrijf erover een
beetje overdreven cachet. Ik aarzelde dus. Toen ik kort geleden een informatie ging
inwinnen bij een vermaard archeoloog over de naar mijn gevoelen nogal bekende
driehoekzegel met een kop van de Aeginetentempel was het bestaan ervan hem
onbekend! En dat overwon mijn twijfel. Want er zijn toch ook niet-archeologen en
menschen die hun zegels iets minder achteloos op hun brieven plegen te plakken.
Dat zijn nu niet zoozeer de philatelisten, maar zij die den schoonen vorm nog
beminnen in het kleinste voorwerp der grafiek dat zich verhandelen laat. Het zou
mij niet verwonderen, indien het Postbestuur juist voor en om hen frankeerzegels
door kunstenaars liet ontwerpen, niet uitsluitend dus met het oog op een mercantiel
vederlicht betalingsmiddel, maar als een zinrijke bezegeling van het geschrevene
door een sierlijk symbool.
Het moet helaas gezegd: de kort geleden verschenen kinderpostzegel dient het
modieuze en is niet geheel te rijmen met de opvatting dat een frankeerzegel grafisch
zuiver verantwoord moet zijn. Het getuigt immers altijd van armoede, wanneer
toevlucht wordt genomen, zooals men dat ook op zoovele affiches tegenwoordig
ziet, tot een reproductie naar een meer of minder bekend kunstwerk. Bij de zegel
met het kinderkopje heeft men bovendien de slechte smaak gehad de voorstelling
te reproduceeren naar een door Pyke Koch vervaardigde copie van een orgineel
werk van Frans Hals! Naar een valsch Halsje dus, met rijksmerk. Wij lachen als wij
lezen dat het Gemeentebestuur van Haarlem van een echt Comité officieel copieën
in ontvangst heeft willen nemen, schilderstukken gedeeltelijk zelfs per ongeluk naar
replieken van werken die op de Hals-tentoonstelling te zien waren. Maar dat is
Haarlem. De zin ontgaat ons echter als het Rijk aan een schilder van het formaat
van Pyke Koch telkens opdrachten verleent copieën te maken, om naar die copieën
1)
eerst postzegels te laten clicheeren . In tweeërlei opzichten is dat bij de Hals-zegel
zot. In de eerste plaats bestaan van dit kinderportret reeds drie copieën, men had
dus, indien men per sé het orgineel niet wilde weergeven, met een opgewerkte foto
van een van deze replieken, b.v. van die in Dijon, kunnen volstaan. In de tweede

1)

Bij de postzegel van de Aeginetentempel (1936) naar een foto van de hoofdfiguur, in profiel
gezien, terwijl deze Athene juist de eenige beeltenis in het tympanon is, die men en face te
beschouwen heeft; bij de postzegel van Voetius (1936) naar een schilderij van Nic. Maes (er
was ook een goede zwartekunstprent naar dit portret); bij die van den Hermes (1937) naar
een foto of een reproductie, die men o.a. vindt in Lübke-Semrau, deel I, pag. 272.
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plaats verandert het voor de techniek van de rotgravure niet of men een cliché maakt
naar een foto van een geschilderde copie, die in het hier gestelde geval de foto
tracht te benaderen, of naar een daartoe geschikt gemaakte foto van een geschilderd
orgineel, dat bovendien eenige honderden meters verder was tentoongesteld. Een
rotogravure of rasterdiepdruk is zonder foto en negatief niet te vervaardigen, dat wil
dus zeggen dat op een gegeven moment een mechanische tusschenschakel
onontbeerlijk is en dat op een goed oogenblik de clichémaker onherroepelijk ingrijpt.
Er is, met andere woorden, dan geen verband meer tusschen ontwerper en
uitvoerder. Want in laatste instantie is het toch aan den uitvoerder alleen te danken
1)
of de etsing slaagt en of de gewenschte toonwaarde verkregen wordt . Waarom
dus een copie? Op dit kleine formaat (kop 15 mm. hoog) moeten immers de
verschillen tusschen orgineel en copie tamelijk groot zijn, willen zij kenbaar worden.
Nu zijn inderdaad op de oude copieën de verschillen met het orgineel geringer dan
op de grisaille van Koch, maar zij zijn, en dit is leerzaam, van denzelfden aard. Zij
2)
bestaan in het fatsoeneeren van ondeugend tot lief en in het voltooien van dat wat
Hals schets liet, in het overdrijven van den haardos, in het niet meer zuiver dartelend
kwinkeleeren van de penseelstreken, die den halskraag luchtigjes aanduiden. Maar
wat de geheele zegel tenslotte ontwricht, is het loslaten van het tondo! Wie de
portretten eenmaal in werkelijkheid zag, weet dat juist de compositie in het rond
gedacht er het wezenlijke bestanddeel van uitmaakt. Met alle respect overigens,
óók voor de schoone letters van J. van Krimpen, ligt hier bij den opdrachtgever een
groote fout in zijn miskenning van het kunstwerk. Want zelfs wanneer men hier
tegen in zou brengen dat men niet in de eerste plaats Hals, maar van een belangrijk
schilder een eigen interpretatie van Hals heeft gekregen, die het orgineel beter
suggereert dan de foto zou gedaan hebben (al is zij dan maar 15 mm. hoog), dan
ware mij toch een kinderkopje door Koch zelf gezien en geschilderd liever geweest.
Want zoo een kinderkopje bestaat, op nog geen 25 K.M. van het Postbestuur af.
Als men zich toch niet om formaten bekommert, had men ook dit weer fragmentarisch
kunnen laten copieëeren, door Sluyters of Willink, of misschien had Koch het zelf
wel mogen doen.
Maar met dat al, gered was de zegel daarmee niet. Nog eens, zij eischt grafische
verantwoording. Zij eischt weer herstel van eenheid tusschen ontwerper en
uitvoerder, welke reeds meermalen zoo bevredigend tot stand is gebracht.... sinds
1913, het jaar waarin de Bazel's jubileumzegels met veel oude sleur voorgoed wisten
te breken en den weg, die tot die eenheid kon

1)

2)

Dit wil nog niet zeggen dat de rotogravure bij voorbaat ongeschikt zon zijn voor het
vervaardigen van zegels! Daar waar uit wordt gegaan van een foto of fotomontage, zooals
b.v. bij de fraaie zegels voor het misdeelde kind van Kiljan (1931), lijkt zij bij uitstek juist de
meest logische en zuivere techniek.
Op mijn vraag wie van de beide kinderen het liefste was, wees mijn vijfjarig
zoontjeoogenblikkelijk de foto met de copie van Koch aan. ‘Waarom die andere (van Hals)
niet?’ vroeg ik. ‘Nou, d i e jongen lacht omdat hij stout gaat doen’ was het antwoord!
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voeren, hadden aangegeven. Zooals toen geen papieren nagemaakte muntjes, zoo
verwachten wij nu geen nabootsing van schilderijen meer, maar een zelfstandige
eigen vormgeving, gebonden aan bedrijf, tijd en formaat. Want men had, door de
goede tradities, die zoo lang bij P.T.T. geheerscht hebben, moeten bedenken dat
van het moment af dat men (terecht of ten onrechte) tot het inzicht kwam, dat het
orgineel niet deugde voor reproductie op een zegel, de rest knoeien zou worden.
Laat men van Rijkswege doorgaan Koch opdrachten te verleenen voor
wandschilderingen of portretten, maar voor werken van grootere formaten. Hij kan
dat. Zijn werk verdraagt vergrooting misschien nog eerder dan verkleining. Wie het
geluk heeft gehad een van de vier of vijf voorstellingen van Nijhoff's ‘In Holland staat
een Huis’ te hebben mogen bijwonen, zal zich nog altijd goed het spontaan applaus
kunnen herinneren toen het doek opging en Koch's Wolkendecor de verraste
toeschouwers aan de aarde deed ontstijgen. Bij de opvoering, die de schrijver dezes
zag, waren in de agitatie der première sommige wolken verkeerd opgehangen, maar
de indruk, dat Koch in deze richting veel zou kunnen bereiken, werd er niet door
vervaagd. En het schilderijtje, waarnaar die fantastische lichtomrande
wolkengevaarten waren gemaakt, was van een formaat (hoog 34 cm.) dat niet veel
grooter was, dan wat gediend heeft voor het ontwerp van het kinderpostzegelje
(hoog 27 cm.).
Wie weet? Er is een sprankje hoop, want er is èèn blijde meevaller! Wij hebben,
toch nog onverwacht, een gecopiëerd lachje ontvangen voor onze brieven. Misschien
behoeven wij dus niet meer al te lang te wachten op zegeltjes, die eens in dezen
nogal ontredderden tijd een glimlach van het Holland van vandaag over de wereld
met zich mede dragen.
J.G. VAN GELDER

Een museum van de litteratuur
Wat ook op de Parijsche tentoonstelling aan te merken was, ze heeft als een wekker
gewerkt. De trage geboorte van dit complex is een lange fermentatie geweest, ja
men had den indruk, dat toen de hekken dicht gingen dit proces nog niet uitgewerkt
was. Men zag de vreemde woekering aan, die stad in de stad, de op duurzaamheid
gerichte en de vluchtige bouwsels en de indruk moest teleurstellend zijn. Stuk voor
stuk mocht men te prijzen hebben, men bleef niet blind voor de ontzag'ijke
inspanning, door kunstenaars en technici aan het slaan van bruggen tusschen beide
categorieën van de bedrijvigheid besteed, in deze veelheid was geen eenheid op
hooger plan te bereiken.
Maar men kon evenmin de zekerheid van zich afzetten, dat wat men zag en
hoorde niet het eigenlijke was. Achter deze schermen schemerde iets van een
hergroepeering der geestelijke en stoffelijke waarden, die vermoedelijk
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nooit verwezenlijkt wordt. Een hermunting van de maatstaven scheen er zich uit te
stippelen. In de verwarringen van het oogenblik was het mogelijk er den aanloop
naar een zuiverder hiërarchie van de menschelijke krachten te zien. En al is er
allerminst aanleiding zich te vleien met een beaat optimisme, deze schets van een
reactie tegen de ‘goden dezer eeuw’ kan niet voor niets geschreven zijn. Men moest
ze loswikkelen uit marktgerucht, maar werd er voor beloond.
In dien wedijver hebben de edelste geesten hun krachten gemeten. Voor deze
gelegenheid waren ze in de arena afgedaald. De laatste ivoren torens zijn gevallen.
Ze bleken niet anders dan laboratoria, die proefvelden van de avonturiers naar den
geest. Voor één keer stelden zij ze voor den gewonen man open. De leek mocht
de instrumenten van hun onderzoekingen van nabij zien, eraan raken, er zelf proeven
mee doen.
Het ‘palais de la découverte’ was een nieuw laboratorium, een tooverboek met
uitslaande platen, een het heele domein van de exacte wetenschappen omvattende
‘leçon de choses’, een levende encyclopaedic van den vorschenden geest.
Van de exactitude in de litteratuur is werk en leven van Paul Valéry een voorbeeld.
De woorden zijn hem nevelvlekken, die zich in het gebruik tot dwaalsterren
verdichten. Dit gebruik is een spel met alle strenge regelen vandien. De enkele
duizenden klank- en lettersamenstellingen, die in de gemeenschap tusschen oor,
oog en begrip voorzien, wist hij voor de slijtage van pasmunt te hoeden. Met elk in
de hand nemen herkrijgen ze den glans van het zoo even slechts voor dit doel
gegotene. Valéry drukt er zijn ijk op, waarmee ze hersteld worden in hun taak van
waardemeter.
De concreetheid in ijlte, de ijlte, die stolt, in het aanwenden van de taal is het een
niet van het ander te scheiden. Valéry is als de schilder, die van te voren de
afmetingen van het van hem verwachte doek moet kennen. De poëzie is hem een
vorm van wiskunde en als zoodanig het middelpunt van dat paleis der ontdekking.
Elk schrijven wordt zoo een ontdekken van zich zelf en van de netelige rijkdommen
der syntaxis. Dit en wat erbij behoort is de materie, waarmee de geest het
tweegevecht aangaat. Dit duel van lang geduld houdt verband met de kunst van
bouwmeester, schilder en.... danser. Het is de strijd van de koele bedwelming met
de rede, de afwisseling van afwachten en haast, dit veelvoud van versnellingen in
den motor, ‘la fixation de l'instable’.
Men is geneigd litteratuur met ‘facilité’ gelijk te stellen. Het vak eischt zoo weinig:
een pen, wat papier, een zekere dosis ambitie. Het vraagt noch bizonder materiaal,
noch speciale techniek, leertijd noch dwang behalve den zich zelf opgelegden. De
zelftucht, die zich voedt met de toevallige incidenten, de materieele belemmeringen
van de grondstof, is in Valéry zoo zeer vleesch geworden, dat het niet dan een spel
schijnt, licht, doorzichtig, glanzend en als
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het ware dansend, gekneed uit zon en schuim, geladen met het dynamisme, dat
de persoonlijkheid zelf is. Het tezamen vloeien van zoo uiteenloopende vermogens
heeft hem tot een figuur in staat en samenleving gemaakt. Zoowel regeeringsbureaux
als salons, de wereld, waar men zich verveelt gelijk die van pruikerige academies,
alle dingen naar zijn gunst en medewerking. En Valéry, die vroeg opstaat ten einde
althans vóór het wakker worden van de rest der menschheid eenige uren voor zich
zelf te hebben, is er de man niet naar iets of iemand af te wijzen. Zoo werd ook voor
de samenstelling van de spreuken op het nieuwe Trocadero en in de gehoorzaal
daaronder bij hem aangeklopt. Voor de laatste schreef hij; ‘l'action dramatique anime
ce lieu de communion humaine et le génie théâtral, s'élevant vers la beauté, forme
l'âme publique.’ Met de inscripties op de buitenmuren is hij gelukkiger geweest.
Alvorens zich aan deze taak te zetten moest hij nauwkeurig het aantal lettergrepen
kennen, dat van hem verlangd werd. In die moeizame geboorte verliezen de woorden
elk spoor van inspanning en met de zwaarte dat van het wezen, dat ze tot leven
riep.
Dit vermogen om wat schijnbaar dood is tot leven te roepen bestemde hem voor
tot het leiderschap in de samenstelling van die andere sectie, welke als tegenhanger
en aanvulling van het paleis der ontdekking te zien is, die van geschrift van de
voorhistorie der conceptie af tot aan boek en tijdschrift. Er is alle kans, dat deze
zalen, die mede in het Trocadero onderdak gevonden hadden, de kiemen worden
voor een museum der schoone letteren.
De inrichters hadden zich een zware taak gesteld: de scheppende begaafdheid
anders dan door reeksen letters en zinnen te laten spreken. De velen, die er geweest
zijn, de anderen, die het museum gaan bezoeken, ze zijn getuigen van een
transformatieproces. Het ‘spreken’ geschiedt er voornamelijk tot het oog. De groote
Fransche schrijvers van de laatste honderd jaar hebben er een vak. Daar zijn Balzac,
Stendhal, Flaubert, Baudelaire, Renan, Sainte Beuve, Hugo, G. Sand, France en
Proust. Met ziet er hun beeltenis op verschillende leeftijden en die hunner omgeving,
ouders, vrienden, den kring. En dan den kring in ruimtelijken zin, de huizen, waar
ze woonden, landschappen, die in hun boeken voorkomen. Brieven en manuscripten,
sterk vergroot en varianten van hun oeuvre, proeven en revisies, het wegkrabben
en bijwerken, alles, wat de wanhoop van de zetters uitmaakt, dit doorwerken van
den rusteloozen geest in wat daarvan de zich allengs verhelderende spiegeling is.
De gestadige spanning, die zich aan elke ordening van arbeidsuren, vacantie of
pensioen onttrekt.
Er zijn schrijvers, die op dit plan nader tot den lezer gebracht kunnen worden.
Een ieder weet, hoe zorgvuldig Flaubert zich documenteerde. Hier wordt bevestigd,
met wat bureaucratische angstvalligheid hij zich met zakelijke zekerheden omgaf
omtrent vrouwenkleeren, onderdeelen van een revolutie, paardenrennen en jockey's,
alvorens de pen op het papier te zetten. Men

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

68
weet, dat hij voor Madame Bovary en Éducation sentimentale een werkelijkheid van
gezins- en andere verhoudingen naschreef. Men ziet de boot uit het begin van dezen
roman, dorpen, op die reis beschreven, portretten van ‘modellen’, alles ‘document
humain’, zij het anders dan bij Zola. Voor het eerst is iemand op het denkbeeld van
zoo'n.... uitstalling gekomen. Herman Robbers zou er genoegen beleefd hebben,
deze bewonderaar van Flaubert, al moest dit streven naar vulgarisatie hem óók
ontstemmen.
In dit laboratorium vonden tal van alweer vergeten voorhoedetijdschriften een
plaats. Ze onderhouden de levenskracht van een litteratuur. Men leest er de
spanningen van de ideeën aan af, die ermee sterven. Zij reageeren fel tegen
reputaties en andere geijkte meeningen. Ze verfrisschen de atmospheer en bieden
aan afwijkende, vaak onrijpe, grillige talenten de kans zich te uiten.
Het is niet onmogelijk, dat de voorbijganger in deze enkele zalen, onverschillig
of de belangstelling gaat naar portret of handschrift, papierbereiding, letterkundige
groep of manifest, Parnasse, symbolisme of surrealisme, Fransche of in het Fransch
schrijvende auteurs van anderen landaard gelijk Rilke, de politiemuts van Rimbaud
of de kalot van France, een juister denkbeeld van de litteratuur krijgt. Wij allen zijn
tusschen deze wanden passanten. Nu, zegt men, meer dan ooit het grootste aantal
den doorslag geeft en de beslissingen van tellen, niet van wegen afhangen, moge
herinnerd worden aan Stendhal's woord: ‘la société ne paye que les services qu'elle
voit’. Zoo is het veroorloofd te sluiten met een vermaning van Valéry: ‘il ne faut rien
négliger pour faire comprendre à tous que l'homme n'est homme que dans la mesure
où l'utile ne dirige pas toutes ses actions et ne commande pas tout son destin.’
H. VAN LOON

beeldende kunsten
Edgar Fernhout
Bij d'Audretsch - Den Haag
De vormen, die de kunstenaar zich schept, van zichzelf en de wereld, kunnen telkens
een bedreiging worden, zoodra ze zich voegen tusschen het leven van zijn blik en
het leven van de wereld. Als hij zich zelf eerder en sterker bemint dan het andere,
de wereld buiten hem, houdt hij het eigen zelf niet gaaf en zuiver, maar beperkt het,
snoeit het in, snijdt het af. De narcissus, in zijn onbesmette, vrij van de wereld zich
houdende verteedering, schendt ten slotte toch het eigen zelf en doet zijn
mogelijkheden tekort, door inschrompeling en verarming. Want wat hij vreest en
ontwijkt, dat is de overgave, het zich geven en verliezen, zonder voorbehoud. Uit
de overgave alleen komt het zelf altijd weer grooter, gekneusder en gewond tevens,
maar altijd toch oneindig rijker doorstroomd van krachten, wijder en omvattender te
voorschijn.
In de overgave breken de belemmeringen der vormen, der zelfgeschapen
bedreigingen en bevrucht het leven weer de eigen kracht.
De jongste tentoonstelling van Fernhout was treffend door deze twee kanten: de
dreiging van een vorm, die zich voegt tusschen kunstenaar en wereld, hem afhoudt
van een levende visie en doet opgaan in adembenemende zelf-verteedering. En in
andere
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oogenblikken het geluk van een verandering, het zich overgeven en verdiepen in
het wonder van het leven. Daardoor werd deze tentoonstelling ongelijker dan
vroegere. Hij ontwikkelt zich en de gevaren doen zich dus sterker dan vroeger
gelden. Een vroeger werk (schedel en landschap) bleek niet het minste. Dit heeft
het accent van een pril en indringend zien, dat ontbreekt in eenige latere Italiaansche
werken, die meer geschilderd lijken in een bij voorbaat vastgestelden vorm van
mooi-zien dan uit kracht van een levend getroffen worden door het wonder der
dingen zelf. De schelpen op het strand b.v. zijn al te schoon geworden; zee en strand
zijn hier ontzielde entourage. Het zelfportret is verstard. Alleen het hemd en een
dor blaadje zijn daarin prachtig geschilderd. Maar die schildering zet zich niet voort,
gaat niet door in den mensch. Precies zoo als bij de latere navolgers van b.v. Jan
Steen, die wel het bont en het fluweel, de potten en pannetjes, maar niet den mensch
aan konden. Fernhout, die zoo goed de huid der dingen kan schilderen, van perziken
bv. of van ruig blad, werd glad en mooi waar het de menschenhuid betrof. Ook een
klein bloemstuk had bij strenge zelfcritiek - en men mag die verwachten van een
zoo nauwgezet, bewust en keurend talent - niet aanwezig mogen zijn op een klein
gehouden tentoonstelling.
In twee doeken handhaafde en vernieuwde hij zich tevens een weinig. Een stilleven
van vruchten en ruige bladeren (afgebeeld) en een landschap van een bloeiende
vlierstruik. Hij heeft in den regel den aanloop van het stilleven noodig om tot het
landschap te komen. In de vlierstruik wordt hij vrijer en heeft hij dien steun in mindere
mate noodig. Hij gaf niet den vollen bloei en pracht, maar meer het duister van de
struik, waar de bloei zacht uit opkomt en zuiver en goed ziet hij dan het hemellicht
langzaam, als uit een wel, daarover huiven. Hierin leeft zijn leven; hier is iets van
overgave, iets machtigers dan zijn beheersching, die meer dan het leven vat op
hem kreeg.
A.M. HAMMACHER

Een notitie
In de maanden November en December werden schilderijen en teekeningen van
het echtpaar Leyden in de zalen van den Rotterdamschen kunstkring geëxposeerd.
Aan de wanden van een der beide vertrekken hingen o.a. tien groote potloodstudies
van Karin Leyden, ‘couples amourenx’ getiteld, voorstellingen van tegen elkaar
leunende landlieden en meisjes, stoeiend, minnend of slapend bij korenschoven.
Een beetje wild en krolsch gedoe, maar ondanks de ontzagwekkend dikke armen,
beenen, breede voeten en handen, hier en daar onmiskenbaar sierlijk en modieus
van welving. De teekeningen zijn van 1937, in Positano (Italië) ontstaan. Nu is er
van Pablo Picasso een studie van 1919, met hetzelfde onderwerp, dezelfde vormen
en compositie, met dezelfde verhoudingen en met een hiermede geheel
overeenkomende kogelrondheid. Wat hier te zien was, waren dus variaties naar
een conceptie van Picasso, wiens werken, vaak uit een nog vroegere periode, ook
aan sommige schilderijen tot voorbeeld hadden gestrekt. De teekening van 1919
1)
van Picasso heeft een zekere vermaardheid gekregen , zij was een van de eerste
bewuste verwerkelijkingen van een nieuw streven, dat in zijn ruimtedoorleving niet
meer den kubus, maar den bol prefereerde. Evenals in het cubisme, ontstond ook

1)

Zie hierover o.a. het weinig bekende opstel van Alfred Neumeyer ‘Zur Raumpsychologie der
‘Neuen Sachlichkeit’, Zeitschrift f. bild. Kunst, 1927/28, pag. 65, vgl.
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toen direct een deformatie, waarmede nu eenmaal elke hernieuwde poging om de
ruimte te veroveren, gepaard pleegt te gaan. De louter rondende vormen hebben
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al spoedig het streven van een langzamerhand groote groep ‘valori plastici’ geholpen
aan de onjuiste betiteling van n e o - c l a s s i s i s m e . Ieder, die in de materie
eenigszins thuis is, weet hoe het verdere verloop dezer beweging is geweest, weet
ook dat nog altijd epigonen dit, eens stellig opmerkelijk pogen, spelend en doelloos
herhalen. Het doet behagelijk aan, nu het onschuldig werd. Zoodra echter - en dit
is eigenlijk de kern waar het hier om gaat - kunstkringen, die den band tusschen
publiek en kunstuiting trachten te versterken en moeten aanhalen, zulke verlate
uitingen nog in 1937 gaan sanctioneeren, dan verklaart dat èèn van de oorzaken,
welke datzelfde publiek zich teleurgesteld uit dergelijke tentoonstellingen doet
spoeden. Voor zoover het er natuurlijk nog komt! Want het is de eerste keer niet,
dat het die spijtigheid zou ervaren, in welke stad ge wilt. En publiek vermijdt intuïtief
nu eenmaal meer dan men wel denkt.
Wie in Rotterdam wel kwamen, hebben er een zeer slecht begrip gekregen van
een Picasso van 1919, van iets dat reeds voorgoed voorbij is. Welke kunstkring
durft weer eens wat? Er is thans (moet het nog gezegd?) een Picasso van 1937,
de ‘Picasso furioso’ om José Bergamin's woorden te gebruiken, de schilder van het
doek ‘Guernica’ in het Spaansche paviljoen te Parijs. Wie hebben leeren zien, ging
deze uiteenspattende ontlading door merg en been, zij weten nu voor altijd wat een
Spaansche furie is, wat Goya vroeger dreef en wat ‘1937’ in ons heeft uiteengereten.
J.G. VAN GELDER

Tooneel
Vondelherdenking
Vondel eert men dit jaar, omdat het driehonderdvijftig jaar geleden is, dat hij geboren
werd, én omdat hij ‘Neêrlands grootste dichter’ is. Een officiëel comité belegde onder
meer een Vondelcongres; onder de auspiciën van dit comité werd Faëton opgevoerd
door leden van verschillende tooneelgezelschappen en enkele dilettanten. Alom in
den lande werden plaatselijke herdenkingsbijeenkomsten gehouden;
dilettantenvereenigingen voerden stukken op.
Van onze vijf of zes belangrijke beroepsgezelschappen was het slechts het
Rotterdamsch-Hofstadtooneel, dat aan deze herdenking deelnam door de opvoering
van Maria Stuart. Men zou zich erover kunnen verwonderen, dat zìj, die de kunst
van het woord, de tooneelkunst, beoefenen, in gebreke zijn gebleven hem te eeren,
die onder de grootste woordkunstenaars gerekend mag worden. Maar wie zag hóe
degenen onder de tooneelspelers, die hem wél eerden, dit deden, verwondert zich
niet.
Vondel's stukken moeten in geheel andere instelling worden benaderd dan die
van het moderne repertoire.
Onze stukken worden beheerscht door den gang van het verhaal, dat als het ware
de drijfkracht is van de handelingen der menschen persoonlijk. Uit hun reactie's op
het verloop van het verhaal blijkt in vele gevallen hun karakter. Hun gevoelens
worden uitgesproken slechts in zooverre het wenschelijk is, dat men ze kenbaar
maakt aan zijn medemenschen. Hier is de taal het middel om den tooneelspeler in
staat te stellen te ‘spelen’, het hulpmiddel om den mensch op het tooneel te laten
handelen en te laten leven of hij een mensch uit de werkelijkheid was. In een modern
stuk beeldt de tooneel-s c h r i j v e r uit door de sfeer, die hij laat heerschen tusschen
menschen onderling of door hun reacties op de gebeurtenissen. De moderne
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tooneelsp e l e r beeldt uit door spel, door zich te hervormen tot den mensch, bij
wiens karakter de gedragingen uit het stuk passen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

71
Maar Vondel beeldt met taal. Zijn stukken dragen een statisch karakter en vragen
een rustig genieten.
Een scène is niet een ondergeschikt onderdeel van het geheele verhaal, maar
de uitbeelding van iets wat Vondel in dit verhaal getroffen heeft.
Het belangrijkste moment in het verhaal vertoont hij vaak niet, maar lascht de
beschrijving ervan in, zooals in Lucifer het verhaal van Uriel over den slag tusschen
de Engelen, in Faëton het verhaal der Faam over Faëton's wilde vaart.
In het spreken der menschen klinkt vaak een ander element dan het ‘zich
uitspreken’, zooals in den aanvang van Faëton. Klymene leidt haar kinderen den
hof van den Zonnegod binnen, waar ze Faëton bekend zal maken met zijn vader,
Febus zelf. En als zij hen den hof toont spreekt ze niet alleen haar kinderen aan,
maar ze beschrijft voor allen, die haar hooren de Majesteit van de Godheid en zijn
schitterenden hof:
‘O Faëton, mijn zoon, en gij drie Zonnelingen,
Gezusters, hier is 't hof des Gods, die alle dingen
Bezielt, en leven schenkt, en voed, en onderhoud
Hier rijst het zonnehof, van Mulciber geboud,
Toen hem de Hemelraad ten bouheere innewijde.’

en dan wijdt ze tien regels uit over de schatten, hier vergaard.
De menschen in Vondel's drama's zijn als kunstenaars, die in zich den
scheppingsdrang voelen tot vormgeving aan hun innerlijk.
Zooals Faëton het uitjubelt als hij Febus zijn vader weet:
‘Gelukkig is de zoon, die nu zijn' vader kent.
Nu leeve en zweeve ik in mijn eigen element.
Schep moed, o Faëton: gij stijgt in 's hemels daaken,
De bergen zinken in 't verschiet, mijn voeten raaken
Geene aarde. O zonneblom, o zonnetelg, schep moed!
Gij sproot uit hemelsch zaad, met een uit sterflijk bloed.’

Niet zijn deze woorden de weergave in versmaat, van wat een zoon in 't werkelijke
leven tot zijn moeder zal zeggen, zoo zij hem zijn hooge afkomst meldt. Vondel
herschept hier in taal wat er omgaat aan gevoelen in Faëton's binnenste.
Vondel verstaat óók de kunst een gesprek te doen zijn de eenvoudige, directe
weergave van wat menschen tot elkaar hebben te zeggen. Maar ook daar styleert
de schoone, gebonden vorm der taal het gesprek, zooals in de eerste scène van
Faëton, waar Klymene aarzelt Febus te noemen en Faëton zijn verlangen dringend
uitspreekt. Of zooals in het vlammende, geladen tweegesprek tusschen Juno en
Febus, waar Juno den Zonnegod ter verantwoording roept over den brand, dien hij
over de aarde brengt. Maar zelfs hier, waar elk woord den ander tot in het hart treft
en waar de scène een directe gedachtenwisseling is tusschen twee menschen, kan
men niet spreken van omgangstaal, in dichtvorm. Want Vondel sublimeert dit heftige
gesprek tot een dramatisch element in zijn werk, waardoor onheilspellend en
beangstigend Faëton's naderende val voelbaar wordt.
Voor mij ligt het grootste genot bij een stuk van Vondel in zijn taal. Niet alleen
omdat deze zoo wonderschoon klinkt, met haar bronzen, vibreerenden klank, niet
alleen om het verrassend rijke woordbeeld en haar rhythme, maar in het bijzonder,
omdat zij het
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scheppingsmiddel is van een kunstenaar, die ermee idealen vorm geeft aan wat in
hem leeft.
Omdat Vondel's drama's zóó zeer táálkunstwerken zijn, kon het te scherper blijken
uit de opvoeringen van de beroepsspelers, hoe weinige moderne acteurs en actrices
dat verlangen bezitten naar de beeldende functie der taal, hoe weinigen van deze
tooneelkunstenaars in taal het middel herkennen om het leven te herscheppen.
Ik zag kort na elkaar twee Vondelopvoeringen, die van Lucifer, door leerlingen
van het Barlaeusgymnasium te Amsterdam onder leiding van Saalborn, en de
Faëtonopvoering onder Verkade's regie. En duidelijk bleek, hoe volkomen
verschillend de tekst werd benaderd.
De gymnasiast, die nog geheel openstaat voor de schoonheid der taal, die in die
taal de bevrediging zoekt voor zijn kunstverlangen, en wiens streven er op gericht
is het muzikale element in evenwicht te brengen met de gedachte, die in de woorden
wordt uitgedrukt. Die daarenboven dichter staat bij poëzie, zoodat hij de techniek
van het verzen-zeggen lichter overwint.
Daartegenover de beroepsacteur, die meer het geoefend oor heeft om de tekst
voor den hoorder begrijpelijk te maken, die makkelijker de schoonheid offert aan
de gedachte en wien het moeilijk valt het spelen in evenwicht te brengen met den
kunstvorm der taal, wier functie hij niet ten volle aanvaardt.
Maar ondanks de tekortkomingen in de voordracht heeft de Faëtonopvoering veel
schoons geboden. Het eerlijk en vaak geslaagd pogen de tekst begrijpelijk te maken
en den mensch, die achter die tekst leeft, gestalte te geven, heeft het ontroerende
in deze vadertragedie tot zijn recht doen komen. Faëton was de jonge, eigenzinnige
waaghals, dien Vondel in hem zag. Drukkend beklemde de angst van allen in den
Hemel over den wereldbrand. En Febus' smart, waarin zoo sterk Vondel's eigen
leed voelbaar is, gaf aan dit stuk een aangrijpend slot.
In regie stond Verkade verre achter bij Saalborn. Van groote waarde in de
opvoering van Lucifer was de wijze, waarop Saalborn het opkomen van de groote
figuren ensceneerde. Gabriel, de verkondiger van God's wil tegenover het
samenscholen der oproerige Engelen, als een volmaakte tegenstelling van licht en
donker; Lucifer, heroïsch in zijn eerlijke opstandigheid tegen een zwaar gevoeld
onrecht, een heroiek, die versterkt werd door het zuiver uitbeelden van Lucifer's
tragischen strijd door den vertolker van deze rol.
Daartegenover was Verkade's regie phantasieloos. Hij verstond het niet het
karakter der hoofdfiguren grootschen achtergrond te verleenen.
Het stijlvol en fraai opstellen der reien in de Luciferopvoering verleende den strijd
tusschen goede en kwade Engelen relief door zinvolle tegenstelling in stijl.
Bij de Faëtonopvoering waren de reien een mislukking. Hier wreekte zich de
volmaakte onmacht in techniek. Door het krampachtig zoeken de stem te laten
samenklinken met de muziek, het krampachtig op toon blijven, kon het woord
nauwelijks beteekenis krijgen, terwijl het als muziek niet genoten kon worden.
MARTHA DOZY

Muziek
De symfonische variaties van Henk Badings
Concertgebouw-orkest o.l.v. Prof. Willem Mengelberg

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

Men is dikwijls geneigd, de variatie-techniek te rangschikken in de ‘gemakkelijkste’
afdeeling der compositiekunst. Immers, evenals voor ieder woord wel eenige
synoniemen
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zijn te vinden, zoo kan het ook niet zoo bezwaarlijk zijn op een gegeven melodie
een aantal varianten te maken. Oppervlakkig bezien is tegen deze opvatting niets
in te brengen en verscheidene muzikale handwerkslieden hebben dan ook
variatie-werken geschreven, welke - zooals Matthijs Vermeulen deed - het best te
vergelijken zijn met een soort charade-spelletje. Doch, hoe paradoxaal het ook moge
klinken: het geheim van een goede variatie-kunst schuilt niet in het vinden van min
of meer aantrekkelijke ‘varianten’. Het gaat niet om de veranderingen, welke de
uiterlijke kenmerken eener melodie betreffen, doch het gaat om de metamorphose,
de gedaante-verandering, welke van het wezen eener melodie niet is te scheiden.
De schrijver van een goed variatie-werk tapt niet eenige malen achtereen een
soortgelijk melodietje van het oorspronkelijke af. Neen, hij neemt de melodie, waarop
hij zich voorstelt het variatie-werk te bouwen, eerst volkomen in zich op. Hij voelt
de muzikale energie, waaraan deze melodie haar ontstaan te danken heeft, als het
ware door zich heen stroomen en op dit veld van krachten ontstaan dan de nieuwe
melodieën. Zij zijn dus niet ontleend of afgeleid, doch zij ontspringen aan dezelfde
bronader. Wat mij in het werk van Henk Badings dikwijls is opgevallen is dit: hij kent
aan zijn muzikale invallen een groote mate van autonomie toe. Zij komen tot zoo
sterken bloei, omdat zij door den componist nimmer van hun inspiratieve bron worden
afgesneden. Men ervaart in de muziek van Badings niet zoozeer den componist,
die met zijn thema's ‘werkt’, dan wel: de muzikale gestalten, welke hun eigen gang
bepalen, onder hoede van den componist, die zich tot op zekere hoogte door de
opgeroepen muzikale energieën laat hanteer en en die krachten richt. Tot een
dergelijke, evenzeer ongedwongen als bedwongen werkwijze is alleen een superieur
klankvinder in staat. Badings heeft met zijn ‘Symfonische Variaties’ een werk verricht
van magistrale muzikale ordening, dat hem inderdaad een plaats aanwijst onder de
weinige superieure klankvinders van dezen tijd. Zijn variaties zijn op twee thema's
gebaseerd. Dit is op zichzelf niet zoo bijzonder, immers reeds in de variatie-werkjes
welke in de muziekgeschiedenis tot de oudsten gerekend worden, die uit de
‘Parthenia’ (1611) komt men b.v. bij Orlando Gibbons reeds de combinatie van twee
melodische gegevens tegen, uit wier tegenstelling de componist profijt trekt. De
twee thema's van eigen vinding, welke Badings gebruikt, worden echter grootendeels
t e g e l i j k e r t i j d gevarieerd; hierdoor - en ook door den symfonischen vorm, welke
uit de grondgegevens op zeer natuurlijke wijze resulteert - zijn deze ‘Symfonische
Variaties’ van een geheel andere orde dan de gebruikelijke variatiespelletjes, waarin
de componist steeds weer van voren af aan begint en hetzelfde verhaaltje met
andere woorden vertelt. Door Bading's grootsch variatie-werk loopt een enorme
stuwkracht. Wat contrapuntische kennis, durf en ambitie betreft, staat dit werk zeker
niet ten achter bij het eerste van Schönberg's ‘Orchesterstücke’. Doch de technische
fantasie overheerscht hier niet de muzikale gedachte. Daarom ontvangt ook de leek,
die de technische doortastendheid van deze compositie niet eens opmerkt, van dit
stuk een sterken indruk. De keeren, dat ik dit stuk onder Prof. W. Mengelberg
gehoord heb, is het mij opgevallen, dat het publiek door de g e v o e l s w a a r d e
van deze compositie kennelijk werd getroffen. Men liet het stuk niet over zich heen
gaan, als het zooveelste experiment, doch onderging er de eruptieve kracht van,
onberedeneerd en spontaan.
WOUTER PAAP

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

74

Boekbespreking
Aan de lezers.
In de laatste jaren trad Herman Robbers - wiens naam, helaas van den omslag
verdwenen, van ‘Elsevier's Maandschrift’ vooreerst niet te scheiden blijft - zelden
uit de coulissen van het redactioneele werk. Alleen in de rubriek ‘Boekbespreking’
behield hij het openlijk contact met lezers en schrijvers. Hij gaf er zijn autoriteit aan,
zijn groot e belezenheid, zijn kennis van het wezen der letteren, zijn gevoeligheid
en zijn verdraagzaamheid. Er zijn niet veel eigenschappen, die bij dezen op zichzelf
pretentieloozen arbeid: een boek van een ander ‘beoordeelen’, verborgen kunnen
blijven. Dit werk lokt zoowel den mensch als den kunstenaar uit zijn schuilhoeken,
het eene woord ‘haalt het andere uit’, en bij dit wisselvallig samentreffen van auteur
en criticus springen op het onverwachtst de vonken over; een vlam schiet
verhelderend op, of er ontstaat kortsluiting.
Afgezien van het primitieve element der ‘reclame’, dat er, gegeven de
verscheidenheid van plans waarop lezers lezen, tevens het gevaar van is - des te
meer in een tijd waarin de critiek de productie overwoekert - kan het schrijven ‘over’
een boek voornamelijk dán eenig nut sorteeren, wanneer de waardeering, in hoogste
instantie de bewondering van een gezaghebbend criticus den graad heeft bereikt
waarbij hij met de hand op het hart kan zeggen: leest dit! En ook ingeval van het
tegenovergestelde uiterste, wanneer n.l. in den criticus de noodige gevoelens van
afweer zijn gewekt, kan hij goed werk verrichten door in het algemeen, naar
aanleiding van het boek in quaestie, zich uit te spreken over enkele wetten, die de
boek-kunst, en fundamenteel alle kunst, den maker opleggen, om deze zoo mogelijk
ook bij het publiek te doen eerbiedigen.
Wat tusschen deze uitersten ligt mag ondershands aanspraak maken op
aanmoediging of terechtwijzing, ijverig commentaar hierop in het openbaar treft
weinig doel. Het kweekt slechts de middelmatigheid aan, waarbij het uit-muntende
in het gedrang raakt en het peil over de geheele linie daalt. Wij zien het dagelijks
om ons heen, dreigend en verontrustend.
Ook Herman Robbers heeft dit zeer wel geweten. Doch de mensch in hem was
vaak den kunstenaar te machtig en zijn geloof in de Nederlandsche letteren deed
hem hopen en vertrouwen nog bij de zwakste poging. Toch heeft hij daarnaast nooit
de verantwoordelijkheid, die het vak hem oplegde, te licht gedragen en op den
langen duur - meester over den vorm - wist hij tusschen de regels veel te schrijven
dat, bij alle humaniteit jegens den betrokken schrijver, den ontvankelijken lezer
maakte tot een gewaarschuwd man. Vast in zijn critische schoenen, kon hij zich
een groote toegeeflijkheid veroorloven en zijn laatste woord in deze rubriek is - trots
menig accommodement avec le ciel - de bevestiging van zijn eerste geweest. Zóó
drukte hij
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op de ‘Boekbespreking’ in Elsevier's Maandschrift zijn zeer persoonlijk stempel en
laat, gerespecteerd en betreurd, een voorname plaats onherroepelijk leeg.
‘De dienaars gaan voorbij, de dienst blijft ongelet....’ schreef Teirlinck in ‘Ik dien....’
Nu het aan mij zal zijn den dienst hier voort te zetten, vraag ik me af, of ik er in zal
slagen dezen zetel voor de schoone letteren - wat ik daar dan onder versta - te
behouden. En ik wil er bij deze ook nog iets over zeggen. Een jaar of tien geleden
zou ik er niet voor te vinden zijn geweest weer met het potlood in de hand te gaan
lezen. In die jaren viel er in Europa geen redelijk woord over de litteratuur te spreken.
Maar hoewel een schaamtelooze boeken-industrie en moordende exploitatie nog
altijd het zicht belemmeren, zoo mogen wij nu toch gelooven dat we het ergste - de
ergste begripsverwarring en de ergste grootspraak - langzamerhand te boven
geraken. Op elk gebied verlangt men naar matiging en onderscheiding en ook onder
de schrijvers dringt almeer het besef door, dat hemel en aarde, de gansche wereld,
ons weliswaar volledig ter beschikking staan, maar dat de meesten onzer er slechts
een bescheiden gebruik van kunnen maken. Naast de meer en minder gelukkige
grepen op ‘Europeesch peil’, verschijnt in Nederland (Noord en Zuid) tegenwoordig
weer doorleefd en verantwoord letterkundig werk, dat er niet op gemaakt is den
burger te verbluffen maar in eenvoud tracht naar zuiverheid en verdieping. En ook
een deel der critiek zal, vermoeid van het toejuichen der kortstondige succèssen
op een door goedkoope leuzen en tendenzen beheerschte wereldmarkt, weer gaan
inzien dat, evenals de taal, de letterkunst van een land in de eerste plaats een
nationaal bezit is, kostbaar en onvervreemdbaar, en dat wij daarom hebben te waken
over het niveau en het aanzien van de letteren in eigen land, alvóór we ons in den
maalstroom werpen van een vergrovend en vervlakkend internationalisme.
Een on dempbare kloof verdeelt door alle eeuwen heen de menschen, die lezen en
schrijven, in twee kampen. Aan de eene zijde: zij, die het om ‘den inhoud’ gaat, de
groote meerderheid; aan de andere zijde de kleine minderheid, voor wie de
interpretatie, de wijze waaróp, over een letterkundig werk beslist. Al sta ik persoonlijk,
onwankelbaar, aan de zijde der minderheid, en al kunnen wij ons daarbij beroepen
op de besten - op Chateaubriand: ‘Quelque intéressant que soit le sujet, il n'y a que
la forme qui garantisse une longue vie pour les oeuvres d'art’; op Georg Brandes:
‘Nur eines gibt es was das Geschriebene eine Zeitlang zu erhalten vermag, das ist
der Stil’; op Ricarda Huch: ‘Auf dem Gebiete der Kunst ist die Form das Wesentliche’,
e.a. - toch kunnen wij, vooral in dezen tijd, niet volstrekt afwijzend staan tegenover
de gevoelens van de andere partij, wanneer tenminste haar aan-
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hankelijkheid aan de stof-als-zoodanig niet geheel berust op dogma en propaganda.
Eenig evenwicht te vinden tusschen de idealen, die deze kampen doorgaans
vijandig gescheiden houden, en zoo mogelijk iets te overbruggen in de richting van
de schoonheids-aandoening, de onwillekeurige verheffing van de ziel door middel
van de litteratuur, lijkt mij de eerste opgave voor den criticus. In hoever mij dit
gegeven zal zijn....? Wat een vrouw zelden tot blijmoedigheid stemt, durf ik in deze
tot mijn voordeel te rekenen. Het zijn de jaren. Zooals de lyriek onbetwistbaar aan
de jeugd behoort (een enkelen Vondel niet te na gesproken) zoo mogen de
middelbare leeftijd en de ouderdom gepaste aanspraak maken op het rijk der
bezinning en het critisch oordeel dat in het verleden nu en dan een toetssteen vindt
voor het heden. De meest gevreesde criticus van het oude Berlijn wenschte mij
eens, op een zekeren verjaardag, geluk met deze woorden: ‘In diesem Alter, mein
Kind, sind wir reif für die Kunstkritik.’
Laten wij hopen, dat hij zich mijnentwege niet heeft vergist.
TOP NAEFF

Letterkunde
Leonhard Huizinga, Het vierde geslacht. ‘Elsevier’, A'dam 1937.
Was Nederland meer dan één ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ rijk,
in staat gesteld een prijs voor ‘humor’ toe te kennen, het boekje van den jongen
auteur L. Huizinga, ‘De gestroomlijnde wereld’, zou door een eventueele commissie
voor schoone letteren ongetwijfeld zijn voorgedragen als een voorbeeld van in ons
land zeer zeldzamen, ongekunstelden, fijnen en tintelenden geest.
Met ‘Het vierde geslacht’ betreedt deze schrijver een geheel ander terrein, dat
van den uitvoerigen, van allure altijd statigen Hollandschen roman, en opnieuw komt
ons de naam in de gedachten waaraan ‘De gestroomlijnde wereld’ al telkens onze
dankbare herinnering opriep: dien van den jongen Louis Couperus. Zoowel door
zijn verdiensten, ouderwetsche verdiensten zoo men wil - deze roman is n.l. niet
aan-elkaargeschreven, maar heeft, beeldend, zijn vorm gevonden - als door zijn
gebreken: een zekere beminnelijke omslachtigheid tegenover den alledaagschen
eenvoud der gebeurtenissen, waartegen onze haastige tijd zich, misschien terecht,
verzet.
Aan het eigenlijke verhaal van het los-geslagen, met zichzelf verlegen ‘vierde
geslacht’ Broos gaat, naar den eisch des tijds, vooraf een résumé van de opkomst
dezer Rotterdamsche scheepsbouwers, begonnen in een kleine smidse in 1784,
waarbij wij gelooven aan bewaarde brieven en familiepapieren, zonder in deze
vergeelde paperassen meer dan een vluchtig belang te stellen. En heelemaal blijft
voor ons het groot-bedrijf, waaraan de familie Broos haar positie onder de
geld-aristocratie van Rotterdam dankt, een weinig in het innerlijk lotsbestel dezer
menschen ingrijpende zaak op den achtergrond, al loopt er op zijn tijd eens een
schip van stapel, en al krijgen wij hier en daar het obligate tooneel dat ‘op het kantoor’
en ‘op de werf’ speelt. En ook dit, wat de een den auteur meer, de ander hem minder
hoog zal aanrekenen, past in het kader van den roman uit het tijdperk van den
jongen Couperus, toen de schrijvers zich om het sociale milieu niet zwaar
bekommerden en den heer des huizes, aangezien de man
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nu eenmaal een beroep diende te hebben, in den regel maar een maatschappelijken
stand toedichtten, waarbij concrete vakkennis op een bepaald gebied niet te hooge
eischen aan de schrijvers-fantasie stelde. Voor deze schrijvers waren weer andere
dingen primaire: de hoogtijdagen van leven en sterven, en al wat daarbij in de groote
en kleine zielen der menschen omging.
Zóó kon dan ook in dit werk van een hedendaagsch auteur het overlijden van den
ouden heer Broos, waardoor het jongste, vierde geslacht plotseling in het voorste
gelid komt te staan, een hoogtepunt in het boek worden, voortreffelijk beeldende
hoofdstukken, waarbij wij, zoo natuurlijk als ging het ons rechtstreeks aan, in de
ontroerende spanning van het groote huis aan de Parklaan deelen. Het figuurtje
van de oude mevrouw Broos vooral, in haar oprechten en waardigen rouw, zoowel
als in haar naïeve verhouding tot de kinderen - zoo geheel anders dan zij, maar
haar niettemin innig genegen - groeide ons na aan het hart; wij hadden haar de
hand willen drukken ter condoleantie.
Met dit al blijft wanneer wij het geheele boek overzien zelfs dit uitgebreid gedeelte
nog behooren tot het ‘vóórspel’, en geraken wij eerst in het eigenlijke mouvement
bij het derde en laatste gedeelte, waarvan de tweede zoon Robert - de ‘degelijke’
in tegenstelling tot zijn beide broers, thans directeur van de werf - het middelpunt
vormt. En het is dan vooral het conflict met het meisje Tine van Meerlandt, zonder
het ware élan van beide kanten zijn vrouw geworden, dat onze aandacht boeit en
vele vragen opwerpt. Dit onontwaakte meisje n.l. verlaat haar echtgenoot à bout
portant op de huwelijksreis, zonder dat aan haar zelve, noch aan ons, de motieven
tot deze daad voldoende duidelijk worden gemaakt.
‘Voldoende’ voor een roman, wel te verstaan, in het leven blijven dergelijke intieme
aangelegenheden bij voorkeur onverklaard, en in een novelle of schets kan men
ermee volstaan een en ander te raden te geven. Maar wanneer men in het kader
van een lijvigen roman zooiets aanraakt, dan moet men niet alleen a zeggen, maar
ook b. In plaats daarvan voert de auteur ons met den Oriënt-expres naar
Constantinopel, waarheen de te Weenen gedupeerde echtgenoot wel zeer ‘enfin-seul’
zijn trieste reis voortzet om er - zelfs dezen nood nog tot een deugd makend - eenige
zaken te regelen, en volgen wij hem op den voet, sight-seeing en in de armen van
een paar Turksche schoonen, te zijner, wel noodige, menschelijke loutering. Hier
speelt de veelbereisde auteur van ‘De gestroomlijnde wereld’ den schrijver parten,
want op dit oogenblik verlangen wij iets anders te vernemen dan de bijzonderheden
van Stamboel en Skoetari en het verloop van een veelzijdigen, en misschien
heilzamen kater. Van wat er verder in zijn vrouw omgaat, blijven we al even onkundig.
En dit laat des te meer onbevredigd omdat zij na een paar dagen, in gezelschap
van haar schoonzuster en zwager in Zeeland en Vlaanderen doorgebracht, besluit
maar weer naar haar man terug te keeren, met dezelfde labiliteit, om niet te zeggen
onbenulligheid, als waarmee zij hem verliet. Waarna de oude mevrouw Broos sterven
kan, omringd door al haar kinderen en behuwdkinderen.
Dit alles is in de feiten best aanvaardbaar, en waarschijnlijk kenschetsend voor
het geslacht, in welks aderen het bloed der voorvaderen gistte en verwaterde. Maar
de lezer mag meer verlangen. Wij willen uit de moeilijkheden van dezen man en
deze vrouw iets begrijpen van de voetangels en klemmen, die het verwikkelde leven
aan zijn schijnbaar fortuinlijkste creaturen vóórlegt, om een eenvoudig geluk voor
hen tot een halsbrekende taak te maken. En dan dringt zich de vergelijking op, niet
alleen met den
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brillanten Couperus van het antiek en modern toerisme, maar vooral met den
diepbewusten schepper van ‘Eline Vere’, het jonge meisje van z i j n tijd, niet minder
labile, niet minder buitensporig en geheimzinnig dan deze moderne Tine van
Meerlandt, doch daarbij als romanfiguur von Kopf bis Fusz doorwerkt en verantwoord.
Zoo werden voor ons de evoluties van het vierde geslacht, met zijn flirt en
autoritjes, met zijn gestroomlijnd lief en leed, gezellig leesbare romanstof, maar
houdt het sterk atmospherische, levende, en eerlijk overtuigende middengedeelte
de groote belofte in voor Huizinga als romanschrijver.
TOP NAEFF

Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk, Gedroomd gebeuren. Rotterdam,
W.L. & J. Brusse, N.V., 1937.
Wat ons het meest getroffen heeft in dit in opdracht van de A.V.R.O. geschreven
dramatisch spreekkoor is de bewogen liefde van deze groote dichteres voor de
menschen van haar tijd. Wellicht is deze liefde ook de machtigste drijfveer van haar
onverwoestbaar idealisme, dat in den loop der jaren meer dan eens door wanhoop
en vertwijfeling werd belaagd, doch dat telkens weer zegevierend, gestaald en
gelouterd, uit dezen dikwijls zoo bitter-harden strijd te voorschijn getreden is.
Ook in dit spreekkoor zegeviert door haar liefde het idealisme over de sloopende
en duistere machten van den tijd. Breed en mild vloeien de strophen van het
vrouwenkoor aan het slot:
‘Holland, nog ligt ge slapende gedoken
in Uw wintersche schemervacht
maar wij zien u met d'oogen onzer sproke,
als g' in komende lente, glanst en lacht....’

En de dichteres spreekt over Holland's verstrengeld-zijn met het wereldlot en over
de verborgenheid van Gods wegen:
‘ga gij d'onzekere morgens moedig tegen,
als een barende in haar smarten, lacht.’

In dit laatste beeld, waarmede zij haar spreekkoor besluit, heeft de dichteres tevens
haar eigen levenshouding gesymboliseerd. Deze twee regels, zij zijn het wezen zelf
van haar poëzie en van haar leven, die, gelijk bij alle waarachtig Grooten, bij haar
onscheidbaar zijn.
ROEL HOUWINK

Rie Cramer, Zij, Wij en Jij. Den Haag, H.P. Leopold.
Rie Cramer had, in haar teekeningen, vroeger altijd een groote voorliefde voor het
detail. Haar kinderen waren nooit individuen maar typetjes; er waren altijd kwikjes
en strikjes en lieftalligheid, die de teekeningen bevallig maakten, maar niet grootsch.
Er is in haar laatste teekenwerk een streven naar breeder opzet, stoerder
vormgeving, een ontgroeien aan het mode-ideaal. Ook in de schrijfster Rie Cramer
vinden we die lichte dartelheid, al is dit laatste boek stellig degelijker en bezit het
meer achtergrond en stijl dan de vorige die ik van haar ken. De titel van het boek
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vind ik niet gelukkig, maar de lectuur brengt tenminste een oplossing. De ‘Zij's’ zijn
de vrouwen der vorige generatie, de ‘Wij’ die van nu en de ‘Jij’ die van de jeugd.
De drie generaties.... we hebben haar sinds ‘De klop op de deur’ méér gehad en
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het blijft een aantrekkelijk decor als men de accessoires kent. En Rie Cramer heeft
een uitgesproken sentiment voor het modesnufje in uitgebreiden zin, - voor het
anecdotische, de couleur locale. Daarom is het ‘Zij’-gedeelte, spelend in het einde
der vorige eeuw in Indië, heel aardig en gezellig, want men vindt er allerlei verloren
kleinigheden in terug. Het is vrij goede beschrijvingskunst. Een boek waarvan
vrouwen (een man kan ik me niet als lezer ervan voorstellen) smullen zullen! Deze
vrouwenlevens verloopen uiterlijk vrij vlak, innerlijk verbergen ze hun tragiek. En
ieder harer heeft die speciale mentaliteit, die met den tijdgeest samenhangt. Dorrit,
de oudste is gedistingueerd en berustend, Fransje de middelste, levendig en
opbruisend (zij gaat eerst bijna aan haar jeugdliefde ten onder, doch ze herstelt
zich). De jongste, Toy, is het tegenbeeld: onafhankelijk, cynisch, koel. Tot.... de
ware man komt. Dan is ze op eens weer ‘vrouw’. Al deze drie ‘soort’ vrouwen, (let
wel, het zijn geen individuen) zijn aannemelijk en sympathiek beschreven.
JO DE WIT

Beeldende kunsten
Volledige catalogus van Vincent van Gogh, periode Arles - St. Rémy Auvers sur Oise.
Vincent van Gogh's great periode by W. Scherjon and Jos. de Gruyter
- 1937. De Spieghel, Amsterdam.
In 1932 verscheen bij Oosthoek de periode St. Rémy en Auvers, door Scherjon
samengesteld aan de hand van de brieven van Vincent. Vijf jaren later, in royale
uitvoering van De Spieghel, ligt een in de Engelsche taal gepubliceerde volledige
rangschikking van bijna den geheelen Franschen tijd ter tafel. De criticus De Gruyter
heeft aan de voortzetting van dit omvangrijke werk deelgenomen en de zeer moeilijke
vertaling met groote nauwgezetheid voortreffelijk bezorgd. Een essay leidt het werk
in. Wij zijn aan de auteurs allen eerbied verschuldigd voor dit standaardwerk, dat
in den overvloed van niet meer te verteren literatuur over Vincent, gestimuleerd door
een groote Amerikaansche belangstelling, vrijwel het eenige is, dat uitmunt door
grondige kennis van het werk, critischen blik en door een goed uitgangspunt: de
brieven. Alle speculatieve beschouwingen ten spijt - men kan natuurlijk op zijn beurt
weer trachten de brieven en het werk anders te combineeren en te interpreteeren
- blijft het de verdienste van Scherjon, dat hij met hartstochtelijke volharding het
initiatief heeft genomen tot een grondige bronnenanalyse en de brieven inderdaad
heeft opgevat als documenten van eerste orde. Uit den niet altijd verheugenden
strijd over de valsche Van Gogh's is dit tenminste de winst. Want moeilijk zal men
kunnen ontkennen, dat deze groepeering der werken verrassende aspecten heeft.
Het bekijken alleen reeds van de illustraties met direct daaronder de teksten der
brieven is ongemeen boeiend en verhelderend. Dit zoo nauw weer bijelkaar brengen
van hetgeen in werkelijkheid ook vlak bijelkander is ontstaan, brengt ons op vaak
aangrijpende wijze het leven van Vincent nader. Veel nader dan de verhitte romans
en de speculatieve beschouwingen of analyses. In de kunst is het wel haast een
unicum, dat zoo van studie tot studie door den schilder zelf rekenschap is gegeven
in brieven. Daar is iets ontstellends in dit proces van bewust realiseeren, van strijdend
zich uitzeggen, als het verlossende dagboek in puberteitsjaren. Materiaal voor een
nieuwe Van Gogh-studie is in deze tweeledige bekentenis in dagboekvorm genoeg
te vinden.
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De beschouwing, die aan den catalogus voorafgaat, is bewogen geschreven en
uitmuntend van karakteristiek. Het stemt tot vreugde, dat hier ook een poging wordt
gedaan Gauguin recht te doen. Het was een slechte gewoonte geworden, in het
bekende conflict Vincent als den verongelijkten heilige tegenover den boozen
Gauguin te stellen, waarin Vincent zelf allerminst is voorgegaan. Vooral in het essay
meenen wij voor een goed deel het werk van de Gruyter te herkennen. De eenige
opmerking, die gemaakt kan worden is, dat het persoonlijk standpunt der schrijvers,
de Fransche periode van Arles, St. Rémy en Auvers als ‘the great period’ aan te
merken, hun goed recht is, maar niet ten koste van de Hollandsche behoefde te
geschieden.
Onwillekeurig doet zich thans de vraag voor, wie geeft thans de Hollandsche
periode eens de volle maat, nu de Fransche haar koninklijk deel heeft ontvangen?
De schrijvers spreken van overschatting ‘by certain Dutch criticus and collectors’.
Wie de schoen past trekke hem aan!
Toch is die overschatting overschat. Het publiek wordt al jaren opgevoed vrijwel
louter met de Fransche werken. De platen-rage brengt regelmatig alleen de Fransche
periode. Het publiek en ook wel schrijvers vinden de Hollandsche periode te donker,
somber en vaak onbeholpen. Er zou inderdaad een omkeering in de publieke opinie
moeten plaats vinden, wil het Hollandsche werk gezien worden voor wat het werkelijk
waard is, nl. voor een belangrijk deel (de schrijvers zijn voor Nuenen gelukkig beter
gestemd) niet minder, soms zelfs aan volheid, vastheid en diepte de meerdere van
menige laat-Fransche phase. Het is zelfs de vraag of de Fransche invloeden Vincent
wel altijd goed hebben gedaan. Het accent wordt geheel verlegd naar 1888 e.v.,
hetgeen geen bezwaar is, als de lezer zich niet te ver laat meenemen en zich
herinneren kan, dat de Hollandsche tijd nog wacht op een even grondig onderzoek
en uiteenzetting. Dit betreft tenslotte een verschil in waardeering, dat het werkstuk
op zich zelf niet raakt.
Een opmerking van anderen aard betreft de authenticiteit. De schrijvers verklaren
alle schilderijen door a n d e r e n aan Vincent toegeschreven, maar die zij niet
erkenden als te zijn van de hand van Vincent, te hebben weggelaten. De in het werk
opgenomen werken houden zij voor echt (over een 3-tal twijfelen zij). Wij missen
echter ongaarne in deze rangschikking een mededeeling bij de werken, die
a n d e r e n niet aan Vincent toeschrijven, doch door de schrijvers aan hem
toegeschreven. M.a.w. eigen twijfel blijkt, anderer twijfel niet. M.i. had het de waarde
verhoogd, indien althans van de in litteratuur verwerkte strijdpunten melding was
gemaakt.
A.M. HAMMACHER
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CONSTANTIN GUYS, 1802-1892
DEUX ÉLEGANTES, GEWASSCHEN PENTEEKENING
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Constantin Guys - 1802-1892
Door Henri van Booven
HEEL teer verpoeierd stofgoud, aan grijsblauwe, vlug vervaagde nevels ontstegen,
zoo is het licht dien warmen morgen, een laatste week der Meimaand.
Nu wemelt dat goudige weder neer, en het rust op de spitsen van torens, de
geveltoppen der ontwakende stad.
Loom dalen de schaduwen langs vensters en steile daken der paleizen, het nieuwe
groen van geboomte, struiken, langs marmeren beelden in de tuinen...
De eerste heete dag....
Gestalten, wezens blijven eenzaam in de wijde, leege straten. Er zijn er die den
nacht doorwaakt hebben, zwijgende vermoeiden, met onzekere schreden. Maar
kreten klinken op, en de hoefslagen der paarden, raderen beginnen te wentelen....
Het is in Parijs, ruim honderd jaren geleden.
C h o p i n ' s genie ontwikkelt er zich onder B a c h ' s en P a g a n i n i ' s invloed.
Hij komt er ‘in de mode’, met L i s z t , B e r l i o z , M e y e r b e e r , gaat er om met
H e i n e , de B a l z a c en andere dichters en meesters der vertelkunst, romantici
zooals hij, en H e i n e zegt van hem: ‘Er ist nicht blosz Virtuose, er ist auch Poet.’
Na den val van het eerste keizerrijk kunnen er weer kunstenaars in Frankrijk leven.
De tijd van de geweldige, militaire eerzuchten en verrichtingen is voorbij. De kinderen
tusschen 1804 en 1814 opgevoed, zijn zich niet van de ellende bewust geworden,
maar zij hebben toch gehoord van Napoleon's groote overwinningen, die den droom
en de verbeelding in hen wekken. Gedurende de regeering der Bourbons krijgen
zij volop gelegenheid om die te koesteren, de lyrische en romantische bevangenis
gaat hun aangrijpen.
O! Stellig, het is een tijdperk, vol van de muziek der romantische poëzie die veel
doordringt. Het wordt dan mogelijk om ‘onmiddellijk uit het gemoed’ te zeggen, te
componeeren en.... te schrijven. De tijd laat de groote uitvindingen nog ongedaan,
staat nog toe dat men mijmert, rustig beschouwt, flaneert.
Een tijd waarin A u r o r e D u p i n ' s ( G e o r g e S a n d ' s ) ‘Mémoires’, somwijlen
zóó doortrokken zijn van het romantische wonder, dat later A l a i n F o u r n i e r er
nog den duidelijk aanwijsbaren invloed van ondervindt, wanneer hij dat hoofdstuk
vol toover van het winterfeest schrijft, in het begin van zijn L e g r a n d M e a u l n e s .
Er is nog over van dat zeldzame, voor den reiziger die weet te zwerven in de
Fransche provincie, waar in de kleinere steden de tijd heeft stil gestaan.
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Weinig veranderde daar in honderd jaren, ja, in honderden jaren. De zwerver neigt
er toe, om op de esplanaden, bij de walletjes, de binnenplaatsen van gasthuizen
de schaduwrijke promenades der parken, waar het water loom klatert en stroomt in
de bekkens van verweerde, bemoste fonteinen, de wezens te verwachten uit het
verleden.
En zoo gaat het hem, wanneer hij in het hart der stad, wandelend langs de Seine,
het oude ‘A r s e n a l ’ ontwaart en daar een oogwenk mijmerend voor de vensters,
zich den eersten, warmen voorjaarsdag over het ontwakende Parijs verbeeldt.
C h a r l e s N o d i e r ' s gasten verlaten het huis met hunne vrouwen: Daar
drentelen H u g o , V i g n y , S a i n t e B e u v e , D u m a s , d e D e v é r i a ' s , de
jonge M u s s e t . En uit een wat later tijdperk verschijnen de gestalten van
T h é o p h i l e G a u t i e r , M é r i m é e , L e c o n t e d e L i s l e en eindelijk
B a u d e l a i r e . In de dagen van het tweede keizerrijk zal Parijs, in verrukkelijke
zelfverheerlijking zich ‘le nombril de la terre’ noemen, de fransche taal is voor langen
tijd de taal der diplomaten.
De Franschen zullen de eersten zijn, om G o y a ' s genie, later van zooveel invloed
in Europa, bekend te maken. Reeds heeft D e l a c r o i x zijn B a r q u e d e D a n t e
e n M a s s a c r e d e S c i o geschilderd en G o e t h e s Faust geïllustreerd.
Dien eersten, zonnigen Parijschen Meiochtend dan, een eeuw her, begeeft ook een
jong kunstenaar, een schilder-teekenaar, zich naar zijn woning. Het is er een die,
als alle kunstenaars, gaarne het uur vergeet en het zorgeloos laat wegvloeien, terwijl
hij droomt, en toch de dingen van het leven aandachtig beschouwt.
Kan hij zich nog wel herinneren, hóe hij den avond van gisteren begon, wáár hij
was, wát hij deed in den loop der nachtelijke uren, die van den dageraad, den heel
vroegen morgen? Daarover denkt hij stellig niet.
Wat bekommert hij zich dáárom? Als hij geslapen heeft zal hij naar zijn schetsboek
grijpen en er in bladeren, verwonderd zich misschien niet eens herinneren, waar,
in welke straat, in welk huis, hij deze of gene scène heeft bijgewoond. Dan legt hij
zich ter ruste en ontwaakt in de middagure. Achter de gesloten blinden is de dag.
In het Bois, in de Champs Elysées, zullen veel wandelaars zijn en stoeten ruiters.
Het licht zal flikkeren in het paardentuig en de wielen der rijtuigen. De pracht der
equipages zal daar heen varen in het mat geel van dwarrelend stof, en in de schaduw
der paden zullen er velen op stoelen en banken gezeten, in drukke gesprekken het
schouwspel aanzien.
En nu is er maar één verlangen in hem: na het déjeuner daar heen te drentelen,
dat leven gade te slaan, dat bewegen aan zich te laten voorbij trekken, het in zich
op te nemen, wandelend of gezeten in de schaduw zooals de anderen.
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Gezworven heeft hij immer. Eerst met zijn ouders. Uit zijn eerste kinderjaren heugen
hem soms de onduidelijk beelden van de lage oevers eener breede rivier in regen
en nevelen, wemeling van masten en scheepsrompen, een oorlogshaven in een
Noordelijk land. Zijn voorouders leefden aan de zuidelijke kusten van Frankrijk, in
het overstelpende licht der subtropische zon. Daarom hebben de mist en het half
duister over die nauwelijks zich boven den wijden stroom vertoonende boomgroepen,
lanen, daken en torenspitsen van schijnbaar in het water verzinkende stadjes onder
stormluchten, hun tegenwerking des te dringender aan hem gedaan. Zij hebben
den later zoo hevig bewusten opmerker en nauwgezet verantwoordenden noteerder,
óók een stil beschouwenden, peinzenden aard gegeven. En als hij dan teekent en
aquarelleert, tintelt in al zijn werken de felle werkelijkheid van het geziene, van de
doorleefde, welbegrepen vormen der dingen, máár.... getemperd weer door het
waas van droom, verschijning, gezicht of vizioen.
C h a r l e s B a u d e l a i r e heeft eens een gedicht geschreven, waarin de melodie
van het verlangen zoo allerinnigst weerklinkt: L ' i n v i t a t i o n a u v o y a g e .
Die melodie, dit rhythme, dat verhalende, zal er altijd uit schilders werk opklinken,
waar het ook ontstaat. Datzelfde lichtwarme zal het doorstralen en er iets volmaakt
oorspronkelijks aan verleenen, dat geheel en al van hem alleen is.
En zoo ziet hij dan dien middag het vizioen van Parijs, de veelvuldige wisseling
der tafereelen. Hier is het feest van het dagleven, waaruit hij opnieuw noteert tot
zijn durende vreugde, gestadig arbeidend, schetsend, en gedreven door een nimmer
verflauwende scheppingsdrift.
Toch is Constantin Guys verre van voornamelijk en bij voorkeur teeke-naar-schilder
der Fransche beau-monde zijner dagen geweest. Want, bij het bestudeeren van
zijn oeuvre, wordt het duidelijk, dat hij op zijn zwerftochten, wel heel sterk onder
Angelsaksische invloeden heeft gestaan. Engeland, het landschap, de Engelsche
volksgewoonten, hielpen zijn kunstenaarschap in niet geringe mate vormen en
ontwikkelen. Fransche biografen leggen nadruk op den invloed van een Vernet,
Debucourt, Saint-Aubin, Moreau le jeune, en eindelijk een Goya. Maar Guys, die
vooral een meester was in het juiste weergeven van het uiterlijk karakter van
menschen en dingen en tevens van innerlijke waarden, die, zelf een stylist van het
zuiverste soort, altijd werd aangegrepen door zwierige gratie in de beweging en
waardige statigheid in het rhythme, en het aristocratische van het gebaren der
Engelschen, nam daarvan in zijn romantisch beschouwen en beelden en in de eigen
levenshouding veel over.
Tot zijn geliefkoosde wandelplaatsen behoorden heel zeker in Parijs de Champs
Elyseés en het Bois, maar de rijke voornaamheid, en in het algemeen
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de menschenstoeten die hij daar ziet, en uit-beeldt, schijnen soms uit een andere
wereld gegrepen en zeker niet volkomen, of zuiver: fransch, Parijsch.
In Guys' menigten is het cosmopolitische even min nadrukkelijk; ze zouden in
tegendeel meer afkomstig kunnen zijn uit de groote Londensche parken, uit Hyde
Park, Rotton Row, of zelfs van de mondaine badplaatsen aan de zuid-oostkust van
Engeland. Zeker is er luchtig-zwierigs in, maar getemperd door een eigenaardige,
koele terughouding of beheerschtheid, als van een die staag op zijn hoede is om
niet verkeerd te worden verstaan. Tijdens zijn geheele scheppingsperiode was Guys
wel een volhardend, stug werker, maar hij schijnt die werklust meer als
van-zelf-sprekende ‘noodzakelijkheid’ te hebben beschouwd, dan als een
scheppingsdrift, die tot het maken van waarachtige kunstwerken aanzette. Misschien
heeft hij zich voor een doodeenvoudig plichtsgetrouw verslaggever met pen en
teekenstift aangezien, die er zich wel van bewust was dat hij veel meer dan gewone
gaven bezat, maar die door het besef van eigen tekortkomingen weerhouden werd
om zich als kunstenaar aan te dienen. Zijn teekeningen, aquarellen moesten maar
uitsluitend voor zich zelf spreken. Toen Charles Baudelaire ze ‘ontdekte’, zou het
nog wel tien jaren duren vóór hij met Constantin Guys zelf kennis maakte. Gavarni
had in 1848 aanraking met Guys gezocht en door hem leerde deze Gautier, toen
de Goncourts en veel later Baudelaire kennen. Baudelaire herkende in Guys éérst
den man die zich gaarne in de menigte begaf, maar, toen hij dezen vraagde, over
hem te mogen schrijven, verbood Guys hem uitdrukkelijk om zijn naam te noemen.
Dat Baudelaire den ‘Peintre de la vie moderne’ in dit essay alleen maar aanduidde
met de hoofdletters M.G. had nog een andere oorzaak: Thackeray wijdde namelijk
reeds over Guys uit in een Londensch blad, en Guys wond zich daarover op en
werd boos.
Baudelaire beschouwde Guys niet zoozeer als een artiest, doch wel als een man
van de wereld, ‘van de geheele wereld’, maar toch een ‘naïeve’ persoonlijkheid,
met veel ‘kinderlijks’, een die zich op zijn gemak voelde te midden van ‘La foule’,
waartusschen hij zich bij voorkeur begaf, een soort ‘Man of the crowd’, zooals Edgar
Poe dien beschreef.
Baudelaire, zelf naïef en kinderlijk en eenzaam, zocht ook gaarne de plaatsen
waar de Parijzenaars van zijn tijd in stoeten wandelden, zich elkander vertoonden,
en in zijn zoo innig verfijnde en gevoelige ‘Petits poèmes en prose’ gewaagde hij
daarvan.
Wat Baudelaire zoo aantrekkelijk vond in Guys, dat was diens voortdurend
verwonderd bekoord zijn, door de bewegende wereld, ‘les visages de la vie’.
Inderdaad gebeurde er in den tijd waarin Guys leefde allerlei belangrijks en hij kreeg
gelegenheid om, rondreizend in Europa, daarvan veel te zien en er op zijn wijze
van te ‘noteeren’.
Of Goya invloed op hem uitoefende? Zoo goed als zeker heeft hij diens werk
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gedurende zijn reizen in Spanje leeren kennen. Goya bracht zijn laatste levensjaren
in Bordeaux door en hij was er in 1828 gestorven.
In het Museum Boymans, te Rotterdam, bevinden zich eenige bizonder mooie
aquarellen van Guys, waaronder een balconscène te Sevilla, die sterk aan Goya
doet denken. Het is dan ook niet onredelijk te veronderstellen dat Goya hem
beïnvloedde, en wie Guys' beste aquarellen, vooral de vrouwenfiguren, ontleend
aan de mondaine wereld, beschouwt, komt hieraangaande nagenoeg tot zekerheid.
Juist die ‘balcones’ in de Spaansche steden, hebben veel belangstelling gehad
van de Fransche schilders, die in de eerste helft van de negentiende eeuw het land
bezochten, en Goya blijkt met de zijne grooten indruk te hebben gemaakt, onder
andere op Manet.
Bij een eerste kennismaking met het werk van Guys, wordt de beschouwer getroffen
door een geheel afzonderlijken, zwierig-voornamen stijl en tegelijkertijd soms
onvolkomens in den vorm, als van een, die de waarden daarvan wel volledig kent,
maar die nooit voldoende tijd en gelegenheid kreeg, om zich, rekenschap gevend
en verantwoordend, grondig te bekwamen, door zich onder de leiding van andere
meesters te stellen en aldus te oefenen en te ontwikkelen.
Dat het, niettegenstaande deze vaak gebrekkige vormgeving, toch zoo bekoort,
vindt zijn oorzaak in de allerfelste bewustheid van dit talent, dat bijna geheel
zelfstandig tot ontplooiing kwam. Zijn ‘fouten’ wist hij in deugden om te tooveren.
Hij teekende, schilderde meer het aan den geest zich vertoonende, bekorende, dat
reeds vervluchtigend daarheen snelt, om dra te worden afgewisseld door nieuwe,
even kortstondige als aangrijpende gestalten en verschijningen.
En dan heugen het meest zijn kleuren: Een lieflijk groen voorjaarsontluiken,
zomersche, goudige hoogtijden, roode, oranje, bronzen herfsttinten, de rosse
schijnsels der avondlampen en lantaarns, zachte gloed van kaarslicht, maar ook
de zwarte, donkere dreiging van verre gebergten, wouden, en geheime diepten.
Beurtelings, en naar mate het past, zijn ze vooral pakkende achtergronden geworden,
on-misbare begeleidingen of accenten.
In Frankrijk heeft men zich maar weinig moeite gegeven om levensbijzonderheden
van Constantin Guys te verzamelen. De kunstenaar hield zich zóó op den
achtergrond, dat zijn tijdgenooten hem hielden voor een die onbekend wilde blijven.
Zijn levensbericht neemt maar enkele bladzijden in beslag.
Des te meer is er over zijn oeuvre geschreven, waarvan reeds veel verloren en
onvindbaar verspreid geraakt is. Toen in het begin der negentiende eeuw de
franschen in ons land regeerden, bekleedde Guys' vader te Vlissingen de betrekking
van ‘Commissaire en chef de la Marine Française’.
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Gustave Geffroy, een van Guys' biografen, publiceerde verkeerdelijk het portret van
1)
een gebrild vioolspeler, Ghys genaamd, in zijn studie over den schilder . De naam
Ghys kon doen veronderstellen, dat de familie Guys uit Nederland stamde. Met
deze mogelijkheid rekening houdend, heeft schrijver dezes te Vlissingen om
inlichtingen verzocht, en óók te Rotterdam, waar Constantin's oom ‘commissaire
2)
de relation commerciale de la République Française" was . Deze oom stond bij de
Rotterdamsche kooplieden als zeer lastig bekend. Uit overvloedige gegevens, ons
verschaft door het fransche Ministerie van Marine, blijkt, dat Constantin's vader:
François Lazare Guys de Sainte Hélène, den eersten Januari 1752 te Marseille
werd geboren en 17 Augustus 1799 te Parijs huwde met de een-en-twintig-jarige
Elisabeth Betin. In September 1772, bij Koninklijk besluit tot vice-consul aan de
Dardanellen benoemd, kwam hij daar in groote moeilijkheden met de Turksche
autoriteiten. Tien jaren bracht hij in gouvernementsdienst, in Fransch

1)
2)

Guys werd, naar wij weten, nooit met een bril afgebeeld.
De naam Ghys kwam noch in Vlissingen noch te Rotterdam voor.
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Guyana door. Daarna werd hij éérst te Cette: ‘Chef principal de la Marine’ en
vervolgens te Toulon, Marseille, Rochefort en Duinkerken. In 1798, ‘commissaire
de marine 1e classe’, verscheen François Lazare te Vlissingen als zoodanig, in
1800, doch hij werd in 1806 naar Calais overgeplaatst en bleef daar nog tien jaren
in dienst, voor hij in die stad op zijn verzoek ontslagen werd, met een pensioen van
vier-en-twintig-honderd francs. Deze bizonderheden worden vermeld, omdat zij een
weinig kunnen dienen bij de nasporingen aangaande Constantin's leven.
François Lazare stierf 20 Dec. 1843 en werd dus één-en-negentig jaren oud.
Merkwaardigerwijze is zijn geniale zoon insgelijks negentig jaren geworden.
Ernestus, Hyacinthus, Constantinus Guys, zoo kan men in de registers te
Vlissingen lezen, werd den 3en December 1802 aldaar geboren. Gedurende zijn
geheele jeugd, veertien jaren ten minste, moet hij dus in groote havensteden
gewoond hebben.
Het eerste wat zijn oogen zagen, zijn de ruimten van de Zeeuwsche wateren
geweest, het aandoemen der zeilschepen die van verre kwamen over zee.
In de nevels en regens van het Noorden, in vochtverzade, warme gloeden, was
dat alles als een gezicht, dat, wéér later, tot reizen naar vreemde landen noodde,
en het zwerven door de wereld. En na die vier eerste levensjaren in Holland, kwamen
er tien in Frankrijk, wéér speelde hij aan den havenkant.
Op heldere, zonnige dagen kon hij de witte rotsen van Dover zien, en de torens
van het kasteel, éérste vizioen dat groot verlangen wekte om naar het lokkende
land heen te zeilen, waarvan hij leerde op school: machtig Engeland, dat in de groote
1)
oorlogen met de Hollanders en zijn landgenooten overwinnaar gebleven was. Dat
het verlangen naar Engeland hem eindelijk te sterk werd, en hij er reeds vroeg heen
ging, staat wel vast.
2)
Charles Baudelaire, die zich in zijn artikels over Guys een uitnemend essayist
toonde, vermeldde dat Guys eerst op ongeveer vier-en-veertig-jarigen leeftijd begon
te teekenen, dus omstreeks 1844. Men kent echter teekeningen van hem, die de
jaartallen 1838 en 1840 dragen. Ook schreef Prof. Barnard, dat Guys tusschen 1842
en 1848 rentmeester en teekenleeraar beide is geweest der kinderen van Thomas
3)
Calvert Girtin, de zoon van den beroemden Engelschen aquarellist. Guys'
teekeningen dier jaren uit Spanje en Italië, toonen aan dat hij reeds omstreeks 1840
in Europa rondreisde.
Den 14en Mei 1842 zag het eerste nummer van T h e I l l u s t r a t e d L o n d o n
N e w s het licht, opgericht door wijlen Herbert Ingram, grootvader van den
tegenwoordigen uitgever Captain Bruce S. Ingram. Deze laatste was zoo bereidwillig
ons in te lichten dat Constantin Guys, omstreeks 1848 voor

1)
2)
3)

De débacle van Trafalgar, 21 Oct. 1805, toen er van de in zes jaren door Napoleon gebouwde
vloot van 33 schepen, slechts tien overbleven, was juist geschied.
L e p e i n t r e d e l a v i e M o d e r n e , ‘Figaro’ 26 en 28 November en 3 December 1863;
herdrukt in L ' a r t R o m a n t i q u e .
In Artwork 1930, pag. 88-93.
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T h e I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s werkte, en dat zijn teekeningen voor het
blad voornamelijk den Krim-oorlog betroffen.
Aannemende dat Guys' vader, na het verblijf te Calais, waar hij in 1816 ontslag
nam, in Parijs ging wonen, en er in 1843 overleed, moet Constantin te Calais zijn
veertiende levensjaar bereikt hebben. Toen Baudelaire over hem schreef noemde
hij den schilder ‘oud’, en deze was toen inderdaad reeds een zestigjarige, doch zoo
goed had hij alles aangaande zichzelf geheim gehouden, dat thans nog slechts van
zijn jeugd bekend is, hoe hij het militaire leven verkoos boven het ‘vrede-regime’
der Bourbons. Met Byron trok hij naar Griekenland, naar Missolonghi. Teruggekeerd
diende hij in Frankrijk als dragonder en hij deed dit met ijver en nauwgezetheid, dus
onbewust zich voorbereidend een der beste schilders van paarden te worden aller
tijden.
Geen zijner Fransche biografen heeft van Guys verondersteld dat de jonge man
die Byron, de Ingrams, de Calverts en Thackeray kende, voordien toch nog wel veel
meer Engelsche vrienden en kennissen kon hebben; geen hunner heeft ook gerept
over invloed op hem van de Engelsche schilders en teekenaars zijner generatie.
Uit zijn bekendheid met de Calverts blijkt intusschen dat hij reeds heel wat relaties
in Engeland moest bezitten, voor hij, omstreeks 1848 met Herbert Ingram kennis
maakte en de I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s van ‘geteekend oorlogsnieuws’ uit
de Krim voorzag. Zeker is dat Guys véél reisde, nadat hij met den rang van sergeant
het leger had verlaten. Het exotische trok hem.
Leerde hij zichzelf teekenen? Al reizende op den Balkan, in Turkije in Spanje,
Italië, in gansch Europa, in het Oosten - Egypte? Vond hij het alles door intuïtie en
eigen aanschouwing? Wie waren zijn leermeesters? Wie gaven hem aanwijzingen
en raad? Behield hij het beleefde en door-leefde in de schatkamers van zijn vizueele
geheugen, terwijl hij schetsende, notities makend met enkele penkrassen,
potloodstrepen en een paar losse vegen uit een waterverfdoos zich voorbereidde,
jaren lang, onafgebroken gestadig oefenend? Men weet het niet, maar moet wel
aannemen dat hij nooit tevreden met zichzelf was, vaak afvoerde, verscheurde wat
hij maakte, want hij sprak altijd met minachtig over het werk uit zijn jeugd en veel
later nog vernietigde hij dadelijk wat hem niet aanstond of bevredigde. Zijn arbeid
bleef intusschen het merk van volmaakte oorspronkelijkheid en afzonderlijkheid
behouden, en het werd, alhoewel bijna geheel als illustratie, als verslag of reportage
bedoeld, door den stijl der voordracht tot kunstwerk. Die stijl hield veel in van de
korte, besliste, koele zakelijkheid van een onbewogen, nuchter zich rekenschap
gevend militair, die zijn rapport uitbrengt, plichtbewust, én getrouw.
Al het zwierige, levendige latijnsch-luchtige in zijn aard, scheen de schilder
dienstbaar te hebben gemaakt aan wat wellicht zijn ‘dandysme’ mocht worden
genoemd. Zijn voordracht kreeg hiermede iets overwogens, berede-
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neerds, bijna droogs, dat toch door innerlijk dichterlijk beleven sprankelde. Zijn werk
is beheerscht en tegelijkertijd als een losbarsting van aandoeningen, en deze weer
bedwongen door de tot een tweede natuur geworden gewoonte om van emoties
niets te doen blijken, een echt Angelsaksische karaktertrek, die hem in Engeland
bekoord had en die hij daarom in zich had opgenomen.
Vast staat, dat Guys van Engeland en Engelschen hield; uit zijn stijl en
onderwerpen blijkt weer duidelijk dat de Engelsche samenleving, de menigte, het
leven, hem van zijn jeugd af sterk boeide. De manier echter waarop hij dat leven
verwerkte en er innerlijk van getuigde, nadat het op hem invloed liet gelden, was in
den grond Fransch, tintelend door vlug begrip, overzien, omvatten, samenvatten,
doch een overzien met blijde, bijna kinderlijke verwondering.
Maar de verrassing en de verheugdheid volgden elkander eindeloos, voor dien
rappen scherp kijkenden ‘reporter’ die zich geen rust gunde. Het voer alles aan hem
voorbij als in vizioenen eindelijk. De groote militaire schouwspelen, het tumult der
revoluties, de openbare plechtigheden en diplomatieke samenkomsten, het theater,
het concert, het café, de promenade der Boulevards, der bosschen en parken,
eindelijk het geweld en de gruwelen van den oorlog. Geen oogwenk zag hij de
dingen aan met kritiek, de bijtende scherpte, de spotzucht van zijn tijdgenoot
Daumier. Van den laatste blijft de geniale teekening en voordracht belangrijk, maar
in diens politieke prenten ontgaat en verveelt ons de strekking, én
de-beteekenis-voor-die-periode. Als b e e l d e n v a n z i j n t i j d behouden Guys'
aquarellen hunne bekoring, ze wekken zelfs belangstelling voor de kleederdrachten,
de modes dier dagen, die uit het begin der Regeering van Koningin Victoria, die van
het tweede Keizerrijk. Baudelaire spreekt van Guys': ‘êtres et leur explosion
lumineuse dans l'espace’. Geleid door Guys vertrouwt men zich hem toe en met
reden, want als militair keek hij scherp en verantwoordde costuums en uniformen
nauwgezet. Op dat punt was hij heel precies.
Het journaal van de Goncourts brengt ons een portret van Guys aan het einde
van zijn ‘reporters’ loopbaan, het is gedateerd 23 April 1858. ‘Een man, klein van
gestalte, met een geestkrachtig gezicht en grijze snorrebaarden, als van een
oudstrijder onder Napoleon, hij hinkte een weinig, had de gewoonte met een kort
gebaar de mouwen van zijn jas wat naar boven te trekken langs zijn beenige armen,
min of meer verward redeneerend, allerlei ideeën dooreen, ontsporend, verloren,
doch zich dan hervindend en uw aandacht opnieuw wekkend met beeldsprakigheden,
een woord van de Duitsche denkers, een geleerde term uit de techniek van de kunst
of de industrie, alles, terwijl hij sprak, telkens afgeteekend en zichtbaar wordend, in
zijn oogen.’
Overigens waren de Goncourts niet zoo erg met Guys' kunst ingenomen. Hij had
nooit een groot schilderij gemaakt, en Edmond vond: ‘dat zijn
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groenig gewasschen kleuren aan de morgue herinnerden.’ In zijn journal schreef
de laatste, in verband met ‘la Fille Élisa,’ waaraan hij toen werkte: ‘Attraper un peu
dans mon roman de la prostitution, un peu du caractère macabre qu'ont les crayons
de Guys et de Rops.’
Dit laatste aangaande het macabre is geheel en al onjuist en getuigt eigenlijk van
vooroordeel, een verkeerd inzicht of onwil om te begrijpen. Er bevinden zich, als
gezegd, in het museum Boymans te Rotterdam een aantal representatieve aquarellen
door Guys, van een heel bijzondere verfijning, waardoor men juist het
tegenovergestelde van Edmond de Goncourts' oordeel krijgt.
In zijn gesprekken met de Goncourts liet hij zich vermoedelijk naar den smaak
dezer heeren wel eens wat al te geestdriftig en te vleiend uit over de Engelschen,
die hij veel royaler dan zijn spaarzame, vaak gierige, landgenoot en vond.
Theophile Gautier, die allerkeurigste proever, kunstkenner en aestheet, beschreef
Guys als ‘een groot reiziger, een doordringenden snel waarnemer, een voortreffelijk
humorist, met één blik, omvatte hij de karakteristiek van menschen en dingen, met
enkele potloodlijnen zette hij in zijn boek de silhouetten op, werkte af met de pen
en wiesch er kordaat de kleuren over.’
En hoe geestdriftig schreef een prachtlievende als Baudelaire aan het slot van
zijn essay: ‘les dessins de Guys deviendront des archives précieuses de la vie
civilisée.’
Het werk van Guys is een afspiegeling van meer dan een halve eeuw mondain
leven in Europa. ‘L e p e i n t r e d e l a v i e m o d e r n e ’ noemde Baudelaire hem,
doch deze schilder was een geheimzinnig man, even raadselachtig schijnen soms
zijn werken, die dan de charme hebben van vizioenen, van een even ontstoken
licht, van een droom die een wijle werkelijkheid werd en waarvan ook de herinnering
weer in droom verzinkt. Nooit is hij plat of ruw, hoogstens zwoel soms, en zelfs de
deernen die hij schilderde werden levende, dramatische maar.... p o ë t i s c h e
g e s t a l t e n , zoowel die der Parijsche huizen, als die in Stamboel. Doch in de
oorlogstafreelen is hij nauwkeurig, man van plicht en stoicijnsche toewijding. Hij
volgt de verbonden legers in den Krim-oorlog (1853-1855), noteert in lijnen wat hij
ziet, en schrijft bij zijn schetsen allerlei, soms wel eens verwarrende, aanteekeningen,
want naar deze schetsen, waarvan Guys er iederen avond een aantal aan koeriers
meegeeft, werken te Londen de graveurs voor de persen van ‘T h e I l l u s t r a t e d . ’
Van nabij aanschouwt hij de catastrofe door Tennyson bezongen. Niet achtend
in wélk oorlogsgevaar hij zich bevindt, teekent hij den aanval der ‘six hundred’ all
in the vally of death... half a league onward...’
Vervaarlijk tafereel van vernietiging in geweld van geweer, kanonvuur; verwarde
massa's ineengewrongen, dooreengeworpen, verpletterd, mensch
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én dier, wapens, strengen, brokken staal, wurgende reuk van bloed-en-doorwoelde
aarde, kreunen, jammeren.... Balaklava....
Guys geeft ook zich zelf te paard, te midden deze verschrikkingen, en hij schreef
er onder, in een hoek: ‘Myself at Inkermann’. De ramp, de slachting is geschied,
zijn paard zoekt een weg, besnuffelend de aarde tusschen de gruwelijke
opeenstapelingen van gevallenen in de eeuwige roerloosheid....
Als hij soldaten, officieren, generaals teekent, verzorgt hij als steeds, stipt het
detail, geeft er blijk van de uitrustingen, de uniformen te kennen, er volledig begrip
van te hebben. Zoo blijft hij altijd in zijn werk. Hij overziet koel, begrijpt snel,
doordringend, omvattend. Hij had de technici der hedendaagsche filmindustrieën
kostbare gegevens kunnen verschaffen, als ze naar hem konden luisteren: ‘Ga in
dit of dat museum in de afdeeling der costuums, daar zijn uniformen van de
Schotsche Hooglanders dier dagen, van Florence Nightingale's eerste volgelingen,
van de Engelsche generaals, de officieren der Garde impériale.’ Doch even goed
had hij de omgeving der Engelsche Hofhouding aangekeken, Koningin Victoria zelf
en Haar Gemaal, de gentleman-ridders en amazones, de menigten in de
Balkansteden, de Duitsche Kurplaatsen, van de markten in Normandië en die in
Alexandrië, in de straten van Londen, de Parijsche theaters, de danseressen der
balletten, de pompeuse optochten, de jockey's en équipages der wedrennen.
Louis Couperus schreef en voorspelde eens in mismoedige oogenblikken, toch
de waarheid in de oogen ziend:
‘Er komt een tijd dat de menschen geen romans meer zullen lezen. Al zullen er
immer romanschrijvers geboren worden. Men zal het lezen vervangen door andere
middelen, op andere manieren de begeerten in de richting van het lezen bevredigen.’
Doelde hij op de film, het plaatjes kijken in de bioscoop? Nu hebben wij de teekenfilm,
het vermechaniseerde lezen van actualiteiten, tóch ‘oud-nieuws’, op een wit doek,
vertooningen, een enkele maal vol dramatische spanning, van werkelijkheden die
vreemder, vaak verschrikkelijker dan de verbeelding zijn. Zóó zien we den roman
van ‘ónzen modernen tijd’ in episoden voor ons beschreven, op één geduldige
bladzijde bekeken. En wanneer dat alles over een kwart eeuw nóg eens ‘gedraaid’
wordt, zal er om veel gelachen worden, want dan heeft ook dat volop ‘le gout du
vieux’, dan hapert er zooveel aan deze manier van vertellen en lezen. Zooals aan
ieder boek dat ‘oud’ wordt.
Constantin Guys was vrij toen hij op zijn wijze getuigde van wat er omging in zijn
dagen. Wél herhaalde ook hij eindeloos, in zijn voordracht bleef hij steeds dezelfde;
menigten, promeneurs, paardenwedrennen, rijtuigen, snobs, de
spelenden-met-het-leven, en de uitgespeelden, veel vrouwen vooral, de vorstelijke,
de voorname, de minder voorname, die uit het volk, de deerne met gebaar en
kleeding lokkend, de prostituée en de voyou, zich met ‘la verdoyante’ vergiftigend
in obscure kroegen. Maar Guys' werk zal men niet
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uitlachen omdat het zoo echt onbevangen en eerlijk oproept, en uitnoodigt om deel
te nemen aan zijn tijd, die hem zeker lief was.
Arm en berooid toen hij in 1860 voor ‘The Illustrated’ niet meer werkte, zijn
teekeningen soms verkoopend voor een paar stuivers, had hij zich in Parijs gevestigd.
Hij mocht veel van Engeland gehouden hebben, franschman bleef hij, en zijn
nationale trotsch werd bevredigd door Frankrijk zich na de revoluties te zien herstellen
en in welvaart en macht te zien toenemen.
Rondom was vooral in Parijs overvloed in dat schitterende tijdperk van het nieuwe
Keizerrijk, veel feestelijk pompeus vertoon, muziek, vroolijkheid en onbezorgdheid.
Ook degenen, die, zooals Guys, maar luttel of bijna niets bezaten, konden deelnemen
aan de uiterlijkheid, en zoowel Guys als Gavarni en Daumier, bedwelmden zich
daaraan. Gaarne vrouwen ziende, bekeek hij ook de vrouwenmodes en hij verstond
de kunst met weinig middelen aan te toonen hóe zij hare japonnen en hoeden,
voiles, hare ‘robes à volants’, strikken, linten en bizarre kapsels droegen, daarbij de
gewaarwording schenkend van het gebeuren, en het-leven-wekkend-in-het-oogenblik.
Manet, die hetzelfde nastreefde, wist Guys dáárom zoo te schatten. Hij bezat
eenige aquarellen van hem en later maakte hij zijn portret.
Er zijn nu en dan tentoonstellingen gehouden van wat er zich uit Guys' verspreide
1)
oeuvre in het bezit van verzamelaars en musea bevindt, en er is reeds veel over
hem gepubliceerd, doch meestal korte opstellen, waaronder die van Geffroy en
Grappe tot de besten behoorden. Een eerste expositie, in 1893 aangekondigd, werd
drie jaren na Guys' dood geopend in 1895 en duurde van den 17en April tot den
1en Mei, in de Galeries Georges Petit te Parijs. Zij omvatte een vierennegentigtal
werken. Guys' portet door Manet werd tijdelijk afgestaan en de expositie was
voorbereid, o.m. door Coppée, Forain, France, Edmond de Goncourt, Huysmans,
Mallarmé, Roger Marx, Rops. Een bekend verzamelaar de heer Bouvenne, die veel
van Guys' werk hield, was secretaris van dit comité. Nadar, de trouwe vriend van
den schilder, had veel aan de voorbereiding deel genomen.
In de catalogus stond een fotografie van Guys die aan Nadar toebehoorde, een
voorrede werd geschreven door Robert de Montesquieu.
De belangrijkste expositie omvattende: een vierhonderdachttiental nummers,
waaronder een fotografie van een buste op zijn graf op het kerkhof Pantin, meerdere
foto's en brieven, werd in Januari en Februari van dit jaar gehouden in het Musée
des Arts décoratifs, Pavilion de Marsan, Palais du Louvre te Parijs, er waren werken
2)
afgestaan door verschillende musea en talrijke verzamelaars.
1)
2)

Te Parijs o.a. in het Musée Carnavalet en in het Cabinet d'Estampes van de Bibliothèque
Nationale.
Tot het voornaamste dat over Guys geschreven werd, behoort het reeds genoemde essay
van Charles B a u d e l a i r e , de notities van Théophile Gautier, die van de G o n c o u r t s
in ‘Le Journal’, van Guys en Gavarni, de nécrologieën van N a d a r in de F i g a r o van 15
Maart 1802 en H. C a s t e t s in de Revue encyclopédique, II (1892) p. 803-804. Roger Marx
in l'Image Augustus 1897, G u s t a v e G e f f r o y , Constantin Guys, l'historien du second
Empire 1904 en 1920. J. M e i e r G r a e f e , Kunst und Künstler III 1905 p. 185-195. H e n r i
F r a n t z ‘A forgotten artist ‘Constantin Guys’ in the Studio XXXIV 1905 p. 107-112.
G e o r g e s G r a p p e , Constantin Guys, nr. 4 Librairie artistique et littéraire, i.d. (1910).
P a u l A d a m , ‘Les chevaux de Constantin Guys’ Figaro 12 Maart 1910. F r e d .
W e d m o r e , ‘Prints and drawings at the Victoria and Albert’ in the Connoisseur, Juni 1910
p, 99-103.
Zeer fraai zijn de reproducties van aquarellen door T h e M a r e e s S o c i e t y gepubliceerd
(Dresden Munich in 1920).
L l o y d G o o d r i c h , in the Arts 1926 I p. 123-142, J e a n - P a u l D u b r a y , ‘Constantin
Guys’, Les Éditions Rieder, 1930. B a r n a r d ‘Constantin Guys 12 unknown drawings 1930
p. 88, 93., P.G. K o n o d y , ‘The Painter of Victorian life’ The Studio 1930. H e n r y S .
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CONSTANTIN GUYS, FAUTEUIL DE BALCON

CONSTANTINOPEL,

1855, PEN- EN PENSEELTEEKENINGEN

F r a n c i s , ‘Drawings by Constantin Guys in Bull- of the Cleveland Museum of Arts 1934 p.
21-25.
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CONSTANTIN GUYS, LA MAISON DE RENDEZ-VOUS

ESTAMINET, GEWASSCHEN PENTEEKENINGEN
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Den winter van 1904 te Parijs doorbrengend, kwam schrijver dezes, een koelen,
zonnigen herfstochtend langs de Boulevards drentelend, voorbij de Galerie
Barbazanges. In de étalage van den Kunsthandel hing een opgeslagen
‘C a t a l o g u e d e l ' E x p o s i t i o n d e s o e u v r e s d e C o n s t a n t i n G u y s ’,
waarin zekere D a y o t enkele algemeenheden over den schilder had geschreven,
datzelfde jaar herdrukt in de R e v u e U n i v e r s e l l e (p. 354-357). Een drie of
viertal kleine waterverfteekeningen van Guys hingen daarnevens. Het waaide hard
en enkele vergeelde bladeren werden langs de vensterruiten gedreven. De toon
van dien ochtend scheen in volkomen harmonie met de atmosfeer in die daarbinnen
voor het eerst aanschouwde aquarellen. Zij brachten iets van de vreugde om het
wederzien en de herkenning der vroeger vertrouwde dingen. Dat werden
onvergetelijke morgenuren. In de zalen konden de bezoekers zien, wat er toen reeds
over Guys gepubliceerd was. Baudelaire had destijds zijn studie een indeeling
gegeven, die voor deze expositie min of meer als leid-draad diende.
Hoe ongemeen boeiend en bekoorlijk was dit werk, de wijze waarop het den geest
wekte, er toe dwong zich in die wereld te denken van zeventig jaren tot ruim een
eeuw geleden. Kleine misteekeningen, een soms wat raadselachtige vormgeving,
schenen de bekoring nog te verhoogen. W a n t h o e l e e f d e d i t a l l e s ! Met
welk een vreugde in heel zijn wezen, moest de kunstenaar zelf getuige geweest
zijn van wat hij toen, rond zich gebeuren zag. Hoe bewóóg het, glorieus en feestelijk.
De rijtuigen van allerlei vorm, de paarden ervoor gespannen, schenen daarheen te
zweven, nauwelijks rakend den grond, de ruiters zaten juist zooals ruiters moesten
zitten, en in de rijtuigen waren vrouwelijke wezens als feëen in kanten en mouselines,
luchtig, enkel geurige wolkigheid, midden glinstering van wielen, gelakt paardentuig,
goudige livreien. De kleuren schenen in hunne apartheid wel reuken ook....
Constantin Guys nam mij eenige uren als in een droom op.
Wie ééns een tentoonstelling van Guys' teekeningen en aquarellen bezocht,
behoudt een steeds dringender verlangen, deze zoo karakteristieke tijdbeelden
terug te zien; deze door den schilder als ‘korte verslagen’ van gebeurtenissen, of
een soort stenografieën met pen, potlood en vluchtige waterverven bedoelde
berichtgevingen, die als van zelf tot veel meer dan
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curiositeiten, soms tot allerbegeerlijkste kleine kunstwerken waren geworden.
Tijdens Guys' leven werden ze reeds opgespoord, en ijverig verzameld. Misschien
wel omdat de schilder, met een paar stuivers tevreden was en ze dus goedkoop
van de hand gingen, zelfs minder kostten dan de taartjes bij ‘Frascati’ en de pasteitjes
bij ‘Julien’.
Raakte hij juist daarom voor vele jaren zoo snel vergeten, hoezeer de meest
begaafden onder zijn tijdgenooten zijn beste aquarellen ook bewonderden, een
Delacroix voor één door hem begeerd exemplaar, zelfs gaarne twéé zijner eigen
teekeningen aan Guys' vriend Nadar present gaf, die ze mocht uitzoeken, en
Baudelaire opgetogen naar huis ging met eenige van Guys' werken die Gautier hem
schonk?
Doch meer en meer herleefde de belangstelling voor dit werk.
En wie er eenmaal van ging houden, zou, wanneer hij de groote musea en
archieven van Parijs en Londen of van andere Europeesche steden bezocht, zeker
niet verzuimen ze daar op te sporen.
Wondere ‘begeleidingen’ waren het ook van scheppingen der grootste schrijvers
uit schilders' tijd. Want vele teekeningen en aquarellen van Guys illustreerden,
verluchtten haast letterlijk wat Gustave Flaubert voor ons opriep en deed leven in
M a d a m e B o v a r y o f ‘ l ' É d u c a t i o n s e n t i m e n t a l e .’
En in de statige plechtigheid dier prentenkabinetten, in Boymans, Carnavalet,
Louvre, Victoria and Albert Museum, zou de kunstminnende hervinden, het teere
blauw der luchtige robe eener wereldsche, naast een Engelsch Officier, die samen
een Londensche receptie gaan bezoeken. Het prachtige warme rood der shawl van
een volksvrouw in de aquarel die Charles Baudelaire toebehoorde, de bruinen,
blauwen en zwarten in de kleeding eener Engelsche, matte décolletées, in het
avondlicht der loges, heel de grillige vluchtigheid van de vrouwenmodes dier dagen,
de mousselinen robes en volants, daaronder toch vermoeden-latend, de stijf
aangetrokken corsetten, die plooien maakten in de zachte lendenen.
En dan het tijdperk na 1860: Keizerin Eugénie te Biarritz verschijnend, in glanzende
zijdigheden, ‘de crinoline de la compagnie Lyonnaise’, het geheel als omwolkt door
de dra weder verdwijnende frivoliteiten der: ‘grimpes’, ‘canezons’, ‘bavolets’, ‘brides’,
de ‘suivez moi jeune homme’, ‘berthes’, ‘manchons’, en boven dit alles, in gracelijk
geschoeide hand, ter beschutting tegen de zomerzon, ‘l'ombrelle dite marquise’.
En daar flikkerden de équipages nog eens in zonvergoude wolken van stof, en
kittig, driftig, vonken ketsend de hoeven der jonge, snuivende paarden voor de
calèche, de dorsay, de tilbury, de phaéton, de cabriolet, de break, de poney chaise,
de duc en de demi-duc. Doch hier schommelt het logge statie-vehikel van den sultan
te Konstantinopel aan, een landauer hobbelt over het ruwe plaveisel van Rome
omtrent het Vaticaan, het rijtuig van
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Koningin Victoria wacht voor Windsor Castle, Napoleon de IIIe woont een parade
bij, Lord Ponsonby doet zijn intrede te Alexandrië.... De Paus verschijnt in het Pincio
en vrouwen-met-waaiers kijken van hare balcons in de straten van Sevilla naar ‘de
uittocht van den Stier’. ‘Thuiszitsters’ lokken in de ‘Maisons de tolérance’, in het
quartier der Parijsche ‘école Militaire’, in een avondstraat van Madrid, en na het
einde der voorstelling verlaten de bezoekers Her Majesty's Theatre te Londen....
Soms schreef Guys zijn onderschriften in Goya's trant. ‘Waaraan denkt zij’, ‘Buiten’.
‘Bij haar thuis’. ‘Zij gaat er heen’. ‘In die oorden’.
Maar ook zonder deze bij- of onderschriften trilde en tintelde het in dit werk, dat,
al is het een enkele maal niet heel zuiver van vorm, belangrijk blijft, omdat het leven
zélf er in zooveel wisselingen met zulk een lust om te beelden, maar toch met
overtuigende kracht, nimmer zwaar of nadrukkelijk, zoo ontroerend en innig bekorend
aan ontstijgt.
Toen Guys oud werd, sloot de eenzaamheid zich meer en meer om hem heen.
Alhoewel niet geheel zonder vrienden en bewonderaars, waaronder de bekendsten
van zijn tijd, scheen hij zich voor zijn armoede te schamen, trok zich terug. Hij had
een schamel gemeubelde kamer in de Rue d'Aumale, drentelde, werkte veel, op
straat. Men kon zijn teekeningen per twaalf stuks koopen, zelfs geheele pakketten.
Hij verkocht de groote voor één franc, de kleine voor vijf en zeventig centimes. Al
kon men hem niet tot de állervoortreffelijkste meesters rekenen, hij was als
verschijnsel van zeer goeden en van buitengewonen, bijzonderen rang, hij was niet
in te deelen, deze stage werker. Een neef van hem, zekeren Mr. Barthelemy, later
diens opvolger, schonk hem tot zijn dood toe een klein jaargeld en nu en dan hielp
Nadar hem. In 1884 verkocht hij een portefeuille vol aquarellen voor een paar
honderd francs aan het Musée Carnavalet.
Kort nadat Guys een heftig verlangen om Vlissingen, zijn geboortestad, vóór zijn
dood nog ééns te zien, met de hulp van Nadar waarschijnlijk, én zijn oude vrienden
de Marquis d'Etampes en Mr. Coulmann, bevredigd had, trof hem een allertreurigst
ongeval. Op Carnavalsavond terugkeerend van Nadar, waar hij iederen Dinsdag
dineerde, wilde hij niet dat men hem als gewoonlijk naar huis bracht; hij was toen,
in 1885, drie-en-tachtig jaren oud.
Waarschijnlijk verblind door feestlicht in de straten, kwam hij tegenover het Gare
St. Lazare, de Rue du Havre overstekend, onder een dier rijtuigen terecht, die hij
ontelbare malen geteekend en geschilderd had. Met een op twee plaatsen verbrijzeld
been, werd hij naar het hospitaal Dubois vervoerd.
Daar heeft Constantin Guys, de man die Europa langen tijd bereisde en als
oorlogscorrespondent zich menigmaal in groot gevaar begaf, de laatste jaren van
zijn leven doorgebracht.
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Een na een stierven de vrienden, ook de oude markies en Mr. Coulmann. Nadar,
die de mooiste Guys-collectie bezat, was veel op reis. Twee oude dames, weduwen,
met zijn lot begaan, bezochten hem een tijd lang, maar bleven eindelijk weg.
Mrs. Ingram, de weduwe van den oprichter der I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s ,
bood hem toen in Engeland een harer cottages aan, maar hij weigerde, zeggende
in Frankrijk te willen sterven. Bijna den geheelen dag liggend in zijn stoel, moe van
het eindelooze doorbladeren der tijdschriften en het lezen, werd zijn eenzaamheid
hem soms ondragelijk, schreef hij in wanhoop aan Nadar, de eenige, die nog bleef,
hem toch nog ééns te bezoeken.
Aan dit lijden, zeven lange jaren, maakte de dood, na een longontsteking, den
13den Maart 1892 een einde....
Hoevele groote en zeldzame kunstenaars, door Baudelaire de ‘lichtbakens der
wereld’ genoemd, hebben hunne laatste jaren in de grootste moeilijkheden, zorgen
en verdriet doorgebracht, en verlieten in armoede en bijna vergeten dit leven....
Zoo ging het dan ook Guys, al heeft deze minder luid gesproken.
Speuren wij naar den ‘peintre de la vie moderne’ onzer dagen in Guys' stijl, dan
vinden we hem niet.
Guys stond dichter bij de poëzie van het warme voorname kaarslicht, dan bij de
ordinaire, als verlichting reeds vergeten gasvlam. Men zegt dat er óók romantiek
en poëzie in deze electrisch geladen wereld schuilt.
Voor we ons opmaken om, met modern aanpassingsvermogen geëquipeerd, den
grooten schilder van den komenden tijd in ‘fluid lights’ te verwelkomen, brengen wij
de nagedachtenis van Guys, in dankbare herinnering, nog eens eerbiedig een stillen
groet.
Juli 1937.
De in en bij het artikel gereproduceerde penteekeningen bevinden zich grootendeels
in het Victoria and Albert Museum te Londen.
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De binnenhuisarchitectuur van Semey
Door Louis Hoyack
DE klassicistische reactie in de tweede helft der 18e eeuw, gericht tegen de krulen snorkellyriek van het Rokoko, heeft niet de resultaten opgeleverd, die men er
van verwachtte. Meer bedacht dan organisch gegroeid, had ze niet de innerlijke
overtuiging en de sociale noodzaak, die tot de onmisbare voorwaarden behooren
voor het ontstaan van een levenden stijl. De vormmogelijkheden schenen uitgeput
bij het inluiden der 19e eeuw, die wellicht als geen andere met zooveel nooit vervulde
illusies is begroet. Wie Schönbrunn gezien heeft, dien droom van wit en goud, dat
poëem van plastischen overmoed, die zichtbaar geworden Mozartmuziek, kan
begrijpen, dat daar niet bovenuit te gaan viel, dat daar een soort eindpunt bereikt
was zonder toekomst. Een periode van stijlverval werd hierna onvermijdelijk en
bovendien nog sterk bevorderd door het opkomend getij van het individualisme,
iedere rustige stijlontwikkeling bij voorbaat onmogelijk makend, en door het snel de
overhand nemen van den bedrijfsgeest en de daarmee parallel gaande
verburgelijking en ontgeestelijking van het heele tijdbeeld. Wij hebben allen den
wrevel gekend tegen den ‘stupide 19ième siècle’ met zijn geaffecteerde gratie, zijn
tweespalt tusschen illusie en werkelijkheid, zijn sentimentalisme zonder diep gevoel,
zijn morbiditeit en ledige leuzen, zinlooze versiering en gore tinten zonder kleur,
een eeuw van donkere vertrekken, van kunstbloemen en antimakassars, van
vreugdelooze levens en verdrongen instinct. De negentiende eeuw is bij lange na
nog niet geliquideerd, want ze heeft een lang en taai verleden achter zich staan. Ze
is bevracht met verleden, zooals een internationale trein, die snuivend binnenloopt
in een afwachtend station, bevracht is met de herinnering aan lange geduldige uren
van voorbijsnellen aan vele landschappen, elk iets van hun verhaal afdrukkend op
den geest der reizenden. Een verworden mengsel van Renaissance en Barok en
dat nog verknoeid door goedkoope massaproduktie, was de plastische vormentaal
van dat tijdvak een anachronisme, niet langer bestemd om het kader te zijn voor
technische uitvindingen. Een paar decenniën kon men genoegen nemen met
kaarsenkronen, omgebouwd voor electrisch licht, met Chineesche, Gotische of
Empire huisinrichting, gedomesticeerd en geadapteerd aan modern comfort, maar
niet lang zou het duren of er zouden stemmen opgaan, die getuigenis aflegden van
hun ontevredenheid over het maskeradespel der historische stijlen in onzen sterken,
hevigen tijd.
Gedeeltelijk uit behoefte aan consequent leven, gedeeltelijk uit bewust-
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wording van het verlies van plastischen vormenzin en het heimwee naar kunst en
schoonheid, gedeeltelijk ten slotte als nevenverschijnsel van den algemeenen
opstand tegen onnatuur, geestelijke onvrijheid en maatschappelijk onrecht, is
opgekomen dat complexe gebeuren der nieuwe kunstbeweging. Er is van alles
onder dat begrip te brengen, maar ik geloof toch, dat ik de verschillende richtingen,
die men in de moderne kunst kan onderscheiden, in den voorafgaanden volzin heb
omvat.
Het zal niet alleen mij zijn opgevallen, dat men onder de meer begaafde
kunstenaars van - laat ons ruw rekenen - de laatste 35 jaar vaak revolutionair
georiënteerden aantreft en dat het omgekeerd in vele gevallen de minder
begenadigde broeders zijn, die zich vlotter aansluiten bij het cultureel erfgoed van
het verleden. Dat zijn zij, die den prix de Rome krijgen en de groote opdrachten en
de lintjes. De anderen, minder maatschappelijk aangepast, protesteerend tegen
burgerzin en burgersmaak, zijn gewoonlijk de eigenlijke kunstenaarsnaturen, omdat
de kunstenaar als zoodanig reeds een vrijbuiter is in deze samenleving van plicht
en conventie en ook omdat hij gemakkelijk ontvlamt voor algemeen menschelijke
idealen en tenslotte een sensibel registratie-apparaat is voor de groote
gedachtestroomen van zijn tijd. De geest van opstand en verzet, die in het
communisme zijn concreetste uitdrukking gevonden heeft, openbaart zich eveneens,
maar dan op getemperde wijze in de moderne kunst. Men denke slechts aan den
kreet van minachting voor al het van oudsher bestaande, die het thans weer haast
vergeten dadaïsme is geweest, of aan het natuurvormen verbrekende cubisme en
deszelfs uitlooper het neo-plasticisme van een Mondriaan, men herinnere zich den
lust aan het gedifformeerde, aan het wrange en bijtende, het rauwe en wreede van
vele beeldende kunstenaars, ware talenten zoo goed als facile nadoeners, en ten
slotte zij genoemd de steriliseerende zucht tot mechanisch-funktioneele zakelijkheid,
waarmee men uitdrukt den wil om af te rekenen met de waarden van een vóórtijd,
die men niet langer acht.
Er is veel in al dat nieuwe, wat met energie moet verworpen worden door een
ieder, die zijn levensphilosophie niet baseert op de leuzen van een dag, maar die
vanuit eeuwige beginselen normen stelt voor mooi en leelijk, voor goed en kwaad.
En inderdaad is veel, dat gisteren nog de aandacht trok, vandaag reeds vergeten.
Wie houdt zich in Nederland b.v. nog ernstig bezig met het cubisme? De schilders
keeren weer terug naar nauwgezet en serieus vakmanschap.
In de architectuur en de huisinrichting is een overeenkomstige terugkeer van
excessen minder te constateeren. Daar doet de druk van een mechanisch
ingestelden tijdgeest zich nog sterk gevoelen en handhaaft zich de naar 'schrijvers
bescheiden inzicht anti-esthetische ingenieursmentaliteit voorloopig nog met succes.
Dit is daarom het oogenblik, dat de binnenhuisarchitect, schilder en wever

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

99
Semey onze aandacht vraagt, om de gelukkige plaats die hij in het moderne
kunstleven inneemt. Semey heeft het natuurlijk instinct gehad om van het vele en
tegenstrijdige in de nieuwe kunstbeweging zich bij datgene aan te sluiten, wat
1)
aanvaardbaar en onvermijdelijk was. Een onverstoorbare geestelijke gezondheid
heeft hem daartoe in staat gesteld. Want klaar en doorlicht als zijn kleuren is ook
zijn natuur, vrij van morbide complicaties, een man, die de Freudsche analyse niet
noodig heeft. Zoo zie ik Semey en zoo wordt mij zijn kunst begrijpelijk. Helder is die
kunst als een frisch glas water, ondoortroebeld van psychisch drab, dat oproert van
den bodem der lagere hartstochtelijkheid. Uit zijn decoratieve paneelen geurt een
vanzelfsprekende kuischheid, van vorm, kleur en expressie, de atmospheer van
een klaren lentemorgen over een tikje legende-achtige wereld. Vogels, reeën,
wolken, de gestyleerde krul van een omkiepende golf, aan begeerlijkheid ontstegen
vrouwenfiguren, al het ranke en slanke en wat weinig deel heeft aan materialiteit,
zijn de gegevens, die deze inspiratie typeeren.
Het interieur, zooals Semey het schept, is als gecondenseerd uit het sappige grijs
van een Hollandschen morgen. Het diffuse licht boven onze weilanden zet zich voort
in de weldadige ruimten, die hij door toon en vensterdistributie weet te doen leven
van stil en helder geluk. Rond een ampele schouw zullen tegen etenstijd bewoners
en vrienden samenkomen en kijken naar het ontstoken blokkenvuur, in lage blanke
leunstoelen bij een cocktail of een glas port. Aan zulke aangename oogenblikken,
die het moderne leven voor sommigen nog biedt, denkt onze Semey. Hij heeft echt
en kinderlijk plezier in zulk een spheer van royaal leven en comfortabele huiselijkheid.
Maar dan zal opeens de ruimte luminescent worden door het getemperde maar
toch nadrukkelijke licht, dat van overal en nergens komt, waarin we ons opeens
bemerken als in een oneindig fijn en kunstig weefsel, na een paar discrete
knopomdraaien. Het is alsof het gansche vertrek met schijnend neongas is gevuld.
Zoo verlicht Semey zijn interieurs, of liever, zoo is het effect, teweeggebracht door
de verlichting en het kleurleven van meubels en wand.
Maar het gelukkigst is Semey, als hij een boot kan inrichten. Een schip, dat is
geen huis of geen hotel, dat is een stuk oneindigheid, een stuk zeebries, een stuk
verlangen om weg te komen uit de gestolde spheer van dagelijksche beslommering.
Een schip, dat is een symbool van peinzen aan verre onbekende kusten, waar we
de vervulling hopen te vinden van een onbegrepen droom. Dat willen we voelen,
als we over de loopplank van een schip zijn gegaan. We willen iets van bouw en
wezen van een boot ondergaan, iets van het besef van veiligheid te midden van de
onbegrensdheid van water en lucht. Onze gedachten ijlen vooruit, vele dagen en
weken van eentonig stoomen naar den horizon. Dat suggereert de Bloemfontijn,
door Semey ingericht, en dat kwam

1)

Indien men de situatie, door de techniek geschapen, voor een moment als een voldongen
feit, zonder kritiek, accepteert.
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over mij, toen ik het schip onder zijn leiding bezichtigen mocht. Waar het moderne
leven nog poezie heeft overgehouden, daar vangt Semey ze op en hij verbeeldt ze
en geeft ze gestalte in een klaar schouwen, in de dimensies van ruimte of vlak. Ook
het vliegwezen moet een kunstenaar als Semey tot frisch werk inspireeren. Ik zag
het ontwerp voor een zes meter lang decoratief paneel, bestemd voor het gebouw
op het nieuwe vliegveld bij Den Haag: een vogelschouw op het rhythmisch patroon
van onzen vaderlandschen bodem, in teere pasteltinten, zooals het langzaam onder
ons uitschuift bij het geronk van de vliegschroef. En het zijn weer wind, wolken en
wijdheid, waarvan hij ons de verrukking laat ondergaan.
Semey (J.F.A.) werd geboren in 1891, te Gent, ontving zijn opleiding aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en Hoogere Nijverheidsschool aldaar
ter stede, en bekwaamde zich ten slotte te Parijs in de weef- en gobelintechniek.
Gedurende den wereldoorlog was hij als teekenleeraar verbonden aan de Vlaamsche
Technische Hoogeschool en de Hoogere Land- en Tuinbouwschool te Gent.
Na afloop van den oorlog zag hij zich genoodzaakt wegens activisme naar
Nederland uit te wijken. Hij vestigde zich toen te Den Haag en richtte er zijn eerste
weefatelier op, hoofdzakelijk voor gobelins. Zijn groot ideaal was de wedergeboorte
dier oude kunstvaardigheid op het plan van de moderne beginselen op het gebied
der binnenhuisarchitectuur. Zijn streven ging uit naar een decoreerende, d.i.:
dienende gobelinkunst, een kunst van synthetische lijnvoering en zuivere
vlakverdeeling. Zijn werk heeft niet nagelaten de aandacht hier te lande te trekken
en zoo mogen wij melding maken van de gobelins op de ‘Baloeran’ en de
‘Bloemfontein’, en verder van die, welke hij uitvoerde voor de ‘Mij. Nederland’, naar
ontwerpen van Lion Cachet, op de ‘Johan de Witt’, de ‘Christiaan Huygens’, de ‘P.C.
Hooft’, de ‘Marnix van St. Aldegonde’ en de ‘Joh. van Oldenbarneveldt’. Voor de
Provinciale Staten van Noord-Holland leverde hij naar ontwerpen van Arondeus
(1931), en voor het stadhuis te Enschede (trouwzaal) weer naar eigen inspiratie
(1933).
Meer en meer trok ook de binnenhuisarchitectuur zelve zijn belangstelling. In
1933 werd hij als binnenhuisarchitect verbonden bij de firma H. Pander en Zonen,
waar hij, behalve vele opdrachten van particulieren, die tot de eerste werkelijk
moderne inrichting van een schip ontving, n.l. van de ‘Bloemfontein’. Hierop volgden
de ‘Nieuw Amsterdam’ en de ‘Ruys’. Vermeld kan ook nog worden de inrichting van
het vliegveldgebouw ‘Ypenburg’ in 1936, In het zelfde jaar verkreeg Semey zijn
Nederlanderschap.
Semey heeft het talent de betrekking tusschen opdrachtgever en opdrachtnemer
tot een harmonische, warm vriendschappelijke te maken, maar toch
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zonder de leiding ook maar een oogenblik uit handen te geven. Dit is mogelijk,
omdat hij niet afwijzend staat tegenover leven en ambitie van de maatschappelijk
bevoorrechten. Hij tracht hen niet een ascetisch en aan proletarische verhoudingen
herinnerende huisinrichting op te dringen, iets waarop de instinctieve weerzin tegen
moderne binnenhuiskunst bij de bezittende klassen langen tijd heeft berust. Wat
aan anderen met ‘democratischer’ meubelen, armelijker van spheer en expressie,
niet mocht gelukken, daarin is Semey geslaagd. Hij weet vermogende opdrachtgevers
te winnen door de uitdrukking van ruime welvarendheid in zijn ontwerpen. Opulentie
zonder poenigheid, comfort zonder onbeschaamdheid, verfijning, die nooit tot
raffinement ontaardt, een beheerscht gebruik maken van gedegen materialen, zooals
rijke stoffen en meisjeshuidzachte slijplak, geven aan zijn interieurs iets van de
voornaamheid uit aristocratische tijden. Want deze opgeruimde Vlaming is niets
minder dan sociaal revolutionair. Zonder eenige rancune dient hij het welgestelde
deel der maatschappij, is gelukkig, wanneer het daar naar wensch gaat en tracht
dien voorspoed vrij uit te laten komen in een goed verzorgde ambiance. De
patricische wereld, die nog voor kort de neus optrok voor het moderne, als te weinig
in overeenstemming met een gedistingueerden levensstijl, begint langzamerhand
haar eigenwijze traditie van antieke en quasi-antieke meubileering op te geven, en
zoo dringt, dank zij Semey, esthetisch verantwoorde wooncultuur in deze milieus
binnen.
Maar bij deze souplesse en dit bon-garçon-zijn, blijft Semey de zuivere
constructeur, de bewuste modernist, die niets uit handen geeft of het moet
gesanctioneerd wezen door zijn artistiek geweten. Essentieel modern, vermijdt hij
echter de excessen van abstracte kunst, difformisme en nieuwe zakelijkheid. Het
stalen meubel vindt in hem geen profeet. Het is ook niet zijn streven om van ons
interieur een laboratorium te maken. Neen, binnen bepaalde grenzen van goeden
smaak, aanvaardt hij de imponderabele idealiteit van het leven. Hij is b.v. niet bang
om de lichte poezie van een jong en welbeschut vrouwenbestaan over een kamer
te leggen, als eenmaal het offer aan zuivere verhoudingen en soberheid is gebracht.
Want dat is zijn groote streven: r u s t . En die rust verkrijgt hij door afstand te doen
van al het overtollige, teneinde het wezenlijke te behouden, maar dat dan ook in
gave harmonie. Volgens Semey behoort het interieur een onderkomen te zijn tegen
de aanvallen van de moderne werkkoorts op onze psyche. Het moet er stil zijn, wil
men er tot zichzelf komen na een zware dagtaak op kantoor of fabriek. En die stilte
wordt verkregen door eenvoud, niet de pretentieuse der volkomen leegheid - want
die verontrust - maar de eenvoud, die de uitkomst is van de harmonische
tegenstelling tusschen ding en achtergrond, tusschen vertikale en horizontale partijen.
Het blanke vlak zonder meer werkt volstrekt niet altijd kalmeerend. Men kan
geweldige spanningen bereiken met groote open vlakken, b.v. door gewilde oppositie
met één enkel
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klein voorwerp tegen de muur. Alleen het zuiver evenwichtige, het zonder overdrijving
zich tegenover ons stellende brengt vrede. En dien streeft Semey na.
Vast in de theorie van zuiver ontwerpen, is hij toch geen star doctrinair, maar
beseft hij, dat schoonheid niet ontstaan kan zonder souplesse en phantasie. Om al
deze dingen kan men Semey typisch klassiek noemen, maar dan van een klassicisme
op basis van onzen tijd, er van uitgaande, dat de 20e eeuw nog geen groote
stijltraditie bezit, maar bezig is terug te keeren tot onaanvechtbare plastische
beginselen. Ja, wat kan een kunstenaar thans anders willen nastreven? Wij
beschikken nu eenmaal niet meer over een arsenaal van geheiligde symbolen en
aan die symbolen ontleende stereotype versieringsmotieven, zooals oude
beschavingen dat deden. Onze nuchtere civilisatie inspireert niet tot hoog geestelijke
tempelkunst. Toch moet er gebouwd. En liefst niet leelijk. Toch moet men zich
inrichten en graag zonder wansmaak, Zal men daarbij doorgaan naar willekeur oude
stijlen na te volgen? Maar welke? En bij een keuze, zullen wij dan niet vervallen in
een karakterloos eclecticisme, in dilettantische verbrokkeling van ons stads- en
woonbeeld tot een uitdragersmagazijn? Eenheid van stijl en algemeene
gebondenheid van vormgeving was juist een der wezenlijke elementen van de
bekoring, die oude culturen op ons uitoefenen. Zeker ‘a thing of beauty is a joy for
ever’, een waarlijk schoon meubel blijft schoon ook vandaag. Maar een verzameling
mooie dingen maakt nog geen goed interieur. Dat vergeten vele liefhebbers van
oude kunst. Het ontwerpen van een interieur is een daad, even creatief als het
concipieeren van een schilderij. Het is een kunst op zichzelf, waar niet iedereen, al
heeft hij ook smaak en kijk, in kan dilettanteeren. De kunstenaar, tenzij hij verkiest
een anachronisme te worden, is wel genoodzaakt zich aan te passen aan zijn tijd.
Semey heeft echter de verdienste hierbij niet te vervallen in de excessen en
eenzijdigheden, waartoe menigeen zich heeft laten verleiden. Hij volbrengt wat men
redelijkerwijze op dit moment kan volbrengen en moet volbrengen.
Tot slot nog een enkel woord over Semey's schilderwerk.
Wie hem als beeldend kunstenaar beoordeelen wil, zal hebben te bedenken, dat
hij is uitgegaan van de weeftechniek, althans van den aanvang af een sterke
belangstelling gekoesterd heeft voor toegepaste kunst. En daarin blijft hij zichzelf
getrouw, ook als verbeelder. Toegepaste kunst zijn de vele decoratieve paneelen
en gobelins, die op onze schepen en in onze ontspanningslokalen een doorblik
geven op zijn phantasiewereld van licht geluk. Hij produceert geen schilderijen, die
een zelfstandig geheel vormen binnen een lijst, en waarin de picturale sensibiliteit
tot vrije ontplooiing komt. Semey behoort tot hen, die deze ontwikkeling uit het
Renaissance-schilderij ten hevigste afwijzen. Hij wil zijn inspiratie ondergeschikt
maken aan een architectonische totaliteit, en deze weer dienstbaar aan het leven.
Een toe-
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gewijd bewonderaar der natuur, is hij toch nooit een kopiist. Hij erkent met vroomheid
de onovertrefbaarheid der natuur en hij zoekt haar met liefde af om haar vormen,
maar dan transponeert hij ze in een decoreerend rhythme, noodig om de
binnenhuisarchitectuur tot eenheid en rust te brengen.
Semey is geen in zichzelf verzonken individualist, geen man van stemmingen en
stemminkjes, maar een objectief kunstenaar, die het leven wil dienen door het te
tooien met schoonheid en harmonie. Wij Nederlanders hebben de neiging tot
zwaarwichtig doen en verkramptheid. Mogen wij van dezen frisschen, opgeruimden
Vlaming afkijken hoe het leven ongecompliceerd te nemen en met een lach.

Bezinning
Door Bob Stempels
Wij waren plotsling doelloos opgetogen;
De dag brandde boven de groene zee.
Het kleine hart vergat de eeuw'ge logen,
De lente nam de doodsgedachte mee.
Ach, simpel hart, ge wéet toch wat het leven
Beduidt en waar het einde ligt -:
Een kerkhof, koel, met schaduwrijke dreven;
Wormen doorgraven ons verrot gezicht.
Wat is het nut dat wij bestaan en streven
Naar een dwaas heil dat in de luchten zweeft?
Ik weet het niet. Wij worden fijngewreven
Door deze vrees die geen ontkomen geeft,
De vrees dat alles gansch vergeefs gebleven,
De twijfel aan de reden van het zijn. Is er een uitkomst buiten deze pijn?
- Drinkt u een roes aan het bedwelmend heden....
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Een 17 eeuwsche decadent
Adriaen Brouwer ± 1605-1638
Door D.A. de Graaf
BIJ de herdenking van dezen 17en eeuwschen artiest wil ik beginnen met een
oogenblik stil te staan bij het verschijnsel van herdenken in het algemeen, dat ik n.l.
in tweeërlei soort wil onderscheiden. De eene vorm van herdenken stemt tot rustige
bezinning, tot bezonken aandacht, tot consolideering van het verworvene; de andere
daarentegen verstoort het min of meer complete beeld dat een ieder onzer van het
verleden der cultuur met zich meedraagt. Wij zien met ons geestesoog de groote
tijdvakken, waarin de kunstenaars als in een mozaïek passen: Klassieken,
Middeleeuwen en Renaissance, en nu verschijnt daar een figuur waar wij geen weg
mee weten. En ik bedoel nu niet één dier universeele geesten als Michel Angelo of
Rembrandt, wier werk men wel ‘Zeitlose Kunst’ genoemd heeft, neen, de schilder
wien het thans geldt behoort, althans in zijn laatste phase, wel degelijk tot een
bepaalden tijd, alleen - en hier komt de moeilijkheid - deze tijd is niet de zijne doch
valt 250 jaar later.
Ik kom terug op mijn titel ‘Décadent’ en denk hierbij geenszins aan dégeneré - al
zou Brouwer's levensgeschiedenis wellicht aanleiding kunnen geven tot deze
interpretatie - maar gebruik dezen term in de beteekenis welke men een 50 jaar
geleden met betrekking tot een bepaalde groep kunstenaars er aan hechtte. Brouwer
is een fin-de-siècle figuur en men gelieve dit woord ‘siècle’ in den zin van aera op
te vatten. Welke aera? De Middeleeuwen. En men ziet alras wat ik met de verstoring
van ons beeld der cultuur bedoelde. Waar blijven wij met onze voorstelling van de
‘Gouden Eeuw’ welker aanvang Brouwer beleefde? Waar met de ‘Herfsttij der
Middeleeuwen’ die reeds ± 1500 haar einde vond? Maar erger wordt de verwarring,
wanneer tegelijkertijd het einde der Renaissance geprofeteerd wordt door deze
Janusnatuur die tegelijk vooruit en achter zich schouwde.
Ik gebruïk nog eens den term ‘Decadentie’ en neem dezen thans in den letterlijken
zin van ‘vallen van iets af’, dus de diepte in; decadente kunst kent geen ruimte,
alleen diepte, men zou dus van ‘dieptekunst’ kunnen spreken. In dit gebied gelden
geen geledingen, onderscheidingen, hier wordt geen oordeel uitgesproken. Brouwer
is, laten wij het voor eens en voor al vaststellen, geen moralist of hekelaar als een
Hogarth of een Steen - afgezien van de voor een deel verloren gegane serie der
1)
‘Zevenhoofdzonden’ , waarin de schilder den tol betaalt aan de conventie van zijn
tijd. Hij geeft alle deugden en ondeugden gelijk recht van bestaan; hij verleent beiden
een menschelijke waardigheid waaraan niet valt te tornen. Daarin onderscheidt hij
zich van

1)

Een pendant met dezen cyclus vormt de in zijn geheel bewaard gebleven reeks voorstellingen
der ‘Vijf Zinnen’ - eveneens door Brouwer's navolger Jan Molenaer in 1637 geschilderd.
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zijn tijdgenooten en schijnbare geestverwanten en sluit hij aan bij Fransche en
Engelsche Decadenten der Fin-de Siècle en hun voorloopers. Niet, dat de typische
eigenaardigheden der 17e eeuwsche kunst in Brouwer's werk geheel ontbreken,
zij dragen echter een uiterlijk karakter. Leest men daarentegen de Quincey's en
Baudelaire's beschouwingen over de uitwerking en het karakter - men zou welhaast
zeggen de persoonlijkheid - van bedwelmende middelen dan is het als las men de
paraphrases van Brouwer's herberginterieurs....
Werd tot nog toe de 19e eeuwsche term ‘decadent’ gebezigd, merkwaardig is het
echter dat Brouwer's doeken ons beurtelings bijna alle kunststroomingen der vorige
eeuw in herinnering roepen: Romantiek, Realisme, Naturalisme, Symbolisme en
Dandysme - als men zich niet door al deze -ismen laat afschrikken! Romantisch is
zijn opvatting van het landschap als een dramatisch gebeuren, realistisch zijn
weergave van bijna dierlijke gelaatsexpressies, naturalistisch zijn herbergscènes
die als het ware door een sleutelgat bespied zijn - om een gezegde dat indertijd met
betrekking tot de kunst van Degas gebruikt is, op Brouwer toe te passen.
Symbolistisch noem ik zijn suggereeren eener realiteit die achter de gewone
werkelijkheid als achter een gaas verborgen ligt en met betrekking tot Brouwer's
geesteshouding welke het leven als een kunstwerk beschouwt, als een
weddingschap, als de hoogste inzet aan de roulette-tafel, kan men van Dandysme
spreken. Van dit laatste leggen de - soms min of meer verkapte - zelfportretten een
1)
treffende getuigenis af.
Men zou Adriaen Brouwer den vertolker van het ontspanningsleven kunnen
noemen. Zijn oeuvre vormt het epos van den boer, den soldaat in ruste. Deze rust
is echter niet passief, neen, de energie die hier wordt uitgebeeld is zelfs grooter dan
die, welke hij voor zijn dagelijksch werk van noode heeft. Energie van het genot,
van den toorn, van de vroolijkheid, van den achterdocht - kortom van alle
menschelijke grootere en kleinere hartstochten, hetzij schuldig of onschuldig,
angstwekkend of amusant. Brouwer observeert, noteert en herschept, doch oordeelt
niet.
Een parallel met den ontwikkelingsgang van Brouwer's schilderkunst vormt het
dichtwerk van Tristan Corbière: beider oeuvre ontwikkelt zich van realistisch tot
visionnair, van satyre tot elegie, van een rauwen kreet tot een teedere stameling.
Met betrekking tot Brouwer's uitbeelding van den mensch sluit ik mij volkomen bij
Bode's uitspraak aan dat deze van karikatuur tot karakteristiek evolueert, De eerste
werken houden nog - via Boeren-Brueghel en Jeroen Bosch en anderzijds via
Holbein en Dürer - verband met de Middeleeuwen, de laatste doeken voorspellen
Barbizon met het Impressionisme, waarbij de figuren Watteau, Goya en Constable
2)
als ‘tusschenstations’ fungeeren. Zoo bevat dus een schildersloopbaan die zich
over ten hoogste

1)

2)

Het portret in het Mauritshuis werd langen tijd ten onrechte voor een zelfportret gehouden.
In Sandrarts ‘Teutschen Academie’ (1675) staat deze karakteristieke kop vernield als ‘Diogenes
Cynicus’.
Ook in Brouwer's lateren tijd ia het verband met de Middeleeuwen nog niet geheel verbroken,
getuige de verre verwantschap die zijn landschapjes via Jacques Saverij de Jonge met het
werk van Patinir vertoonen.
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15 jaren uitstrekt, reminiscensies aan een tijdsverloop van niet minder dan 4 eeuwen.
Natuurlijk moet men bij dit zoeken naar analogieën niet te ver gaan, waardoor
Brouwer al te veel van zijn tijdgenoot en zou geïsoleerd komen te staan. Zeker heeft
in Vlaanderen, waar de schilder zijn eerste en zijn laatste jaren doorbracht, de
nabijheid van Joost de Momper en Rubens als landschapschilders en in Holland
de kennismaking met Frans Hals, Rembrandt en Lievens verrijkend gewerkt. Zeer
waarschijnlijk is Brouwer een tijdlang op het atelier van Hals werkzaam geweest en
wat Rembrandt betreft, die meerdere ‘stukkies’ van Brouwer bezat, zal de
beïnvloeding wel wederzijds geweest zijn. Tenslotte noem ik Aert van der Neer en
den jongeren Van der Schalcke, wier maanlandschapjes een verre verwantschap
vertoonen met Brouwer's opvatting van dezelfde materie, terwijl Ostade, Diepraem
en Teniers - de een vrijer de ander slaafscher - het voorbeeld van den oudere volgen,
1)
zonder op diens kunst eenigen invloed uit te oefenen.
Een oudere tijdgenoot, met wiens ongebonden leven Brouwer vele trekken van
verwantschap vertoont, is Breeroo. Dezelfde intelligentie, gemakkelijke omgang,
gevatheid, fiere onafhankelijkheid naast een even stoutmoedig kunstenaarschap.
Parallel loopen ook Breeroo's omgang met Hooft en Brouwer's verhouding tot Rubens
en van Dyck. Ook het veel ouder voorbeeld van Francois Villon past in dit verband,
die al te dikwijls met Paul Verlaine vergeleken is doch wiens verschijning zich veel
eerder tot een vergelijking met Adriaen Brouwer leent. Beiden zijn in tegenstelling
met Verlaine figuren uit één stuk gehouwen en missen diens gecompliceerde
kinderlijkheid. Speciaal wijs ik nog op hun beider gevangenistijd waarin een edelman
zich hun lot aantrok, bij Villon Charles d'Orleans, bij Brouwer de Hertog van Arenberg
die verschillende doeken van den gevangene kocht.
Vrij weinig biographische gegevens zijn ons overgeleverd. Het voornaamste laat
ik hier volgen. Adriaen Brouwer was de zoon van een ontwerper van tapijtpatronen,
bij wien hij de elementaire kennis van dit handwerk geleerd zal hebben, hetgeen
hem later als schilder te pas zou komen. Na op den leeftijd der ‘Wanderjahre’ te zijn
gekomen, verlaat hij het ouderlijk huis en wordt zijn spoor onzeker. Waarschijnlijk
trekt hij uit Oudenaerde, zijn geboorteplaats, naar Antwerpen dat toen een centrum
van schilderkunst was, reist via den Moerdijk Holland binnen en vestigt zich
omstreeks 1622 te Haarlem waar hij contact met Frans Hals zocht. Volgens de
overlevering zag deze reeds veel in den jongen man wiens werk hij een zekere
publiciteit zou hebben gegeven. Een schriftelijke oorkonde uit 1626 vermeldt dat
Brouwer sinds een jaar te Amsterdam vertoefde en in 1627 wordt Brouwer een wijd
en zijd beroemd ‘constschilder’ genoemd, te Haarlem woonachtig in hetzelfde jaar

1)

Brouwer's laatste en zelfstandigste leerling was de schilder-bakker Joos van Craesbeeck;
aan den intiemen omgang van den gerijpten kunstenaar en den beginneling zullen de
bekoorlijkheden van diens jonge vrouw vermoedelijk niet vreemd geweest zijn.
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dat een jongere tijdgenoote, die soms eenige verwantschap met Brouwer vertoont,
met lof in een gedicht op de stad Haarlem vermeldt wordt: ik bedoel Judith Leyster.
Wederom raakt men het spoor van den bohémien bijster, totdat hij in 1631 weer in
Vlaanderen opduikt, blijkens het feit dat hij staat ingeschreven als lid van het St.
Lucasgilde te Antwerpen. Twee jaar later wordt hij om nog niet geheel opgehelderde
redenen tot 7 maanden vestingstraf veroordeeld, terwijl gedurende de laatste 4
jaren van zijn leven de zwerver een vast onderdak vindt bij een zekeren Paulus du
Pont.
Op het einde van Januari 1638 sterft de schilder op 32-jarigen leeftijd, waarschijnlijk
tengevolge van de toen heerschende pestepidemie. Ook in de litteraire wereld was
Brouwer geen onbekende, getuige zijn lidmaatschap van een Rederijkerskamer,
eerst te Amsterdam en later te Antwerpen. Zijn leven bracht hij voor een gedeelte
door in de kroeg - zooals zijn biographen met graagte plegen te vermelden - maar
daarnaast verbleef hij veeltijds in de schilderswerkplaats, want werden de
1)
penkrabbels , waarvan nog eenige bewaard zijn gebleven, hoogst waarschijnlijk
‘ter plaatse’ in der haast genoteerd, de uitwerking met haar diepgaande bestudeering
van expressie, sfeer, enz. vereischte zeker een rustiger, nuchterder omgeving. Zoo
kwamen niet minder dan 300 schilderstukjes tot stand, waarvan er slechts een 150
bewaard zijn gebleven of althans op Brouwer's naam staan. De tijd is gelukkig voorbij
dat elk herberginterieur, waar het wat ‘heet’ toeging op naam van Brouwer werd
geschreven, welke betreurenswaardige practijk den weg tot een algemeene
erkenning gedurende minstens 2 eeuwen heeft versperd.
Men zou kunnen zeggen dat Brouwer begon waar de ontwikkelingsgang van
Brueghel ophield. Zijn eerste werken (daarmee bedoel ik niet zijn allereerste nog
onbeholpen pogingen) staan alle op het plan van ‘de Verminkten’ van Brueghel,
waarbij men om billijk te blijven moet erkennen dat Brueghel met eigen krachten dit
hoogtepunt bereikte, terwijl Brouwer deze erfenis als het ware in den schoot werd
geworpen. Dank zij Brueghels pionierswerk kon Brouwer een heele
2)
ontwikkelingsphase overspringen. Hierboven noemde ik Jeroen Bosch die voor
Brueghel hetzelfde beteekend heeft als Brueghel voor Brouwer. Men zou hier dus
van een estafetteloop kunnen spreken.
Naast dezen Vlaamschen invloed valt de werking van Duitsche voorbeelden te
constateeren in enkele doeken van een ietwat later ontwikkelingsstadium, waarbij
in tegenstelling met de vorige schilderijen slechts één persoon gezien tegen een
verren achtergrond, het vlak vult. Een zekere philosophische houding tegenover de
geschilderde sujetten herinnert in de verte aan Holbein en Dürer.
Ik heb Brouwer den vertolker van het ontspanningsleven genoemd; ter

1)

2)

In één der geniaalste schetsen - een verzameling voorstudies voor een ‘Aanbidding der
Herders’ - is het als werd hier een illustratie gegeven bij Timmermans ‘Driekoningentryptiek’.
Het zijn veeleer Brouwer's bekende herberg-habitués dan Oostersche herders die echter met
niet minder devote en kinderlijke vereering aan het kind in de kribbe hun hulde komen brengen.
Het werk van David Vinckboons vormt de brug tusschen beide groote figuren.
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specialiseering zij hier opgemerkt dat dit voornamelijk den boeren- en soldatenstand
gold. Wat dit gegeven betreft, vormt Brouwer dus een tegenstelling met Watteau
die juist de geneugten der hoogere standen in beeld heeft gebracht. Hun wijze van
weergeven echter vertoont zooveel diepere overeenkomst, dat ik het waag deze
twee schijnbaar zoo verschillende groote figuren te vergelijken. Een enkel voorbeeld
moge deze vergelijking nader illustreeren. Ik kies hierbij twee doeken uit een veel
later stadium van Brouwers ontwikkelingsgang dan het hierboven besprokene. Niet
alleen dat dan de invloed van oudere generaties is uitgewerkt, ook de tijdgenooten
hebben opgehouden aan de vorming van het genie bij te dragen. Een schilderijtje
dat omstreeks 1630 ontstond stelt een luitspeler bij kaarslicht voor. Al mag dan de
geheimzinnige lichtval aan den jongen Rembrandt herinneren, met wien Brouwer
in dezen tijd waarschijnlijk in contact kwam, toch gaat m.i. de verwantschap met
Watteau's opvatting van een dergelijk gegeven - met name in den ‘Mezzetin’ - dieper.
Zou men beide uitbeeldingen op schrift willen weergeven dan kon men feitelijk met
één uitroepteeken volstaan; het muzikaal equivalent zou een enkel accoord zijn: ik
wil hiermee maar uitdrukken in hoe sterke mate hier het leven gecomprimeerd werd
in één fel doorvoeld moment. In dit opzicht loopt Brouwer's luitspeler reeds vooruit
op den ‘Le Fifre’ van Manet. In een grooter doek van omstreeks 1631 zien wij
verschillende figuren in vrij los verband deels staand, deels zittend geplaatst in een
tabagie. De figuur die het meest onze aandacht vraagt - of liever opeischt - is
klaarblijkelijk de schilder zelf, die in de meest denkbare nonchalante en fiere houding
achterover op een ton is gezeten. Welk een enorme tegenstelling vormt deze rooker
in verwaarloosde plunje met den vorstelijk gekleeden dandy welke ons in Watteau's
‘Indifférent’ tegemoet treedt! Maar bij langere beschouwing blijkt dit contrast op
schijn te berusten. Want de uitdrukking van den jongen kunstenaar is niet minder
hooghartig, de houding niet minder vorstelijk, het wambuis met niet minder zwier
gedragen dan dit het geval is bij den rijken jongeling uit het Frankrijk van den
1)
Regent. Er valt echter een nog dieper gaande verwantschap te bespeuren. In zijn
essay over Watteau heeft Camille Mauclair de volgende opmerking gemaakt naar
aanleiding van de werken uit Watteau's laatste periode: ‘Tous les personnages de
Watteau sont désenchantés’, welke karakteristiek volkomen op dezen
herbergbezoeker past. De berusting welke Brouwer's laatste doeken kenmerkt is
hier echter nog niet ingetreden; er schuilt iets van protest tegen 's levens lot in deze
ietwat vermoeide gelaatstrekken.
Ik kom thans tot een aantal doeken die te samen een gevechtscyclus

1)

Op een schilderij van Judith Leyster doet zich het omgekeerde geval voor. Ik bedoel het stuk
uit de collectie Johnson te Philadelphia, waarop een rooker ongeveer dezelfde pose aanneemt
en een gelijksoortige uitdrukking vertoont als de ‘Indifférent’; men mist echter bij deze overigens
begaafde schilderes díe diepgaande psychologische belangstelling, waarvan Brouwer en
Watteau getuigenis afleggen. Haar echtgenoot, de schilder Jan Miense Molenaer, vertoont
eveneens verwantschap met Brouwer.
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vormen welke men wel den titel van ‘boeren-Ilias’ zou kunnen geven. Deze stukken
geven een zeer goed beeld van den ontwikkelingsgang in het verkort van Brouwer's
kunst; deze verloopt van het anecdotische naar het dramatische van sensatie tot
passie, van ‘snapshot’ tot eeuwigheidsmoment. Hier ziet men ook het groote verschil
dat tusschen Brouwer en Steen bestaat: bij Steen gaat het om den mensch, Brouwer
zoekt naar het leven dat in dien mensch tot uiting komt. Steen geeft typen, Brouwer
geeft oogenblikken van intens leven. Op den laatste zou men een uitspraak van
Jean-Paul kunnen toepassen: ‘An der seligen Ewigkeit selber ist kein andere
Handhabe als der Augenblick’.
Een figuur die veel meer Brouwer's opvatting deelt is Goya. Men ziet dat de
schilder zich weer een stap verder van zijn tijd verwijderd heeft. Bij het noemen van
Goya denk ik in dit geval aan een klein stukje uit de Münchener Pinakothek, getiteld
‘het Duel’. Daarnaast signaleer ik een herbergtwist van Rowlandson die in felheid
van uitbeelding verwantschap met Brouwer vertoont. Alleen is Brouwer's weergave
van gevechtsscènes gestyleerder. Is aanvankelijk de opstelling der vechtenden vrij
willekeurig, allengs komt hierin meer en meer regelmaat, ja men zou van architectuur
kunnen spreken. De wiskunstige figuur, die aan deze voorstellingen ten grondslag
ligt, wijzigt zich en wordt eenvoudiger naar mate de kunstenaar rijpt. Zien wij hoe
in de ‘Vechtende kaartspelers’ uit de Pinakothek door de vechtersbazen onwillekeurig
een trapezium wordt gevormd, hiervoor treedt op het Dresdener stuk ‘Gevecht bij
het dobbelen’ een driehoek in de plaats, totdat tenslotte in één enkele figuur de
‘Woedende Boer’, uit de verzameling Goudstikker, de synthese haar hoogtepunt
bereikt. Het bovengenoemde schilderij uit Dresden is één van Brouwers geniaalste
scheppingen en zelden wist een schilder zulk een grooten afstand tot zijn gegeven
te nemen.
Nu ik toch den naam Goya genoemd heb, wil ik een nieuwe parallel tusschen
beide artisten trekken en wel uitgaande van enkele landschappen met figuren van
Brouwer die mij aan Goya's ‘Caprichos’ herinneren. Deze laatsten n.l. geven een
‘unheimliche’ sensatie die de verschrikking van de ‘desastros de la guerra’ nog in
werking overtreft.
Het lijkt me hier de geschikte plaats om wat langer bij Brouwer's landschapskunst
te blijven stilstaan; het is een rijk gebied waaraan men gewoonlijk niet denkt, wanneer
de naam van Brouwer genoemd wordt. Hier is het vooral dat zooveel eeuwen - in
het korte tijdsbestek dat de schilderstukken tot stand kwamen - omvat wordt: van
‘Fluweelen’ Brueghel en Rubens tot Cézanne en van Gogh. Als tusschenpersonen
op dezen nieuwen ‘estafetteloop’ treden op Constable, Daumier (men denke aan
diens Don Quichotte-cyclus) en Monticelli. Wilde heeft eens gezegd - wellicht onder
invloed van zijn ‘mentor’ Whistier - dat zekere schoonheden in de natuur ‘dateeren’
van bepaalde schilders die het eerst deze hebben uitgebeeld, hierbij uitgaande van
de gedachte dat de schoonheid der natuur alleen bestaat voor zoover en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

110
zoolang wij die vermogen te genieten. Mogelijk een àl te subjectieve
beschouwingswijze, maar persoonlijk lieb ik met Brouwer zoowel als met van Gogh
dergelijke ervaringen opgedaan, waarom ik deze twee overigens zoo verschillende
figuren wil bijeen brengen. Zonder van Gogh zou een lange rij dennen achter een
heivlakte voor mij nooit iets meer dan een willekeurig natuurfragment beteekend
hebben; thans grijpt dit gezicht mij aan in dezelfde mate als een ander het
schouwspel van een waterval, een hooge rots of de kokende branding. Anderzijds
kan het zijn dat men bij schemerdonker door onze lage landen wandelend, de van
regen zware wolken, een groepje boeren die voor het naar huis gaan nog wat staan
te keuvelen, schijnen in te kapselen en hen tot acteurs van een geheimzinnig
natuurdrama herschept. Het is mogelijk dat zonder Brouwer ons de dramatische
werking van het landschap zou zijn ontgaan evenals in het vorig geval. Beide beleven
het landschap als een drama zonder het passief te zien; mogen er al de
aanwezigheid van sinistere personen het effect van Brouwer's landschapsstudies
accentueeren, daarom nemen niet minder alle deelen van het schilderij - de hevig
door den wind bewogen boomen, het geaccidenteerd terrein, de van somber grauwe
tot lichte vlietende tinten verkopende hemel - deel aan de handeling die zich op het
tooneel der natuur voltrekt. Het oudste voorbeeld van zulke ‘landschapsdramas’
zou ik willen zien in Greco's ‘Gezicht op Toledo’ uit 1614, of in Rubens' ‘Vlucht naar
Egypte’, een nachtstuk van 1614 dat teruggaat op Elsheimer.
Niet alleen heerschte er een beklemmende sfeer in Brouwer's landschappen, er
zijn ook blijde, zorgelooze momenten van stille verrukking die de pracht van een
zomerochtend of middag vereeuwigen. Van de tijdgenooten is het slechts van Goyen
die deze sfeer soms benadert. In ‘De Boerenhofstede aan de plas bij maanlicht’ is
een maanlandschapje gegeven dat eenigszins aan den tijdgenoot van der Neer,
maar sterker aan één der beste doeken van Jongkind herinnert. Hier is het bovendien
de aanwezigheid van een sterke sfeer van intimiteit die den beschouwer treft. Het
is de sfeer van het sprookje en mij dunkt dat slechts een kind aldus de maan als
een natuurphenomeen kan aanschouwen. Brouwer bekeek dit nachtgezicht met
een verwonderde aandacht, als gold het een zonsverduistering.
In Brouwer's laatste doeken wordt een soberheid bereikt die in de schilderkunst
welhaast zijn weerga niet vindt. Ik zoek daarom in de dichtkunst naar analogieën
en wel die uit den tijd van het symbolisme. Het zijn de ‘Rondels pour Après’ van
Tristan Corbière dien ik hierboven reeds noemde, welke een zelfde intieme en
weemoedig berustende sfeer oproepen als Brouwer's ‘Goede Kameraden’ en ‘Het
laatste nieuws’. Zoo bereikt deze 17e eeuwsche schilder een stadium dat hem tot
tijdgenoot van den fin-de-siècle mensch maakt. En waar deze laatste na den
wereldoorlog opnieuw de aandacht is begonnen te trekken, lijkt het me niet
onmogelijk dat Adriaen Brouwer vroeger of later het hart van den modernen mensch
bereikt.
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De groote Zorzi
Fragmenten
Door C. en M. Scharten-Antink
Derde Hoofdstuk
I
Het tweede hoofdstuk bevat o.a.: een terugblik op Zorzi's vroegste jeugd
in Castelfranco; een steekspel op het ijs voor het paleis der Koningin van
Cyprus, Caterina Cornaro; het feestelijk-gevierd verbond van April 1493
met den Paus in Milaan, gevolgd door de ontvangst van Beatrice d'Este
in Venetië; en eindelijk den groei, en den wasdom van het talent van den
jongen Zorzi.
IN het midden van het vertrek stond hij, een lang opgeschoten jongen van zeventien
jaar nu al, en rond hem dribbelde de kleine snijder, ten einde hem het zijden jasje
te passen, waarin hij over enkele dagen moest gaan zingen op een bruiloftsfeest
bij de adel.
Faustina, nog altijd niet bekomen van haar verbaasdheid over deze uitnoodiging,
zag zorgvuldig bij de snijders-bedrijvigheid toe. Ook Siër Alvise was aanwezig, en
Maddalena, van den hoek bij de deur uit, leefde gespannen de plechtigheid mee.
Siër Alvise, den laatsten tijd, begon een hoe langer hoe beter denkbeeld van zijn
pupil te krijgen. Voor diens werk in den Groot en Raad was Giambellino aangevangen
hem een weekloon uit te betalen, - niet veel nog, maar de jongen besteedde het
goed, aan verf en paneelen. Kortelings had hij nog op eigen gelegenheid een paar
‘fantasieën’, zooals hij ze noemde, geschilderd, ietwat zonderlinge voorstellingen,
maar die er toch wezen mochten. De rijke, jonge schilder Catena had ze geprezen,
waar zij allen bij waren. En nu plotseling deze onderscheiding! Siër Alvise vond er
zichzelf door geëerd. Hij begon vaag een schoonzoon in Zorzi te zien, en hij had
zijn vrouw last gegeven hun dochtertje onder strenger toezicht te houden en de
kinderlijke familiariteiten van die twee wat te remmen.
't Was ook alweer Vincenzo Catena geweest, die over het ‘goddelijke zingen’ van
Zorzi had gesproken tegen zijn patricische vrienden. En op een morgen was één
van hen, Taddeo Contarini, in den schilderswinkel verschenen, een fijne, bijna teere
jongen van Zorzi's eigen leeftijd, en die had met hem gepraat en uitermate hupsch
hem uitgenoodigd op een feestmaal, dat zij gaven omdat zijn eenige zuster trouwen
ging.... Als Zorzi zijn luit wilde meebrengen, zou de feestvreugde zeker nog hooger
stijgen....
Verblind door dit heugelijk vizioen, had Zorzi aanstonds toegestemd. Maar den
dag erop zei hij tegen Catena, dat hij niet ging; hij had geen kleeren. Dwaasheid,
had die geantwoord, hij was er toch ook nog om met een paar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

112
ducaten bij te springen.... Hij wilde graag eer met den jongen inleggen.
Dit voorstel, thuis verteld, had Siër Alvise boven verwachting gul gestemd. - Zingen
op een bruiloftsmaal bij de Contarini's van Sant' Apostoli?... Zulk een kans werd
niet ieder geboden, ook al had hij een stem zooals Zorzi.... De kleeren, die zouden
er wel komen; daar behoefde geen vreemde voor te zorgen!
En nu stond hij daar, middenin het slaapvertrek der echtgenoot en, een wat onwillig
slachtoffer, maar toch ook een slachtoffer vol fierheid. Als hij langs zich neerkeek,
zag hij zijn beenen nauw omspannen door het warme geel van zijn geweven hozen,
den vorigen dag reeds klaar gekomen, en die prachtig kleurden bij zijn vermiljoen
fluweelen schoenen. Rond hem heen dribbelde de kleermaker, die met een langen,
rooden draad nog een paar gebreken verreeg, die ze aan het jasje hadden ontdekt.
't Was een jasje van blinkende, zwarte zijde. Hoog was het aan den hals, zoodat
maar net het randje van zijn witte hemd te zien kwam, en op de borst was het met
een figuur van gouddraad bestikt, Zoo had Siër Alvise zelf het aangeraden, omdat
Zorzi geen kostbaarheden bezat. Een hart van sierlijke krullen was het, met een
fijnen pijl doorboord, - een borduursel naar den Hongaarschen trant, verzekerde de
snijder. En beneden het vergulde gordelkoord had het jasje van voren en van achter
een heel kort, uitstaand schootje. De halflange mouwen toonden door openspalkende
splitten de witte ondermouw, en van de ellebogen af hingen breeduit zwierige slippen,
gevoerd met een bloemzachte zij, vermiljoen als zijn schoenen. Het was een jasje,
bezwoer de kleermaker, dat hun eer zou aandoen. Wel zouden er kostbaarder zijn
op het festijn, maar zeker geen eleganter!
Zorzi liet het zich alles maar noode aanleunen, en toen Maddalena, zoetjes-aan
naderbij gekomen, niet na kon laten de vermiljoenen zachtheid van zijn mouwslip
te liefkoozen, trok hij onwillekeurig den arm terug. Zij merkte het, maar toch bleef
zij hem bewonderend beschouwen. Hoe mooi was zijn gezicht boven die zwarte
zijde en het hart van goudborduursel! En wat stond hij daar trotsch, de vracht van
zijn kastanjebruine lokken in den nek geworpen, den mond gekruld in een
eigenwilligen glimlach!
Toen Faustina het meisje een oogenblik later naar de keuken stuurde, lette de
jongen het niet op. In een lichtende verte schouwde hij een nieuwe, onbekende
wereld binnen....
Naarstig oefende hij zich in de dagen, die volgden, op de luit.
Toen hij, door den vroegen morgen, van het feest naar huis ging, leek het hem alles
een dier overvolle droomen, waarvan vele gedeelten, als men ze vast wil houden,
verijlen en niet meer te achterhalen zijn.
Eerst was hij binnengeloodst in een zijvertrek, waar dienaren rondhaastten, en
eigenaardig toegetakelde lieden, potsenmakers of goochelaars, op de banken langs
den muur wachtten.
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ZORZI DA CASTELFRANCO, PORTRET VAN EEN JONGEN EDELMAN

- STAATLICHES MUSEUM, BERLIN
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GENTILE BELLINI, PROCESSIE OVER DE PIAZZA SAN MARCO (MIDDENGEDEELTE)
VENETIË

- ACCADEMIA,
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Doch al spoedig was de fijne Taddeo hem komen zoeken en had hem met zich
meegevoerd. Van toen af herinnerde Zorzi zich een warreling van zalen, geurig van
Oostersche reukwerken en doorvlaagd van verre snarenmuziek, - zolderingen, die
als een diep-blauwe hemel vol stralend-gouden rozen waren, - wanden, bespannen
met lakroodleer, waarover gouden ornamenten zwierven, of behangen met tapijten,
die blauw-groene landschappen ten toon spreidden, in welker loovergroepen teeder
gekleurde gestalten en sierlijke dieren zich verloren.
Orientale lampen hieven honderden kaarse-vlammetjes in een blonden nevel van
licht, dat weerkaatste in de schilden en klingen der wapentropheëen. Binnen de
gebeeldhouwde schouwen smeulde het vuur; de menigte der gasten gaf een zoelen
adem door de zalen; hun dwarreling toog nog steeds aan zijn oogen voorbij. Blanke
vrouwenschouders, van flonkeringen overdruppeld, rijzend uit de statige plooien
der zeer lange fulpen en brokaten gewaden; scherpe koopmans- en
geleerden-koppen boven karmozijnen en pauwblauwe toga's; en de grillig pronkende
jonkers van zijn leeftijd, met de gefriseerde haardossen, soms in een netje gevangen,
de behaagzieke, zwartfluweelen schoudermanteltjes over het smaragdgroen satijnen
jasje, en de verschillend gekleurde tricotbeenen, waarvan het vuurroode rechter
was bestikt, in parelen en goud, met het embleem van hun Hozen-compagnie. Zij
waren het, die het feest hadden toegericht.
Dan had Taddeo hem naar den ‘studiolo’ gebracht, het kleine studeervertrek van
den vader, dat een schatkamer was van schoone voorwerpen, opduikend aan alle
kanten in het trillende kaarslicht.
Zijn begeleider had een zesarmigen kandelaber van de tafel genomen en dien
omhoog gehouden bij een schilderstuk, Hij was geschrokken van den lichtgloed,
dien het teruggaf. Een San Francesco was het van zijn Meester, Giambellino: vóór
een blakende rots de Heilige, in vervoering de armen openend, om er de zon in te
ontvangen.
Lang had hij het schilderij bestaard. Dan, rondom zich kijkend, waren het terracotta
vazen geweest, die hij zag, zwart bemaald met hoogbeenige paarden en spitse
mannetjes; een marmerkop, verminkt van neus; medailles; een zwaard, waarvan
het ivoren gevest met juweelen was bezet.
Taddeo, trotsch op de dingen, die hij toonde, had verteld over den San Francesco,
gekocht van Zuan Michiel, die het doek niet ‘af’ vond, - en over de terracotta vazen
en de redenaarsbuste, door zijn vader zelf meegebracht uit Griekenland.
Schappen langs den muur toonden gedrukte boeken, en ook handschriften,
gebonden in goudleer of in beschilderd perkament. Op de tafel lag een open boekijn,
waarin nauwkeurige teekeningen van allerlei planten.
En als zij zich omgewend hadden om het vertrek te verlaten, had hij plotseling,
op de kroonlijst boven de lage deur, het Wonder gezien: het
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kleine, Grieksche Venusbeeld, het bedwelmend levende en toch verhevene vrouwelijk
Naakt.
Taddeo zweeg. Hij had al lang gemerkt, dat hij dezen jongen niet behoefde in te
wijden in wat schoon was.
‘Ze hebben mijn vader gezegd, dat het van Praxiteles is,’ kwam alleen,
bewonderend, zijn stille stem.
Een oogenblik stond Zorzi gansch verloren op te staren naar het goddelijke beeld.
Dan was hij zijn jongen gastheer gevolgd. Die praatte steeds vertrouwelijker met
hem, ook over het feest zelf, over Contarina's huwelijk en over hun Compagnia della
Calza, hun Hozen-compagnie, de Onsterfelijken!... hij hoorde daar zelf sinds kort
ook toe!.... Een beetje minachting voor die ‘Onsterfelijken’ had er geklonken in zijn
stem. Een oogenblik later bekende hij: zijn groote hartstocht was de studie.... doch
nu het zijn zuster gold, natuurlijk, deed hij mee!
Hoe fijn van gezicht was hij, deze Taddeo, bleek en fijn als een meisje bijna, dacht
Zorzi; een beminnelijk en weetgierig gezicht, en welk een prachtige oogen!
In andere kamers nog had hij hem gevoerd, tot in een tooverachtig slaapvertrek
toe, waar, op het goud-doorweven brokaat aan den wand, het begoochelend groen
flonkerde en het wijnrood van edele steenen.
Daar had Taddeo hem een kostbaren kleerenkoffer doen opmerken, waarvan het
voorpaneel en het deksel waren bemaald met tafereelen.... uit Aesopus, meende
Zorzi zich te herinneren.
- Zooiets moest hij ook eens probeeren.... had Taddeo gezegd. Catena bleek
verteld te hebben van de vreemde voorstellingen, die zijn vriend Zorzi schilderde,
en die net droomen waren of gedichten....
‘Wie zou die niet graag eens zien!’ had Taddeo er zachtjes aan toegevoegd.
- Wat kon hij daar eigenlijk mee bedoeld hebben? vroeg plotseling Zorzi zich af,
terwijl hij op het kleine pleintje der Miracoli droomend stilstond.. Dan sloeg hij den
weg in naar San Lio. Hij ging niet naar huis; teveel had hij gezien en gehoord om
te gaan slapen. Hij wilde loopen en rusten bij het wijde water; de nieuwe dag brak
aan....
- Ja, wat kon Taddeo dáármee bedoeld hebben? vroeg hij zich nog eenmaal af.
Op het oogenblik zelf was het niet mogelijk geweest ernaar te vragen, want juist
werd er geroepen, dat de Bruid ging verschijnen, en Taddeo had er zich heen moeten
haasten met al de andere Gezellen van den Hoze, die van overal kwamen
toeschieten. Eerst aan den maaltijd had hij zijn jongen gastheer teruggevonden.
En Zorzi, in zijn gedachten, beleefde nog eenmaal dat feestmaal zelf in den wijden
portego, die in een reusachtig priëel van welriekende heesters was herschapen.
Hij zag zich weer zitten voor zijn zilveren bord aan het einde der laatste
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tafel, waar-rond de ‘Onsterfelijken’ rumoerden. Naast Taddeo had men hem een
plaats gegeven, maar aan zijn andere zijde zat een leelijke schreeuwer, gekleed in
een zóó schel geel, dat het pijn deed aan de oogen, en die zoo morsig at, dat het
vet hem van de vingers in de mouwen liep. Zoo waren er trouwens nog wel meer
geweest aan hun tafel. Tegenover zich had hij een forschen jongeman, met een
prachtigen, gezonden kop; Girolamo heette hij, Girolamo Marcello; die was vriendelijk
gebleken, maar niet toeschietelijk. Doch hijzelf had ook weinig gezegd; er viel te
veel te kijken!
Wie had ooit vergulde broodjes gezien? op zijn lepel en mes lag een zijden bloem,
die toch heerlijk geurde, en zijn servet was als een bootje gevouwen. De bronzen
kandelabers droegen vergulde kaarsen. In groote, kristallen kommen, midden op
tafel, zwommen blauwe en rood-gouden visschen, en de fruitschalen waren beladen
met botergele peren en edelgroene muskadellen, en met oranje vruchten, die hij
niet kende. Een eind van hem af zag hij Catena zitten, fijn en vroolijk in zijn
framboos-rood fluweelen jasje, en die hem herhaaldelijk toeknikte. Prachtig waren
de glazen, waaruit zij dronken; aan weerszijden klom een rank zeepaardje tot
handvat; ze moesten in Murano geblazen zijn. Opzij van hem mengden dienaren
den wijn in groote, steenen vaten en goten dien gul in de zilveren schenkkannen
uit.
Na hun tafel kwam die der oudere edellieden; daar, tot tweemaal toe, was een
twist opgestoken, zoodat de Gezellen van den Hoze waren opgesprongen en met
veel capriolen en gelach den vrede hadden moeten herstellen.
En daar weer achter was de disch der edelvrouwen, waar, tusschen de kasteelen
en statuetten van marsepijn, uit zilveren bekkens fonteintjes omhoogfonkelden, als
waren er juweelen aan het dansen gegaan. Vreemd was het Zorzi voorgekomen,
die twee lange rijen van wel dertig blank-en-roze vrouwengelaten, alle bekroond
met precies hetzelfde vlossige goudblond, doorstrengeld van parelsnoeren. Hij wist
het, alle adellijke vrouwen en alle courtisanen verfden zich aldus de kruivende
lokken. En met verteedering had hij een oogenblik gedacht aan het natuurlijk
donkerbruin van Maddalena's eenvoudige haardracht boven haar eenvoudige,
donkerbruine oogen.
Eindelijk, achter die reeksen glanzende blondines, overlangs op een kleine
verhooging, was de bruidstafel.
Daar dienden Gezellen van den Hoze zelf de spijzen rond op gouden schalen;
met zonderlinge handjes, die twee vingers hadden, scherp als pinnen, prikten de
aanzittenden het eten van de borden en staken het zoo in den mond.
Midden op die tafel breidde een pauw zijn honderd-oogigen staart uit, alsof hij
levend was; het rookwolkje, dat uit zijn bek krinkelde, zei Taddeo, was wierook, ter
eere van de Bruid.... Doch de Bruid zelve kon hij niet onderscheiden. Wel zag hij,
vóór de tafel, het potsierlijk gebaren van bontgekleede figuren, de lieden zeker, die
hij had zien wachten in de bedienden-kamer, en die nu de een of andere klucht
opvoerden.
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Op een estrade terzij zaten de muzikanten; één had een viola tusschen zijn beenen,
één vedelde op de ribecca, een derde speelde op de fluit. En telkens droegen
dienaren nieuwe gerechten aan, en bij elk nieuw gerecht zette de muziek een versche
wijs in! Andere knechten schoten toe met zilveren waschbekkens vol rozenwater,
om er de vette vingers in af te spoelen, en verwisselden de besmeurde servetten
voor schoone.
Na de voorspijzen, de limoenen, de vergulde oesters, de vlierbloemenbeignets
en de vergulde cervelaatworstjes, was er een specerijrokige keizerssoep opgediend
en toen daarop het kleine gebraad van kwartels, duiven en kippetjes verorberd was
en ook het midden-gebraad van fazanten, kapoenen en geitebokjes, met een saus,
zoet van suiker en bloemenaroom en glanzend van goudpoeder - 't geen, zei men
aan zijn tafel, het hart versterkte, - toen zweeg de muziek, en een verre neef van
Taddeo, die het hoofd der Hozencompagnie scheen te zijn, was hem komen vragen,
of hij zingen wilde.
Hij had in 't geheel niet meer aan zingen gedacht! Hij was zoo in de war geraakt,
dat hij het eerste oogenblik niet wist, waar hij zijn luit had achtergelaten.
En als hij dan aan den hoek der vrouwentafel stond, waar Benedetto Contarini
hem had heengebracht en luidkeels aangekondigd in bloemrijke taal, was hem eerst
recht de kracht tot zingen ontschoten.
Verscheidene schoonen hadden zich nieuwsgierig naar hem omgewend, namen
hem op van zijn hoofd tot zijn vermiljoenen schoenen; vele ook kakelden rustig
voort, en aan de andere tafels lette men in 't geheel niet op hem. Aarzelend had hij
het lied aangeheven:
Wat helpt het zwerven mij van oord tot oord,
Als het Verlangen wacht in elke poort....

Aanvankelijk had het gezwatel der stemmen hem hevig gehinderd, doch tegelijkertijd
had het hem geholpen zijn schuwheid te overwinnen. En als hij ten tweede en ten
derde male den regel zong van het Verlangen, in elke stadspoort wachtend op hem,
hoorde hij het zelf, hoe veel schooner telkens die ontstellende gestalte in zijn stem
gebeeldhouwd stond. Toen het lied ten einde klonk, was het merkbaar stiller
geworden in den portego; van alle kanten zag hij naar hem toegekeerde gezichten.
‘Amor vergeeft aan geen geliefde 't lieven....’

had hij daarna gezongen. Welk een genot werd dat zingen hem zelf! 't Was, of in
zijn hart een hemel openging, of een zonsondergang uitbrandde met kleuren,
schooner dan ooit aardsche kleuren zijn. Een vrouw, dichtbij hem, had, al luisterend,
met een peinzenden glimlach, haar gloedbruinen blik recht in den zijne doen zinken.
Toen was andermaal Benedetto Contarini op hem afgekomen, om, in nog
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bloemrijker taal dan de eerste maal, aan het gezelschap te melden, dat de Bruid
den zanger aan haar eigen tafel wenschte te hooren. Dat eerbewijs had veel bijval
gewekt.
En zoo stond hij dan midden voor den overlangschen disch; door de krinkelende
wierookwolkjes uit het bekruifde pauwekopje zag hij, onder een parelen mutsje, een
fijn en bleek meisjesgezicht, bleek en fijn als dat van haar broeder, en met sprekende
en toch weemoedige oogen, als ook de zijne waren.
‘Oogen, indien gij sterfelijke oogen zijt....’

had hij plotseling aangeheven. En daarna had hij nog het bekende lied ingezet:
‘De vogel brandt, die 't vuur heeft in zijn vleugels....’

Maar achter hem langs waren twee Gezellen met een kolossalen schotel voorbij
gegaan, waarop een reusachtige pastei verrees. Aan den edelvrouwendisch - het
feest moest nu eenmaal zijn vastgestelden loop hebben - had de voorsnijder het
gevaarte aangesneden, en eensklaps fladderde verschrikt een zwerm levende
vogeltjes over tafel en vloer, tinkelend en rinkelend, want ze hadden zilveren
schelletjes aan hun pootjes. Glazen vielen om; met gegil en gelach stoven de jonge
vrouwen overeind, en als kinderen, onzeker ter been op haar hooge, houten
voetblokjes, stortten zij zich over elkaar en over de vogeltjes en trachtten ze te
vangen. Ook de jonkers, zelfs de deftige toga's, en velen van de bruidstafel schoten
toe; schabellen en banken tuimelden omver; nog luider gillend en lachend
verweerden zich de vrouwen.... Van verder zingen was geen sprake meer geweest.
Doch de jonge vrouw, die hem zoo diep in de oogen had gekeken, was plotseling
naast hem komen staan en had met haar fijne, blanke hand zijn schouder beroerd:
‘Hemelsch is je stem, jongen,’ had zij zacht gezegd.
Zijn gansche wezen was in brand gevlogen, in een brand van vreugde!
Toen hij zijn plaats aan de Gezellen-tafel weer ging innemen, waren Taddeo, en
met hem vele zijner makkers, verdwenen. Dienaren waren juist bezig het onooglijk
bemorste laken en het wasdoek daaronder van de tafel te trekken, zoodat opnieuw
een vlekkeloos damast aan het kaarsenlicht lag uitgespreid. De gele schreeuwer
had zijn bord naar verderop gezet; geheel alleen zat hij aan het leege, propere
tafeleinde en zocht tevergeefs ook het framboosroode jasje van Vincenzo Catena.
Knechten hielden hem nog schotels voor, doch hij had geen lust meer aan het eten
van zwijnsvleesch met gembersaus en zoo sterk gepeperde hertebouten, dat men
te fniezen begon. Alleen een reeds in bouwval gestort kasteel van rood besuikerd
gebak, waaruit allerlei vreemde spijzen naar buiten puilden, had nog zijn
nieuwsgierigheid gewekt. Het bleken artisjokken met sardijnenkaas gevuld en
gekonfijte kervelbollen te zijn....
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Ook had hij gedronken, twee volle bekers donkerbruinen, krachtigen wijn van Candia.
En eindelijk was hij weggeslopen van tafel. Hij had door zijgangen gedwaald,
waar ergens haastig stellages en wonderlijke, houten gebouwtjes ineengetimmerd
werden. Hij was niet eenmaal benieuwd geweest, waarvoor die dienen moesten.
Hij had weer geloopen onder den diepblauwen hemel vol stralend gouden rozen,
langs muren behangen met lakrood leder, waarover gouden ornamenten zwierven
en langs de blauwgroene landschappen der wandtapijten.
Totdat hij opnieuw was aangeland bij den ‘studiolo’. Daar liep nog dezelfde dienaar
op en neer, die hem en Taddeo er had zien binnengaan en die ook nu hem den
toegang vrij liet. En alsof een onzegbaar wijd verlangen plotseling zijn diepe
bevrediging vond, zoo, met een zucht van verluchting, had hij, op de kroonlijst der
lage deur, het blanke Venusbeeld teruggevonden. Langdurig, bijna ademloos, had
hij het betuurd. Verzadigd had hij zich aan haar schoonheid, zóó volmaakt, dat zelfs
het ontbrekend gelaat uit geen hoogere bezieling ontstaan kon zijn.
Later had hij staan toeven bij de schappen langs den muur en had getracht van
de goudbedrukte boekruggen de titels af te lezen; sommige waren met raadselachtige
teekens gemerkt.... Arabisch, had hij gedacht. Van ver uit het huis was bij vlagen
het feestrumoer doorgedrongen, een geplof van zevenklappers, vaag tromgeroffel
en oplaaiend gejuich. Hij had geen enkelen lust gevoeld er zich bij te begeven.
Nog eenmaal had hij lang de Venus staan beschouwen; dan, omzichtig, had hij
het opengeslagen boekijn op tafel doorbladerd.... al maar teekeningen van planten,
een blad, een bloem, een vrucht, een zaad, zorgvuldig en sierlijk alles uitgelijnd. En
hij had gebladerd en verder gebladerd, tot hij, de armen op tafel, van vermoeidheid
voorover in slaap moest zijn gevallen.... want zoo was hij wakker geworden, terwijl
in de deur-opening twee jonge vrouwtjes, kinderen bijna nog, luid lachend stil
stonden. De eene wou binnen gaan, de andere hield haar tegen. ‘St!’ zei ze, ‘'t is
die lange jongen, die zoo mooi gezongen heeft.’
‘Die met de pijl door zijn gouden hart?....’ spotte de andere. En nog luider lachend,
waren zij, onzeker op haar hooge voetblokjes, weggetrippeld.
Toen was hij opgesprongen, had in allerijl door de reeds leege voorvertrekken
zijn luit gezocht en had heimelijk het feesthuis verlaten.
Nu liep hij in de buurt van de Merceria. De zon ging op over Venetië. In de
klaar-koele atmosfeer waren de nauwe straatjes vochte schaduwgeulen; maar tegen
den hoogen, wazig-blauwen hemel vingen de bloemkelkvormige schoorsteenen en
de spitse kanteelen der paleizen den rozigen blos van den dageraad.
In vromen eerbied dacht hij aan het luisterend vrouwengelaat met de
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peinzende, goudbruine oogen, en aan de warme stem, die de onvergetelijke woorden
gezegd had.
Hij kwam de Piazza San Marco op, en zag meteen het jonge morgenwater, klaar
blauw tusschen den rozerooden Campanile en het dofblanke Dogenpaleis, waarvan
de paarse schaduw over de roode plavuizen lag. Helder stonden de twee
heiligen-zuilen in het licht, en ver over de Lagune pinkte het groene torentje van
San Giorgio.
Vroolijk maar nuchter was het plein. Noch de marmerpracht van het Dogenpaleis,
noch de gouden mozaïeken van San Marco straalden in hun glorie. Slechts het
landelijk kerkje van San Geminiano, op den achtergrond der Piazza, ving den vollen
zonneschijn.
En daar, eensklaps, zag Zorzi, plechtig rechtop in zijn paarse toga, en zelfs op
dit vroege morgenuur met zijn gouden keten om, Gentile Bellini staan. Hij stond te
teekenen.... ja, ja, hij stond den gevel van de Dogen-kapel te teekenen! Scherp
speurde zijn vernuftig gezicht, dat zoo in de vroegte iets frisschers had en iets
goedmoedigers dan op den dag.
En naast hem, de parels in zijn zwarte oortjes, zijn zwart en geel en groen
fluweelen pakje aan, stond het Moortje, en hield devotelijk een kistje op. Daar borg
Gentile zeker zijn teekengerij in. Onbewegelijk stond de kleine Moriaan; maar het
wit in zijn oogen verschoot, toen hij Zorzi herkende.
Gentile zag hem niet. Die speurde den San Marco-gevel langs, teekende, speurde
weer en teekende, geheel verslonden in zijn werk.

II
Taddeo Contarini kwam binnen. De over-verfijnde jonker in hem had even een
gevoel van afstooting. Het was een bijna armelijk vertrek, dat hij betrad. Kaal waren
de muren. Aan den achtergrond vaagde laag een bed, ernaast de bidstoel. En verder
ontwaarde hij nog een ruw houten kleerenkist, een schabel, een tafel. De ruitjes in
het venster waren de eenige weelde, - een weelde, die trouwens al gemeengoed
begon te worden!
En bij dat venster, uitziende over daken, stond een schildersezel.
Zorzi, die achter hem binnengekomen was, droeg een stoel voor hem mee; maar
Taddeo ging dadelijk op het raam toe; hij was veel te verlangend, zei hij, de
schilderijen te zien!
Een oogenblik later kwam het hem voor te droomen, een zoo wonderlijke wereld
schouwde hij binnen.
In een uithoek van een parkachtig landschap, na zonsondergang, was, aan den
voet van een rots, een bloemrijk grasveld, door fijnbebladerde struiken omheind.
Daar, op een troon, onder een ronden baldakijn, zat een met lauweren gekroonde
man, die peinzend voor zich uit tuurde. Een bedeesd kind, het mutsje in de hand,
stond een trede omlaag, vóór hem; lager nog
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knielde een jongeling en bood een offerschaal vol rozen aan. Terzijde was een
luitspeler gezeten van groote gratie, het lokkig hoofd genegen naar zijn instrument.
Het was een vredige en vreemde aarde daar, want in het gras speelde een panter
met een bloem, en vlak daarbij poosde verwonderd een pauw. Tegen de lichte
zonsondergangslucht wiegde op een uiterste twijg een vogeltje, en in het
parkverschiet zag men twee reeën, die rustten in een weide. Nog verderweg stond
een blank kasteeltje verscholen. Daarachter droomden de bergen.
Taddeo zweeg. Stil bestaarde hij dit wonderbare avond-uur. Het leek hem, of hij
muziek hoorde, en hij dacht, dat de goudene stem van zijn nieuwen vriend hier
klinken moest.... Nooit nog had hij een soortgelijk schilderij gezien; zonder
uitgesproken zin scheen het, en toch beheerschte het den beschouwer volkomen,
men wist zelf niet waarom.
Hij vroeg, wat het voorstelde.
Doch Zorzi kon hem geen uitleg geven. - Het was zoo maar een fantasie, zei hij,
een fantasie van een schoon en vreemd oord; een dichter werd er door de kinderen
vereerd, en muziek voerde er de dieren terug tot den paradijsstaat.... Hij had gedacht
aan de profeten, die zulke dingen hadden voorspeld, en aan Orpheus....
‘Dus je leest?’ vroeg Taddeo verheugd.
Een oogenblik was Zorzi gestoken in zijn trots. ‘Natuurlijk lees ik,’ antwoordde hij
kort, ‘en schrijven kan ik ook. Maar over die profeten hoorde ik een sermoen in de
kerk van Castelfranco, en van Orpheus vertelde Catena eens....’
‘Ik ken ook Latijn,’ kwam hij opnieuw, terwijl hij een ander stuk, dat nog onvoltooid
was, op den ezel tilde. Het bleek een Salomons-oordeel te zijn. Maar Zorzi was in
't geheel niet tevreden over dit werk, zei hij; noch minder dan over het andere.
Die trotsche veeleischendheid tegenover zichzelf deed Taddeo nog meer eerbied
krijgen voor dezen buitengewonen jongen met zijn krachtig gelaat en zijn zachte
manieren, en wiens geest zoo vol schoonheid bleek. Hij wist niet, wat hij meer
bewonderde, zijn zang of zijn schilderstalent. Bijna nederig stelde hij voor, dat Zorzi
op zijn beurt zijn boeken eens zou komen zien... hij had er wel niet zooveel als zijn
vader, maar hij bezat er andere... ook een paar manuscripten met miniaturen, en
vooral gedrukte boeken, Grieksche en Latijnsche.... Grieksch was zijn
lievelingsstudie....
Een rijke vriendschap groeide er tusschen Zorzi en Taddeo Contarini, wederzijds
bekoord als zij waren door elkanders verlokkende wereld: die van de openbaringen
der oudheid, en die van een nieuwen scheppingsdag.
Zorzi hoorde graag Taddeo vertellen over den opbloei der antieke letteren en
over den herontdekten Aristoteles. De groote uitgave daarvan door Aldo
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Manuzio, in het oorspronkelijk Grieksch, was hem en zijn vrienden meer dan een
bijbel. Allen kenden zij Grieksch, velen van hen spráken het Grieksch; Grieksche
leermeesters hadden zij allen gehad; sinds den val van Constantinopel leefden er
tal van Grieksche geleerden in Venetië. In de Nieuwe Academie, door Manuzio op
zijn lommerrijk buitenverblijf van Murano gesticht, gingen de gesprekken in het
elegantste Grieksch! Pietro Bembo en Gabriele Trifone waren zelfs een paar jaar
geleden met de Vlaamsche galeien naar Messina gevaren, om er de lessen te
volgen van den grooten Graecus Laskaris.
Het was die kennis van het Grieksch, die hen den waren, waterklaren Aristoteles
had doen kennen, en zij lachten wat met de Universiteit van Padua, dat levend
archaïsme, waar de theologen, de Duitsche scholastikers en de Arabische philosofen
tot in het oneindige redekavelden over Aristoteles' verheven duisternis.... zonder
één woord Grieksch te verstaan!
Taddeo lachte luidop. - Die zwaarwichtige, dolzinnige, en soms zóó verwoede
disputen, dat zij in kloppartijen ontaardden, zij grondden zich op een L a t i j n s c h e n
tekst! En als Zorzi nu dacht, dat die Latijnsche tekst uit het Grieksch zelf was
vertaald....? Geen denken aan! Zelfs niet uit de maar al te vrije Arabische
overzettingen! Arabisch kenden die vertalers van den kouden grond al evenmin!
Een Jood of een Arabier hadden zij in den arm genomen, vaak een, die van het
onderwerp niets begreep, en die had hun den Arabischen tekst moeten vertalen in
het Spaansch of Italiaansch! En zoo'n derdehandsch brouwsel hadden zij dan
overgebracht in een Latijntje, dat van het wetenschappelijk Latijn der Romeinen
nog verder af was dan Padua van Rome! Dát was hun Aristoteles!! En zoo was de
philosophische Apocalyps ontstaan, bovenmenschelijk zoogenaamd van
onverstaanbare diepte, en waarvan de Paduaansche redemeesters, die
aanmatigende ezels, voor niets ter wereld afstand deden, - terwijl de gewaande
orakeltaal niet anders was dan één kluwen van de zotste fouten en van onvertaalde
brokken Spaansch en Hebreeuwsch en Arabisch, die haar tot abracadabra maakten!
Zorzi zag, hoe een fijn rood het tengere gezicht van Taddeo bevlogen had en zijn
vaak wat koele oogen kregen een bezielden glans. 't Deed hem goed, dien anders
zoo beheerschten jongen edelman dermate warm te zien loopen! Wat vertelde hij
goed, en wat deed hij het graag!
Hiér hadden zij den echten, den Griekschen Aristoteles, veelomvattend maar
helder, den Aristoteles, die van de onnutte schermutselingen der ‘logica’ hen
terugvoerde naar de Natuur en de Wijsheid. Weg met de abstractie's, de nevels,
de philosophische muggezifterijen! Hier in Venetië stonden ze graag op den vasten
grond der werkelijkheid! Hoe heette die gek - was het niet Hentisberg? -, die veertig
kolommen had volgeschreven over het thema ‘elke mensch is elke mensch’? Weg
met die duisterlingen, wien het alleen om onvruchtbare haarklove rijen te doen was,
om den wellust van het redetwisten! Weg met den ‘theologischen toorn’, met die
geleerde donder-
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goden, die opzettelijk hun tegenspreker bij zich hadden, om de discussie's te
ontketenen en dan dagen te verdoen aan de onbewegelijkheid en onverderflijkheid
van den hemel, tegenover de bewegelijke verderflijkheid van de aarde, of aan den
meerderen of minderen adel der vormen en stoffen. Putwater was edeler dan
welwater, omdat het regelrecht uit den hemel kwam; en ronde figuren waren edeler
dan vierkante of driehoekige! De cirkel verjoeg immers den duivel, en de bol was
de volmaakte vorm!
Taddeo blies zijn smalle wangen op als een trompetter om met dat zwetsen over
de volmaaktheid van den bol den gek te steken.
Zorzi lachte mee; maar toch, zei hij, voelde hij veel voor de vormvolmaaktheid
van wat vlekkeloos rond was als de hemel-zelf....
‘Daar heb je gelijk in,’ gaf Taddeo toe, ‘en als ik op een wagen zit, lijken ook mij
ronde wielen edeler dan driehoekige.... Maar een boek, bijvoorbeeld, heb ik liever
langwerpig, want hoe moet ik het inbinden, als de bladen, van louter adel, rond zijn?’
Al spoedig was de jonge schilder, die zich in houding en voorliefden, door het gehalte
van heel zijn wezen, zoozeer van zijn gelijken onderscheidde, en wiens schoone
trots en eenvoud onweerstaanbaar bekoorden, in den kring van Taddeo's vrienden
opgenomen. Vaak ontmoette hij er Girolamo Marcello en Benedetto Contarini van
San Paternian. De bewonderende genegenheid, die hij in hen voelde, maakte hem
gelukkig, en het duurde niet lang, of hij kon zorgeloos vroolijk met hen zijn. Zij hadden
uren tezamen, die ruim en licht waren als zalen met vele ramen. En toen de lente
kwam, bood zich aan hunne samenkomsten geheel vanzelf een oord aan, dat
daarvan het volkomen beeld geleek.
De Contarini's van San Paternian hadden in den hof, achter hun Gothisch huis,
door den beminnelijken en zwijgzamen timmerman Giovanni Candi een toren doen
bouwen, een toren gelijk er geen andere in Venetië bestond. In Pisa moest er een
zoodanige zijn, maar die was scheef gezakt. En wie dien gezien hadden, zeiden
dat de grijze Candi in zijn bescheidener schepping een nog verhevener droom
aanschouwbaar had gemaakt, dan de oude bouwheeren der verre Arnostad.
Het was een ronde toren, een doorzichtige wenteltrap van in processie omhoog
stijgende, zeer slanke arcaden in Lombardischen stijl; van een hooge, drie-bogige
loggia aan dat binnenplein af, steeg de optocht dier arcaden tweemaal rond tot de
eerste verdieping, en nog eens tweemaal tot de tweede, en dan nog eenmaal tot
de derde, en tot de vierde; en op elke verdieping voerde een drie-bogige loggia, als
die beneden in den hof, naar de vertrekken van het paleis. Maar op de vierde en
hoogste verdieping was boven dat doorluchtig trappenhuis een kleine, ronde koepel,
rustend op dertien open
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bogen. Die toren was juist dat jaar voltooid, en Benedetto vroeg zijn vrienden, Candi's
edel bouwwerk te komen zien. Van den hof uit leek de baksteenen toren, waaraan
meer lucht en marmerblankte van zuilen en bogen was dan roode steen, een ijl en
verwonderlijk orgel, dat rond zou zijn, - een orgel, waarvan de wit ivoren pijpen in
een melodieuzen ommegang ten hemel stegen.
En eenmaal boven, onder dien kleinen koepel, lag te allen kant de roze en blanke
stad met al zijn roode torens, tusschen de blauwe wateren en blonde schijnsels der
Lagunen, onder hen uit; en bij het heldere weer, dat het was, rezen achter die
waterverten de violette kammen en de goudblanke burchten der nog besneeuwde
Alpen.
Het oord verrukte de vrienden zoozeer, dat zij besloten elkander daar vaak te
ontmoeten. D i t was een plaats, waardig de victorie van den jongen, Venetiaanschen
geest over de Paduaansche duisternissen te vieren! In groote vroolijkheid stichtten
zij er het genootschap der V.V. - hetgeen beduiden moest: ‘Veneti Victores’. Een
ernstig genootschap zou het wezen, zoo besloten zij in hun jeugdige geestdrift; een
genootschap zonder de ijdele praal en de pretlievendheid der Hozencompagnieën;....
een geheim genootschap, waaraan ieder zijn geestelijke gaven zou bijdragen.
Benedetto sleepte schabellen en opvouwbare zetels uit zijn ‘camerino’ naar boven.
Hij was zoo blij met hun toren, zijn ‘hemelsch slakkenhuis’, zooals hij hem noemde,
dat hij er een frottola op dichtte:
Ivoren ruischhoorn, uit de zee geboren....

Zij kwamen er saam, de traditie van Ermolao Barbaro getrouw, in den prillen morgen,
als Venetië in een gouden waas voor hen opdoemde en de San Marco als een
bloemkleurige schrijn zich aanbood aan hun jonge oogen; en zij spraken samen
over de versch-verschenen boeken, door Aldo vlak onder hun toren gedrukt, aan
het Campo van San Paternian, en over den drang der gebeurtenissen, die de wereld
bewogen. Totdat tegen negenen een ieder naar zijn bezigheden toog, de jonge
edelen naar hun banken en handelskantoren, en Zorzi naar zijn schilderswinkel.
Maar ook zaten zij er menigen schemeravond, als de Lagune in een paarsen nevel
vervaagde, en in de stad beneden hen één voor één de vensters aanglommen en
hier en daar, tusschen straatgeulen en duister water een lichtje zich, verschool,
terwijl in den opalen hemel de flonkerende avondster openbloeide.
Dan had vaak Zorzi zijn luit bij zich, en zachtjes, omdat de avond zoo schoon
was, zong zijn geheimzinnige stem. En als het eindelijk geheel donker was, gebeurde
het niet zelden, dat de anderen hem meenamen naar de vroolijke festijnen met hun
galante vriendinnen. Bij die verfijnde courtisanen, die met muziek en liefdeverzen
haar minnespel tooiden, was de jonge schilder met zijn kastanjebruine lokken, zijn
mannelijken lach, en zijn aangeboren zwier, een maar al te welkome gast.
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Zorzi vond het leven een feest. Hij verkocht voor twee gouden ducaten, aan een
der vrienden, Piero Dandolo, de beide paneelen van Salomo's oordeel en het
Godsgericht van Mozes' vuurproef, en voor de jonggetrouwde zuster van Taddeo
beschilderde hij vier paneelen van een kleerenkoffer met mythologische
voorstellingen. Hij was een rijkaard! Vluchtig maar zag hij thuis, aan de maaltijden,
Maddalena; hij ontweek het zwijgend vragen van haar blik. Wat was zij hem nog,
vergeleken bij de geestrijke vrouwen, aan wie alles blank en geurig was, wien de
zoetste lust in de oogen blonk en bloeide van de lippen? Zelfs de goudblond geverfde
tressen, glanzend en kruivend en vol wonderlijk aroom, - al zou hij die niet hebben
beminnen kunnen met de gekweldheid der liefde - zij bedwelmden zijn zinnen. Hij
wist het, zij begeerden hém, die gulle courtisanen, en zij gaven hem alles, wat zijn
jonge bloed begeerde.

Vierde hoofdstuk
Dit hoofdstuk verhaalt eerst hoe Zorzi het huis van Siër Alvise verliet voor
dat van zijn ouderen vriend Catena, en ook den winkel van Giovanni
Bellini, te zelfstandig van geest als hij was, om nog langer leerjongenswerk
te doen.
Kort daarop schildert hij zijn eerste portret, dat van Taddeo Contarini. Wij
vereenzelvigen dat met het jongemannen-portret uit het Berlijnsche
Museum.
't Was in die dagen, dat de ‘ridder met de gouden sporen’, de hoovaardige Gentile,
voor het gebouw der Broederschap van Johannes den Evangelist, zijn ‘Processie
op het San Marco-plein’ had voltooid. Ieder, die er kans toe zag, toog er heen om
het meesterwerk te aanschouwen. Het was verbluffend. Heel de Piazza stond er
uitgeschilderd met een natuurgetrouwheid, waaraan geen klinker en geen ornamentje
ontbrak. Gentile noemde het dan ook zelf een ‘portret’. Zóó nauwkeurig had hij den
gevel der Dogen-kapel geconterfeit met al zijn zuilen en loofwerk, zijn basreliefs en
torentjes en beelden, met al zijn mozaïeken vooral, dat Zorzi lachte: je kon in
denzelfden tijd net zoo goed de heele kerk bouwen! En dan zag je nog de
Procuratieën, het Gasthuis, den Campanile, en zelfs een stuk van het Dogenpaleis,
om niet te spreken van de honderden processie-gangers en de vele wandelaars,
verspreid over het plein.
De menschen keken hun oogen uit aan de duizend bizonderheden, herkenden
kennissen en vrienden onder de reeksen koppen; Gentile's eigen facie was daar
ook bij. Doch Zorzi hield niet van dit gave, met het penseel gekleurde teekenwerk.
Er bewoog leven in noch droom. Poppen waren deze menschen, en waar ze op
menschen geleken, was het, of ze niet behoorden bij het uur der processie, die werd
afgebeeld; ieder stond of liep voor eigen rekening. Hij vond er de stijfheid in weer
van zijn eersten leermeester, Lazzaro Bastiani, en de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

125
linkschheid der figuren op de fantasieën, die hijzelf schilderde.... in zijn jeugd!
Die jeugd was drie jaar geleden. Hij was nu een man van negentien jaar!
In dienzelfden tijd gebeurde het, dat het gram en hooghartig ruiterbeeld van
Bartolomeo Colleoni, meer dan twintig jaren na den dood van den vermaarden
condottiere, eindelijk en ten leste op zijn steile voetstuk verheven werd.
Zeven lange jaren hadden twee Toscaansche meesters, Andrea Verocchio en
Leonardo da Vind, noodig gehad, om deze grootsche vormen te scheppen; messer
Andrea had er den dood mee gehaald; en welk een worsteling was het niet geweest
voor Alessio Leopardi, om het onhandelbaar werkstuk te gieten in het edel brons!
Het was ook Leopardi, die den vervaarlijken veldheer van zoo onwaarschijnlijk hoog
een voetstuk neer deed blikken. Met gestrekte harnasbeenen gezeten op zijn machtig
stappend paard en één daarmee, één trotsche kracht, keek hij omlaag met
vernietigen den wrevel.
Er waren er, die zeiden, dat die ongenaakbare blik een wraakneming was. Had
niet Colleoni een aanzienlijk deel zijner rijkdommen, kasteelen, goud en zilver, aan
de stad Venetië nagelaten, onder voorwaarde, dat hem een standbeeld zou worden
gesticht op de P i a z z a San Marco? Colleoni's schatten had men opgestreken,
doch een standbeeld op de Piazza had de allerschitterendste Signoria overdreven
geacht. Slim als altijd had zij uitgevonden, het te plaatsen op het pleintje van Santi
Giovanni en Paolo, tegenover het gebouw der B r o e d e r s c h a p van San Marco....
Ook Zorzi stond menigmaal daar, bij het water of meer naar achter op het plein,
en staarde omhoog naar den barschen geweldenaar op zijn voortrekkend ros. Hij
stond er alleen, of met zijn geleerde vrienden, of met zijn medeschilders. Alle
gesprekken in Venetië gingen over dit wonderwerk, dat van een heftiger en hooger
leven te leven leek dan ooit het werkelijke leven zelf. Het werkelijke leven heeft geen
bestand; het vergaat in de vlucht der seconden. Hier werd zijn voorbij-ijlende macht
opgevoerd tot een voor immer daarmee geladene standvastigheid.
Onder het zware harnas zag men, in Colleoni's gebiedend gebaar, in de ijzeren
hand, die den veldheers-staf omgreep, in den vooruitgestoken schouder, waar de
andere hand den teugel hield, en in den grimmigen kop, die over dien schouder zijn
minachting neerzond, de sterke spieren spannen van één ondeelbaren wil. En aan
dien onwrikbaren wil ontleende het beeld de rust, die zijn gramstorigheid
monumentaal maakte.
Nooit ook was te voren zóó schoon het paard verbeeld, het edel-krachtige en
tegelijk volmaakt getemde dier, met zijn gepeesde dijen en pooten, met zijn trotschen
hals en zijn liefelijken kop. Men zeide, dat vooral dit paard uit den verheven geest
van messer Leonardo zoo goddelijk gegroeid was.
Zulk een bewondering wekte het beeld, dat zij in den jongen Zorzi de ijverzucht
ontgloeien deed. Sommige van zijn vrienden plaagden: het bleek nu
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duidelijk, hoe verre de beeldhouwkunst het van de schilderkunst won! En een reeds
oude strijd over den voorrang tusschen die twee ontvlamde opnieuw. De
beeldhouwkunst, zij was het onvergankelijke tegenover het vergankelijke, de kunst
der ruimte tegenover de vastgeloopen illusie. Men kon een beeld van duizend kanten
bezien; in een oneindige veelvuldigheid toonde het de rijke eenheid van zijn wezen.
Ja, als men, al kijkend er zich omheen bewoog, scheen het zelf mee levend te
worden en te bewegen. Het schilderij had slechts één aangezicht.
Tevergeefs riepen de schilders, dat de gloed der kleuren aan hun werken een
diepte van leven gaf, nimmer bereikbaar voor de sculptuur. Zelfs al zou men de
beelden verven, hun kleuren, aan alle kanten omgeven door het licht, zouden nooit
de toovermacht hebben der kleuren van een schilderij! Doch onweerlegd bleef het
argument, dat de schilderkunst slechts één aanblik biedt, en de beeldhouwkunst
haar onbeperkte aanschouwingsmogelijkheden heeft.
Zorzi gooide zijn lokken achteruit, en met zijn kop in den wind liep hij te zinnen,
hoe aan de kunst zijner keuze een onloochenbaar primaat te verzekeren. Misschien
vereerde niemand met zulk een hartstocht het gouden ruiterbeeld als hij; doch hij
kon het niet kroppen, dat de sculptuur een beslissende nederlaag bezorgd zou
hebben aan zijn schilderkunst, die toch beschikte over zooveel sprekender middelen
en zooveel indringender verleidingen....
De schilderkunst bood maar één aanblik? Men kon niet rondgaan om haar vormen?
Plotseling viel hem een antwoord in; een antwoord, dat zijn tegenstanders met één
slag buiten gevecht moest stellen. In één aanblik zou hij een gestalte van alle kanten
toonen, zonder dat het zelfs maar noodig was, een voet te verzetten! En hij zocht
naar de figuur, die zijn inval zou kunnen verwezenlijken.
Hij had die al gevonden! 't Zou San Giorgio wezen, de onoverwinnelijke, hemelsche
held. Een vreugdige geestdrift doorzinderde hem....
Een gondelier, dien hij kende, een jongen, schoon van lichaamsbouw, met ernstige
oogen in zijn mooi en mannelijk gelaat, vroeg hij, om te poseeren.... Voor de
personages zijner ‘fantasieën’ had hij nooit model gehad; op Giambellino's winkel
was hij te zeer vertrouwd geraakt met alle spel van plooien en stoffen; en de gelaten
waren droomen geweest, gelijk zij voor zijn geest verrezen. Maar nu ging hij een
naaktfiguur schilderen. Hij ging een San Giorgio schilderen, die zich van zijn rusting
heeft ontdaan, om te gaan baden in het spiegelgladde water der Lagune.
Vol sprankelenden overmoed schilderde hij in elf dagen zijn stouthartigen, heiligen
ridder, gelijk die, den stalen helm nog op, alreeds harnas en beenplaten had afgelegd
en het schild tegen een boom gezet. Uit den laaggesnoerden gordel vielen slechts
de korte, witte plooien van het Romeinsche krijgers-
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rokje. Voor het overige alleen beschut door de glanzende reinheid van zijn naakte
lijf en leden, toefde hij, peinzend, bij het goudige avondwater.... In een geheimzinnige
klaarheid weerkaatste dat, van voeten tot hoofd, de gansche gestalte. Het kuras,
op den berm, gaf klein en van terzijde nogmaals zijn fiere naakt terug. En schuin
achter den heiligen held stond het langwerpig vierkant van zijn schild, zwart-stalen
spiegel, goud omrand, waarin blank zijn ranke rug weerkaatste. De blauwe
schemering der oosterlucht omvaamde het bezonken-fonkelend tafereel.
Met welk een spanning werkte Zorzi! Heel zijn wezen spitste zich op de zegepraal!
Zijn penseelen zouden zingen, dacht hij, zooals nog nooit zijn stem gezongen had!
Een uitdagende vroolijkheid straalde hem uit de oogen. Hij, Zorzi van Castelfranco,
al was hij nog geen twintig jaar, hij zou laten zien, dat de schilderkunst méér kon
dan de beeldhouwkunst!
En zoo kleurenwarm, zoo doorgloeid van licht werd zijn schilderij, zoo heroisch
en bloeiend-schoon was de onoverwinnelijke Krijger Gods in zijn onkwetsbare
naaktheid, zoo edel zijn trotsch gelaat, dat de voorstelling, hoe gewaagd ook,
veroverde al wie haar zag.
Zijn vrienden, Taddeo Contarini en Girolamo Marcello en Catena en de anderen,
zij waren grootsch op hem en op zijn werkstuk; zijn schildersgenooten konden hun
bewondering niet versteken onder de opmerkingen, die de naijver hun ingaf. Zelfs
Giovanni Bellini, als zocht hij een afleiding voor zijn vadersmart - zijn eenige zoon
Alvise was gestorven - kwam op een middag kijken. Nooit zou Zorzi het hem in die
weken hebben durven vragen; te ver ook was hij van den Meester afgeraakt. Doch
Giambellino had in zijn hart een diepe genegenheid behouden voor dezen zijn
begaafdst en leerling, en hij zeide, hij vond het, als schilderwerk, onverbeterlijk
schoon.
Doch toen er enkele dagen voorbij waren gegaan van vreugdige bedwelming,
begon Zorzi een onvrede te belagen. Was het niet een spel, een goocheltoer, dit
zijn antwoord op een ernstige vraag? In de schemerige verte zijner gedachten reed,
onoverwonnen, de gouden ruiter. Hij had hem liever dan zijn eigen schilderij.
Hij voelde, dat elke kunst haar mogelijkheden heeft en haar beperkingen, en dat
die kunst om beurten de hoogste is, waarin de werker, die zich door hare middelen
uit, het hoogste reikt. Wilde hij ooit den gouden ruiter overwinnen, het zou door
diepere wonderen moeten zijn, dan door een vernuftige vondst.
(Wordt vervolgd)
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Het fregatschip Johanna Maria
Door G. van Gelder
Aan Arthur van Schendel
Hij was het huis ontvlucht, waaraan hem niets meer hechtte.
Zijn moeder zweeg; men had zijn zustertje begraven.
Zooals de zon het zeevolk oplokt naar de plechten,
Werd hij getrokken naar de schepen in de haven.
Hij zag het schip en staarde naar den trotschen spiegel
Met het vergulde schegbeeld glanzend in de zon
En peinsde op het fascineerende gewiegel.
Hij was aan boord toen het zijn eerste reis begon.
Soms nam hij in de stilte van de klare nachten
Begeerig 't stuurstuk over van verbaasde wachten.
Wind ruischte in het strakke wand; de zeilen spanden
Gewillig onder 't wonder van zijn vaste handen.
Als d'andren in een haven brasten, wild of zwierig,
Betastte hij zijn winsten koortsig en nieuwsgierig.
En als zij spraken van hun thuis en blonde vrouw
Dan streelde hij het schip en voelde geen berouw.
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Hij had 't fregatschip lief tot in zijn diepste spanten.
Toen men hem gniepig neerstak in een feilen twist
Was 't laatste en het eenige dat hij nog wist,
Dat hij drie naden van het gladde dek omspande.
Begeerte naar bezit ontgloeide in hem een roes.
En in zijn kooi, beveiligd door der nachten hoes,
Zag hij het schip, zijn schip, met den oranjen wimpel
Ter ruste gaan in Amsterdam. Hij lachte simpel.
Het roode stuurboordlicht weerspiegelde in de gracht
En droevig neurde een wijs van een harmonica.
Toen viel hij op een morgen van een gladde ra
En ging tevreden onder in den eeuwgen nacht.
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Waarom Lady Purring niet meer spon
Door Juul Roggeveen
FRANCIS Elisabeth's kinderoogen hadden al meermalen kritisch-aandachtig gekeken
naar het steeds molliger wordend lijfje van haar kleine poes, Lady Purring.
‘Wat word je toch dik, Purr,’ boog zij zich over naar de melk slurpende Cypersche,
‘zeker van 't kattenbrood dat ik je geef?’
Wanneer Lady Purring zoo beminnelijk toegesproken werd, keek ze haar
ondervraagster likkebaardend aan en achter in haar geelgrijze oogen leek minachting
te glimpen om zoo'n groot schepsel, dat al gauw vier jaar op de wereld was en nog
niets besefte van de mysterieën die zijzelve, nog geen tien maanden oud, al
doorgrond had.
Rie, de moeder van het domme menschenkind, zweeg, maar zij dacht aan den
kater van den afgescheien bakker, die in Maart nogal eens beleefdheidsvisites bij
Lady Purring had afgelegd, en in haar verbeelding zag zij de Lady weer rollen op
het tuinpad, haar vier pootjes in de lucht, en hoorde haar lokkend-uitdagende
geluidjes naar de visite, die gehypnotiseerd achter een struik te loeren zat - ondanks
alles op zijn hoede voor Gourmand, den zwarten belager van alle katers, wiens
woeste blaf al zooveel zoete ontmoetingen had verstoord.... Misprijzend schudde
Rie het hoofd wanneer zij bedacht hoe Lady Purring in dien tijd alle fatsoen overboord
had gegooid (zélf was ze altijd zoo braaf geweest).
Wilde buitelingen in het gras maakte Baby's poesje nu niet meer, maar baar
speelschheid scheen te verdubbelen. Zij tergde Othello, den beklagenswaardige,
die noch poes noch kater was, sloeg plagend naar Gourmand's goedigen
hondenneus. Ronkend liep zij den ganschen dag om Rie's rokken, volgde haar op
een drafje, als huisvrouwelijke bezigheden haar naar zolder of kelder voerden. Zij
sprong achter de glimmende schubben van den stofzuiger-staart aan, die rinkelend
de trap afgleden, overviel den ijverig wrijvenden meubelcloek en wrong zich als een
slang onder de dekens, juist wanneer zij glad wilden liggen onder Rie's bezige
handen. En Daddy Tom werd soms opgeschrikt door een duiveltje dat op zijn bureau
neerplofte en keurige stapeltjes papier alle kanten heen deed vliegen - of door een
klauwtje dat naar de tinkelende schrijfmachine-bel sloeg.
Toen Lady Purring al dikker werd, bleef van haar speeischheid alleen nog
aanhaligheid over. Steeds wilde zij gestreeld en toegesproken worden, draaide, het
bevend staartje omhoog, van den een naar den ander. Gourmand beantwoordde
haar kopjes met een brom en een lik; Othello was de eenige die
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haar vriendelijkheden haatte; soms naderde hij haar wantrouwend, snuffelde even
in haar richting en liep fel blazend weg met oogen die van boosheid uit zijn kop
dreigden te springen.
‘Arm ding; het moet nu gauw gebeuren,’ beklaagde Rie de grijze poes. ‘En je bent
zelf nog zoo klein - het lijkt gisteren dat je hier als een hoopje pluis door de kamer
kroop - waarom heb je je ook ingelaten met dat witte mirakel van de buren?’
‘Bedoel je z'n vader?’ vroeg Francis Elisabeth.
‘Ja,’ zei de vrouw die heelemaal niet voor pedagoge in de wieg gelegd, en weer
eens vergeten was dat vierjarige ooren niet alles moeten hooren.
De gebeurtenis werd toch nog een verrassing. Op een zonnigen, zoelen dag in
Mei, het jonge groen geurde allerwegen en in de hoogste perelaar zong de merel,
wijl de koekoek riep van verre, kwam het gezin pas in den schemeravond uit den
tuin naar huis terug. Gedrieën hadden zij de croquetlawn ingewijd en onder de
bloeiende seringen thee gedronken, en de lichte, blijde uren waren omgevlogen.
Toen Francis Elisabeth de huiskamer binnenkwam, schalde meteen haar
stemmetje: ‘Missiz ik hoor muizen; they kick up such a shindy’.
‘Woorden als worsten gebruik jij,’ mompelde Rie, maar zij kwam ook binnen en
luisterde. En dadelijk wist ze wat het geluid beteekende. Ze liep regelrecht op de
boekenkast af en trok het onderste deurtje open. En jawel! Daar, op wat oude
tijdschriften, lag Lady Purring, en over haar buikje wriemelden piepende wezens op
onvaste pootjes. Van pure trots wentelde het moederdier heen en weer en het
gepiep bereikte een snerpend-hoog crescendo.
‘Wat zijn dat Missiz?’ vroeg Baby opgewonden. ‘Wat heeft mijn poes daar?
Waarom schreeuwen ze zoo?’
‘Jonge poesen. Purr heeft jongen gekregen.’
‘O, jongen. Wat leuk! Mag ik ze zien?’
‘Dadelijk,’ zei Rie, die al lang blij was dat haar dochter geen verdere détails
wenschte. ‘Ga 't eerst aan Dad vertellen.’
‘Ja!’ En Francis Elisabeth repte zich met schitterende oogen naar de veranda.
Fluks haalde Rie het mandje te voorschijn, dat ze al voor Purr had klaargemaakt
en tastte voorzichtig naar de glibberige borelingen. Er waren er vier. Ze legde hen
in het zachte lappenbedje en de angstige Purr sprong dadelijk bij hen en trachtte
met haar fijngeteekend kopje Rie's handen weg te duwen. ‘Stil maar, Purr; ik doe
je kinderen niets hoor,’ aaide Rie, ‘wees maar niet bang!’ En Lady Purring scheen
die sussende stem te begrijpen; zij vleide zich tevreden neer en besnuffelde haar
kinderen. Hoe wisten de wiebelige pootjes dier blinde wezens zoo goed den weg?
Onbeholpen, maar zonder aarzeling, kropen zij over het moederlijf; hun schuddende
kopjes leken te zwaar voor de schriele nekjes.
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‘Ik heb het tegen hem gezegd,’ kwam Baby luid roepend terug. ‘O, wat doen ze,
waarom happen ze zoo?’
‘Ze willen drinken. Purr geeft ze melk.’
‘Wat lief....’ En met groote, verwonderde oogen keek Baby toe terwijl zij zogen.
Boven hun kleine geluidjes uit klonk het diepe ronken van Lady Purring.
‘Ben je zoo trotsch, klein dier? De éérste keer en dan al vier jongen!’
Purr antwoordde met nog luider gesnor. Zij keek de twee menschen aan alsof zij
zeggen wilde: Ik weet wel dat ik van jullie afhang, maar jullie zult hun toch niets
doen?
Moeder en dochter stonden zoo verzonken in dwepende aanschouwing van de
idylle in het mandje, dat zij niet eens Tom hoorden binnenkomen. Zwijgend keek hij
even op Purr en haar jongen neer, schudde dan somber het hoofd.
‘Four of these creatures! They're the worst of pussies. I'm sorry - maar we kunnen
ze niet houden.’
Zijn vrouw keek hem verschrikt aan. ‘Eén toch wel?’ smeekte zij. ‘Ze is er zoo blij
mee, haar eerste jongen!’
Hij trok zijn schouders op. ‘Nou, allez dan. Voor deze keer.’
Zij zochten het liefste uit, een zwartje met rozen neus en hartvormige vlek op zijn
voorhoofd, en den volgenden dag, toen Purr den tuin in was gegaan en Baby rustte,
nam Tom snel de anderen weg. ‘Het zou wreed zijn langer te wachten,’ zei hij. ‘Nu
zullen zij het niet eens beseffen.’
‘Maar die arme Purr, wat zal die....’
‘Ja, daar kan ik niets aan doen.’ En hij verdween. Een oogenblik later was hij weer
terug en de zaak werd verder niet tusschen hen besproken. Maar allebei wachtten
zij gespannen op de komst van Lady Purring. Lang bleef zij niet weg; op een drafje
naderde zij over 't tuinpad waar ze vroeger zooveel had gelanterfant. En regelrecht
liep ze op het mandje toe. Als bij stille afspraak stonden Tom en Rie beiden naar
haar te kijken en hielden hun adem in. En tegelijk zuchtten zij van verlichting,
moesten er dan zelf om lachen. Purr scheen zich de verdwijning der drie jongen
niet zoo erg aan te trekken. Wel snuffelde zij even aan de lappen waar zij gelegen
hadden en rekte haar halsje in alle richtingen over den rand van het mandje, maar
daarna strekte zij zich, blijkbaar berustend, naast het eenig overgebleven jong uit.
‘Misschien is het wel goed voor haar dat ze er geen vier meer te drinken moet
geven - misschien voelt ze zich wel opgelucht,’ wijsgeerde Rie.
‘What next,’ zei haar man sarkastisch.
Toen Baby na haar slaapje beneden kwam, gilde ze dadelijk: ‘Waar zijn mijn
poesen?’ Haar moeder meende dat ze het verdwenen drietal bedoelde en wilde
haar voorzichtig inlichten, maar de woorden stokten in haar keel: het mandje was
heelemaal leeg!
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Groote tranen rolden over Baby's wangen. ‘Nou heb ik geen poesen meer,’ snikte
ze, ‘wat vind ik dat akelig.’
Zij zochten en riepen overal, tot Gourmand hen tenslotte op het goede spoor
bracht door argwanend voor de openkierende deur der diepe kleerkast te snuiven
(hìj was heelemaal niet ingenomen met de verandering in Lady Purring's bestaan).
Daar zaten Purr en haar jong in een miniatuur kartonnen doosje.
‘O wat een lief bedje’ deed Baby sentimenteel, ‘but where are the others?’
‘Gone.’
‘To Jericho or to Blazes?’
Op die vraag bleef Rie het antwoord schuldig, ze zei maar gauw: ‘Noem je dát
een lief bedje? De mand is veel mooier. Ik begrijp die Purr niet....’
‘Daar is weer mannenverstand voor noodig,’ riep een stem uit de andere kamer.
‘Ze vertrouwt die mand natuurlijk niet meer.’
‘Wacht, ik zal hem voor haar in de kast doen.’
En bedillerig tilde zij de poesen uit het doosje en zette hen weer in de mand. Maar
ze had haar hielen nog niet gelicht of Baby schreeuwde: ‘Ze eet het op, Missiz!’ En ze zag nog net hoe Purr met het jong in haar bek weer in haar zelfgekozen
woning sprong.
‘Maar Purr, dat is te klein - ik weet nog wat anders.’ En even later plofte een oude
hoedendoos op het kastvloertje en werden de poesen gedwongen daarheen te
verhuizen. ‘En daar blijf je,’ hoorde Lady Purring zich toevoegen, maar zij dacht
‘morgen brengen’: nauwelijks was de bazige vrouw weg, of Baby riep, diep
verontwaardigd: ‘Ze doet het wéér!’
‘.... Hè, wat akelig,’ zuchtte Rie, terneergeslagen.
Nu oordeelde Daddy het noodig zijn wijze stem nogmaals te laten hooren: ‘Laat
dat dier toch met rust. Als ze daar nu tevreden is? Jullie maakt haar bang met je
gezanik.’
‘Nou goéd. Jij weet het ook altijd beter.’ En uit machtelooze woede werd een
venijnig tongpuntje naar zijn onschuldigen rug uitgestoken.
Zoo kreeg Lady Purring haar zin en bleef in het kleine doosje. Ze spon tevreden
wanneer men naar haar keek, maar bewaakte haar jong angstvallig - bedekte het
met haar lichaam zoodat het benauwd piepte.
‘Get off!’ gebood Francis Elisabeth. ‘Dat wil ik niet hebben.’ Purr keek haar met
serene oogen aan en bleef liggen waar zij lag, dreigende blikken en een stampend
voetje ten spijt.
Een week na de geboorte der jongen, was de eerste Zondagochtend-gang van
Rie en Baby naar Lady Purring's kleerkast. Zooals gewoonlijk werden zij begroet
door uitbundig geronk en wellustige wentelingen. Van het jong was niets te zien.
Baby's tooverwoord: Some milkie? was genoeg om zelfs moederliefde te doen
zwichten; Lady Purring vlóóg naar de keuken.
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Terwijl zij onder toezicht van haar kleine meesteres de verleidelijke heerlijkheid
opslurpte, nam Rie de gelegenheid waar om eens in het doosje te kijken. ‘Gek, dat
het heelemaal niet schreeuwt,’ dacht ze. ‘Zou het zoo vast slapen?’
Voorzichtig raakte ze het aan. ‘Och....,’ ontsnapte haar lippen.
‘Wat is er?’ kwam Baby, ‘waarom kijk je zóó?’
‘.... Het lijkt wel dood....’ flapte zij eruit.
Idioot! schold zij zich meteen. Waarom zeg je dat nu weer tegen zoo'n klein kind?
Maar Baby was nieteens verwonderd. ‘Net als die vogel die je laatst begraven
heb?’ vroeg ze.
Rie knikte.
Tom kwam zingend van boven, maar hij zweeg toen hij het strakke gezichtje van
zijn dochter zag, onderaan de trap.
‘Well, what's wrong, baby-mooncalf,’ vroeg hij plagend.
‘Je moet niet lachen, Dad. 't Is dood....’
Meteen werd hij ernstig en liet zich aan haar kleine hand naar de kast brengen,
stond even stil naast haar. ‘Arme Lady Purring,’ wisselde hij een blik met Rie. ‘Waar
is ze?’
‘Buiten,’ zei de benepen stem van zijn vrouw. ‘Ze heeft het nog niet gemerkt, denk
ik....’
Dien ochtend ontbeten zij zonder vroolijke plagerijen, zonder schelmsche
woordspelingen en het eigenwijs getwetter van Baby's stemmetje. Alle drie dachten
zij aan de kleine poes, die uit overgroote waakzaamheid haar eigen jong had
doodgedrukt. En toen Purr na haar ochtendwandeling binnen kwam, keken drie
paar oogen haar vol meelij aan, volgden angstig haar bewegingen.
Eerst wiesch zij zich op haar gemak, rook aan een paar kruimels, sprong tegen
't behang om een mug te vangen - liep dan, vol haast opeens om de tafel heen en
deed met een paar tikjes van haar pootje de kast open, wipte naar binnen.
Rie zuchtte, en Baby ook.
‘.... Wat zou ze nou doen?’
‘Laat haar,’ zei Tom.
Maar na 't ontbijt, toen Baby en Dad met den uitbundigen Gourmand den tuin in
waren gegaan, moest Rie even kijken, al voelde zij zich ook alsof ze verboden terrein
betreden ging.
....Purr snorde zoodra zij haar zag. Dan likte zij het beweeglooze jong met lange,
liefkozende halen van haar roze tong. En Rie moest slikken toen zij de kast
dichtdeed.
Dien heelen ochtend verliet Lady Purring nauwelijks haar post, maar
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's middags duurde haar wandeling in den tuin langer dan anders en toen zij
terugkwam, snoof ze een poosje voor zij de kleerkast binnenslipte en al heel gauw
verscheen zij weer en sprong op een stoel. ‘Zou ze het nu begrijpen?’ vroegen de
menschen zich af.... Nu haar kind niet meer om melk riep - hongerig haar tepels
zocht, of de warmte van haar lijf?
In den avond liep zij nog verscheiden keeren naar de deur en stond daar als
luisterend, maar binnengaan deed zij niet meer.
‘Vandaag zullen we het nog laten liggen,’ zei Tom, ‘maar langer niet.’
Lady Purring zat roerloos in het leege doosje, op de lappen die nog naar haar jong
roken. Zelf leek zij nauwelijks meer te leven, zoo stil was alles aan haar. Zachte
troostwoordjes, een voorzichtige aai.... niets bracht verandering in haar ineengedoken
houding. En zij spon niet meer; dat was het ergste. Lady Purring, die anders met
haar luid geronk een atmosfeer van tevredenheid en gezelligheid schiep, die altijd
vroolijk was en speelsch, met haar zachte aanhaligheid een kwaad humeur verdrijven
kon, ieders hart verteederde....
Miauwde ze tenminste maar, dacht Rie, schreeuwde ze maar om haar jong. Dat
zou beter te verdragen zijn.
Pas in den namiddag - 's ochtends vroeg had Tom het doode beestje begraven
- kroop ze traag uit de kast. Nagekeken door meewarige oogen sukkelde zij den
tuin in. Daar begon haar eindelooze speurtocht; ze wrong zich achter klimopranken
en hooge varens, onderzocht geduldig alle kisten en bussen in het schuurtje, stak
haar kop in de putjes, dook in het diepe gat naast de bessenboompjes, waar Tom
het onkruid placht neer te werpen. Geen plekje in den tuin werd vergeten en toen
kreeg het huis een beurt. Eindelijk kwam ze, na al haar vergeefsche moeite, stilletjes
de woonkamer binnen en wipte op een stoel. En daar bleef zij zitten, de kop naar
voren gezakt tusschen de luifels der uitstekende schouderbladen; toonbeeld van
stom verdriet.
Dagenlang zocht zij nog op steeds dezelfde plaatsen en telkens wanneer zij na
haar vruchteloozen gang terugkwam en als een hoopje triestheid in de kamer zat,
beklaagde Baby haar. ‘Poor little pussy.... nu heeft ze geen jongen meer....’
‘Misschien krijgt ze in de herfst wel weer andere,’ zei Rie hoopvol, gansch vergeten
dat zij Lady Purring had aangeraden alle jammerende hofmakers voortaan te láten
jammeren.
Francis Elisabeth sloofde zich uit om haar kleine poes wat op te monteren, liep
haar na met schoteltjes melk en las haar lange verhalen voor (niet dat ze een A van
een B onderscheiden kon, maar daar waren de verhalen geen greintje minder om).
Ook Tom en Rie verwenden haar en bewaarden de lekkerste kaasbrokjes en zachte
stukjes brood voor Lady Purring. Maar zij raakte

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

136
niets aan, vermagerde zienderoogen; het mollige poesje van vroeger was niet meer
te herkennen. Zij scheen vergeten dat Tom's knieën eens haar geliefkoosd plaatsje
waren, verroerde zich niet wanneer Gourmand een schuw likje op haar kop gaf. Zij
wilde niet getroost worden.
En wie kon vroolijk zijn wanneer die kleine poes daar zat, met dat stomme verwijt
in haar oogen?
Gelukkig leeft een poes sneller dan een mensch, ook haar verdriet lost zich sneller
op.
Na een week zag Rie, verrast, dat Lady Purring met onmiskenbare belangstelling
keek naar het bewegend puntje van haar staart. Dat was het begin van haar opleving.
Zij at weer kleine beetjes en liet zich al even speelsch nazitten door Othello om het
perk.
En toen nóg een week vergleden was, schalde op een ochtend Tom's verheugde
stem: ‘She's purring!’
Holderdebolder kwamen zijn vrouw en dochter de trap af, nagestormd door
Gourmand; Othello, nieuwsgierig als steeds, snelde uit de keuken aan, en zoo was
Lady Purring opeens door het heele gezin omringd. En waarlijk, daar stond zij weer
met trillenden staart en kronkelde zich in behaagzieke bochten onder Tom's aaiende
hand, deed onverwachte aanloopjes naar zijn been om het kopjes te geven. En zij
spon! Zij snorde luid, zooals vroeger.
Blij klapte Rie in de handen; de hond sprong blaffend rond. En uitgelaten zong
Francis Elisabeth: ‘She's purring, she's purring. Hurrah!’
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Kroniek
Weerglas
In Rotterdam zijn twee belangrijke experimenten ondernomen, die ten nauwste
samen (kunnen) hangen met de sociale positie van den kunstenaar. De eerste
proefneming geldt een door jeugdige werkloozen ingerichte expositie ‘Ontdek Uw
Stad’, belangrijk wat tentoonstellingsarchitectuur aangaat, de tweede poging betreft
wandschilderingen en raamontwerpen in het Stadion Feyenoord, door beeldende
kunstenaars uitgevoerd als werkobjecten in een omgeving, die jaarlijks door honderd
duizenden wordt bezocht.
Simpel uitgedrukt kan men zeggen dat de achtergrond van beide tot stand
gekomen opdrachten was: werk, méér werk. Er is werkloosheid, zoek dus werk. Het
élan waarmede de door meer dan 30.000 bezoekers bezochte tentoonstelling
‘Ontdek Uw Stad’ in elkaar werd gezet, met hier en daar zelfs verrassend juist inzicht
en met vondsten die op een wereldtentoonstelling ademverruimend zouden hebben
gewerkt, zoo speelsch van beeldentaal en zoo tot in details verzorgd was hier de
taak opgevat, dit élan werd toch bovenal gedragen door de liefde voor het weer
mogelijk geworden werk. Le travail pour le travail. Men onderschatte dit niet. - Ook
het stadion werd met een gelijke geestdrift voorzien van schilderingen en al werkende
kwam de liefde tot het werk. Vertegenwoordigers van den minister van Sociale
Zaken, een wethouder, een burgemeester, een groot-industrieel, kunstenaars en
nog anderen spraken bij de overdracht en oreerden over de gelukkige resultaten
van dit initiatief. Stellig, deze zijn er, ook al werd het loon dat lager ligt dan dat van
een bekwaam vakman, dien dag angstvallig niet vermeld.
Het weer kunnen werken immers was de hoofdzaak. Bij het verschijnen van dit
nummer wordt het eerste object overigens weer onttakeld, het tweede object vindt
binnenkort navolging elders in Rotterdam, verder in den Haag en Amsterdam. Al
werkende komt de liefde, al werkende óók het kunstwerk, ontstaan louter uit den
drang en het genot van het weer kùnnen werken.... De noodzaak, die den kunstenaar
drijft met liefde werk te verrichten als hem de kans geboden wordt, heeft - men had
er op gespeculeerd - wel gemaakt dat men hier een sfeer onderging en een
levensechtheid voelde die men bij zoovele ‘l'art pour l'art’ exposities tegenwoordig
volkomen mist. Het leven stroomt hier inderdaad in volle kracht doorheen. De vreugde
van het werk ‘le travail pour le travail’ draagt het. Máár.... en dit is het gevaar: is ook
deze sociale maatregel niet in wezen aan die van het ‘l'art pour l'art’ gelijk? Want
de eigenlijke noodzaak die het kunstwerk moet dragen is niet bij het uitgangspunt
z e l f gevoeld. Immers: er zijn gebouwen en men z o e k t thans objecten, die die
gebouwen zullen decoreeren. Men zoekt werk voor een werkverschaffingsobject.
Men zoekt wanden die nog versierd, nissen die nog
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gevuld zouden kunnen worden. Maar de kern van het probleem ligt elders, zij ligt
zóó, dat men niet zoeken moet, noch mag, zij ligt daar dat men bij elk te bouwen
object v a n t e v o r e n met de timmerlieden, metselaars en electriciens, òòk een
glazenier, een beeldhouwer en schilders in het bouwplan opneemt en niet achteraf
hen bezig houdt met een werkverschaffingsobject. Het verschil in financiën is niet
zoo groot, maar het is een zeer wezenlijk verschil en het is juist dit verschil, waarop
het voor den kunstenaar aan komt. Zeven ton is nu weer voor een tentoonstelling
van Nederland in New York uitgetrokken. Na een jaar is het puin en rommel, zooals
Parijs een hoop brandhout is geworden. Het zal ook dan weer lintjes en eereprijzen
en diploma's regenen voor inrichters en inzenders. Maar dat helpt den kunstenaars,
die hier tijdelijk werk door vinden, uiteindelijk n i e t s . Het geld is weggegooid, omdat
het niet gebruikt is tijdens en met werk dat overal uit noodzaak dagelijks hier in eigen
land en elders wordt uitgevoerd.... en de liefde behoeft van den artisan, den
werkman-kunstenaar, die van den aanvang van het te bouwen object daarbij als
noodzaak moest zijn gevoeld. Komt die opdracht achteraf, dan is het eigenlijk eten
uit een goedgunstig toegestoken hand, dan beteekent dergelijk kunstwerk schijn
vergulden zonder meer, omdat het niet ontsprongen is aan de eigenlijke bron die
het leven en het werk duurzaam te voeden heeft.
J.G. VAN GELDER

Muziek
Maurice Ravel
(7 Maart 1875-28 December 1937)
Voor het groote publiek, dat zijn muzikale genoegens hoofdzakelijk betrekt van radio
en gramofoon, was Maurice Ravel vooral de componist van de ‘Boléro’, dat
tegelijkertijd opwindende en afmattende stuk, waarin de bekende uitspraak, volgens
welke de muziek een feest van de herinnering is, tot in het absurde in toepassing
werd gebracht. Het heeft mij altijd gespeten, dat juist Ravel dit stuk geschreven
heeft, want ook in de concertzaal is deze nimmer-falende sensatie zoo favoriet
geworden, dat men daarnaast Ravel's ander en zooveel persoonlijker werk bijkans
zou vergeten. De ‘Boléro’ was natuurlijk een vondst; het was in zekeren zin het ei
van Columbus: door op een rhythme assidu dezelfde melodieën te herhalen en dus
het verlangen naar de tegenstelling, welke de charme der muziek grootendeels
bepaalt, tot in het uiterste te prikkelen en tevens hardnekkig te weerstaan, brengt
men den hoorder in een nerveuzen toestand, welke gemakkelijk verward wordt met
het summum van muzikaal genot. Wanneer men naar de essence zoekt van Ravel's
werk, kan men zijn meest populaire composities eigenlijk zonder schade passeeren.
‘La Valse’ heeft kort na den oorlog op het publiek hevigen indruk gemaakt, in
hoofdzaak op buiten-muzikale motieven en dan nog wel op grond van een
misverstand. Men meende immers, dat Ravel in dit werk het naoorlogsche,
‘stervende’ Weenen had willen schilderen, terwijl het stuk in werkelijkheid met een
of ander tijdsbeeld niets had uit te staan. Ravel gaf de affecten weer, welke den
dans-roes vergezellen; zijn toondicht ‘La Valse’ is veeleer een pendant van C.M.
von Weber's ‘Aufforderung zum Tanz’, al is het dan ook een tragisch ‘gespleten’
pendant.
Het is natuurlijk gevaarlijk, thans reeds een selectie te willen maken in het oeuvre
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van Ravel en te voorspellen, welke van zijn werken door Vader Kronos in durende
bescherming genomen zullen worden. Doch het is mijn stellige overtuiging, dat
Ravel's later werk: zijn piano-concert bijvoorbeeld en de sonate voor viool en piano
(met de ‘blue’), waarin hij, onder indruk van zijn verblijf in New-York in 1928, zijn tol
aan de jazz-agonie rijkelijk heeft betaald, niet de duurzaamheid zullen bezitten van
zijn vroegere composities: de ‘Pavane pour une infante défunte’, ‘Jeux d'eaux’, het
strijkkwartet, de ‘Schéhérazade’, de ‘Miroirs’ en de Piano-Sonatine, de ‘Histoires
naturelles’, het ballet ‘Daphnis et Cloé’, de ‘Rapsodie espagnole’, de comedie ‘L'heure
espagnole’, ‘Ma mère l'oye’, het Trio en de phantasie lyrique ‘L'enfant et les
Sortilèges’. Deze werken zijn stuk-voor-stuk ònvervangbaar; zij kunnen alleen door
Ravel geschreven zijn. In later tijd heeft hij zich te zeer geassimileerd aan
contemporaine stroomingen, zijn muziek geraakte in den maalstroom der actualiteit
en het is zeer twijfelachtig of zij op den duur daarin zal boven drijven. Het
constateeren van deze verandering in Ravel's compositorische instelling behoeft
intusschen geen verwijt in te houden. De critiek is er maar al te dikwijls op uit, een
kunstenaar te binden aan de uitingswij ze, welke hij in zijn jeugd gevolgd heeft en
waarmede hij zijn naam gevestigd heeft. Toen Strawinsky de neo-classicistische
richting opging, werden fiolen van toorn over zijn hoofd uitgestort, alsof een
kunstenaar niet het recht heeft zijn eigen ontwikkelings-richting te bepalen; alsof hij
niet het recht heeft ouder d.i. a n d e r s te worden. De genialiteit van Maurice Ravel
kenmerkt zich o.a. door het feit, dat hij zichzelf nimmer heeft herhaald. Ieder van
zijn werken is een volkomen, evenmatig, afgerond geheel, dat door den componist
eerst uit handen werd gegeven, wanneer hij zeker wist, dat het tot in de finesses
was afgewerkt. Dit streven naar technische vervolmaking heeft hem wel eens (o.a.
van de zijde van Milhaud) den naam bezorgd, een academist te zijn, doch Ravel
heeft zich tegen dergelijke aantijgingen nimmer verweerd. Hij beoefende de muziek
als een edel handwerk en hij had een geestelijk-aristocratischen afkeer van die
componisten, die in een onbeneerschte en verkeerd begrepen spontaneïteit, maar
luk-raak alles neerschrijven, wat in hen opkomt. De jongere componisten en critici
(o.a. Auric en Jean Cocteau) werden soms kregel, wanneer zij zich met de
uiterst-geciseleerde, fijn en zorgzaam afgewerkte composities van Ravel
bezighielden. Zij vonden zijn muziek te gereserveerd, droog en gevoelloos. In een
merkwaardig posthuum artikel, dat vertaald in het Alg. Handelsblad verscheen (2
Januari j.l.), heeft Ravel uitdrukkelijk verklaard, dat volgens zijn meening de
veel-geprezen ‘eerlijkheid’ in de kunst niet eens bestaanbaar is. Het ging er Ravel
niet om, zijn gevoelens in muziek te ‘spuien’; hij hield integendeel zijn gevoelens
onder strenge contrôle en t r a n s f o r m e e r d e deze in klank, terwijl hij de
voorbijgaande opwellingen en aandoeningen streng gescheiden hield van de zuivere
inspiratie. Aan deze innerlijke zelftucht danken wij Ravel's meesterwerken. André
George schreef terecht in ‘Les Nouvelles Littéraires’: ‘Il était vraiment de la race des
artistes de France, ceux qui ne pensent pas qu'il faut besoin d'être violent pour se
montrer fort, ni débortant pour rester vrai’. Het is dan ook opmerkelijk dat de
glasheldere Ravel de meest diaphane sprookjes-muziek geschreven heeft: het
betooverende ‘Ma mère l'oye’, en dat hij er als geen ander componist in geslaagd
is, de onbezielde dingen tot leven te brengen: de klokken (is er mechanischer
materiaal?) in ‘L'heure espagnole’ en het speelgoed in ‘L'enfant et les sortilèges’.
Dat Ravel toch de groote hartstochten niet uit den weg ging, weten wij uit zijn
‘Rapsodie espagnole’, uit de dramatisch-geladen ‘Daphnis et Cloé’-muziek. Doch
in deze meesleepende muziek liet
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hij in zijn belangrijkste scheppingsperiode nimmer toe, dat door eenige exclamatie
de schoonheid, de Latijnsche ‘ordre et beauté’, werd gekwetst. Maurice Ravel was
in zijn gelukkigste oogenblikken - en hij heeft er vele gekend - een magisch
kunstenaar. Het musisch verantwoordelijkheidsgevoel en de strenge introspectie,
waarmede hij zijn werken schiep, zijn in het huidige Frankrijk helaas zeldzaam
geworden. Daarom gevoelen wij zijn verscheiden als een dubbel gemis.
WOUTER PAAP

Beeldende kunsten
Van Dongen - 1877-1937
Met de groote eere-tentoonstelling van Kees van Dongen's werk in het Stedelijk
Museum te Amsterdam heeft Nederland een eere-schuld tegenover dezen grooten
schilder afgedaan. Want, al is hij Franschman geworden en al is zijn werk volkomen
Fransch van inzet en allure, wij mogen zijn Hollandsche afkomst niet vergeten en
wij mogen er trotsch op zijn, dat deze landgenoot, zij het onder een anderen hemel,
een groot schilder werd. Een paar kleine tentoonstellingen van zijn werk, te
Amsterdam in de laatste 25 jaren gehouden, konden de beteekenis van zijn figuur
niet zoo duidelijk maken als deze groote, die een samenvatting van zijn leven geeft.
Wanneer men zich echter precies wil realiseeren, wat men aan Van Dongen heeft,
blijkt dat niet gemakkelijk te gaan, tenzij men zich van het vraagstuk afmaakt door
bepaalde kanten voorbij te gaan. Van Dongen is niet een diepzinnig schilder en
men kan hem beschouwen als een anti-intellectualist, als een schilder met een
vulkanisch temperament. Problemen, die wij met ons verstand zouden moeten
oplossen, stelt hij niet. Er is een openheid in zijn werk, die geen duistere hoeken
kent. Het zou dus niet al te moeilijk zijn, hem te leeren kennen, dus zijn deugden
en tekorten te zien. En toch...
Wie urenlang, steeds opnieuw geboeid, het werk van Van Dongen beziet, valt
van de eene bewondering in de andere om dit prachtige, feillooze, dit steeds weer
bewogen schilderen, dit schijnbaar speelsche en toch zoo verantwoorde coloriet,
de brillante, fascineerende kleur, den snellen, trefzekeren en vasten opbouw der
vormen. Dit is het wonder van het schilderen, zooals maar heel enkelen het kunnen.
En dit op zichzelf is al iets, waarom men Van Dongen een groot schilder kan noemen.
En, geheel afgezien van inhoud en voorstelling, welk een colorist is hij ook! Welk
een feest van kleur in alle noodzakelijke ordening! Hoe grauw en miezerig steekt
daarbij een vrij groot deel van de Hollandsche schildersproductie af. Hoe armetierig
is vaak die Hollandsche ‘soberheid’ en hoe levenloos die diepzinnigheid van velen,
die hun problemen met het penseel trachten op te lossen. Van Dongen brengt ons
weer het besef bij, hoe weinig coloristen wij hebben. Steeds grooter wordt de groep
der fijnschilders: is er nog plaats voor coloriet op de geschilderde inventarissen, die
zij met onuitputtelijk geduld samenstellen?
Wanneer wij weer vrij komen uit de overrompeling, die Van Dongen over ons
brengt, trachten wij ons te bezinnen op de innerlijke beteekenis. Dan zal het besef
opkomen, dat Van Dongen een schilder is van zijn tijd. Jan Engelman noemt hem
aan het slot van zijn aan den schilder opgedragen sonnet ‘peiler van den mensch
en schilder van zijn tijd’. Op de tweede kwaliteit zou, geloof ik, de meeste nadruk
moeten vallen, want in de portretten is steeds de uiterlijke verschijning het
belangrijkst, zonder dat het geestelijk wezen geheel veronachtzaamd is.
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Schilder van zijn tijd te zijn is geen eeuwige waarde: als de schilder niets schildert
dan zijn tijd, gaat zijn werk met zijn tijd te gronde en het kan later alleen nog maar
kunst- of cultuurhistorische waarde hebben. Zeker is een deel van dit oeuvre het
schilderij van den tijd in dien zin, dat het verouderen zal. En dat zullen juist die
werken zijn, die nu het gemakkelijkst aanvaardbaar zijn en die sensatie wekken om
de verbluffende, geraffineerde wijze van doen.
Maar aan den anderen kant zijn die werken van Van Dongen overvloedig, waarin
hij boven zijn tijd is uitgegaan en in een sterken greep het leven heeft saamgevat
tot een expressie, die geen beeld maar symbool is. Zeker, het is maar een klein
deel van het leven wat hij schildert; de armoede vindt in hem geen verbeelder en
de oude conciergejuffrouw uit 1902, het poovere menschje met het hondje op haar
schoot, hangt wat onwennig tusschen de weelde van avondtoiletten, maar dit kleine
deel heeft hij dan toch beleefd met een intensiteit zonder weerga. Treffend zijn deze
regels uit het tweede sonnet van Maurice Rostand voor Van Dongen:
Tout ce que nous avons d'amer et d'équivoque,
D'un pinceau décidé tu sus le mettre au jour.
Et tu seras celui qui fixa pour toujours
L'atmosphère brûlante où notre coeur suffoque.

Om zijn portretten vooral werd Van Dongen beroemd. Hij is daarin zichzelf niet
steeds gelijk. Sommige heel groote hebben voor het groote oppervlak niet genoeg
innerlijke belangrijkheid en naderen het affiche. Andere weer zijn subliem, zoowel
om het coloriet als om de persoonsuitbeelding. Het indrukwekkendst is wellicht het
groote portret van de dichteres De Noailles; het is voornaam als een Velasquez.
De echte, pure schilderskwaliteiten kan men het rustigst bewonderen in die
schilderijen, waarin de tijd geen rol speelt, enkele landschappen en bloemstillevens.
Wat kan men er meer van zeggen, dan dat ze alles geven, wat men er van kan
verlangen?
Een der allerschoonste doeken is, wat ‘La Révolte des Anges’ heet: de op een
divan zittende, half liggende vrouw in zeegroen gewaad, met naast haar het gele
bandje van France's roman. Zij heeft de oogen gesloten en rust op den rechter arm
tegen het kussen. Door haar gedachten gaat het gelezen sprookjesachtig verhaal
en het is of zij zelf zweeft in een onwerkelijke wereld.
Over zoovéél schilderijen zou nog wat te zeggen zijn....
Eén nuchtere vraag rijst ten slotte: is Van Dongen grooter dan eenig Nederlandsch
schilder, die minder ‘beroemd’ is? Wij gelooven het niet. Van geaardheid is zijn werk
1)
het best te vergelijken met dat van Jan Sluyters en met ouder werk van Leo Gestel.
Wij gelooven dat deze beiden de vergelijking met Van Dongen kunnen weerstaan.
Wat is op te vatten als een compliment voor alle drie!
J. SLAGTEE

Charles Roelofsz
Teekeningen bij Santee Landweer
Roelofsz, als teekenaar met de pen van kleine naaktfiguren, blijkt reden te geven
tot aandacht. Hij boeit en niet door het uiterlijk effect van dit werk. Het is vrij
eenvoudig van opzet. In de zwart gearceerde vlakken zijn de witte of halfwitte figuren
1)

In dien zin ook een uitnemende karakteristiek in de N.R.C. van 1 Januari 1938.
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het midden houden tusschen beeld en mensch. Er is een vleugje Grieksche sfeer,
maar niet meer dan een vleugje. Het kan een nog laat doorwerkende herinnering
zijn aan Italië en met name aan Carrà, den modernen schilder, wiens invloed vroeger
aanwijsbaar was bij Roelofsz. Hij is in deze teekeningen zich zelf. Ze zijn niet luchtig,
noch speelsch, er is iets zwaars en iets droevigs in als van een droom. Ze hebben
een raadselachtige melancholische bekoring, die in elk dezer blaadjes gelijk is. Ze
hebben deel aan dat onomschrijfbaar essentieele, dat we overal zoeken en zelden
vinden op zwerftochten. Ze zijn even dieper dan het oppervlak, waarin de meesten
zich bewegen. Daarom trekken ze ons mee en houden langer vast - en langer
vastgehouden dan gewoonlijk vragen we ons af hoe het komt, dat dit onmiskenbaar
zoo is. Er is vastheid in en iets van datgene, dat langzaam ontstaat, zeker van een
doel, dat geen naam heeft. Er waren grootere teekeningen met wat kleur.
Surrealistische vormen, die overal een beetje terug te vinden zijn (Dali, Masson,
Picasso, enz.), maar nergens zooals Roelofsz het doet. Door alles heen is zijn wezen
te bespeuren. Ook hing er het ontwerp voor de muurschildering in een kindersolarium,
dat als ontwerp verrassend is, omdat hij eenvoudig wist te blijven en tevens een
structuur voor het geheel vond, die van inzicht getuigde en niet putte uit de bravoure
en het improviseerende vullen met heirlegers van figuren, waar de school Nicolas-Eyk
haar verbluffende kracht in zoekt.

CHARLES ROELOFSZ

A.M. HAMMACHER

Rudolf Bremmer
Bij Nieuwenhuizen Segaar - Den Haag
Een overzicht van zijn werk overspant reeds bijna twintig jaren. Niemand ontkomt
aan den indruk van een ernstig en zuiver-willend kunstenaar, die geduldig en
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heid. Wagen doet hij niets. Hij doet het zekere en verzekerde. Hij heeft in dezen tijd
nog alle gepatenteerde trekken van den goeden braven Hollander. Hij is in zijn werk
stug, moeizaam, eerlijk. Wat er soms diepte aan geeft ligt ergens verdoken. Het is
meer het hardnekkig volhouden en de spanning, die daarin zit, het veel verzamelen
en opnemen, waardoor het werk een zekere vervuldheid krijgt. Men moet er in
doordringen langs een omslachtigen, veelmalen versperden weg om de goede
bramen te vinden. Het is ongetwijfeld van een karakter, dit aparte werk, dat weinig
onderhevig is aan inblazingen en vreemde winden.
Hiermede zou de critische waardeering kunnen, en volgens aesthetische zeden
moeten eindigen. Maar wij wagen het er eens op; er is aan alle werk nog een anderen
kant. Het leeft nu eenmaal mee in de wereld van nu. We zien het deel uitmaken van
een geheel, het geheel der gezamenlijke kunstproductie van dezen tijd, waarin alles
meedoet, de architectuur, de dichters, de muziek, de schilders, enz. Een-onnoemlijk
aantal factoren bepaalt de omgeving van den tijd, waarin een werk verschijnt. En
daarin is het werk van Bremmer Jr. vervat als een typisch late verschijning van een
kleinburgerlijke, 19de eeuwsche wereld, waarop eenige moderne principes geënt
zijn, o.a. een verhuiskamerde Vincent en wat de luchten en de achtergronden betreft,
een verkreukelden Cézanne. De sfeer van dit werk is die van den afgemeten vromen,
gerimpelden ernst, die van de deugdzaamheid, met stijgingen naar het straffe,
plechtige en gewijde. Het geduld daarin is op zijn slechtst gezien, dat van het
haakwerk en de breikous, van de huisvlijt. Op zijn best gezien is het de stilte, die
alle houterigheid en stijfheid, soms een beetje glans en mildheid kan geven, die
ontroeren kan. Maar er is altijd slecht gelucht in deze kamers, de kleuren zijn er
verschoten, de vormen gedeukt, wat in dit geval geen teeder bewogen gevoelens
wekt. Er is ook een bewust eigenzinnig verzaken van het schoone, dat ontkent wordt
of alleen innerlijk erkend, wat nog niet zeggen wil: bezeten. Maar nergens staat het
werk boven dit milieu, het zit er midden in en daarom kan het, waar anderen er zich
wel bij gevoelen, anders geaarden benauwen en drukken.
Benauwen. Want wie verlost ons van de oude schoenen in de schilderkunst?
Bremmer Jr. zeker niet. Wat bij Vincent van Gogh eens in een groote bewogenheid
gegeven is, wordt veertig jaar later nog altijd uit den treure nagepreveld. Maar nu
met den neus er boven op. Er is niets meer over van die bijzondere gesteldheid van
gemoed en geest, waardoor Vincent het motief kon grijpen en aangrijpend doen
worden en tot een der karakteristieke symbolen doen worden van een strijdvaardige
nieuwe kunstrichting. Heeft iemand dan niet het recht op zijn wijze er later toch nog
iets anders van te maken? Het feit echter, dat men zich tenslotte niet ontworstelen
kan aan zoo'n motief en er welbeschouwd toch niet een belangrijke nieuwe visie
mee openbaart, maar het symbolische en ruime van het motief van Vincent weer
terugvoert tot een soort protestantsche apotheose, van zuinig gedragen, maar toch
uitgeloopen en versleten schoenen, kenmerkt de geestesgesteldheid van het werk,
dat zijn bestaansrecht heeft, maar onder een doem lijkt geboren en te leven.
A.M. HAMMACHER

Dans
De balletten der Wagnervereeniging
Junimaand is een belangrijke datum geworden in de geschiedenis van de
Wagnervereeniging, die nauwelijks een jaar geleden tot stichting van een eigen
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schikbaar te hebben en tevens de danskunst met haar schat van oorspronkelijke
werken te dienen. De Renaissance van de balletkunst en de hernieuwde publieke
belangstelling hiervoor in alle beschaafde landen heeft dus ook bij ons weerklank
gevonden en deze, zeer toe te juichen poging, ook in Nederland scheppend werk
te verrichten is dus niet maar een toevallige omstandigheid, doch wel degelijk een
tijdsuiting.
Die eerste officiëele gala-uitvoering te Amsterdam werd de consecratie van een
streven en een jaar hard werken. Den uitvoerenden viel de hooge eer te beurt voor
de leden van ons Koninklijk Huis te mogen optreden.
Het balletprogramma bracht drie werken, waarvan het grootste, na de pauze
uitgevoerd, tot de choreografische wereldlitteratuur behoort; zijnde de
danspantomime Coppélia op de populair geworden muziek van Léo Delibes. Als
een artistiek ‘hors d'oeuvre’ werden de ceremonieele Festive Dances geschreden
- van dansen kan hier niet gesproken worden - erop berekend een zekere sfeer te
scheppen. Een reeks rijen, aangenaam voor het oog, met Renaissancecostuums,
van karakter zich goed aanpassend bij de prachtige melodieën van Henry Purcell.
Ten slotte de werkelijke creatie van dezen avond, voor den echten balletomaan
van het meeste belang, de première van een Hollandsch Ballet ‘Diana’ op muziek
van Alex Voormolen met een scenario en choreografie van de leidster der dansgroep
Yvonne Georgi.
Men kan in enkele jaren tijds geen traditie en geen dansschool scheppen. Holland
was tot nu toe, op muziekdramatisch zoowel als dansgebied, stiefmoederlijk bedeeld.
Enkele der vermaarde moderne balletten - Trudi Schoop, Jooss, de kleine groep
van Nemchinova - kwamen in de laatste jaren hierheen. Verder was men
aangewezen op de solovoorstellingen van enkele meer of minder bekende artiesten,
waaronder geen van eigen land een internationale reputatie konden verwerven. Het
is dan ook te begrijpen dat men voor het in het leven roepen van een nationale
balletkunst voorloopig op de medewerking van buitenlandsche krachten aangewezen
was en als zoodanig kan men de keuze van Yvonne Georgi, die elders haar sporen
verdiend heeft, waardeeren. Zij is zeer zeker een goede ensemble- en zelfs
solodanseres, geschoold door Mary Wigman en door haar werk in het Joossballet,
terwijl Amerika zich harer vooral herinnert als partnerin van den excentrieken maar
sterk persoonlijken Duitschen danser Harald Kreuzberg. Hoewel zij daarna ook,
voornamelijk in Hannover, als ‘Balletmeisterin’ werkzaam was, valt het echter te
betwijfelen of zij eveneens de aangewezen figuur is voor een zoo veelomvattenden
arbeid van leermeesteres, choreografe, leidster en tevens solodanseres die
voorloopig bij de Wagnervereeniging van haar gevergd wordt.
De korte opsomming van haar antecedenten toont reeds duidelijk aan dat Yvonne
Georgi, wier leidende rol het heele karakter van dit, ons eerste nationale ballet
bepaalt, voornamelijk geschoold is in de moderne Duitsche techniek, die er meer
een is van solo of groepdansen volgens de vrije en persoonlijke uitbeeldingsmethode.
Soms met zware symboliek en motieven aan de exotische danskunst ontleend (als
bij Wigman), soms meer pantomimisch (als bij Jooss); doch die ver af staat van de
klassieke ballettechniek die de basis vormt van het werk van alle groot e en alom
als de meest creatieve erkende groepen.
Beide richtingen hebben voor- en tegenstanders. En op beiderlei wijzen kan men
iets bereiken, al is het een vaststaand feit dat de groote werken der danslitteratuur
altijd op de klassieke wijze (hoe modern van aanvoeling die dan ook al zijn mag)
ver-
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tolkt werden, steunend op de Russisch-Fransche en Italiaansche methoden van
spitsen en teendans en lichte acrobatiek, elevatie, pirouetten, enz. Hiervoor is echter
grootere scholing en langdurige oefening van de uitvoerenden noodig, zooals het
bestaan van de zes tot tienjarige ‘rats de l'Opéra’ en de jeugdige fenomenen van
de ex-Imperale Russische scholen dat bewijzen. Het is dus misschien
noodgedwongen, dat men in Holland overgegaan is tot de vertolkingen volgens de
moderne Duitsche manier; men moet nu eenmaal roeien met de riemen die men
heeft en het moet erkend worden dat men tot een mooie prestatie gekomen is, in
aanmerking genomen de korte werk- en voorbereidingstijd.
Doch het is misschien goed in het oog te houden en dadelijk bij den aanvang te
verklaren dat er nog een zekere leemte is in de werkwijze van het nationaal
Hollandsch Ballet, dat wij allen een lang leven toewenschen, hopende dat bij een
gestadige ontwikkeling ervan ook acht zal worden geslagen op de zuiver klassieke
school en onderwijsmethode, die - de ervaring heeft het in alle balletcompagnieën
van de laatste kwarteeuw geleerd - nog altijd de beste basis vormt, zoowel van
training als uitdrukkingsmogelijkheid.
Gelet op deze restrictie, kunnen wij verder zonder voorbehoud het Ballet van
Voormolen roemen; de eerste werkelijk creatieve daad ook voor de wereldlitteratuur
van dit Hollandsch ensemble. Het is misschien jammer dat voor deze goede
balletmuziek het mythologische scenario van Diana's korte liefde voor den held
Aktaion genomen werd, dat reeds op zoo gelukkig wijze een vertolking vond in
Poulenc's ballet ‘Aubade", door Vera Nemchinova, toen nog op het toppunt van
haar kunnen, op onvergetelijke wijze vertolkt.
In het libretto van Yvonne Georgi heeft de choreografe de solodanseres wel wat
al te trouw gediend, zijzelve heeft zich de rol ‘op het lijf geschreven’ en het heele
ballet staat en valt met de vertolking van de Godinnerol. Aktaion's eerste gespeel
met de nimfen geeft een liefelijke inleiding. Jammer genoeg zijn de decors en de
costuums van den begaafden schilder Gerard Hordijk, die zoo een stemmingsvol
voordoek schiep, hier wat al te conventioneel. Eerst met het verschijnen van de
Godin, en in haar spel met den man, stijgt de dramatische spanning. Nicolai Orloff
toont zich een jongen danser van formaat, goed geschoold, met een prachtige
springtechniek, viriel en expressief. En het expressionisme van Yvonne Georgi ziet
men hier op het best. Zij is krachtig en teeder, fel en hartstochtelijk, goddelijk en
toch zeer menschelijk tevens. Diana beheerscht haar zachtere gevoelens, de Godin
mag niet aan de liefde, die des menschen is, toegeven. Met haar gevolg jaagt zij
den held voor zich uit om hem - zoo wil het de legende - tot straf met haar tooverkunst
in een hert te veranderen.
Over Purcell's Dansen, een fries van levende figuren, jonkvrouwen in zilverige
gewaden, pages in fluweelig zwart, is niet veel op te merken. Het is als een
ceremonieele hofdans, hoofsch en speelsch, aangenaam voor het oog in de
wisselende figuren, correct door het corps de ballet uitgevoerd.
De fantastische geschiedenis van Coppélius, den toovenaar-poppenmaker, met
zijn beeldschoone dochter Coppélia, die zelf een pop blijkt te zijn, is gecompliceerder
en stelt hoogere eischen van uitvoering, zoowel aan het ensemble als aan de
solisten, wier persoonlijkheid hier een goede kans krijgt zich te toonen.
Het scenario mag bekend verondersteld worden, hoewel minder dan de nog
steeds even populaire muziek, ideale dansbegeleiding.
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In het eerste bedrijf is goed de vroolijke stemming van de feestvierende dorpelingen
getroffen, met de verstoorde idylle van den dorpsjongen Frantz en zijn jaloersche
bruid Swanilda, die met hem twist als zij bemerkt dat zijn aandacht steeds maar
weer afdwaalt naar de bekoorlijke Coppélia, die onbeweeglijk aan een venster van
haar vader's huis zit. Rita Nauta, vermoedelijk een der weinige Hollandsche solisten,
beeldt deze figuur voortreffelijk uit en Orloff als Frantz toont zich opnieuw een
begaafd danser, waarvan men zeker voor de toekomst nog veel verwachten kan.
Ook Herbert Freund als de geheimzinnige en kwaadaardige poppen maker Coppélius
blijkt een goed karakterdanser in deze pantomimische rol.
In het tweede bedrijf, wanneer het den dorpelingen en den verliefden Frantz gelukt
is in de werkplaats van Coppélius binnen te dringen, verplaatst zich het accent van
jolijtigen dorpsdans naar de haast griezelige atmosfeer van een tooverkamer, waar
de geperfectionneerde poppen bijna menschelijk lijken. En inderdaad, zij bewegen.
Temidden van die figuren is de schoone Coppélia irreëel. Zij blijkt dan ook in
werkelijkheid een pop te zijn, het meest volmaakte werk van den ouden toovenaar,
die nu door een list wil probeeren de ziel van den verliefden Frantz in het
meisjeslichaam over te brengen. Het experiment gelukt, de schoone Coppélia wordt
allengs levend en deze episode wordt zeer goed door Yvonne Georgi uitgebeeld.
Dan komt snel het einde. In een strijd met zijn eigen schepping doodt Coppélius
de popvrouw door een onvoorzichtige beweging; zijn andere poppen dringen op
hem in, Frantz ontdekt zijn bruid Swanilda en vlucht met haar, de toovenaar,
krankzinnig van angst, ziet zich omringd en sterft. Met hem verdwijnt heel de
magische wereld die hij opriep. Blijven slechts de dorpelingen, die het gelukkige
jonge paar omringen.
Van een zuiver technisch oogpunt uit bekeken, en zelfs waar het aesthetiek van
opstelling en choreografie betreft, zou het niet moeilijk zijn hier en daar wat aan te
merken. Doch als een geheel liet dit ballet een goeden indruk na en dat dit resultaat
verkregen werd is op zichzelf al lofwaardig. Met de willige elementen, die dit nieuw
ensemble in zich bergt, zijn er veel mogelijkheden. Het is te hopen dat men voor de
verwezenlijking ervan met dezelfde geestdrift en ijver voort zal gaan, daarbij voor
nieuwe creaties gebruik makend van meer typisch eigen materiaal, dat zoowel in
de litteratuur, schilderkunst als muziek, voorhanden is. En dan zal een nationaal
Hollandsch ballet ook in het buitenland de aandacht kunnen verdienen.
CORNELIUS CONIJN

Boekbespreking
Letterkunde
J. Slauerhoff, De opstand van Guadalajara. Nijgh & van Ditmar.
Rotterdam, 1937.
Op het eerste gezicht maakt dit nagelaten werk van den betreurden Slauerhoff,
waarvan de lezers van E.M.S. de primeur hebben gehad, den indruk van een
operette. Maar wanneer wij dienzelfden achteloozen, speelsch-brutalen tekst op
ons laten inwerken, dan overvalt ons niet minder dan een huivering voor den afgrond
van desolatie waarin wij staren, voor dit volstrekt perspectiefloos ‘laatste woord’,
waarmee een jonge, ongemeen begaafde dichter afscheid van deze wereld heeft
genomen. Het is, of zijn overgevoelige visionnaire geest, in het clair-obscur van den
naderenden dood,
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nog eenmaal die menschenwereld scherp doorschouwde, om achter aller edelste
bestrevingen het raderwerk van een ieders particuliere driften, begeerten en
berekeningen in vol bedrijf te zien. En of geen illusie meer in hem heeft
standgehouden dan misschien deze ééne: in de goede trouw van den naïeven, niet
al te intellectueelen ‘enkeling’, hier verpersoonlijkt in een ambulanten glazenmaker.
In den glazenmaker met zijn glasschijven - ‘een gestalte met een kruis op den
rug en stralenbundels in alle kleuren van den regenboog gingen van hem uit’ hebben meer dichters hun evenbeeld gezien. Strindberg laat hem te zamen met
Indra's Dochter ‘Ein Traumspiel’ openen, en ook Jean Cocteau heeft in een zijner
tooneelstukken den glazenmaker, met zijn libellenvleugels als gereed ten hemel op
te stijgen, tot zijn uitverkoren held gemaakt. Slauerhoff geeft hem zijn plaats in de
zon bovenop een berg in de binnenlanden van Mexico en laat hem ‘blinken’ voor
de primitieve bevolking van de afgestorven stad Guadalajara. Had hij er door deze
namen niet een zekere geographische, en wellicht historische realiteit aan gegeven,
en had zijn rijk bloeiende journalistieke pen wat minder werk van de décors gemaakt,
we zouden ons dezen ‘Opstand’ even gaarne in een geheel fictief land hebben
voorgesteld. Den schuwen schrijver zal het vermoedelijk juist om die bonte
camouflage van al wat hij zonder blad voor den mond aan het adres van heidenen
en christenen, feudalen en revolutionnairen, volksmenners en Godszoekers te
zeggen had, minder aanstootelijk te maken.
Hij vond den grooten tegenspeler van den glazenmaker in de figuur van den
Indiaanschen priester Tarabana, die hem gebruikt en misbruikt voor zijn jaloersche
ambities, en in de onderdrukte en uitgehongerde Indianen-bevolking den eeuwigen
inzet van altijd hetzelfde spel. Doch wat de schrijver zijn vrome Indianen in den
mond legt, houdt wel zeer nauw verband met alle politieke en religieuse
ongerechtigheid, die sinds de christelijke jaartelling het werk der blanken is geweest,
tot met de jongste bloed- en bodemtheorieën toe. Wij geven de vrome zwarte
broeders vast geen ongelijk wanneer zij in hun eenvoud opmerken, dat de goden
van de blanken toch eigenlijk zelf ‘offers’ waren; Christus aan het kruis bijvoorbeeld.
En meer dan aan dit Indianengeval, hechten zich onze gedachten aan de velen,
die in onze cultuurlanden den ‘Verlosser’ kweeken - uit een gedwee mensch, zooals
de glazenmaker, of uit een nieuwe ‘leuze’ - op het oogenblik dat zij die noodig
hebben om zich aan de slippen van tabberd of stola, rok of uniform omhoog te
werken. En hem vervolgens, zoodra de revolutie spaak begint te loopen en de
aardigheid eraf is, prijs geven aan de menigte, welke, geslingerd tusschen ‘Hosanna
en kruist-hem’, tot alles bereid is. Gloedvol beschrijft dan ook de intellectueel
Tarabana de voordeelen van den kruisdood aan de bevolking van Guadalajara, die,
teleurgesteld in den glazenmaker aangezien hij zijn rol niet behoorlijk ten einde
vermocht te spelen - hij werd te deemoedig en erkende eerlijk zijn tekortkomingen
- met animo tot de executie besluit. Tarabana weet zich tijdens dit verheven
schouwspel uit de voeten te maken om, al doende leert men, zijn geluk elders te
beproeven. ‘Voor een nieuwe secte, religieus of revolutionnair, bestaat altijd wel
liefhebberij’, meent hij. En de kas van de ‘beweging’ neemt hij voor alle eventualiteiten
uit Guadalajara mee.
Het is ons duidelijk. Wellicht iets te duidelijk. Geslaagd kan men bij alle
bewondering voor Slauerhoff's tot het laatst toe krachtige pen en de waarachtigheid
van zijn persoonlijke uiting, deze paraphrase op ‘den mensch en de menschen’ niet
noemen. Daarvoor is het verhaal te hybridisch en, ofschoon men er het tragisch
levensgevoel achter erkent, niet grootsch van conceptie; het burleske domineert.
Maar wel is dit
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laatste werk op treffende wijze het getuigenis van een geboren dichter. Van een
die, gelijk de glazenmaker, altijd gereed schijnt tot de vleugelschitterende vlucht,
en altijd weer af moet dalen om ‘met het kruis op den rug’, zich onder de menschen
te begeven. De menigte, die hem zal toejuichen of voor het hoofd stooten al naar
het oogenblik wil, maar altijd den ‘ongelijke’ in hem moet haten, in het diepst van
haar naar gelijkheid hunkerend, massaal hart en hem nog met haar beste
bedoelingen, ongeweten, kwetst en de eenzaamheid injaagt, ook daar, waar hij
graag zou willen toeven.
Zóó zegt Slauerhoff het: ‘De zwerver, te zwak voor zijn beroep, die in een hoek
van zijn ziel vaak een geheim verlangen koestert naar een rustplaats, een
samenleving, waarin hij zal worden opgenomen’. Maar die dan in ‘een hinderlaag’
valt (de doode stad Guadalajara, waar men wel eens een verzetje kon gebruiken).
En heen moet gaan (met zijn dunne gekneusde vleugels op zijn rug) wijl hij pleegde
verraad aan zijn roeping (zijn individualisme). En dat wreekt zich....’
Het is wel met zeer bijzondere gevoelens, dat wij dit posthume werk van den
onvervalschten Dichter, ook daar, waar hij proza schreef, sluiten, zijn vroegen dood
als de oplossing begrijpen van het eeuwig onoplosbaar kunstenaars-conflict, en
denken aan zijn eindelijke rustplaats, waar den zwerver, die zijn roeping getrouw
bleef, geen hinderlaag meer bedreigt.
TOP NAEFF

Willem Elsschot, Pensioen, A'dam. P.N. v. Kampen en Zn (zonder jaartal).
Het is een legende, op laster af, dat het werk van den Vlaming Willem Elsschot,
toen hij met ‘Villa des Roses’ in Groot-Nederland debuteerde, niet dadelijk op zijn
bijzondere waarde zon zijn geschat. Ik herinner mij zelfs niemand uit dien tijd die
niet, openlijk en in onderlinge briefwisseling, van zijn ingenomenheid met den jongen
schrijver geestdriftig heeft getuigd. Hoe dit zij, Elsschot werd, na vele jaren van
quantitatief geringe productie, door de jongere generaties herontdekt. We mogen
zeggen, dat hij met Arthur van Schendel vrijwel de eenige overlevende is uit die
vroegere litteratuurperiode, van wien men als bij onderlinge afspraak geen kwaad
meer spreekt, omdat hun boeken - van geesteshouding schier tegengesteld - den
eerbied afdwingen aan begaafdheid van deze orde verschuldigd. Dit treft in het
geval Willem Elsschot des te meer omdat dit respect bijna uitsluitend het
vakmanschap geldt, de inhoud van zijn boeken is er allerminst op berekend de
goê-gemeente in het gevlei te komen. Populair is hij nooit geweest, en zal hij nooit
worden. Maar zijn vakmanschap is dan ook, gegeven een natuurlijk talent en sterk
temperament, verbluffend. Het is of deze schrijver, als de reus Gulliver op zijn reis
door Liliput, de menschenwereld op zijn handpalm neemt, haar met oogen die zich
nu letterlijk niets meer laten wijsmaken beziet, en dan die kleine menschen neerzet,
ineens waar ze staan moeten, ieder op zijn plan en plaats, en de belichting inschakelt;
een even helder als meedoogenloos licht. Ziet, zoo zijn ze, en zóó doen ze.
Marionetten? Neen, geenszins. Zijn adem heeft er het leven ingeblazen op het
oogenblik dat hij er op zijn hand het stof afblies. Ze zijn met leven geladen, en ieder
herkent er zijn buren, in het beste geval zichzelf in. Virtuositeit.... ook daarvan mag
men hier niet spreken. Maar wie kan voor het overige verklaren uit welke mengselen
van intuïtie, kennis, gevoels- en geestesleven een dergelijk meesterschap ontstaat!
Het schijnt zelfs zonder moeite te gaan, aarzelloos, doelzeker, een kegelaar die
achteloos mikt en met één worp alle negen treft. Men zou alleen het kladschrift wel
eens
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willen zien! Wellicht om met te grooter bewondering dit werk in zijn staat van
voltooiing te prijzen.
De novelle ‘Pensioen’ lijkt mij, op dit niveau en in vergelijking met zijn vorige werk,
niet Elsschot's gelukkigste greep omdat het verhaal even in den vorm hapert, het
valt in twee ongelijke helften en is voor het tweede gedeelte op een kleine truc
gebouwd: een ‘niet opgemerkte notitie in de marge van een officiëel stuk’. Dit kan
gebeuren in dagen van beroering en nonchalance, maar alles wat gebeuren kan,
is nog niet des schrijvers gading.
Met het eerste gedeelte staat de hoofdfiguur, de ‘moeder’, vóór ons, met al de
gebreken harer deugden, haar rusteloos inhalige moederliefde, die zij voor spot
draagt, haar fatale energie en de deerniswekkende successen welke zij daaraan
dankt; zij is kant en klaar.
In het tweede gedeelte wordt het van een karakter-comedie een intrigue-spel. De
moeder, in aanleg een Molière-figuur, geraakt meer en meer uitgeschakeld (op het
laatst is zij niet meer geheel compos mentis) de familie, de ‘Groote Raad’ zoogezegd,
die in zelfzucht overigens niet voor haar onder doet, treedt op den vóórgrond en zij
is het, die ten slotte met de door moeder gebakken peren blijft zitten. Het ‘pensioen’,
door de oude vrouw met voor niets terugdeinzende flair aan het kind van haar in
krijgsgevangenschap gestorven zoon ontfutseld, wordt na verloop van jaren door
den Staat voor hem teruggeëischt, in mindering van de lang beloerde erfenis der
anderen. Doch dit treurig resultaat van haar ijver dringt tot de boosdoenster zelf niet
meer door, in zalige onbewustheid en goed verzorgd mag zij haar dagen beëindigen.
Deze willekeurige uitschakeling van de hoofdpersoon verzwakt het slot. Want wij
zijn, door een hard en schijnbaar nuchter realisme héén, door een machtige, groteske
verbeelding geleid, beland in de regionen van het sprookje, waar loontje
onverbiddelijk om zijn boontje komt en de booze stiefmoeder op gloeiende kolen
moet dansen; in de regionen waar ons primitiefste rechtsgevoel ontwaakt.
En willen we daar ook eigenlijk niet wezen? Om al het andere wat dit wereldwijs
boek bevat (cynismen, die vooral met betrekking tot den dood anders te stuitend
zouden zijn) te kunnen aanvaarden met een lach, welke het lotgeval van deze
schrikbaarlijke ‘moeder’ meteen naar het rijk der fabelen verwijst.
TOP NAEFF

R. Herreman, Het Helder Gelaat. (Nijgh & van Ditmar N.V., R'dam, 1937).
Raymond Herreman heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. Een hachelijke zaak
is het een innerlijke ontwikkelingsgang, van breede allure (van ‘Het stomme
verlangen’, via ‘De onverhoedsche luister’ naar ‘Het heldere gelaat’) in een reeks
gedichten te verbeelden, die noch zuiver betoogend, noch zuiver beeldend genoemd
kunnen worden. Overigens, zelfs een geïnspireerd betoog is nog niet altijd poëzie,
evenmin als beeldspraak dat behoeft te zijn. - Er komen echter gelukkig in dit
bundeltje, ondanks het over het geheel nogal monotoon-pathetisch karakter, enkele
mooie verzen voor, van een gevoelige expressiviteit, waardoor de titel ‘Het helder
gelaat’ gerechtvaardigd wordt. In de overige gedichten is de helderheid, van
conceptie zoowel als van uitwerking, helaas tamelijk ver te zoeken. Alles blijft hierin
onduidelijk, nogal dik en overladen. Gezwollen zou hier niet het juiste woord zijn;
daarvoor zijn de verzen toch weer te oprecht. Op enkele plaatsen laat Herreman
zich echter wat al te zeer gaan, schiet hij zijn doel voorbij
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en komt hij tot een soort expressionisme, dat weinig overtuigend is. B.v. op pag.
10, in een der Liederen:
Uw heup duizelt naar uw lenden,
maar langs uw dij stort ik neer;
de bergstroomen die mij doorrenden,
monden uit in uw schoot als een meer.

(‘Doorrenden’ hier bovendien kennelijk om het rijm gebruikt).
In het laatste vers van de 1e groep van 7 gedichten (de cyclus bestaat uit 3
groepen van elk 7 gedichten) zegt Herreman:
Ik heb te hoog mijn lied gestemd,
want reeds was elke vreugd getemd
nog vóór de zang begonnen.

Zooiets geeft weinig waarborg voor gave poëzie. Een kenmerk van deze verzen is
verder ook een gebrek aan verzwegenheden, waardoor de woorden te druk worden
en te ondoorzichtig. Ook bij herlezing blijven de minder geslaagde verzen uit deze
verzameling troebel, als gevolg van onvoldoende beheersching van het materiaal,
materiaal hier tweeledig bedoeld, nl. als ‘inhoud’ (niet geheel gerijpte innerlijke
ervaring) en als taal. Wij worden dan ook ondanks de openhartigheid der belijdenis
niet overtuigd van de noodzakelijkheid van het wel zeer radicale slot: ‘Vaarwel aan
de poëzie’ en ‘Vaarwel aan mijn vrienden’. Het voorlaatste gedicht met zijn
aanvangsregels: ‘Reeds luister ik naar 't groeien van een klaarder zang’, ‘dan uit
mijn zwaar gebaarde verzen is te hooren’, is overigens een van Herreman's beste
prestaties.
Poëtisch zouden wij wellicht rijker geworden zijn wanneer deze dichter zijn driemaal
zeven verzen had verzwegen terwille van een drietal, dat dan de titels der
onderafdeelingen van den bundel met eere had kunnen dragen. (Zooals Jan Mankes
zei: Teekenen is weglaten). Doch Herreman's natuur neigt blijkbaar meer tot het
expansieve.
JOHAN DE MOLENAAR

Gerard Den Brabander, Opus 5. (N.V. Uitgeverij v.h. C.A. Mees, Santpoort,
MCMXXXVII).
Gerard den Brabander verzamelde onder dezen titel een 31-tal sonnetten over een
zeer groote verscheidenheid van onderwerpen (een greep uit de titels der verzen:
Vorstelijk ontwaken, Beenen van een bedrogen vrouw, Miliciana, De anatomische
les, Dood van Mad. de Pompadour, Man met ploertendooder, De verliefde dichter,
Proletarische vrouw). Technisch zijn deze verzen over het algemeen zeer knap,
van behoorlijke makelij, hoewel als verbeelding van het onderwerp niet overal even
sterk (meer over dan vanuit het gegeven). De sonnetvorm is wellicht gekozen om
van al de gevallen een zoo geserreerd mogelijk beeld te realiseeren, scherp van
contour, In vele Sonnetten is dan ook een gave gespannenheid bereikt; soms echter
blijven de verzen een eenigszins verbrokkelden indruk maken. Er is eenige invloed
van Rilke, tot wiens werk den Brabander zich blijkbaar sterk voelt aangetrokken,
getuige o.a. de vertaling van 23 verzen van Rilke, waarmede de 4e aflevering van
Helikon van het vorig jaar gevuld werd.
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hierdoor te zeer vervlakt. Er is vrijwel geen sonnet zonder een vondst, die van zijn
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talent blijk geeft. Het élan, waarmede deze ‘mengel-poëzie’ geschreven is, staat er
borg voor, dat wij nog veel goeds van den Brabander verwachten kunnen.
Intusschen is het moeilijk te zeggen waar nu precies zijn ‘fort’ ligt. Hij geeft soms
satire, die zeer geslaagd is (hoewel iemand als Jac. van Hattum mij hierin voorloopig
zijn meerdere lijkt); in het Sonnet voor Martien Beversluis een mijmerende melodie
vol teedere menschelijkheid; andere verzen hebben weer, met hun actualiteit, een
tendentieuzen inslag. En 't gaat hem alles vrijwel even gemakkelijk af. Een deel
dezer verzen, zeker de helft, blijkt op den duur echter meer waardeerbaar dan
genietbaar. De bewustheid, waarmede ze genoteerd werden, wint het nog even van
de mysterieuze aandrift. Dit zal wel de oorzaak ervan zijn, dat de gedichten ondanks
hun helderheid niet altijd even suggestief zijn.
JOHAN DE MOLENAAR

Jo Landheer, Donkere vruchten. Boosten & Stols, Maastricht.
De dichteres Jo Landheer is in onze litteratuur een stille, voorname verschijning. Zij
beschikt over vermogens, die, zelfs in een bovenbouwverschijnsel als de letterkunde,
tegenwoordig niet meer overal opgeld doen. Voor haar eerste bundeltje ‘Golven’
werd indertijd o.a. door Slauerhoff en Anthonie Donker aandacht gevraagd, doch
zij bleef een zeer afzijdige figuur.
Hoeveel doordringender echter is haar stille stem vergeleken bij die van de
hierboven besproken dichters. Het is als met zangstemmen. Er zijn er, die vlak aan
het oor veel lawaai maken, doch een zaal onmogelijk zouden kunnen vullen. Andere,
veel ‘kleinere’, stemmen dragen tot in de uiterste hoeken.
In vergelijking met het eerste verzenboek, dat zij publiceerde, is dit nieuwe
bundeltje nòg verstilder en nog meer als een aanhoudend mezza voce, zeer fijn
van nuanceering. Ook kleiner van omvang zijn deze gedichten en nog persoonlijker.
In ‘Golven’ kwamen nog wel sonnetten voor (in den nieuwen bundel staat geen
enkel gedicht, dat tot een dergelijken vorm uitgroeide), o.a. ‘Afscheid’, dat nog even
herinnerde aan Hélène Swarth op haar best, hoewel de pathetiek bij Jo Landheer
toen al direct veel ijler was. - De Golven zijn nu verstild tot een zachte rimpeling van
een volstrekt niet minder diep water.
Deze nieuwe verzen zijn niet opvallend door vormvastheid, integendeel, ze zijn
van een zeer broze materie, die echter geheel het uiterlijk is van een innerlijk, zeer
kwetsbaar, vol verholen teederheid. Geheel in overeenstemming met de innerlijke
bewogenheden zijn de verzen veelal elegisch van toon, met soms iets visioenairs
als in ‘Uitvaart’ (In Memoriam J. Slauerhoff II). Het is niet velen gegeven om met
zulke eenvoudige middelen, zonder de minste emphase, een dergelijk subliem vers
te schrijven.
Jo Landheer bracht (zeer concientieus) in dit boekje nog niet eens alle verzen
bijeen die zij gedurende de afgeloopen jaren publiceerde. Ik herinner mij o.a. uit
‘Elsevier’ een gedichtje, naar een Chineesch voorbeeld, dat prachtig was. Het is te
hopen, dat deze kleine verzameling, die nu alleen in een zeer beperkte, niet in den
handel zijnde, oplage gedrukt werd, door een herdruk in den handel gebracht zal
worden, zoodat het kringetje der ‘happy few’ niet al te beperkt behoeft te blijven.
Angst voor verpopulariseering, die deze kunstenares daarvan wellicht terug zou
kunnen houden, lijkt mij ongemotiveerd bij deze in hun eenvoud en zuiverheid
onaantastbare verzen.
JOHAN DE MOLENAAR
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Dr. J.D. Bierens de Haan, In gewesten van kunst en schoonheid. Arnhem, Van
Loghum Slaterus' U.M., 1937.
De philosophic van Dr. J.D. Bierens de Haan heeft van den aanvang af een sterk
aesthetischen inslag bezeten. Vandaar dat deze wijsgeerige essayist op zijn best
is, wanneer hij schrijft over onderwerpen, waarbij de kunst nauw betrokken is.
‘In gewesten van kunst en schoonheid’ bevat een achttal opstellen over thema's,
die betrekking hebben op de schilderkunst en de letterkunde, en die wij over het
algemeen met meer instemming en genoegen gelezen hebben dan vele van des
schrijvers wijsgeerige beschouwingen, waarin o.i. het idealisme al te dikwijls voor
een te zware taak werd gesteld.
In het bijzonder zouden wij de aandacht willen vestigen op het vijfde essay uit
den bundel, dat handelt over ‘Essentieele en decoratieve dichtkunst’. De daarin
door Dr. Bierens de Haan gemaakte onderscheiding tusschen een poëzie, die een
voor den mensch ‘onmisbare’ schoonheid voortbrengt (de essentieele dichtkunst)
- de schrijver noemt als voorbeeld Goethe's ‘Faust’ - en een schoonheid, welke onze
menschelijke existentie siert, maar niet in haar gronden geworteld is (de decoratieve
dichtkunst).
Het komt ons voor, dat dit onderscheid, indien het met gepaste voorzichtigheid
en ‘dialektisch’ wordt gehanteerd, van groote beteekenis zal kunnen zijn voor de
letterkundige kritiek en naast het onderscheid tusschen ‘litteratuur’ en ‘lectuur’ een
bruikbaar middel aan de hand zal doen om in den chaos der hedendaagsche litteraire
productie eenige ordening te brengen. Het zal dan echter, naar het ons toeschijnt,
noodzakelijk zijn dit onderscheid niet enkel op de poëzie te betrekken, maar ook op
het proza.
‘Sentiment en verbeelding’, zegt Dr. Bierens de Haan, op blz. 78 van zijn boek in
bovengenoemd opstel, ‘zijn de onmiddellijke werkkrachten, die het dichterlijk woord
in beweging brengen. Dit is de eene mogelijkheid. De andere is die der groote
stuwing uit de verborgen zielsgronden. Plato spreekt in de Phaedros van een mania
der Muzen en acht dat alle kwalitatief-groote dichtkunst uit deze mania opkomt.’
Wie naar deze onderscheiding de letterkundige productie meet, verkrijgt in elk
geval een rangordening, welke hem in staat stelt het ‘grootsche’ van het ‘gewone’
te separeeren en hij heeft daarvoor dan een dieper fundament dan dat wat ten
grondslag ligt aan de gebruikelijke distinctie tusschen de enkele ‘meesterwerken’
en de rest, waarbij zoo vaak louter ‘aesthetische’ motieven in den engeren zin van
het woord den doorslag geven.
In de ‘kleine bibliotheek van hedendaagsch cultuurleven’, waarin dit boekje van
Dr. Bierens de Haan opgenomen is, heeft het op één der eerste plaatsen recht.
ROEL HOUWINK
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LEONARDO DA VINCI, SCHETS VOOR DEN KOP VAN DEN HEILIGEN BARTHOLOMEUS - WINDSOR
CASTLE ROODKRIJT OP ROOD GEPREPAREERD PAPIER, 19.2 ×. 14.6 CM (1495-'97)
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De beteekenis van Leonardo da Vinci's heilige avondmaal in de
schilderkunst
Door Lodewijk Bosch
I
HET onderwerp is bijzonder ingewikkeld. Ik zal mij méér dan eenmaal genoodzaakt
zien gemeenplaatsen te gebruiken, daar, waar een uitgebreider ontwikkelen tot
grootere verduidelijking en zuiverder evenwicht zou zijn. Dit is te betreuren voor
fijnere denkers, die juist gemeenplaatsen plegen te ontduiken.
Het zal ook kunnen voorkomen, dat in mijn exposé zekere belangrijke gedeelten
in de schilderkunst anders behandeld worden dan het - zoo men zegt - den
rasschilder aangenaam is. Ik moet mij n.l. kortheidshalve reeds bij het begin op een
zeker plan plaatsen, waar verschillende gedachten en algemeen als juist
aangenomen waarheden - helaas onbekend aan vele schilders - stilzwijgend zijn
voorondersteld.
De schilderkunst is werkelijk een ongelooflijk mooi, maar ook een zeer gevarieerd
gebied van uitdrukkingsmogelijkheid. Wij zullen hier da Vinci niet volgen, wanneer
hij tot eiken prijs de schilderkunst als de schoonste en de hoogste wil verdedigen.
Wij moeten niet vergeten, dat tot op zijn tijd b.v. de muziek, nog lange niet de vlucht
had genomen, die men haar nu kan nawijzen.
Zóóveel variaties zijn er allengs in de schilderkunst geschapen, dat zij, elk voor
zich als een afzonderlijk instrument, gezamenlijk een machtige en rijkgeschakeerde
symphonie vormen. Hoe gaarne zoude ik willen pogen meesterwerk na meesterwerk
te analyseeren! Hoe gaarne zoude ik alle subtiliteiten hunner orkestreering in het
veld onzer aandacht brengen, onderzoeken waar hier de gratie domineert - en wat
is er al niet alleen over de gratie te zeggen! -, daar het geloof diep schokt, ginds het
sprookje droomt, elders de menschelijkheid ontroert, nog weer elders een kunstenaar
als een vulkaan in zijn werk uitbarst. En hoe zouden wij meegesleept worden door
de honderden kleine technische volmaaktheden, die ieder voor zich den vakman
en den werkelijken kunstbewonderaar eerbied afdwingen en in verrukking brengen!
Want schilderijen kunnen niet alleen op verschillende wijzen gebeeld, zij kunnen
ook steeds weer anders bekeken en beleefd worden. Bij ieder
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mensch is het verschillend. Niet alleen ras, stamsoort, milieu van geboorte,
gevoeligheid, geaardheid voor kunst zijn factoren, die op dit beelden, kijken en
beleven een belangrijken invloed uitoefenen, ook klimaat, geestelijke stroomingen,
actief in de plaats waar de kunstenaar of beschouwer leeft, of wel werkzaam ver
weg, doch waarvoor zij, hetzij bewust, hetzij onbewust zijn opengesteld, kunnen
zich krachtig laten gelden.
In onze geheele historie vinden wij bewijzen te over, dat niets onverwacht tot
stand komt en b.v. zoogenaamde uitvindingen door de samenleving grondig worden
voorbereid alvorens het individu ze realiseert. Geen waarlijk kunstwerk vormt zich
op andere wijze.
In de schilderkunst zien we, gewoonlijk op gelijke tijden en dikwijls in de zelfde
plaats, verschillende richtingen opkomen. Zij kunnen zijn velerlei en gevarieerd,
maar geen ervan staat op zichzelve. Zij verraden het verlangen tot de
in-beeld-brenging van emotioneele impulzen, welke de gemeenschap, waarin die
richtingen ontstaan, min of meer bewust ondergaat. Slagen de tot dat beelden
geroepen kunstenaars van zulk een gemeenschap erin, die richtingen fundamenteele
gevoelsbronnen van het soort te laten raken, dan kunnen er stijlen ontstaan als b.v.
de Barok, de Rococco, de Neo-Classieke, de Impressionistische, de Futuristische,
de Cubistische, de Surrealistische stijl enz.
Het mag misschien verbazing wekken, dat Futurisme en Cubisme fundamenteele
gevoelsbronnen raken. Wel worden zij bij uitstek door het verstand beheerscht,
maar men had ze nimmer kunnen creëeren, tot werkelijkheid maken, zonder
inderdaad te zijn gevoeld.
Op deze wijze kan men bijkans alleen reeds aan den stijl bepalen, welke
geestesgesteldheid een soort of ras domineerde, het tijdperk dat die stijl ontstond.
Kunst is vóór alles gevoel. Toch wordt zij eerst dan wezenlijk belangrijk, werkelijk
cultureel, indien zij harmonisch samenwerkt met de wetenschap. Want aldaar is het
streven gericht op een norm. Niemand kan er deze norm nauwkeurig omschrijven,
maar haar bestaan heerscht in alle takken. Zij is als het gevoel van het weten, als
het ideaal richtend naar een hooger, nobeler, bewuster mensch. Zij is wat de
wetenschap uit het zakelijk feitenverzamelen verheft tot wat haar oorspronkelijke
beteekenis is geweest: Verinnerlijking van den mensch door grooter bewustzijn, het
vormen van wijzen. Kunst zonder wetenschap mag treffend wezen, zij is onvolmaakt
en van nature oncultureel.
Voor zooverre in de geschiedenis der beeldende kunst na te wijzen, zijn er slechts
drie voorbeelden waar de kunst en de wetenschap zich op hun volmaaktst
benaderden: In de pyramide van Cheops bij de Egyptenaren, in den pruimeboom
bij de Chineezen, en in het Avondmaal van Leonardo da Vinci bij de Europeanen.
Een pyramide is een geometrische figuur. In hoeverre wordt zij nu een kunstwerk?
We kunnen natuurlijk vooraf bepalen, dat alle vormen en figu-
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ren, van welken aard ook, kunstwerken zijn. Het hangt er slechts van af uit welken
gezichtshoek wordt bekeken. Van onzen gezichtshoek uit bevat de pyramide van
Cheops de geschiedenis eener beschaving, waarbij in den simpelsten vorm zóóveel
wetenschappelijke vondsten tot majesteit zijn verheven, zóóveel bloei van wijsheid
en zucht tot verinnerlijking zijn geconcentreerd, dat grondige beschouwing ervan
de diepste ons bekende lagen van het gevoelsleven niet alleen raakt, maar ook
heftig ontroert.
Alle groote scheppers, dus bouwmeesters, zijn van nature mathematici. Dit is niet
te verwonderen, want wiskunde spreekt voor ons verstand op de helderste wijze
van de materieele constructie van het heelal. Maar hieruit volgt niet, dat een groot
wiskundige een schepper zou zijn.
Wij moeten echter nimmer vergeten, dat onze gedachtenwereld steeds blijft binnen
de wetten van ons eigen leven, in den uitgebreidsten zin bedoeld. Weliswaar doen
wij steeds nieuwe ontdekkingen, doch niets bewijst, dat er, ver boven het voor ons
oneindige, geen werelden bestaan, die door wetten beheerscht worden, welke niets
met de onzen te maken hebben en onafhankelijk daarvan kunnen existeeren.
De bouwmeesters scheppen dus slechts met die vormen, of dezulken daartoe
terug te brengen, welke het voor ons gebeeldde of te beelden heelal in ons bewustzijn
doet ontvouwen. Hoe meer er nu gezegd wordt in den eenvoudigst teruggebrachten
vorm, hoe grooter het kunstwerk.
De pyramide van Cheops is hiervan het mooiste voorbeeld. Wij vinden er onder
meer, dat zij een pyramide is van vierkante basis, georiënteerd (het oriëntatievlak
zijnde het meridiaanvlak inhoudende de as van de ingangspassage) Noord-Zuid,
met een fout van 4'35". Deze fout correspondeert met het 4700ste deel van den
horizonsloophoek of met het 1175ste deel van het quadrant; het is een tegenwoordig
zelden bereikte nauwkeurigheid. De meridiaan van de groote pyramide beschrijft
het meest de vaste landen en het minst de zeeën en deelt precies in twee gelijke
o

deelen de gronden van de aardoppervlakte. De parallel van 30 Noord, waarop zich
het centrum van de pyramide bevindt, beschrijft eveneens het meest de gronden.
Wanneer men de hoogte van de pyramide, zijnde 148.208 meter, een milliard
maal vermenigvuldigt krijgt men 148.208.000 km en de afstand van de aarde naar
de zon is 149.400.000 km met een onzekerheid van 70.000 km. En zoo kunnen wij
1)
verder gaan.
De eischen die de Egyptenaren stelden voor het samenvoegen in één vorm der
synthesen hunner beschaving, kunnen wij slechts door reconstructie terugvinden
en zulks op voorwaarde, dat onze eigen beschaving de hunne nadert, evenbeeldt
of overvleugelt. Bij de Chineezen is dit ietwat anders. De Chineezen hebben in dit
opzicht geschriften nagelaten die ons vrij uitvoerig inlichten over hetgeen zij noodig
oordeelden, alvorens een kunstenaar

1)

Zie Malita C. Ghijka, Esthétique des Proportions dans la nature et dans les arts, N.R.F. 1927.
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tot scheppen kon of mocht overgaan. Eigenaardigerwijze lijken die eischen in hun
grondbeginselen als twee druppels water op die welke Leon Battista Alberti
samenstelde. Alberti leefde van 1404 tot 1472 en wordt in de Italiaansche
geschiedenis geconsidereerd te zijn een evengroot genie als da Vinci.
Men mag aannemen, dat Alberti de Chineesche geschriften niet heeft gekend,
want het is eerst in de 17de eeuw, dat de chinees Lou-tch'ai che deze als een
Encyclopedie der Chineesche Schilderkunst verzamelde.
Wij staan hier eerder voor het immer verbluffende feit, dat alle groote civilisaties,
bijkans onafhankelijk van elkander, op de spits hunner beschaving gekomen zijnde,
altijd weer dezelfde elementaire principes terugvinden en als waar erkennen moeten.
Het eerst vinden wij bij de Chineezen melding van deze principes door Sie Ho,
die in 502 onzer jaartelling stierf.
Hij noemt er zes. Ongelukkigerwijze kan ik deze hier niet uitvoerig behandelen.
Zij zouden alleen al een maandblad ruimschoots vullen. Ik wil ze zelfs niet eens
opsommen, omdat zij, zonder commentaar, een ware abracadabra zijn. Zij bewijzen
echter, dat de Chineezen reeds een zeer hooge cultuur moeten hebben gehad en
een zeer zuivere voorstelling van kunst bezaten. Zij hebben, evenals bij de
Egyptenaren, een streng religieus en zeker niet minder philosophisch karakter. Zien
wij b.v. bij de Egyptenaren de merkwaardige wijze waarop zij hun beelden in de
muurschilderingen vastlegden, dan is zulks niet omdat zij geen diepte in een vlak
wisten te creëeren, (wij weten nu reeds, dat zij minstens evenveel, zoo niet méér,
van wiskunde afwisten dan de Grieken) maar omdat hun priesterkaste de bewegingen
1)
gebeeld wilde zien volgens bepaalde en vrij ingewikkelde wiskunstige formules.
Wat de Chineezen het allereerst van kunst verlangden was, dat hun kunstenaars
zich bewust waren van het wezen der Schepping. Deze bewustwording kan men
nooit verkrijgen door een simpelen aanleg voor teekenen of schilderen, evenmin
door het ontwikkelen van dien aanleg. Hier ligt mi. de groote fout die men te dikwijls
in Europa van kunst heeft: Een verbluffende virtuositeit vindt er in 't a l g e m e e n
méér bewondering dan een zuiver uitgebeeldde gedachte, en ook de Renaissance
was niet geheel en al vrij van dit euvel.
De Chineezen erkennen onmiddellijk, dat, om tot zulk een bewustwording te
komen slechts enkelen zijn geroepen. Men moet ermee worden geboren. Maar zij
voegen er oogenblikkelijk achter, dat men die bewustwording nooit tot zuiverheid,
tot harmonie kan brengen, zonder geduchten geestelijken arbeid.
Al hun groote kunstenaars waren dan ook vóór alles groote geleerden. Vergeten
wij bovendien niet, dat hun kunst nauw verbonden is met hun uiterst ingewikkelde
calligraphic Doch ook dát was nog niet genoeg. Zij moesten bovenal zuivere zielen
zijn. Alleen een zuiver mensch kan zuivere, een laag, een onontwikkeld mensch,
lage en onzuivere kunstwerken scheppen.

1)

Dynamic Symmetry The Greek Vase by Jay Hambidge.
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DUCCIO, HET HEILIGE AVONDMAAL (DOM MUSEUM, SIENA)

FRA ANGELICO, HET HEILIGE SACRAMENT (SAN MARCO MUSEUM, FLORENCE, OMSTREEKS
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XXX

LEONARDO DA VINCI HET HEILIGE AVONDMAAL IN DE REFTER VAN DE S. MARIA DELLA GRAZIE TE
MILAAN

SCHETSONTWERP VOOR HET AVONDMAAL, DETAIL VAK EEN PENTEEKENING TE WINDSOR (OMSTREEKS

1495)
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Zóóver gingen zij, dat Yen Song, minister van den laatsten keizer Song, dezen
bedrogen hebbend door in dienst over te gaan bij de mongolen Yuan, hoewel een
groot kunstenaar en calligraaf, zijn werken vernietigd zag. Iemand die een hoogen
post bekleedt, dus een ideaal vertegenwoordigt - en bijna alle groote kunstenaars
bekleedden er hooge posten - iemand die als zoodanig een laagheid begaat kan
geen zuivere werken maken, bedriegt den geest, doet zich anders voor dan hij
werkelijk is, zou op deze wijze lage gedachten helpen vastleggen en vereeuwigen.
En waar zijn werken kwamen zou de sfeer worden bezoedeld.
Wij zijn hier midden in het mysterie. Het mysterie van het beeld. Straalt het
zuiverheid uit, dan werkt het reinigend, bezit het onzuiverheid dan schaadt het de
ziel.
Velen zullen stellig meerdere malen hebben waargenomen hoe leelijke meubelen
een leelijke sfeer creëeren. Maar zelfs mooie meubelen, die langen tijd met lage
menschen hebben samengeleefd, radieeren een leelijke sfeer. Ik heb dit persoonlijk
meer dan eens met schrik geconstateerd, daar waar men het 't minst mocht
verwachten. Bij schilderijen is het precies hetzelfde.
En dit is geen overgevoeligheid. Het is slechts een verscherpen van den innerlijken
blik.
Waarom hebben de Chineezen hun hoogste Scheppings-ideaal in den
Pruimeboom gesymboliseerd? De esthetische conceptie der Chineezen is diep
beïnvloed door een bizondere philosophic der natuur. De menschen, de dieren, de
planten en bloemen, de insecten, de bergen, alles is er even gewichtig en de mensch
zeker niet belangrijker dan een plant of bloem. Aan de bron van het Heelal plaatst
de Chinees de actie der twee principes: Het Mannelijke en het Vrouwelijke.
Losgemaakt van hun oorspronkelijke eenheid, door hun verschillende verbindingen,
geven zij geboorte aan de vormen van deze wereld. De hemel komt overeen met
het Mannelijke principe, de aarde met het Vrouwelijke. Een vermenging van het
Mannelijke en Vrouwelijke doet de dingen geboren worden: de planten, de dieren,
de menschen. De Chineesche gedachten zijn als 't ware onafscheidelijk der Natuur.
Zoo is de bamboe het beeld van de wijsheid, de den het idee van de wilskracht en
het leven, de pruimeboom in bloei, een harmonische vereeniging der twee principes:
1)
Het Mannelijke en Het Vrouwelijke, hij is de maagdelijke reinheid.
Er is een uitvoerige beschrijving der Chineesche Heelal-symboliseering in den
Pruimeboom, maar ik zou er slechts een zeer beknopt overzicht van kunnen geven,
dat toch nog weer te lang zou worden. Che Tchong-jen onder het pseudoniem
Houa-Kouang moet een moraal wijsgeerige verhandeling van het zinnebeeld van
den Pruimeboom geschreven hebben, die ik overal heb gezocht, maar die volgens
den professor in de Chineesche Kunstgeschie

1)

Raphaël Petrucci, Les Peintres Chinois, Paris, Henri Laurens edit.
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denis aan de Sorbonne, den Heer Pelliot zelfs niet in het laatste werk van Sirén
wordt genoemd.
Wij, Europeanen, hebben niet minder een soortgelijken drang tot symboliseeren.
Vinden wij niet o.a. in Italië Joachim de Flore, een visionnair philosoof, gestorven
waarschijnlijk in 1207, die de wereld in drie perioden verdeelde? De eerste behoorde
aan den Vader, waar de mensch leefde onder de strengheid van de Wet in
gedienstige onderworpenheid. Aldaar bloeiden de brandnetels. De tweede periode
behoorde aan den Zoon, waar de mensch leefde onder het regime van de gratie in
kinderlijke gehoorzaamheid. Aldaar bloeiden de rozen. De laatste periode was die
van den Geest. De mensch leefde daar noch in gedienstige onderworpenheid, noch
in kinderlijke gehoorzaamheid, maar in het volle bezit van de Liefde en de Vrijheid.
1)
Aldaar bloeiden de lelies.
De invloed van Joachim, ook ten tijde der Hoog Renaissance, is zeer groot
geweest. En zijn symboliseerende uitlegging door de kunstenaars der Renaissance
dikwijls in dien zin op hun doeken vertolkt. Maar ook de invloed van Plato en
Aristoteles heeft er krachtig ingewerkt. En zooals wij aanstonds zullen zien is in het
Avondmaal van da Vinci, een abstractie in beeld gebracht van ideeën, die, hoewel
altijd weer met de gronsbeginselen der andere civilisaties hetzelfde, toch een eigen,
een Europeaansche zienswijze hebben gecreëerd.
Wij hebben zooeven Alberti genoemd in verbinding der zes Chineesche Principes.
Hij is als de moreele vader der Renaissance te bezien. Hij is het geweest die heftig
is ten strijde getrokken tegen het kweeken van schilders zonder geestelijken
grondslag. Hij meende, dat alleen de hoogst ontwikkelde en de fijnst afgestemde
wezens in staat waren werkelijke kunst te scheppen. Zijn invloed op de kunstenaars
en niet minder aan de hoven is enorm geweest. Maar niemand heeft hem zoo
waardig en werkelijk begrepen als da Vinci. Alberti wordt dan ook als de geestelij
ke vader van Leonardo beschouwd.
Het zou in de reden liggen, indien wij thans een kleine beschrijving van da Vinci's
leven gaven en het zou nog beter zijn, indien wij poogden eenigermate den tijd
waarin hij leefde te reconstrueeren. Maar ik zou liever, ook al om niet te uitgebreid
te worden, bij de gedachten willen blijven.
Er is een thèse, wier oorsprong gezocht moet worden in een beweging, die zich
aan de Universiteit te Parijs ontwikkelt en waarin beweerd wordt, dat de
Florentijnsche werken min of meer liniair zijn, omdat welhaast alle groote meesters
goudsmeden waren en er altijd iets ‘bronzigs’ in hun werken is na te wijzen. Vooral
Verrocchio wordt hiervoor nagewezen en eveneens zijn leerling Leonardo.
Ik heb daaromtrent een andere meening. Ik heb n.l. na langdurige studies in
musea van verschillende landen opgemerkt, dat hoe meer een kunstenaar poogt
zich geestelijk uit te drukken, hoe meer hij tot teekenen en hoe minder tot schilderen
komt. In Holland kan b.v. naar van Konijnenburg en Toorop

1)

Fred. Bérence, Raphael, Payot Paris 1936.
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worden verwezen, om nog niet te spreken van de jongeren bij ons, die zich
tengevolge hunner geestelijke conceptie geroepen zagen eer door middel van lijnen
dan door kleuren aan hun gevoelens uiting te geven. Bij de Primitieven van alle
landen, alwaar een geestelijke stuwkracht domineerde, is de teekening veel
nadrukkelijker dan de kleur. Van de Egyptische kunst, door de priesterkaste geleid,
is hetzelfde te zeggen, evenals van de werken der Chineezen. De Florentijnsche
School - waar da Vinci gevormd werd - doet voor deze merkwaardigheid niet onder.
Haar werk is ontegenzeglijk meer gekleurde teekening dan ware schilderkunst. Dit
is m.i. niet te wijten aan het bronzige hunner goudsmids-afkomst. Het is een bewijs,
dat het leven er geestelijk op een hooger pijl stond dan bij dat der Venetiaansche
School.
De Venetiaansche School is een voorbeeld bij uitnemendheid van werkelijke
schilderkunst. De kunst die alle ras-schilders in extase brengt. De kleur is er boven
alles overheerschend. Edoch haar richting is eer een zich reinigende zinnelijkheid
dan een geestelijke expressie. Wat wilt u, werpen de ras-schilders tegen, beeldende
kunst is visueel, dus noodgedwongen zinnelijk. Al naar den aanleg en geaardheid
van den beschouwer zal hij of tot deze of tot gene school zijn aangetrokken. Wij
kunnen ook deze vergelijking maken: De Florentijnsche School ging van den Geest
tot de materie, en volgde hier willens of wetens het voorbeeld der groote perioden
van de Egyptenaren en van de Chineezen. De Venetiaansche School van de aarde
tot den Geest, maar aangezien zij zich de geestelijke tucht niet wist op te leggen,
konden haar werken schitteren door praal, treffen door intimiteit, nimmer kon zij
doen ontroeren door den Geest.
De Venetiaansche School is, tengevolge van haar kleur, ontegenzeglijk warm
voelend en menschelijker. De rijke schakeeringen die zij heeft weten te bereiken,
streelen de oogen en niet minder het gemoed. Moge Veroneze beschouwt worden
er de grootste vertegenwoordiger van te wezen, Titiaan zal het meest tot de harten
spreken.
Niemand zal durven beweren, wanneer hij in het Louvre staat tegenover ‘Het
Bruiloftsfeest van Cana’ of ‘Het maal bij Simon den farizeër’ van Veroneze, dat men
hier niet te doen heeft met een machtige, ja zelfs aristocratische schilderkunst. Maar
het aristocratische is meer wereldsch dan geestelijk. En wie zal niet in den
beschaafdsten vorm van het woord genieten van ‘Antiope Endormie’ door Corregio,
hangend in dezelfde zaal? En wie wist de kleuren intenser en stralender en
harmonischer te distribueeren dan Titiaan? Maar reeds gedurende zijn leven werd
Titiaan verweten, toen hij ouder werd, af te wijken van volgens zuiver harmonische
kleurwetten te scheppen. Het was zijn warm voelend hart, dat hem meesleepte zijn
wonderlijk ontwikkeld kleurgevoel van de ideale kleurdistributie weg te leiden. En
het is gewis als zoodanig, dat hij een enormen invloed op Rembrandt heeft
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gehad. Evenals de ten tijde van da Vinci bestaan hebbende zeer mysterieus
philosophische, zoo niet mystische onderzoekingen naar de beteekenis van het
Licht, en dat Rembrandt op zijn visueele wijze in een sprookjeswereld heeft
omgedroomd.
Men kan altijd zeker zijn van het volgende: wie uitgesproken de Venetiaansche
School prefereert heeft een zinnelijke beschouwing van het leven, wie aan de
Florentijnsche School de voorkeur geeft, een geestelijke. En aangezien het aantal
zinnelijken veel grooter is dan het aantal geestelijken, zal de richting der
Venetiaansche School het in aantal winnen. Het is daarom ook niet te verwonderen
dat de schilders in 't algemeen da Vinci óf eenvoudig negeeren óf heftig aanvallen.
Wij stellen ons derhalve de vraag: Is da Vinci een rasschilder? In den zin als
Rembrandt, Titiaan, Veronese, Velasquez, Goya en anderen, moet hierop
ontkennend worden geantwoord. Ook zijn productie tegenover die van deze
grootmeesters is om zoo te zeggen miniem. Hij was niet vruchtbaar in aantal. Doch
wij voegen er onmiddellijk achter: da Vinci was een schilder en bovenal een
kunstenaar in de ideaalste beteekenis van het woord, hetgeen wij van de anderen
niet zoo nadrukkelijk kunnen verzekeren. Terwijl de anderen in vele en veelzeggende
wijzen onze bewondering afdwingen, ons gemoed treffen en ons bezielen, vinden
wij bij da Vinci de directe en sterk geteekende lijn het Ideale en Verhevene
harmonisch te realiseeren met de aan de menschen ter beschikking gestelde
middelen.
Voor de schilders is een ander vraagstuk aan te roeren. Wat het schildervak
betreft is er van verschillende grootmeesters veel te leeren. Echter, aangezien de
meesten niet den idealen weg (d.w.z. den door den mensch gelouterden geest in
den mooisten aardschen vorm gecreëerd) tot richtsnoer namen, doch op een
persoonlijke, nadrukkelijke manier van de verschijnselen getuigenis aflegden, kan
bestudeering hunner, zonder grondige voorbereiding van het wezen der
verschijnselen in het algemeen, met andere woorden, zonder kundige philosophische
opleiding, den schilder op een gevaarlijke wijze beïnvloeden. Want hij zou, al spoedig
onder den invloed van den bestudeerden meester komende, zichzelf niet behoorlijk
kunnen plaatsen, controleeren. Te dien opzichte telt de schilderkunst in alle tijden
legio voorbeelden.
Het wonderlijke van alle ideale kunst en denken is, dat hun beoefenaars
onpersoonlijk leiden, hetgeen in het wezen der dingen blijkt te zijn, waar men den
Leider, den Schepper, zich overal kan zien manifesteeren, zonder ergens in persoon
zichtbaar te worden.
Hij, die da Vinci bestudeert, behoeft niet bevreesd te zijn door het persoonlijke
van den meester te worden beïnvloed. Al zijn werken en nagelaten geschriften
doelen op een duidelijk domineerende verwezenlijking van het geestelijk ideaal. En
wij leeren, dat we, al studeerende, een enorme voorbereiding en alzijdige
ontwikkeling noodig hebben, willen wij daaraan kunnen
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beginnen. Vinci is, behalve vele andere dingen, een waarachtige, want onpersoonlijke
leermeester.
Het merkwaardige van Leonardo's schilderijen - waarvan er door de vakkundigen
slechts een zestiental als authentiek worden erkend - is, dat ze allen én iets definitiefs
van het geestelijk ideaal én iets definitiefs van het schildervak vertellen. De meester
heeft weinig gecreëerd, maar het is uiterst belangrijk. Lezen wij ‘Les Maîtres
d'Autrefois’ van Fromentin, dan bespeuren wij tot onze niet geringe verbazing, dat
deze zeer gecultiveerde en grondige criticus slechts een twaalftal werken van
Rembrandt kan vinden die schilderkunstig historisch iets belangrijks hebben verteld.
En dit is om en nabij van alle grootmeesters te zeggen.
Wij, Hollanders, opgevoed in de kunst van Rembrandt en dus ten zeerste door
diens innige en warme menschelijkheid beïnvloed, kunnen slechts met moeite
aanvaarden de aristocratische, bijna koele, vergeestelijkte hoogte van een genie
als da Vinci en zulks is ons lang niet altijd mogelijk, vermits een mensch alleenlijk
datgene begrijpen en aanvoelen kan wat in hem ontwikkeld of in kiem aanwezig is.
Om die redenen lijkt het voor ons Hollanders ondoenlijk over een werk als het
Avondmaal van da Vinci te spreken, zonder eerst essentieele opmerkingen over
kunst en over andere groote meesters te hebben gemaakt. Anders meenen wij het
onmogelijk een volmaaktheid in het Avondmaal bereikt, zoo hoog boven al het
andere uitstekend, omvangrijk te kunnen aanvoelen.

II
Zooals bekend is het Avondmaal in fresco geschilderd. Het fresco is een schilderen
in natte pleisterkalk en het is bij uitstek geschikt voor de inbeeldbrenging van religieus
epische voorstellingen. Inderdaad is het fresco de vergeestelijkste
uitdrukkings-mogelijkheid, die wij in de schilderkunst vermogen na te wijzen. Hoewel
niet absoluut noodzakelijk, vooronderstelt het een groote oppervlakte, waarop uit
den aard der zaak moeilijk kunnen verwerkt worden enkelvoudige portretten,
stillevens en landschappen, genres in hetwelk de schilderkunst van heden gedoemd
is zich te oriënteeren door verburgelijking en verindividualiseering van idealen,
welke, indien anders d.i. massaal domineerend, inspireeren zouden tot de diepste
en verhevenste gevoelens, door een mensch te ondergaan, en aldus in beeld
gebracht, epische vormen aannemen.
De materie van het fresco is niet gelijk die der olieverf vettig, het aardsche
herinnerend, maar pastel-, krijtachtig, het hemelsche symboliseerend. De gamma's
die erin worden bereikt, kunnen zóó uiterst subtiel zijn, zonder in verweekelijking te
vervallen, dat het daarmee uitgebeelde reeds als het ware automatisch op een
hooger plan komt te staan.
Tot de direct tot het gemoed sprekende warme menschelijkheid, welke

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

162
men met olieverf; indien juist aangewend, kan uitdrukken, geeft het fresco geen
gelegenheid. Daarentegen kan men er gemakkelijker deze menschelijkheid mee
vergeestelijken.
De materie eischt een volkomen kennis van het schildervak. Het leent zich niet
voor oefening en experimenteeren, waartoe de olieverf eerder mogelijkheid verschaft.
Retouches zijn uiterst moeilijk, bijna in 't geheel niet aan te brengen. Men moet dus
wat gezegd wil worden wel doordacht, het voor te stellende grondig uitgewerkt
hebben, vóór men tot executie kan overgaan.
De invloed van het klimaat mag bij het fresco niet worden onderschat. In zuidelijke
landen, waar de kleuren dikwijls aan het pastel herinneren, zal de gedachte aan het
fresco meer gelegenheid hebben bij de kunstenaars in te werken, dan zulks zou
geschieden bij die van het noorden, waar de kleuren vetter en contrast voller zijn.
Da Vinci, wiens leven voor een groot gedeelte met proefnemingen is doorgebracht,
heeft bij de uitvoering van zijn Avondmaal ook in het fresco willen experimenteeren
en het resultaat is geweest, dat hij reeds gedurende zijn leven heeft kunnen nagaan
daarmede te hebben gefaald. De oorzaak van deze mislukking kan niet met zekerheid
worden bepaald. Vaststaat, dat de muur in elk geval slecht geprepareerd bleek te
zijn en ook is beweerd, dat da Vinci, om tot grootere perfectie te geraken, olieverf
heeft angewend, wat, zooals bekend, nooit anders dan schadelijke gevolgen kan
meesleepen. De aanwending van olieverf wordt echter door den laat sten restaurateur
Cavenaghi tegengesproken. Hij heeft verklaard, dat noch in het origineel, noch in
de overschilderingen oliebestanddeelen zijn gevonden. Het fresco is volgens hem
in zuivere ‘tempera forte’ uitgevoerd.
Het lokaal waarin da Vinci's Avondmaal is geschilderd, heeft in den loop der
eeuwen veel van vocht te lijden gehad. Maar eerst hebben vandaalhanden in den
muur waarop zich het fresco bevindt een gat geslagen ten einde er een deur te
plaatsen en daardoor het midden-onderdeel der schildering verwoest. Voor de
terugvinding der schematische constructie is dit zeer te bejammeren. Vervolgens
hebben charletan-restaurateurs gelegenheid gekregen de vernietiging van het werk
voort te zetten, maar zijn hierin - gelukkig - niet volkomen geslaagd, want telkens
werd tijdig opgemerkt welk een schade zij aanrichtten. Bij den inval in Italië door
Napoleon is het lokaal als fouragestal en opslagplaats gebruikt en niet als
paardenstal, zooals valschelijk is verbreid. Er moet ter eere van Napoleon worden
gezegd, dat hij uitdrukkelijk had verboden het vertrek in welke hoedanigheid ook te
bezigen, maar van deze order werd geen notitie genomen. Eerst in 1908 is prof.
Cavenaghi na een uiterst minitueuzen en vakkundigen arbeid erin geslaagd de
restauratie zoo goed en zoo kwaad mogelijk te verwijderen, gevallen schilfers op
hun plaats terug te brengen en heeft men de zaal waarin het Avondrnaal is
geschilderd de verzorging gegeven, die het behoefde en verdiende.
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Want, hoewel het fresco veel te lijden heeft gehad en zich in vrij gehavenden staat
bevindt - en dit is zéér merkwaardig - heeft het niets van zijn magistrale kracht
verloren. Ieder kunstgevoelige die ervoor komt te staan, ondergaat een
onbeschrijfelijke emotie. Het werk, zelfs nog in dezen gehavenden toestand, straalt
iets wonderbaarlijk verhevens en gewijds uit. Het rukt den beschouwer uit elke
1)
wereldsche en zelfs esthetische levensconceptie en brengt hem in een sfeer van
geheiligdheid, zooals alleen het contact met een heilige of met het Goddelijke zou
kunnen bewerkstelligen.
Bij alle landen, naties of rassen, zoowel in Egypte, in Indië, in China, in Griekenland
als in Europa vindt men steeds in hun groote bouw- en kunstwerken uit de hoogste
perioden hunner beschaving de belijdenis eener zooveel mogelijk nauwkeurige
weerspiegeling van hun wereld-ontwerpsbesef. Geen kunstwerk is waarachtig ideaal
en cultureel, zonder dat daarin tot grondslag zijn verwerkt de in zijn ontstaanstijdperk
bekende wetten van het universum. Hoe meestelijker en gevoeliger die wetten zijn
verwerkt, hoe belangrijker het kunstwerk.
Egypte heeft het in pyramide-vorm teruggebracht en wij hebben zooeven
eenigermate kunnen zien op welke manier. Is Egypte gekomen tot een
mathematische driehoek abstractie, Griekenland tot de dynamische rechthoeken,
China tot een mystisch philosophische bloemsymboliseering, Leonardo is gegaan
naar de zielkunde, naar het mysterie van den mensch zelf. Beeldde Egypte de
vreugde van het bewustzijn in de geconcentreerdste en simpelste heelalconstructie,
beeldde Griekenland de geheimzinnige basiswet der ontwikkelder
levensverschijnselen, beeldde China een natuurpoëtische symboolaanschouwing,
da Vinci beeldde de Christustragedie, in de beteekenis die het Christengeloof den
mensch stelt tot middelpunt dezer aardschepping. Want staan wij tegenover zijn
Avondmaal, dan bevinden wij ons midden in de tragedie, waar de voorstelling, in
tegenstelling met alle andere Avondmalen, eer een middel werd dan een doel. Wat
Vinci's Avondmaal onderscheidt der anderen is, dat het niet alleen voorstelt de
Christenen tegenover Christus, maar de tragedie van den mensch in al zijn bijna
kinderachtige onwetendheid en betweterigheid tegenover het Goddelijke.
Inderdaad, in heel de schilderkunst, vanaf onze jaartelling tot aan da Vinci, met
de Primitieven aan de spits, zijn de voorstellingen geloofsbelijdenissen, maar nergens
in de zuiver klassieke beteekenis van het woord: w e r k e l i j k d r a m a .
In geen der nagelaten geschriften van Leonardo hebben wij iets kunnen vinden
dat positief wijst op een philosophische levensaanschouwing. Hij is als een goed
katholiek gestorven. Echter Leonardo werd ervan verdacht - volgens Vasari - een
religieuse theorie te bezitten die geen enkele overeenkomst had met het erkende
geloof. Vasari heeft dit in zijn tweede editie verzacht, aangezien da Vinci als goed
katholiek is gestorven. Wat wij gemak-

1)

Zie Etienne Souriau, L'Avenir de l'Esthétique, Alcan, Paris 1929.
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kelijk kunnen reconstrueer en is, dat hij zich gedurende zijn leven aan
natuurphilosophische meeningen heeft schuldig gemaakt, die hem het leven hadden
kunnen kosten, gezien de fanatieke vervolging in zijn tijd der christenen onder de
christenen, een contradictie die men in alle tijden en gelooven terugvindt.
Het is niet misplaatst hier te herinneren, dat da Vinci een voorganger is geweest
van Copernic (Gravitatie), van Kepler (Tinteling der sterren), van Matzlin
(Zonneweerspiegeling), van Halley (Passaatwinden), van Galilei (Beweging). Men
vergete niet dat in hem is te groeten den voorbode van Commandus en van
Maurolycus (Zwaartepunt van de pyramide), den opvolger van Archimedes (Theorie
van den heftboom), den voorbode van Castellus (Beweging van het water), van
Lavoisier (Verbranding en Ademhaling). De balistiek vindt bij Leonardo het
stoomgeschut, het laden door den staart en het patroon van onze geweren, de
luchtvaart het idee van de vliegmachine. Men vindt in zijn oeuvre den juisten vorm
der stoompomp, den slinger van het uurwerk, den pletmolen, de donkere kamer,
de parachute, het duikerspak, onze kanonnen, het compas met evenredige
1)
middelpuntsbeweging, het rioolsysteem .
Deze ontdekkingen, indien in zijn tijd naar waarde geschat en begrepen, hadden
onze geschiedenis belangrijk gewijzigd. Echter een dweepzuchtig godsdienstige
beweging, toendertijd domineerend, met tot drijfveer alleen heerschappij over
materieele en soms geestelijke macht, waar ontwikkeling gewoonlijk beschouwd
werd - en nog wordt - als een aanval op die macht, maar meer nog begrepen als
een gevaar voor eigen prestige, had deze ontdekkingen spoedig den duivel
toegeschreven, dienoverkomstig verdoemd en da Vinci als gevaarlijk alchimist en
Satan dienend veroordeeld. Liever verkoos da Vinci zijn tijd in onwetendheid te laten
over zijn vondsten. En het is misschien wel uit voorzorg al te nieuwsgierige- en
bespiedersblikken te mijden, dat hij er zich in ontwikkelde op een bijzonder
karakteristieke wijze zijn ontdekkingen en wetenschap in omgekeerd spiegelschrift
neer te schrijven.
Tot voor nog niet lang geleden was men de meening toegedaan, dat het
Avondmaal twintig jaar arbeid had gevergd. Met den kop van Judas zou da Vinci
dertien, met dien van Christus twintig jaren zijn bezig geweest. Recente
onderzoekingen hebben aan het licht gebracht, dat Leonardo met het fresco in 1495
of begin 1496 is begonnen en het tegen einde 1497 heeft voltooid Mag de uitvoering
van het werk dus tot drie jaren hebben geduurd, de meening waarin men vroeger
verkeerde is niet geheel en al van waarheid ontbloot.
Wij bezitten zoo goed als geen voorbereidende studies van het Avondmaal. Die
welke ons zijn nagelaten, bieden weinig gelegenheid de gedachteontwikkeling van
den kunstenaar betreffende dit werk schred na schred te volgen. Maar althans één
ervan bewijst ons, dat da Vinci reeds jaren met de idee tot het scheppen van een
Avondmaal heeft rondgeloopen. Toen hem ten

1)

Peladan, La Philosophie de Léonard da Vinci, Paris, Felix Alcau 1910.
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slotte daartoe de gelegenheid werd geboden, had hij de sinds lang gekweekte
gedachten slechts intensiever te concentreeren om tot executie te kunnen overgaan.
Van de weinige authentieke schetsen waarover wij beschikken, bevindt zich er
1)
een in het Louvre, welke door Bodmer tusschen de jaren 1478-'80 wordt geplaatst.
In het bovengedeelte bemerken wij studies waarvan de rechterfiguur zeker voor het
schilderij ‘Aanbidding’ was bestemd. In het benedengedeelte treffen wij vijf figuren
aan een tafel, waarvan er één heftig argumenteert, terwijl de twee grijsaards aan
het uiteinde der tafel aandachtig toeluisteren. Of men hier met een studie voor het
Avondmaal te doen heeft, niemand durft er zich met zekerheid over uitspreken. Wél
over het Christusbeeld, wijzende op een schaal, in den linkerbenedenhoek, en aldus
aan den tekst van Mattheus herinnerend: ‘Die de hand met mij in den schotel indoopt,
die zal mij verraden’.
Deze schets in het Louvre is het eenigste positieve bezit om aan te toonen, dat
de geest van Leonardo zich reeds met het onderwerp bezighield lang vóór er zelfs
sprake was, dat hij ooit gelegenheid zou krijgen het uit te voeren. Dit is uitermate
belangrijk, omdat wij verderop zullen zien, dat de kunstenaar niet alleen pictureele
volmaaktheid heeft willen bereiken, maar ook geestelijke, ja zelfs bovenal geestelijke
waarden wilde vastleggen.
Aangaande de pictureele prestatie zou ik gaarne uit zijn ‘Handboek voor de
Schilderkunst’, gedeelten citeeren, die absoluut slaan op het Avondmaal, maar ik
zie dat de plaats mij ontbreekt en ik zal mij dus tot het hoogst noodzakelijke moeten
bepalen. Men zou weldra bespeuren, dat wat aan schetsen mocht zijn verloren
gegaan, in geschrift is gebleven en da Vinci jaren en jaren over zijn Avondmaal
moet hebben nagedacht om tot uitspraken te komen als in dat boek werden
vastgelegd.
De tweede schets bevindt zich te Windsor. Deze wordt algemeen in ongeveer
1495 geplaatst. Leonardo heeft hier zijn opdracht ontvangen en is bezig
voorbereidende compositiestudies te maken. In den linkerbovenhoek meenen wij
aan een lange tafel verschillende - niet alle - apostelen waar te nemen. Hooge bogen
achter de figuren toonen, dat de kunstenaar de voorstelling zag in een groote ruimte.
Het lijkt ons echter alsof de schilder hier eer een persoonlijk ondergane heftige
ontroering heeft vastgelegd, dan wel een serieuse studie voor het Avondmaal
maakte. Uit de teekening is nauwelijks iets met eenige zekerheid te onderscheiden,
maar de innige bewegelijkheid der lijnen, meer nog een machtige
gemoedsaandoening die eruit straalt treft ons diep. De eenige figuur welke wij
kunnen herleiden is die van Judas, geïsoleerd zijnde aan de andere zijde van de
tafel. Even lager, aan het rechterdeel, vinden wij den kunstenaar meer met het
ontwerpen van een schilderij bezig. Wij zien een Christus met droeve en gelaten
hoofdhouding, veel

1)

Heinrich Bodmer, Leonardo, Stuttgart and Berlin 1931.
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gelijkend op die van de schets in het Louvre, de hand naar een schotel uitgestoken;
wij zien een Heilige Johannes die van smart het hoofd, volgens Byzantijnsche traditie,
op tafel laat vallen; wij zien een Judas aan de andere zijde, opstaand, den rechterarm
naar den schotel uitstrekkend en ten slotte een vierde figuur, waarschijnlijk Jacobus,
een der drie vertrouwden van Jezus, die in ontzetting een afwerende beweging
maakt.
Wij kunnen ons bij de beschouwing der teekening in den linkerbovenhoek van
den indruk niet vrijmaken, dat da Vinci hier, vóór het in hem opkwam zijn gedachten
omtrent het onderwerp vakkundig te rangschikken, eerst behoefte had uiting te
geven aan de gevoelsaandoeningen die het ver strekkende onderwerp, in den loop
der jaren ontwikkelde en nu zijn tijd van geboorte, van realisatie ziende naderen,
opwekte, en wel eer als mensch dan als schepper, eer als toeschouwer dan als
uitvoerder. Wij zouden hierin willen zien een bewijs te meer tegen de algemeen
geldende meening als ware da Vinci veeleer een celebraal kunstenaar. Voor zoover
wij hebben kunnen nagaan onderging de kunstenaar zijn ontroeringen wel degelijk
ten allereerste domineerend in gevoelens, alvorens hij zijn gedachten en kennis te
hulp riep om ze in vorm te brengen.
Aan de derde schets te Venetië wordt getwijfeld.
Te Windsor zijn nog bovendien schetsen voor Apostelhoofden en een armstudie.
Onder deze hoofden treffen wij er een aan dat Judas voorstelt. Hij, de antipode van
Christus, is hier inderdaad wonderlijk menschelijk weergegeven. Het portret behelst
een ware synthèse van het verraderskarakter zooals dit volgens westersch
begripsvermogen moeilijk anders te ontwerpen zou zijn. Er zit in de pose een primitief
maar zelfstandig nadenken opgesloten. Het beeld lijkt op dat van een self-made-man,
die in de harde leerschool van het leven is ontwikkeld en het weinige gevoel bij zijn
geboorte medegekregen, angstvallig voor zichzelf en voor eigen belang bewaart.
Een dergelijke verschijning zou bij allereerste ontmoeting den gevoelige zeker
afstooten. Deze zou den indruk krijgen te staan tegenover een wreed mensch en
een egoïst in den slechtsten zin van het woord. Toch zou nadere omgang dien
indruk vervagen, aangezien de persoon blijk zou geven niet alleen voor het
Verhevene niet gesloten te zijn, maar er zelfs reikhalzend naar uit te zien. Eenmaal
voor het feit gesteld, zou alleen in de daad de verradersnatuur aan het licht komen
en duidelijk zichtbaar worden dat, zooal het Verhevene werd verlangd, het uitsluitend
was voor eigen baat, plezier en voordeel.
Er is nog een studie van het hoofd van Petrus in Weenen en ten slotte te Venetië
een blad Christus voorstellend.
Verder worden alle andere het Avondmaal toegeschreven studies voor valsch of
van uiterst twijfelachtige echtheid beschouwd.
Nu zou ik gaarne nog wat hebben willen vertellen over de wijze waarop
kunstenaars als Raphaël, Titiaan, Veronese, Michel-Angelo en anderen hun
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composities in geometrische figuren verwerkten, maar ook hiervoor ontbreekt mij
1)
de plaats . Het is echter opvallend dat, terwijl deze kunstenaars zich vrij streng aan
de toepassing daarvan hielden, da Vinci er in zijn schilderijen steeds aan ontglipt,
hoewel hij het toch is die o.a. het werk ‘De Divina Proportione’ van den mathomaticus
Paciolo illustreerde en er zeer gewis een groote belangstelling voor moet hebben
getoond. Ook hierin erkennen wij den waren geestelijken kunstenaar, die het dogma
schuwt zonder het te ontkennen. Want dat dit onderwerpen van schilderijen aan
geometrische constructie voor de volgende generaties een dogma is geworden,
blijkt uit de geschriften van Zuccarro (1542-1609), die toen reeds klaagde over een
veel te groot aanwenden van geometrische figuren als grondslag der compositie.
Ook had ik gedacht veel uitvoeriger de Avondmalen vóór da Vinci en korten tijd
na hem te Florence geschilderd te kunnen behandelen. Vóór Leonardo's Avondmaal
vinden wij dat van Angelico waar hij het omstreeks 1436 schilderde. Voor dat van
Duccio heb ik geen datum gevonden. Maar beide Avondmalen zijn eer een
bijeenkomst der Apostelen rondom en voor en achter een tafel. Bij Andrea del
Castagno wordt de compositie klaarder, doch de uitvoering is uiterst streng. Het
werd geschilderd omstreeks 1450. Dat van Ghirlandajo, geschilderd in 1480 is
minder streng, wij zouden zeggen menschelijker en bijkans verhalend.
Ik zou er uitdrukkelijk op willen wijzen, hoe bij deze Avondmalen Judas steeds
aan de andere zijde en gesepareerd der overige apostelen is gebeeld, zooals dat
algemeen gebruikelijk was. Ik wil er ook aan herinneren, hoe da Vinci op de schets
te Windsor Judas eveneens aan de andere zijde der tafel plaatste. Maar op het
fresco zelf vinden wij Judas a a n d e r e c h t e r h a n d van Christus terug. Er heeft
hier een ware revolutie in de Avondmaalcompositie plaatsgegrepen.
Bekijken wij deze wat nader, dan valt spoedig in 't oog, dat da Vinci de Apostelen
in vier groepen elk van drie personen heeft verdeeld. Aan den linkerhoek bevindt
zich de groep Bartholomaeus, Jacobus en Andreas, daarnaast de groep Judas,
Petrus en Johannes, vervolgens Christus, als volkomen geïsoleerd, daarna de groep
Thomas, Jacobus de Oude, en Philippus, en eindelijk de groep Matthaeus,
Thaddaeus en Simon.
Aan de tweede groep van links, dus aan Christus' rechterhand bevindt zich op
de eereplaats Johannes, dan volgt Judas en tusschen zijn hoofd en dat van Johannes
is het hoofd van Petrus geplaatst. Alle apostelhoofden zijn in het volle licht
geschilderd uitgezonderd dat van Judas. Maar de belangrijkste personnages van
het drama: Johannes, Petrus, Judas, zijn in één groep en aan Christus' rechterhand
geplaatst.

1)

Ik verwijs derhalve naar het reeds geciteerde werk van Ghyka, naar een zeer interessante
studie van Dr. Ch. Funck-Hellet, Les Oeuvres Peintes de la Renaissance Italionne et le
Nombre d'Or, Librairie de François Paris 1932, en naar de studies van Prof. G. Umbdenstock,
Parijs, die helaas geen uitgever kunnen vinden.
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Het fresco is in drie gelijke vlakken verdeeld, maar alle perspectieflijnen vinden hun
oogpunt in het voorhoofd van Christus, wiens wenkbrauwen de glooiingen van het
berglandschap achter Hem als horizonlijn voortzetten. De materieele wereld wordt
hier dus teruggebracht in het geestelijk symbool, het voorhoofd van Jezus. Achter
Christus bevindt zich een entrée, waarvan de deuren openstaan. Boven die entree
zien wij een cirkelvormig fronton. Trekken wij dit tot een vollen cirkel door, dan vinden
wij Christus van alle apostelen geïsoleerd.
1)
In paragraaf 497 van zijn ‘Handboek voor de Schilderkunst’ schrijft Leonardo:
‘De voorwerpen zullen veel meer relief toonen op hellen en belichten, dan op
donkeren achtergrond.’
In paragraaf 498 zegt hij verder: ‘De figuren hebben meer bekoorlijkheid en
minzaamheid in algemeen verbreid, dan in gedeeltelijk, en klein licht.’ En we zien
achter Christus een landschap geschilderd.
In verbinding met het Avondmaal vinden wij in zijn ‘Handboek voor de
Schilderkunst’ een massa opmerkingen aangaande de bewegingen van oude en
jonge menschen, hun expressies, hun kleederdracht, enz. enz. enz., die wij hier,
helaas, niet allemaal kunnen behandelen. Maar zij zouden op een duidelijke wijze
inlichten over vele subtiliteiten, die het fresco verbergt.
In de esthetiek der perspectief gelden alle horizontale lijnen voor plechtig en
ernstig, de schuine lijnen voor vroolijk. Zien wij b.v. het Avondmaal van Tintoretto
waar de tafel schuin in het vlak staat, dan hebben wij veeleer den indruk te gast te
zitten aan een bruilofts- dan aan een verraderlijk afscheidsmaal. Ik heb zooeven al
uitgelegd hoe de Venetiaansche School wel mooie schilderkunst heeft gemaakt,
maar geen geestelijke waarden wist vast te leggen.
Vinci's Avondmaal wint aan ernst en plechtigheid, omdat alle lijnen horizontaal
zijn.
Op het oogenblik dat Christus den fameuzen zin uitspreekt is er heftige beroering
onder de apostelen. Bartholomaeus, een krachtige jongeman, is met energie
opgesprongen, alsof hij niet goed heeft verstaan of zijn ooren niet wil gelooven,
Jacobus de Jonge, niet zonder gelijkenis met Christus, raakt met zijn linkerhand
Petrus' schouder aan, alsof hij hem om nadere verklaring wil roepen. Naast hem zit
Andreus, een reeds oudere man, die met beide handen als in afgrijzen en ontzetting
een afwerende beweging maakt. Passeeren wij een oogenblik de groep Judas,
Petrus en Johannes, en zien wij naast Jezus' linkerhand. Thomas dreigt met
opgestoken vinger alsof hij zeggen wil: Wie U verraadt krijgt met mij te doen. Zijn
gezicht drukt wilskracht uit. Jacobus de Oude, heeft zijn armen in groote ontsteltenis
opengevouwen en zijn blik is alsof hij het verradersschouwspel reeds in gedachten

1)

Heinrich Ludwig, Leonardo da Vinci, Das Buch von der Malerei, nach dem Codex Vaticanus
1270 Wien 1882. Wlm. Braumüller.
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vóór zich ziet. Philippus is opgestaan en smeekt met beide handen op de borst
Christus te gelooven, dat hij tot zulk een lage daad niet in staat is. Matthaeus is met
zijn gezicht naar Thaddaens en Simon gewend en in zijn opgewondenheid
opgestaan. Met beide handen naar Christus wijzend schijnt hij te zeggen: Hoort
jullie wat Onze Heer gezegd heeft? Ihaddaeus lijkt verward, angstig en ongerust,
in zijn gezicht vinden wij kommer en zorg; en het tafereel eindigt met de eerwaardige
figuur van Simon. Ook hij schijnt vertwijfeld en zorgelijk.
Keeren wij nu terug naar de groep Judas, Petrus en Johannes, de belangrijkste
figuren van het drama. Johannes met gekruiste handen neigt naar Petrus, die zijn
linkerhand op Johannes' schouder heeft gelegd, met zijn vinger naar Christus wijst
en in de rechterhand een dolk, zich juist achter Judas' rug bevindend, vasthoudt.
Door Petrus' beweging naar voren geschoven, lijkt Judas als van de rij apostelen
gesepareerd.
Johannes symboliseert de verheven reinheid, zuiverheid en gratie, die een mensch
na Christus menschelijkerwijze kan verkrijgen. Petrus, die als de chef der apostelen
wordt beschouwd, hoewel men historisch niet kan uitmaken of hij het werkelijk is
1)
geweest , blijkt zooals wij zijn karakter kunnen kennen veeleer vurig, veranderlijk,
gehoorgevend aan opwellingen.
Wij zien in dit schilderij de apostelen alle denkbare menschelijke emoties
ondergaan, die het best met hun karakter overeenkomen. De geheele wereld van
ons gevoelsleven en hun uiterlijke bewegingen is erin vastgelegd. De eenige mensch
die als in gepeinzen zit is Judas. Hij alleen is somber gekleurd in het gezelschap.
Hij vertegenwoordigt de laagheid en verradelijkheid van den mensch, als mensch
onder de menschen. Tegenover hem bevindt zich Johannes, zijnde het hoogste en
verhevenste wat een mensch bereiken kan. Beiden zijn zij de culmineerende punten
in het drama met daartusschen de vurige, onstandvastige chef. Judas is als het
onpeilbare, bodemlooze instinkt, waarin het ergste mogelijk is, Johannes is als de
sublieme, door alle menschelijke lagen gezuiverde intuïtie.
Het Goddelijke kan niet worden gedood. Indien iets in het Christusdrama werd
gedood, dan is het d e m e n s c h Jezus. Dáár vermoordde de mensch den mensch.
En er is alleen het lage dat durft dooden, en er is alleen het lage dat het Goddelijke
durft verloochenen.
Wij kunnen zoo nog lang verder gaan. Wij zullen er hoe langer hoe meer in bevestigd
vinden, dat Leonardo's Avondmaal het mooiste symbool der Christusbeschaving
is, waar de volmaaktheid van executie in harmonie werd gebracht met de zuiverst
geestelijke synthèse.
Volgens mijn weten is het uniek in de annalen der beeldende kunst.

1)

H. Bakels, Beknopt Bijbelsch Woordenboek 1917. Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur
A'dam.
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Muziek en schilderkunst
Een analogie
Door P. Sorgdrager
I. Inleiding
DE groote analogie, die in alle kunsten terug te vinden is en die zich in alle uitingen
der kunst openbaart, is die van de menschelijke ontwikkeling naar sentiment en
vernuft. De voortdurende veranderingen in cultuurvorm, techniek en ideëele
opvattingen moeten zich uiten en hun stempel drukken op de voortbrengselen uit
een bepaalde periode. Wij zien den mensch als één groot wezen, dat in zijn talrijke
manifestaties zich uitleeft in alle gebieden der kunst. Het is of de impulsen van de
cultuurperiode hem beroeren tot in zijn ziel en dat deze zijn uiting zoekt in de voor
hem bereikbare techniek der schoone kunsten.
In dezen vorm is kunst de gematerialiseerde impuls van zijn tijd. Het moet ons
ook niet verwonderen vrijwel gelijktijdig bepaalde veranderingen te zien optreden.
Wij moeten het echter opvatten als veranderingen in den mensch, die de uitingen
schiep.
Als voorbeeld van zulk een impuls heb ik de groote kracht gekozen, die de geheele
antieke ontwikkeling omwierp en vormde tot onze nieuwe cultuur. Deze kracht is
het Christendom geweest, ontstaan in het Zuiden, in den schoot der laat-antieke
geschiedenis, maar bestemd om zijn groote ontwikkeling te krijgen in het centrum
van de Nieuwe Wereld, het West-Europa.
Wij zien dan ook de eerste verschijnselen van de nieuwe kunst niet alleen in Italië,
maar ook in het Noorden, Frankrijk, Engeland en Ierland. En wij zien ook dat deze
verschijnselen pas in de 8e en 9e eeuw goed doorbreken, alsof de antieke kunst
tijd noodig had om af te sterven. Pas bij het meer algemeen worden van het
Christendom komt zijn groote invloed tot uiting in de uiterlijke cultuurwerken van
dien tijd.
Hoe uitte zich dan deze nieuwe impuls? Het zou te ver voeren de analogie uit te
werken voor alle kunsten, daarom beperk ik mij tot muziek en schilderkunst, waarin
wij een typische gelijkvormigheid in ontwikkeling kunnen volgen. Het betreft bij het
eerste het ontstaan der polyphonie, bij het laatste de achtergrondvorming en
ruimteperspektief. Beide stellen ze een verdieping van het wereldbeeld voor, het
dragen van bepaalde ideeën door een achtergrond, die hoe langer hoe meer waarde
krijgt en waartegen de op den voorgrond gebrachte gedachten meer diepte
vertoonen. Het is het gematerialiseerd gevoelen van den mensch van dien tijd, die
in het Christendom den steun voor zijn daden vond en tegen welks moreelen
achtergrond zijn daden perspek-
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tief kregen. Het is de verruiming van de ziel, door intrede van een nieuwe ongekende
impuls, die den mensch een dieper beeld van de hem omringende wereld gaf.

II. De schilderkunst
De groote omwenteling in de teekenkunst, van de antieke muurschildering tot het
klassieke schilderij, vond plaats in de eerste eeuwen na Christus. De
catacombenschilderingen worden als overgang beschouwd van de antieke naar de
Christelijke kunst. Men zocht een dieperen factor tot uiting te brengen en dat gaf
aanleiding tot het vinden van uitdrukkingsmiddelen, die tot dien tijd onbekend waren.
Uit de antieke overlevering bereikten ons teekeningen, die volkomen
tweedimensionaal waren. Het landschap werd in het vlak gesuperponeerd, ledematen
en bewegingen van personen verdraaid, tot zij in het vlak van teekening waar te
nemen waren. De vroegste kleurgeving was zeer eenvoudig. Er bestond een
natuurlijke toepassing van de physiologie der kleuren, welke toepassing tenslotte
leidde tot een duidelijk kleurenperspektief.
Dan komt in de eerste eeuwen na Christus de belangrijke ruimteuitbeelding in de
schilderij tot uiting. Voorbeelden hiervan zijn overvloedig. Men zie slechts de
muurschilderingen in de latere Romeinsche huizen. Van de kleurperspectief gaat
de techniek over op de achtergrondvorming in natuurlijk geteekende ruimten. En
wanneer na eeuwen deze techniek eigen geworden is aan het geslacht van
uitvoerende kunstenaars, steken reeds de eerste genieën boven hun tijd uit door
de toepassing van de ruimteperspektief in de ongekleurde teekening.
Wij zien dus tenslotte de volgende ontwikkelingsgang. De twee-dimensionale
teekening, ongekleurd, als uitgangspunt in wandreliefs, op aardewerk en als
muurschildering. Dan den overgang op de kleurgeving en van daar uit het aanvoelen
van de mogelijkheid om de dieptewerking door kleur te vervangen door een
dieptewerking van lijn. En na het beheerschen van dit nieuwe principe, het verlaten
der kleur en de vorming der drie-dimensionale teekening, al dan niet gekleurd. Dit
alles natuurlijk in zeer grove trekken.
In het kort is dit de ontwikkelingsgang geweest van de klassieke schilderkunst en
dat werkelijk hiermede een belangrijk tijdperk afgesloten was, bewijst het ontstaan
van een Renaissanceperiode erna. Bij een Renaissance moeten wij aannemen dat
bij het gros der levende kunstenaars het verlangen optreedt om de oude ongekende
kunst nog eenmaal waar te nemen en te doorleven in het volle licht van een latere
ontwikkeling. Het is een rustperiode die al de verworven schoonheid in zich opneemt,
in één groot kunstmonument.
Maar wat zien wij tevens in een Renaissanceperiode? Wij zien de eerste
verschijnselen van een nieuwen tijd doorbreken. Een miskend zoeken naar de
nieuwe impuls, die aan de verworven techniek een andere richting zal geven.
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Een richting, die lang aanwezig zal zijn voor zij tot het besef van de groote massa
zal zijn doorgedrongen.
Een dergelijke nieuwe impuls in de schilderkunst hebben wij genoemd en nu, na
eeuwen, kunnen wij overzien wat de uitwerking ervan geweest is en welken enormen
invloed het op de vorming van onze cultuur heeft gehad. En evenzoo zullen de
impulsen van onze tijd zich richten op een doel, dat na eeuwen zichtbaar zal zijn in
de kunstuitingen van dezen tijd.

III. De muziek
Gaan wij na welke groote impuls de muziek uit antieke ontwikkeling tot de onze
bracht, dan zien wij ongeveer in de 10e eeuw na Christus, tegen het einde der
Byzantijnsche tijd, de meerstemmigheid in het lied ontstaan als voorlooper van de
polyphone muziek. Hoewel de oudste gegevens hierover waarschijnlijk terug te
brengen zijn tot in de 8e eeuw en vroeger, kunnen wij pas van een duidelijke
meerstemmigheid spreken na de 10e eeuw. De muziek bestond in haar voornaamste
uitvoering uit zangkunst, de instrumentale muziek in eenigszins gecultiveerden vorm
ontmoeten wij pas veel later in de geschiedenis der toonkunst. Wij weten dat de
zang toentertijd uit eenvoudige melodieën bestond, gezongen in unisono of met
een octaaf verschil als bovenmelodie, waarschijnlijk om aan de toonhoogte van
verschillende zangstemmen tegemoet te komen.
Hoe kwam men er toe om meerstemmig te gaan zingen? Uit welke impuls ontstaat
de ontwikkeling van het contrapunt, van het octaaf over quint en quart en tenslotte
over sext en terts tot een geheel zelfstandige bovenmelodie? Wij kennen maar één
groote impuls in dezen tijd, een kracht die alle kunsten en wetenschappen beïnvloed
heeft, die den stoot heeft gegeven tot de geheele cultureele ontwikkeling van het
tegenwoordige West-Europa en dat is de steeds sterker en meer algemeen wordende
invloed van het Christendom. Hoewel Italië de basis van de Christelijke kunst
genoemd moet worden, zien wij toch bij de muziek de eerste sporen van de nieuwe
kunst, of ars nova, in het Noorden tot in Engeland en Ierland.
Er is een oud-Engelsch canon bekend, afkomstig van Reading en getiteld ‘sumer
is icomen in’. Het moet ongeveer in 1250 gecomponeerd zijn, maar het heeft reeds
een zoo groote trap van ontwikkeling bereikt, dat wij dit werk niet kunnen beschouwen
als een eerste polyphoon product, doch veeleer als een resultaat van een
eeuwenlange toepassing van deze nieuwe kunst. Hieruit zien wij de hoogte, die in
het oude Engeland al bereikt was tegen het einde der 13e eeuw.
Langs welken weg zien wij nu de meerstemmigheid zich ontwikkelen? Eerst
ontstaan vaste intervallen, als begeleiding van de ‘cantus firmus’, oorspronkelijk
alleen in octaven. Deze vorm moet m.i. slechts beschouwd worden als aanpassing
aan andere zanghoogten, zooals ik hierboven ook
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reeds zei. Daarna ontstaan quart en quintintervallen. De bovenmelodie ging in
hoofdzaak parallel met de bovenmelodie en van een zelfstandige bewerking ervan
was nog niets te bespeuren. Als uitzondering op deze parallelbeweging zien wij
alleen, dat begin en eindtoon gelijk klinken met die der ondermelodie, een
verschijnsel dat mijns inziens niet over het hoofd gezien moet worden, maar
beschouwd kan worden als het muzikaal symbool van de later intredende nieuwe
bouwkunst, die in de boogvorming zijn basis vond. In dit verband moet dan tevens
gezien worden, dat de begeleidende melodie zich steeds als bovenmelodie ontwikkelt
en zich als het ware welft over de cantus firmus, om er slechts in begin en einde op
te steunen.
Met Hucbald, een Fransch monnik kwam deze muziekvorm, die men ‘organum’
noemde, tot algemeene appreciatie, al is dit voor onzen smaak onbegrijpelijk. Men
vermoedt dat het zeer gedragen tempo het mogelijk gemaakt moet hebben deze
quinteering aan te hooren. Als laatste fase van deze inleidende veranderingen zien
wij dan eindelijk de begeleidende stemmen een zelfstandig bestaan krijgen, los van
de voorgeschreven paralleliteit. Dit is de verdienste geweest van Guido van Arezzo,
die wel niet de grondlegger van deze diaphonie geweest is, doch de eerste die het
algemeen begrijpelijk maakte, het verklaarde en uitvoerde. Het vrij worden van de
bovenstem en de zelfstandige ontwikkeling ervan is de eerste vorm van het
contrapunt geworden.
Wij zien daarna verschillende compositievormen ontstaan, die deze nieuwe kunst
in praktijk brengen. De faux-bourdon, met als begeleiding in hoofdzaak terts en sext,
een voorlooper hiervan, de cantus gemellus of tweezang en andere. De
meerstemmigheid uit zich het eerst als double, later ook als triple en quadruple,
waarvan tenslotte de driestemmigheid de voorkeur verwierf. Naast deze indeeling
in twee- en meerstemmige werken, komen wij ook indeelingen tegen naar den
uiterlijken vorm der compositie, de motette, conduite en het rondeau. Het is tijdens
deze ontwikkelingsperiode dat in de bouwkunst de Gotbiek zijn intrede doet, een
verschijnsel dat wij, op grond van de samenhang der kunsten met de innerlijke
veranderingen in de menschenziel van een bepaald tijdperk, niet onopgemerkt
kunnen laten.
In vaste banen komt de tegenbeweging van de bovenstemmen eigenlijk pas met
het beroemde tractaat van Jerome van Moravie over de ‘discantus vulgaris positio’.
En wanneer deze kunst zich gegrondvest heeft, zien wij de instrumentale muziek
opkomen, die de steeds bewerkelijker bovenstemmen overneemt en tot ontwikkeling
brengt. Daarbij zien wij dat deze ars nova zich meer en meer op wereldlijk terrein
begeeft, terwijl in de antieke kunst het religieuze karakter hoofdzaak was. Deze
zelfde afdwaling zien wij in de schilderkunst eveneens, waar de afbeelding der
Heiligen een aardsch, zoo niet profaan karakter aanneemt.
De invloed van het gebruik der muziekinstrumenten wordt sterker, naarmate de
ontwikkeling in den bouw ervan voortschrijdt en zoo zien wij dan
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uiteindelijk het lied ontstaan, met zijn instrumentale begeleiding, zooals de
troubadours het verbreiden over Europa.
Een laatste feit in de ontwikkeling dient nog vermeld te worden. Het ontstaan der
polyphonie uit het organum, via diaphonie tot het contrapunt, bracht met zich een
behoefte aan mensureering der muziek. De basis hiervan kan buiten beschouwing
blijven, doch het feit zelve dient beschouwd te worden als de laatste factor van de
voorbereiding der nieuwe muziek, die door onze klassieke meesters tot zoo hooge
trap van volmaaktheid gebracht is en waarop het nageslacht slechts kan voortbouwen
door het zoeken en aanvoelen van nieuwe impulsen.

IV. Slotbeschouwing
Bij de beoordeeling van de gegevens, die wij in de voorgaande deelen in het kort
aantroffen, moet ons één feit sterk opvallen. Is er n.l. een analogie na te wijzen in
de ontwikkeling dezer beide kunsten, dan is toch het tijdstip der uiting van de nieuwe
impuls verschillend. Maar zou dit feit, oppervlakkig bezien, een hindernis lijken voor
het trekken der parallel, bij nader beschouwing blijkt het toch verklaarbaar te zijn.
Empirisch kunnen wij het al bewijzen uit het feit, dat e l k e vernieuwing in de
kunstuiting van den mensch zich het laatst heeft afgespeeld in de muziek, later
althans dan in de beeldende kunsten. Ik wil slechts wijzen op de Renaissance, die
in de 13e eeuw reeds duidelijk te voorschijn kwam in de schilderkunst en zich pas
op het einde der 16e eeuw openbaarde in de muziek. In de 19e en 20e eeuw vinden
wij dergelijke voorbeelden, al zijn hier de impulsen kleiner en het beeld daardoor
eenigszins versnipperd.
Welke verklaring moeten wij aan dit verschijnsel geven? De oplossing moet mijns
inziens gezocht worden in het feit dat er in onze schoone kunsten een innerlijk
verschil bestaat tusschen twee groepen, n.l. die categorie waarvan de uitingen
blijvend zijn, aan vorm en materie vastgelegd, tegenover die categorie waarbij de
uiting even tijdelijk is als de interpretatie ervan. In de eerste groep vinden wij o.a.
schilder- en beeldhouwkunst, in de tweede de muziek. Het is of het verwerken van
nieuwe impulsen in de muziek meer moeite kost en een langeren weg aflegt dan
bij de anderen. En of bovendien het afsterven van vroeger ontwikkeling langer duurt.
Dit is de mogelijkheid die ons de verklaring geeft van bovengenoemd verschil.
En waarin uit zich dan de parallel die wij meenen op te merken in de eerste
ontwikkeling der Christelijke kunst?
Robert Lach beschrijft een analogie tusschen architectuur en muziek bijvoorbeeld
op grond van de overeenkomst in nomenclatuur, bij beide kunsten in gebruik. Hij
noemt ornamentiek, steunpunt, harmonie. Verder gaat hij met de analogie van
schilderkunst en muziek. Daar noemt hij de volgende overeenkomsten in begrip:
de enkele toon zou te vergelijken zijn met de kleur-
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vlek zonder contour, het melos met de lijnvorming, het contrapunt met de
vlakuitbeelding en tenslotte de harmonie met de perspektief of ruimtevorming.
Dit standpunt lijkt mij niet juist. De harmonie in het een, is ook de harmonie in het
ander, en er valt dus nog een begrip aan te brengen in de muziek dat analoog is
met de perspektief. Op de oplossing hiervan heeft Naumann gewezen in zijn
Musikgeschichte.
Wij zien het contrapunt zeer geleidelijk ontstaan uit de diaphonie en polyphonie
en het is m.i. hieraan dat wij een grootere beteekenis moeten schenken. Men heeft
zich lang tevreden gesteld met de vorming van een eenvoudige bovenmelodie,
terwijl het eigenlijke contrapunt eeuwen later pas tot ontwikkeling komt en hiermede
de harmonie. De harmonieleer was gebonden aan het contrapunt en kwam in de
eenvoudige polyphonie nog niet tot uiting.
Evenzoo werd de schilderkunst vóór de intrede van de ruimteperspektief
beheerscht door de kleurgeving. Ernst Pfuhl geeft daarvan een mooi voorbeeld in
de Odysee-landschappen van Esquilinius. Er is reeds perspektief aangebracht in
deze beelden, doch hoofdzakelijk op sterke kleurwerking gebaseerd. De pilaren op
den voorgrond zijn helderrood met goudgele kapiteelen, terwijl het landschap, dat
tusschen de pilaren zichtbaar wordt, in componenten van geel, groen en blauw
gekleurd is. Het kleiner worden der voorwerpen in de verte is niet duidelijk, de
vaartuigen liggen niet in, doch op het water. Men voelt duidelijk dat de schilder deze
materie nog niet beheerscht.
Wanneer wij nu dit kleurenspel vergelijken met de polyphonie in zijn eersten vorm,
zijn wij m.i. niet ver van de waarschijnlijkheid. Dezelfde sterke contrastwerking met
een onbeheerscht gebruik van de bestaande middelen. Naarmate het contrapunt
zich gaat ontwikkelen krijgt ook de perspektief een zelfstandig bestaan, waardoor
ook in ongekleurde teekeningen vorm en ruimteuitbeelding duidelijk wordt.
Eeuwen na Christus schikt zich in deze ontwikkeling de harmonie, die al deze
nieuwe uitingsvormen vereenigt tot een geheel van volmaakte vormrijpheid. En het
zou even zoovele eeuwen langer duren vóórdat nieuwe impulsen optraden, die aan
deze volmaakte materiebeheersching een andere component zouden toevoegen,
waardoor de ontwikkeling zich op een hooger plan kan afspelen. Dat deze impuls
niet te zoeken is in een vormverandering, in den ruimsten zin, is duidelijk.
Er zal een ontastbare, ideëele factor bijkomen, uit een hooger besef van den
kunstenaar geboren. En ook die factor zal zich voor de wakende mensch van dezen
tijd eerst voordoen in de beeldende kunsten en pas daarna in de muziek. Bij de
algemeene erkenning van deze nieuwe kunst, een ars nova als 1000 jaren geleden,
zal het klassicisme, het naleven en terugvallen in de volmaakte vormgeving
overwonnen zijn en zal het genie zich uitleven in een uiting, passende in het raam
van zijn ontwikkeling.
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Roma aeterna
Door dr. M. Révész-Alexander
‘URBS AETERNA’ was de officieele titel van Rome in den keizertijd. Maar de
menschen van de oude wereld wisten niet eens, hoe juist deze naamgeving later
zou blijken te zijn. Wij weten het en voelen het meer en meer. Voor den mensch,
die iets van historischen zin in zich heeft, is Rome een van de grootste indrukken
die men kan ontvangen; niemand komt van Rome vandaan, zooals hij er heengegaan
is. Het is een van de grootste scheppingen van de geschiedenis en van den
menschelijken geest, - en tevens een van de meest ingewikkelde historische
problemen, die wij kennen.
Maar Rome waarlijk te leeren kennen is ook een van de moeilijkste opgaven. Men
kan Italië kennen, men kent dan nog lang niet Rome, deze wereld op zich zelf, die
eeuwen lang een wereld beteekende en altijd een wereld zal blijven beteekenen.
Het is geen stad als andere oude steden. Deze zijn òf musea, dus dood, maar vol
van mooie oude monumenten, òf zij hebben een bloeitijd gehad, welke dan zijn
stempel op de stad gedrukt, en haar karakter gevormd heeft. Zulke steden kan men
‘bezichtigen’ en als tourist leeren kennen. Maar Rome is een wereld, en dat
beteekent, dat wij haar moeten beleven, wij moeten in haar leven, om ook maar iets
van haar geheim te ontraadselen, iets nader in haar hart door te dringen. Wij komen
in Rome als een kind in de wereld komt; eerst een chaos, die langzamerhand
opklaart, en hoe langer hoe duidelijker, maar ook diepzinniger en ingewikkelder
wordt.
Door alle tijden heen, in al haar lotgevallen, wordt Rome miskend, - òf over-, òf
onderschat; òf boven alles verheven, òf als belichaming van alle kwaads en zondigs
veroordeeld. Zelfs de wetenschap was onrechtvaardig tegenover Rome; de
archaeologie heeft haar soms als zuiver imiteerend, onvruchtbaar epigoon, soms
als eenige bron van onze Westersche beschaving en kunst beschouwd.
Maar dat is alles geen wonder. Haar licht is zoo verblindend, haar grootheid maakt
zoo duizelig, haar rijkdom verwart de onvoorzichtigen. Haar ontwikkeling, haar
geschiedenis is een eeuwige op en neergang tusschen een glansrijk opstijgen, een
krachtsontplooiing en smaadvolle decadentie, verval, en haast ondergang, vol
tegenstellingen en tegenstrijdigheden.
Wanneer wij echter zoo ver gekomen zijn om Rome eens werkelijk te beleven,
dan hebben wij ook geschiedenis in haar waren zin beleefd, zooals misschien
nergens. Rome is l e v e n d e g e s c h i e d e n i s en eerst door de scherpe verrekijker
van de geschiedenis kan men de geheimzinnige macht van dezen Gigant begrijpen,
- van deze kracht, die oeroud en tegelijkertijd jong blijft
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en wier beteekenis en missie onmetelijk groot geworden is voor onze Europeesche
beschaving.
Toch, als wij ons rekenschap geven van deze beteekenis, deze historische missie,
deze grootheid en deze eeuwigheid, van alles wat wij voelen, wanneer wij tusschen
haar heuvels en in haar grootsche ruïnes wandelen, - dan geraken wij maar al te
gauw weer in het duister, dan hopen zich zooveel vragen en problemen, twijfel en
raadsels op, dat wij in onzekerheid en duisternis tasten.
Rome-problemen in cultuur- en kunstgeschiedenis, duiken op: is Rome de
Eeuwige, onsterfelijk door eigen kracht en eigen waarde? Of is het niets dan
erfgenaam en beheerder, beschermer van de groote Grieksche cultuur en
kunstoverlevering? Is zijn wereldcultuur ten slotte in haar grondvesten Grieksch, of misschien oud-Italiaansch, (voornamelijk Etruskisch) of bestaat er iets, wat wij
eigen-Romeinsch kunnen noemen? En waarin ligt dan haar eigen ziel, haar aard,
haar scheppende geest en daad?
Rome geeft ons opwindende raadsels en vragen op! Het is niet genoeg, dat wij
het in de tegenwoordige verschijning als historische schepping, met moeite en met
spanning beleven en in ons opnemen, het laat ons niet los, vervolgt ons met zijn
problematieke geschiedenis, zijn dubbelzinnig karakter, fascineert ons door
eindelooze veelvuldigheid. Hoe duidelijk en kristalhelder, hoe rechtstreeksch en
overzichtelijk is daarentegen Grieksche kunst, kuituur en geschiedenis! Zij groeit
en bloeit als een natuurlijk wezen, organisch en consequent. Zelfs dat, wat donker,
mystisch en problematisch aan haar is, vertoont het wezen van iets natuurlijks en
is, zooals alle natuurmysteries, diep in zijn vanzelf sprekenden eenvoud.
Maar de Rome-mysteries zijn zuiver h i s t o r i s c h e mysteries, zijn
cultuurproblemen en daarom veel gecompliceerder. Reeds de eerste, verbazende
rapide opstijging is als een raadsel en een wonder! Vanaf 750 voor Chr. tot 500 was
Rome een Etruskische stad, een deel van het Etruskische Italië. Dit vreemde,
hoogbeschaafde, niet Indo-europeesche volk, was het eerste cultuurvolk in Italië,
het stond verre boven de primitieve boeren-bevolking tot welke ook de Latijnsche
stam van de latere Romeinen behoorde. Toen de Etruskische macht door Gallische
oorlogen ondermijnd en verzwakt was, overwonnen de Latijnsche stammen. Zij
dreven de Etruskers naar het noorden van den Tiber en veroverden Rome en het
Capitool, waar toen nog een Etruskisch heiligdom stond. In haar geheel nemen zij
de Etruskische cultuur over, die de grondvesten vormde van hun eigen cultuur en
ook nog later, tot in de tijden der republiek overheerschend bleef. De eerste
leermeesters van de Romeinen waren de Etruskers, met wien zij heel veel
karaktertrekken gemeen hebben. Later, door nationalen trots gedreven, hebben ze
zich daarvoor echter geschaamd, en getracht hun afkomst en hun geschiedenis in
het donker te hullen door legenden en vervalsching (Aeneas).
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Keizer Claudius schreef een Etruskische geschiedenis, die verdwenen is. Dit is een
van de talrijke oorzaken, dat wij van de Etruskers zoo weinig weten. In de republiek
en den vroegen keizertijd, toen de Etruskers zelf diep onder den invloed van
Griekenland stonden, kwam een golf van Grieksche cultuurinvloed ook naar Rome.
In deze tijden begint de duizelingwekkend snelle uitbreiding van Rome's macht.
Eerst was het een kleine plek (Kapitool en Forum), toen een groote stad, vervolgens
werd geheel Italië veroverd (3de eeuw voor Chr.) en ten slotte het groote rijk gesticht
(1ste eeuw v. Chr.), dat al gauw (1ste en 2de eeuw na Chr.) een wereldrijk geworden
is. Een wereldrijk, waarin Oost en West, tot in het verre Noorden toe, van één centrale
organisatie uit bestuurd worden, met een wereldcultuur, die al wat beschaafde
wereld heet, in zich vat. Nog heden ten dage merkt men, of een land al of niet
Romeinsche provincie is geweest.
Rome werd en bleef de machtige eenheid, die alles in zich opgezogen heeft en
de grootste expansieve kracht vertoonde, die men ooit heeft aanschouwd.
De Etruskische, de Grieksche cultuur, zij gaan alle op in Rome, zonder zich geheel
erin op te lossen dragen zij alle iets bij tot de grootheid van Rome. Zoo leven in het
1)
Rijk groote Oostersche volkeren met hun oer-oude religies ) en culturen; alle geven
zij iets aan Rome af en behouden toch zichzelf.
Zoo gaat het met Egypte, Syrië, Palestina, - Rome maakt hen tot provincies, maar
is en blijft hun mindere wat cultureele ontwikkeling betreft. Tolerant is Rome, tot
onverschillig toe, tegenover de indringende vreemde geestesproducten en tegenover
het geestelijk leven van de veroverde volkeren. Blijkbaar is het haar alleen te doen
om leger en staatsorganisatie. Toch heeft Rome een geheimzinnige macht over al
deze fijnere, hoogere beschavingen, die den ‘parvenu’ opvoeden, leiden en
beïnvloeden.
Rome is niet alleen parvenu, leerling, ruwe kracht, die niets kan dan vechten,
veroveren en organiseeren. Integendeel, een van haar meest geniale eigenschappen
is dat zij bemiddelaarster en verspreidster is van alle groote ideeën en daden, van
vreemde religies en culturen. Het lijkt of deze in Rome vastere contouren krijgen,
of zij van daar uit met meer kracht kunnen uitstralen. Rome maakt hen voor ieder
toegankelijk, maakt hen in den waren zin van het woord internationaal. Rome is
k o s m o p o l i t i s c h ; een wereld, waarin alles een tehuis vindt, alles opgenomen
wordt. Terwijl de Grieksche invloed alles verandert, overal diep in door dringt, dank
zij de kracht van het genie, geeft Rome alleen de lijst, de structuur en de kracht tot
expansie. Als in een groote breede ruimte, kan in haar het bonte, veelvuldige leven
vrij fluctueeren. Echte Romeinsche kunstscheppingen dragen ook dit karakter en
vertellen ons alles van deze machtige cultuur, van een nuchteren, maar breeden
en ver-zienden geest. Gebouwen toonen de

1)

Oud-Grieksche mysterien, Isis-cultus, Mithras-vereering enz.
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monumentale schoonheid van het praktische; nuttig, doelmatig en solide, zijn ze
voor de eeuwen en voor de m e n s c h h e i d gebouwd. Skulpturen en schilderijen
vertellen en stellen het leven voor, vitaal en reëel, een boeiende kroniek van het
Romeinsch bestaan. Ontmoet Rome hierin de Etruskers, of is ze hun erfgenaam?
Aan den Griekschen geest dankt voorzeker Rome veel, de hardere vormen van
haar kunst worden door Grieksche harmonie verzacht. Rome heeft de verdienste,
de Grieksch-Hellenistische kunst in de geheele wereld verspreid te hebben; zonder
Rome was haar levensduur veel korter geweest, en was zij misschien nog eerder
geabsorbeerd door het Oosten, dan nu gebeurd is.
Rome, de veroveraar, heeft niet alleen het barbarisme werkelijk uitgeroeid, zooals
nog nooit een overwinnaar deed, het heeft aan de onderworpenen een tweevoudig
vorstelijk geschenk gegeven: aan den eenen kant het Romeinsch
r i j k s b u r g e r s c h a p , dat beteekende: recht, orde, zekerheid, civilisatie; aan den
anderen kant het w e r e l d b u r g e r s c h a p v a n d e c u l t u u r . Dit was het
denkbeeld van Alexander de Groote, maar op romeinsche wijze gerealiseerd.
En toch was Rome van het begin af aan besmet en belast met een diepwortelende
kiem van verderf, - met het dualisme van Oost en West, met dezen eeuwigen strijd
van de meest tegengestelde oerkrachten in de cultuur. Vreemde geesten stroomen
in deze breed opgebouwde wereldconstructie binnen en vreten langzaam het merg
uit haar binnenste weg, net zooals termieten een huis geheel uithollen, tot niets dan
een dun omhulsel blijft staan, dat door eiken windstoot tot stof en asch kan worden.
Is dat ook gebeurd? Dit is een van de Rome-problemen!
Over de oorzaken van den ondergang van Rome heerschen zeer verschillende
opvattingen: noodlottig was het indringen der Germanen in het leger, de fouten in
het economisch stelsel, het indringen van vreemde religies, en ook het Christendom.
Maar Rome is niet ondergegaan, dat is de vergissing!
Rome is zoo lang een wereld geweest, dat zij tenslotte een b e g r i p en een i d e e
is geworden, en beide zijn blijven leven, en hebben zich gered uit den
wereldondergang. Want in de groote, soms woeste eeuwen van het imperium
ontstaat uit Rome langzamerhand iets geheel nieuws. Het uitgeholde omhulsel van
het gebouw stort niet in elkaar, omdat het met nieuwen inhoud en nieuwe geestelijke
materie gevuld wordt, die het nieuwe draagkracht geeft. Dat is het nieuwe Christelijke
Rome, een kosmos, die weliswaar doordrongen is van de nieuwe idee, maar haar
organisatie, haar expansieve kracht, haar structuur van het oude Rome heeft
ontvangen. Eens redde en verspreidde Rome de Hellenistisch-Grieksche
wereldcultuur, nu redt en verspreidt zij het Christendom en maakt het op Romeinsche
manier kosmopolitisch, levensvatbaar, dus - overheerschend.
En toch begint nu pas de echte strijd en het ongeluk en nu ook begint de
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lijdensweg van de stad Rome zelf, in den strijd tegen de geheele wereld. Rome gaat
in dezen eeuwenlangen strijd ten onder, en verrijst weer uit den dood, Roma, de
oude, krijgt een ander gezicht. Dit gezicht lijkt echter niet meer op het oude; het is
het h i s t o r i s c h e R o m e - c o m p l e x , dat wij kennen, dat wij hebben geërfd.
Dat Rome in gevaar was, voelden reeds de laatste groote imperatoren Diocletianus
en Constantijn de Groote. Beide waren echte real-politici, en in dit opzicht ook echte
Romeinen. Het Rijk was al lang, sinds de tweede eeuw na Chr. diep georiëntaliseerd,
als gevolg van een natuurlijk proces. Beiden hebben zij het centrum meer naar het
Oosten verschoven. Het Christendom zegeviert, maar dat beteekent, dat het
georiëntaliseerde Hellenisme zegeviert! Dat hij dat voelde, is een bewijs van het
diepe inzicht van Constantijn de Groote. Daarom stichtte hij het Nova Roma, een
oriëntaalsch-Grieksch-Christelijk ‘Caput orbis terrarum’ (zooals in de goede tijden
Rome genoemd werd) en daarom deed hij de fatale groote politieke greep, om de
Kerk naast de Staat in zijn machtssfeer te betrekken. Hij redde daardoor het Rijk,
Nova Roma redde de idee van de oude Roma, hij redde misschien ook het
Christendom van een lot van versplintering en sectarisme, maar door zijn ‘Ecclesia
Triumphans’ krijgt het Christendom een ander, nieuw en R o m e i n s c h gezicht. In
deze noodlottige eeuwen (van 4 tot 8) is het oude Rome middelpunt van den woesten
strijd van allen tegen allen. Heidendom strijdt tegen Christendom, Barbarendom
tegen Beschaving. Het gaat om het bezit van de macht, en om de schatten van de
oude cultuur. Het gaat om de geheimzinnige, haast magische verlokking van het in
gouden glorie stralende Z u i d e n , het gaat om de oude tooverwereld van Rome,
die ieder barbaarsch heerscher wil bezitten. In hun hebzucht merken zij niet eens,
dat zij haar nooit kunnen bezitten, zij kunnen haar alleen uitplunderen, vernederen,
vernielen.
Was dat nu de ondergang van Rome? De oude beschaving, de oude wereldcultuur
gaat inderdaad langzaam in ruïnes op. Toch staat en bloeit Nova Roma, het
Grieksche en Christelijke Roma, en redt uit dezen ondergang de oude Rome-idee
van wereldcultuur en wereldmacht. En tusschen de ruïnes van de oude stad staan
al de machtige christelijke basilieken als symbolen van den nieuwen geest, die diep
in de oude aarde wortels heeft gevat. Maar dan, als de stormen van de
barbaren-invallen voortwoeden, zien wij Rome altijd dieper verzinken in ellende en
armoede. In deze tijden van ongeluk en smart, is ieder groot Romeinsch patriot
bezield door een enkelen wensch en verlangen: redden wat te redden is. Nog leeft
de cultuur van duizend jaren, de grootste die er ooit geweest was, en men grijpt
naar alle middelen, om haar te behouden, haar te beschermen. Alle groote
Kerkvaders, trotsche figuren van echt Romeinschen geest, hebben bewust of half
bewust wat mogelijk was gedaan om haar te redden. In de eerste plaats door de
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kloosters te maken tot werkende, kultuurbeschermende oorden van geestelijke
activiteit zooals Cassidorus in zijn ‘Vivarium’ deed; in tegenstelling met den
oostersch-ascetischen, passieven geest van de stichting van Benedictus van Nursia.
De tweede weg was: dat de oude Rome-idee van wereldheerschappij werd
overgedragen op de nieuwe wereldheerschappij der Kerk over de zielen. ‘Ecclesia
militans’ is geboren, in Rome geboren, en zal een lang leven hebben. (Gregor I, de
monnik-paus was de eerste bewuste strijder voor deze idee.) Even zoo
kosmopolitisch, internationaal en trotsch als het oude Rome was, draagt het nieuwe
misschien nog meer innerlijke splitsingen, strijd en ongeluk in zich. Immers blijft in
den diepsten grond het oude dualisme bestaan, alleen in nieuwen vorm.
En lang nog zou Rome, de vernederde koningin, rouwkleederen dragen, in
armoede leven en langzamerhand van al haar oude heerlijkheden beroofd worden.
Zij moet dulden dat barbaren, die niets van haar geschiedenis en haar ouden glans
weten en begrijpen, alles in donkere onwetendheid in stomp simplicisme, in
barbaarsche ruwheid laten ondergaan. Haar eigen volk verzinkt in cultuurloosheid
en primitivisme. Niemand weet meer wat de ruïnes beteekenen, niemand weet wien
de nog niet vernielde skulpturen voorstellen! Onwaardige nakomelingen nestelen
zich in de oude gebouwen als roofvogels, als roovers en bedelaars in verlaten
koninklijke paleizen. Alleen wat een Christelijke beteekenis heeft gekregen, wordt
gespaard, en dit berust nog vaak op een vergissing. (Het ruiterstandbeeld van
Marcus Aurelius, de Trajanus en Marcus Aureliuszuilen, oude gebouwen die als
kerken worden gebruikt, enz.) Dan worden de oude gebouwen in den loop der tijden
tot burchten van elkaar bestrijdende adellijke families van de Orsini, Colonna,
Frangipani, Crescentii. Dat alles moet Moeder Roma beleven en zien en dragen.
Toch klinkt het uit het Colosseum: ‘Klein ben ge geweest, Rome, toen je mij bouwde,
maar nog kleiner zal je worden, als je mij laat ondergaan’ (een oude legende van
Iersche afkomst). Zelfs de barbaren voelen, dat Rome niet mag sterven! En juist in
deze donkerste tijden wordt dat geboren, wat Rome en de oude cultuur zal redden.
Want nog in haar lompen behoudt de oude Roma haar fascineerende magische
kracht en bewaart zij in de versplinterde, strijdende en woeste wereld het bewustzijn
van de oude cultuur, van eenheid, grootschheid en humaniteit. De aantrekkingskracht
van de oude Rome-idee blijft levend en wakker. Rome is nooit een middeleeuwsche
stad geworden, zooals andere antieke steden. Zij was minder dan dat, zij was een
begraafplaats, maar zij hield haar geloof in een opstanding wakker, zoolang, tot
deze kon doordringen en de wereld opnieuw veroveren. Deze opstanding was voor
Rome de beweging, die men Renaissance en Humanisme noemt.
Zoo zien wij, dat Rome een nog grootere missie heeft gekregen dan By-
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zantium, deze trouwe bewaarster van antieken geest in een wereld van veranderde
vormen en nieuwe gevoelens. Het was Rome dat deze opleving kosmopolitisch
heeft gemaakt, en over de wereld verspreid.
Andere groote steden van kultuur en kunst, centra van rijkdom, van macht en
geest, zijn reeds lang verdwenen: Athene, Byzantium, Antiochië, Alexandrië. Ook
Roma Aurea (Augustus) Roma Sacra (latere keizertijd), Roma Sancta
(vroeg-Christelijke tijd) zijn dood. Maar iets bleef: R o m a A e t e r n a , de geest, die
boven al het tijdelijke steeds geleefd heeft en nog leeft in deze stad.
Sinds tweeduizend zeshonderd jaren ruischt en stroomt het leven ononderbroken
op deze heuvels en in deze dalen en toch bleef Rome krachtig en onverwoestbaar
jong. Als eene Vestaalsche Maagd heeft zij in woeste tijden het vuur van den geest,
het bewustzijn van de wereldcultuur wakker gehouden. Met haar eigen lichaam,
met haar leven beschermde zij dat, wat wij civilisatie, humanisme, internationalisme
en hoogere menschelijkheid noemen. Zij was en bleef een r e ë e l e wereld: daarom
ook vol menschelijke en wereldsche deugden en zonden. Maar grootsch en rijk in
al haar gebaren, energie-uitstralend heeft zij alles wat in haar bereik kwam, tot haar
eigen grootheid opgeheven. Zij heeft duizend facetten; als een mooi geslepen
edelsteen straalt zij haar licht naar alle kanten uit, en geeft voor iedereen een
bekoring, voor iedereen iets fascineerends.
In de avondschemering, op een van haar heuvels staande, overzien wij in een
rossig licht van de dalende zon, haar bedwelmende veelzijdigheid, haar
betooverenden rijkdom en haar opwindende veelvoudigheid. En wij worden steeds
opnieuw vervuld van haar majestueuse grootheid.
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De groote Zorzi
Fragmenten
Door C. en M. Scharten-Antink
Vierde hoofdstuk
III
EEN gebons van kanonschoten barstte los over de stad, en Zorzi, onrustig en
onvoldaan voor zijn laaiend Troje gezeten, zag in zijn geest, temidden der honderden
andere schepen en gondels en booten, behangen met bloemfestoenen en
laurierguirlanden, het gouden statieschip der Republiek voortstevenen over het
flikkerende water.
Het was Hemelvaartsdag. De Doge ging de zee huwen tusschen de twee kasteelen
van den Lido!
Weer rinkelden de ruiten van de salvo's, gelost aan boord der oorlogsgaleien en
handelsgaljoten, waar maar de stralende water-optocht voorbij kwam. Andere jaren
was ook Zorzi met een schuit vol vrienden meegeroeid; nu zag hij vóór zich de
fantastische barken der glasblazers en kralenmakers, fonkelend als hadden zij
touwwerk van louter diamanten. Zij, en het visschersvolk der Nicolotti met hun eigen
Doge zoogenaamd, hadden het privilege vlak achter den gouden Bucintoro aan te
varen. En daar gleden ook de gondels der edelen en rijke burgers langs, en de met
rozen en zijden wimpeltjes versierde booten der vrouwen van geneugte, en de
ontelbare sloepen van het kleurig volk. Muziek klonk van alle kanten over het water.
Totdat, aan de open zee gekomen, de Patriarch van Venetië den ring zegende
en uit het gouden luikje een beker wijwater stortte over de golven. Dan wierp de
Doge den ring in de aldus gewijde zee en zei: ‘Zee, wij huwen u ten teeken onzer
waarachtige en duurzame heerschappije.’
Dadelijk daarop begonnen de hoornisten en de pijpers te blazen, en zoo, feestelijk
van zilveren geschater en huppelend fluitgeluid, roeide met zijn glinsterende
riemenvluchten het gouden schip naar Venetië terug.
Hun schuit, de vorige maal, was zoo vooraan geweest, dat zij Agostino Barbarigo's
eerwaardigen, witten baard en roode facie van vlakbij hadden gezien, toen het
gouden luikje openging. Zorzi had het een onaangenaam gezicht gevonden; of had
hij het zich verbeeld, omdat hij te veel verhalen had gehoord over den ouden rakker?
Ze zeiden dat hij stal als de raven en dat hij gierig was als een hyena. Pas weer
had hij een geschil met hun buurman gehad, den braven bontwerker Antonio di
Stefano, die hem een prachtige mantelvoering van lynxevellen uit Duitschland had
laten komen; tachtig
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ducaten moest zij kosten. Barbarigo had ze gehouden, doch achterna weigerde hij,
er meer dan tweeënveertig ducaten voor te betalen; terwijl Taddeo's vader er graag
de tachtig goudstukken voor had neergeteld....
Nogmaals donderde het geschut. Plotseling bedacht Zorzi zich: 't was nu een
goed oogenblik om een kijkje te gaan nemen op de jaarmarkt. Iedereen was langs
de kaden of op het water. Altijd op dezen dag en de volgende waren er drommen
vreemdelingen in de stad, soms meer dan honderdduizend, pelgrims op weg naar
het Heilige Land, bezoekers uit Padua, uit Treviso, uit Vicenza, uit Verona, kooplieden
uit Hongarije, uit Duitschland, tot uit Vlaanderen en het Oosten toe. Alle herbergen
waren propvol, de Steur, het Lam Gods, het Paardje, de Zwarte Hoed.... Er sliepen
er zelfs op de tafels, en die waren misschien nog niet het slechtste af, van wege de
wandluizen. In de Slang, had hij gehoord, - en dat was toch een deftig logement,
vlak bij de Ponte della Paglia - lagen ze met hun drieën in één bed!
Vooruit! hij ging nù. Hij was ook benieuwd; zouden er al koopers een bod hebben
gedaan op zijn San Giorgio? Zijn vrienden hadden niet opgehouden, of hij moest
zijn laatste werk ten toon hangen. Samen met Catena had hij een barak, naast die
van Giambellino. Bissolo en Previtali, die bij de uitstalling van Bellini de wacht
hielden, zouden ook op hùn dingen letten en de prijzen opschrijven, die ervoor
geboden werden. Er waren schilders genoeg, die zelf als kooplieden bij hun waar
zaten, maar dàt ging hem niet af! Nu minder dan ooit. De Overwinning der
Schilderkunst! Als ze het doek tenminste maar niet zóó gedoopt hadden.... Ook
hijzelf hield er wel van; hij hield van den heroïschen droom, waarin de naakte Ridder
Gods bevangen stond - maar al het gespiegel rondom, dat zoo weinig bewees, hij
kon het niet meer zetten. Hoe veel machtiger was de gouden ruiter op zijn afgelegen
pleintje! Gelukkig maar, dat die niet over de Piazza San Marco kon komen rijden,
en zijn dwaas verzinsel daar ontdekken....
Zorzi, dien morgen, toen het nog nauwelijks licht was, had zelf, tusschen Catena's
Heilige Familie en diens San Girolamo, zijn schilderij opgehangen, en hij had zich
gezworen niet weer te gaan kijken. Maar of hij wilde of niet, hij werd er toch door
aangetrokken. Welken indruk zou het maken in den vollen dag, tusschen het werk
der anderen? En wat zouden die anderen al hebben uitgestald? Wat zou er zijn van
Giambellino, van Cima, van Carpaccio misschien, en van Alvise Vivarini, van Diana?
Hij stak zijn penseelen in den tinnen beker met terpentijn, en greep zijn fulpen
muts, zwierig door drie karbonkels opzij.
Tien minuten later toefde hij al kijkend langs de kramen, volgeladen met het
schoonste, dat het Oosten en het Noorden en het eigen kunsthandwerk hadden
voortgebracht. Heel het plein leek een schatkamer. Kleurendronken Oostersche
tapijten, loover-dun Perzisch goudsmeedwerk, Vlaamsche fluweelen,
bloemenpralende brokaten en gouddoorweven zijden stoffen gloeiden
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en tintelden in de zon. Met nog teerder tooverkunst begoochelden de glazen droomen
uit Murano, de edele bekers, de ijle tuiten, de koninklijke schenkkannen, waarvan
de voetstukken en de ooren in glinsterende krinkels als wonderranke bloemstengels
of zeegewassen geblazen waren. Ook al had Zorzi meer kostbaars in zijn leven
gezien, als andere jaren boeide het hem zoodanig, dat hij er heel het doel van zijn
gang bij vergat, Hij zag schalen, binnen welker gladde wanden een wemelend
teekenwerk opgevangen leek, bokalen, over wier wisselgloed een gouden wingerdloof
zich slingerde, en kleine, parmantige glazen paardjes, die lampjes schenen te zijn,
Achter dat alles wonken de diepe vijvers van het geslepen spiegelglas.
Dan waren het de werken der kunstwapensmeden, die zijn bewondering wekten:
de tot den machtigen greep noodende zwaard-gevesten, de feillooze doeltreffendheid
van 't gewette staal, de tartende dolken, de zwartglanzende klingen, met goud
gedamaskeerd, en de tweesnijdende daggen, die ossetongen heetten. Verderop,
in een onuitputtelijke mengeling, trokken aan zijn oogen voorbij de pelterijen, het
kostbare ivoor-snijwerk, de verbluffend rijk versierde kandelaars en kandelabers,
geurbekkens en wierookvaten, de geciseleerde zilveren tafelschellen, het vindingrijke
mandewerk, de vernuftig gevormde sleutels en het met parelen en edelgesteenten
bestikte vrouwenschoeisel. Het kleurloos gepeuter der kanten liep hij zonder kijken
voorbij.
En daar waren de kramen met suikergebak, met Oostersche lekkernijen ook,
kleverig en overzoet. De groote, zijden tulbanden, groen en geel en rood, gewonden
om de dikke koppen, de roode schuitschoenen onder de tabbaarden uit, lokten de
Turken met tonggeklakker. De straatjongens hunkerden bij dit paradijs, dat de vliegen
reeds lang veroverd hadden.
En plotseling liep hij onder de tentenrij der schilders. Hij wilde teruggaan, en deed
het niet. Bij Giambellino's uitstalling bleef hij talmen. Er schoven vele kijkers langs.
Onder het blond-doorschijnend afdak van geel gewast linnen kwamen de doeken
prachtig uit, mooier dan ooit in een kamer of zaal. Als een tweede, betooverend
vernis lag dat warme licht over hun kleurengloed. Het paneel, dat in het midden
hing, werd er een wonder door. Het was de Madonna met haar heerlijk Kind, vereerd
en aangebeden door de heilige Maria Magdalena en de heilige Caterina, die
weerszijden, als vrome vriendinnen, met de Moeder Gods te zamen zaten, in den
avond scheen het, bij het licht van een onzichtbare kaars. In een glorierijk donker
verzonken de gewaden, bruinrood en roodgoud, pauwblauw en donkergroen; daaruit
op lichtten de drie droomende vrouwen-gelaten, het naakte jongetje, en de handen,
de biddende van Maria Magdalena, de omzichtige der Madonna, de op de borst
over elkaar gevouwene van Caterina. En hoe zacht vlokten dier blonde haren!
Zóó groote innigheid had Giambellino wellicht nooit bereikt! Maar waarom hing
het er niet alleen, dit verrukkend paneel!
Zorzi glimlachte: de Meester had ook weer dezelfde Madonna van de vorige
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jaren ten toon gehangen, een Madonna, waar hij maar niet af kon komen, omdat
het was, of het slapend kind zoo van haar schoot rollen zou; jammer genoeg, want
de verven konden niet heerlijker. Andere doeken, alle met dezelfde signatuur, kende
hij reeds van buiten: die zoetelijke Madonna van Bissolo, die wat harde en ruwe
van Rondinelli, die koele van Previtali.... Goed schilderwerk was het; maar hij begreep
toch niet, dat Giambellino dat alles voor het zijne wou laten doorgaan; zijn kleur en
licht waren zooveel dieper. De copieën, die hij, Zorzi, vroeger gemaakt had, scheen
de Meester reeds alle verkocht te hebben.
Op eenmaal zag hij Previtali en Bissolo zelven druk onderhandelend met een
zwaarlijvig heerschap, een Duitscher blijkbaar, dien zij moeite hadden te verstaan.
Aarzelend bleef hij ter zijde. Zou hij omkeeren? Als door een magneet werd hij
getrokken naar de volgende kraam. Wat een kijkers waren er! Hij zag er heftig praten
en gebaren. Zij schenen te redetwisten over zijn San Giorgio. Anderen lachten. Zorzi
voelde zich het gloeiende bloed naar de wangen stijgen!
Taddeo Contarini stond voor hem. Diens fijn gezicht, gewoonlijk zoozeer
beheerscht, vaak teruggetrokken, glansde van opgetogenheid.
‘Zorzi! Ik zag je staan! Iedereen is verrukt! 't Is een volkomen victorie! Een paar
zuurlingen wilden nog tegenpruttelen, maar ze worden uitgelachen! Je San Giorgio
is mooier dan ooit vandaag! Kom toch! Je zal eens hooren, wat ze allemaal
zeggen....’
Zorzi was geroerd over die aanhankelijkheid, en tegelijkertijd zou hij graag op
slag onder den grond verdwenen zijn. Men keek hun kant uit. ‘'t Is de schilder, Zorzi
van Castelfranco....’ hoorde hij zeggen.
Doch daar schaterden ver over het plein de zilveren trompetten! In het verschiet
was er een woelig gedrang; vele menschen holden erheen. De Doge met den
Bucintoro was terug, en de Patriarch, en de Signoria, en de Gezanten....
Zorzi legde zijn arm om Taddeo's schouder en voerde hem mee. Taddeo keek
hem aan: groot was het, niet bewonderd te willen worden. Zorzi van zijn kant wilde
zijn vriend niet teleurstellen en verzweeg zijn zelfkritiek: dat er van victorie geen
sprake kon wezen.
Nog juist zagen zij den optocht in de vergulde Schrijverspoort verdwijnen. Menigten
menschen stuwden de Piazzetta op, Nog wiegde onder de roode wapperingen van
zijn standaard het gouden fabelschip er aan den oever. De bakkerswinkeltjes, de
braderijen en de open gaarkeukens tegenover het Dogenpaleis geraakten in een
razende bedrijvigheid. De menschen hadden honger gekregen van het urenlange
roeien of staan wachten aan den wal. Ook in de kramen waar oliebollen gebakken
werden of de brosse ‘baicoli’, sisten de pannen boven den vuurpot. En nu het volk
toestroomde, begonnen de kunstenmakers de kringen om zich heen te lokken. Er
was een slangen-
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bezweerder uit Caïro; er was een degenslikker, die ook vlammen vrat; er was een
athleet, die een ijzeren keten kapot deed springen door het spannen van zijn spieren.
Ergens blies een schorre trompet verzamelen; een bord hing er aan een paal: ‘De
kunst van het omhelzen’; daar zouden worstelaars het volk vergasten op hun
genadelooze vechtpartijen. En aan het einde der Piazza werd over een aantal tonnen
een omvangrijk plankier gespijkerd, waarop het schoonste schouwspel van den dag
vertoond ging worden: de krachten van Hercules. De hachelijkste
menschen-pyramides zouden er zich al wankelend opbouwen, tot zes verdiepingen
hoog. Zelfs de Doge met zijn Signoria placht te komen kijken in de loggia van het
paleis.
Dan zagen zij bij tientallen de roeiers van den Bucintoro, de brave kerels van het
Arsenaal, de Schrijverspoort binnenhaasten. Die gingen naar hun feestbanket, het
banket van het Huwlijk met de Zee, een schranzerij van stavast!
Ook Zorzi en Taddeo begonnen trek te krijgen. Maar naar Sant Apostoli, naar
San Silvestro teruggaan, de een naar huis, de ander naar zijn herberg van eiken
dag, nu het feest hun eenmaal in den kop zat? 't Was trouwens veel te laat geworden.
Al spoedig zaten zij in een taveern achter den San Marco en aten er samen een
gebraden kip met uiensaus en dronken er een kruik Cyperschen wijn bij, die moeilijk
geuriger kon.
Het was al laat in den middag, toen zij de kermis weer opkwamen. Lauw was het
er van de menschen, die in kleurige kluwens zich verdrongen langs kramen en
tenten; de kooplieden, met loven en bieden, en groot krakeel soms, deden hun
zaken.
Ongemerkt dreef Taddeo zijn vriend naar den schildershoek. Hij hoopte, dat er
weer veel bewondering zou zijn rond den in zijn viervuldige naaktheid
onoverwinnelijken Heiligen Ridder. En Zorzi, wat zorgeloos van den wijn, liet zich
meetroonen.
Er was inderdaad een groote drukte voor de tent van Catena en hem. Zorzi
herkende bevriende gezichten, die sterk hun vreugde toonden, toen ze hem zagen
aankomen. Hij herkende ook verscheidene hunner goudblonde vriendinnen. Met
handgeklap werd hij begroet.
‘Onze Zorzi heeft het tournooi gewonnen!’ riep de warme stem van Girolamo
Marcello.
‘Hij heeft de beeldhouwkunst verslagen,’ antwoordde een ander.
‘De weerlooze Heilige versloeg den geharnasten veldheer!’
Zorzi keek dien kant uit. Was het Antonio Broccardo, hun fijnzinnige torengenoot?
Hij had zijn stem herkend; en inderdaad, daar stond hij, een glimlach vol genegenheid
over zijn weemoedig gelaat.
‘Giorgio heeft recht op een belooning!’ noodde in vreemden tongval een zoet
vrouwengekoer.
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‘Ik weet alleen niet,’ meesmuilde Bissolo, ‘of een heilige ooit uit baden gaat. 't Is al
mooi, dat San Girolamo en San Giobbe en San Sebastiano altijd naakt moeten zijn;
maar als de anderen zich ook gaan uitkleeden....’
Zijn gewilde geestigheid ging verloren in het vreugde-geroes.
Een burger wilde nog aanmerken, dat het vierkante schild achter den Heilige wel
bizonder weinig gebogen was, dat het den naakten rug zoo natuurlijk teruggaf....
Doch daar was Giambellino, die inspectie had gehouden, of er goede zaken waren
gedaan in zijn tent. Het scheen van wel. Zijn fijne gezicht had een voldanen glimlach.
Maar 't was hem ook aan te zien, dat hij genoot van den triomf van zijn vroegeren
leerling.
Nogmaals bekeek hij aandachtig den San Giorgio. Die er omheen stonden zwegen,
uit eerbied. En Bellini was tevreden, Hij vond het een mooi, hij vond het een prachtig
stuk. ‘Een schitterende gril’, zoo kenmerkte hij het ten slotte.
Allen klapten in de handen.
‘Giorgio is een groot schilder,’ zong weer, in den vreemden tongval, de
vrouwestem. 't Was het liefje uit Parma, met wie Zorzi eens, den nacht van de
zegepraal van Fornovo, geroeid had over de Lagune.
‘Een groot schilder! De overwinnaar der Florentijnen! De overwinnaar der
beeldhouwkunst!’ riepen de anderen dooreen.
‘Leve de Veneti Victores!’ Van wie kwam die kreet? Zorzi wist het niet, maar
eensklaps voelde hij zich om het middel gevat en om de knieën, en daar zat hij, op
armen en op schouders, boven het juichend gewemel van vrienden en vrouwen en
volk.
‘Leve Giorgio! de groote Giorgio! Leve Giorgione!’ zong verliefd de vrouwenstem
naar hem op, toen hij daar zoo triomfant, boven de menigte uit, werd rondgedragen.
‘Zorzon! Zorzon!’ juichten zijn vrienden.
En Zorzi zelf, Giorgione, hij lachte, lachte tegen wil en dank, gelukkig door de
geestdrift van deze allen, die van hem hielden, maar tegelijk beschaamd over het
onverdiende van een triomf, die hijzelf geen triomf kon vinden. ‘Een schitterende
gril’, had Giovanni Bellini gezegd. Hij had het gezegd met de beste bedoeling, en
het was het scherpste vonnis, dat hem had kunnen treffen. Om een inval, een
spitsvondigheid, om een gril, werd hij gedragen op de schouders van het juichende
volk, dat Zorzon riep, Giorgione! Maar onoverwonnen, op zijn verlaten pleintje, zag
hij, vol vernietigenden wrevel, den gouden ruiter rijden.
Toen ze hem weer hadden neergezet, zei Previtali, die tot de dragers had behoord:
‘Er zijn drie koopers voor je stuk! Een is er uit Augsburg. Hij wil twintig ducaten
geven. Of je morgen aan het Fondaco dei Tedeschi
kwam....’ Dat was het groote, Duitsche koopmanshuis aan het Canal
Grande, bij de brug van Rialto.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

189
Twintig ducaten! Previtali had het met een franke hartelijkheid gezegd. Girolamo en
Taddeo waren nog verheugder dan Zorzi zelf. Want hèm hinderde het onmiddellijk,
dat de tijding van dien ongeloofelij ken prijs hem een zoo felle vreugde had gegeven.
Hij had nog wel gemeend, dat geld hem onverschillig liet!
Met Taddeo en Girolamo en den goedgezinden Previtali liep Zorzi verder. Filomena
had hij met een oogwenk te verstaan gegeven: hij kwam straks, als de avond laat
werd....
De ondergaande zon, zelve niet meer te zien, zette in een rozen gloed de
spitsbogen van het Dogenpaleis en de blanke torentjes en het loofwerk en de gouden
mozaïeken van San Marco. Heel de fonkelende jaarmarkt werd tot een roze droom.
Wat verder klonk muziek van een ribecca en een luit, die speelden op den dreun
van een eentonigen roffelslag. Daar werd gedanst, mannen met mannen, vrouwen
met vrouwen.
Zij keken bij den Egyptischen slangenbezweerder, bij den fakier, die vuur vrat, bij
den kwakzalver, die poeders van San Valentino en tooverformules tegen de koorts
verkocht. Dan toefden zij ook een oogenblik bij den verteller, die, in een wijden kring
luisteraars, schoone historiën-in-verzen van den verliefden Orlando aan het
voordragen was.
Langs alle zuilen en bogen van het Dogenpaleis begonnen de roode vlammetjes
te beven. Dofblauw, nog vaag van paars doorwasemend, werd de Oosterhemel.
De schemering viel. Overal tusschen de uitstallingen, lichtten de olielampjes aan
en deden het glanzende groen en karmozijn der kostbare zijden en fulpen stoffen
lokken met een nieuwen gloed; een geheimzinnig geglinster speelde over gouddraad
en glas. Juweel en en goudsmeedwerken werden in gewelfde lederen koffertjes en
sandelhouten kistjes gesloten en behoedzaam weggedragen.
Achter een tafel met een dofrood kleed bespreid, waarop van een driearmigen
kandelaber een zwakke lichtschijn beefde over een koperen hemelsfeer, een
zandlooper, een sterrenkijker en een bronzen passer, zat een langbaardige grijsaard
met bleeke, uitgedoofde oogen in zijn geel en zwaarmoedig gezicht, een witte
bontmuts op. Hij scheen de langskomende menschen niet te zien, zei niets om hun
aandacht te wekken. Hij had blijkbaar dien dag al zooveel horoscopen getrokken,
dat de tabbaard hem puilde van den daaronder hangenden buidel. Toch kon het
geen Jood zijn. Was het een Arabier? Was hij een verdoolde geleerde? Of was het
er een, die zich maar uitgaf voor astroloog?
Zorzi had hem aanstonds opgemerkt; maar Previtali was de eerste die vroeg:
‘Zullen we ons de toekomst laten zeggen?’
‘De groote toekomst van onzen Zorzon!’ antwoordde de bronzen stem van
Girolamo. ‘Jij het eerst, Zorzi.’
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De grijze sterrenwichelaar hief de loome oogleden. Hij zag Zorzi aan op een zoo
vreemde manier, dat het niet mogelijk geweest zou zijn te weigeren.
Hij stak een lange, beenige hand naar voren en zei:
‘De hemellichamen spreken het a h k a m uit over het menschenlot. Deze jongeling
zal twintig jaar oud zijn. Hij is in het Westen geboren.’
‘In Castelfranco Veneto,’ vulde Zorzi aan, zoo luchtig hij kon. ‘Maart 1478.’
‘En op welken dag in Maart? en op wat uur?’
‘Dat weet ik niet,’ bekende Zorzi.
Toen eerst, omdat de bleeke oogen zoekend dien kant uitgingen, zag hij, dat
naast den oude, in de schaduw vlak onder den kandelaar, een ronde steen lag,
waarop tusschen veel lijnen en getallen, de zon en de maan stonden geteekend.
Hij had dat meer gezien: een kabala. Hij kende die al van het fries uit het huis der
Barbarella's.
‘Geboren....’ scheen zacht de stem van den man te droomen, ‘geboren in het jaar,
dat in Venetië de builenpest woekerde en San Rocco werd aangeroepen .... Hoe
was de stand van de maan in de twaalf hemelsche huizen? De schorpioen was aan
den horizont.... Venus heerschte....’
Weer stak hij de beenige hand naar Zorzi uit, en zijn gedoofde oogen hielden
hem gevangen in den dwang van hun lichtloozen blik.
‘Wie onder het teeken van Venus geboren is en de schorpioen op zijn weg vindt,
hij zal van de liefde de vreugden plukken, maar niet de genade.’
‘Onze Zorzi is niet als iedereen.... hij is een groot schilder,’ viel eensklaps, als
bezwerend, de zware stem van Girolamo in de schaal van het lot. Geen trek op het
vale, gele gezicht verried, dat de woorden tot den oude waren doorgedrongen.
Dreigend bijna sprak hij door:
‘Het versmachten is het levenswater der kunstenaars.... Hun werken vergaan tot
stof.... Zij worden verspreid als stof....’
Dan scheen het doode gezicht plotseling te ontwaken, de oogen kregen leven.
‘Drie dingen zeg ik u, die blijven zullen: het noodlot dezer aarde, de wijsheid, die
geluk brengt, en de onsterfelijkheid der liefde. Drieëndertig graden telt uw baan.’
Als uitgeput deed hij de hand op tafel ploffen.
‘Het is vijf soldi,’ zei hij zacht.
Zorzi telde het geld neer. Zwijgend gingen zij verder. Geen der drie anderen sprak
ervan, zich ook te doen waarzeggen.
‘Dat is geen wetenschap zoo,’ zei Girolamo eindelijk, hevig gebelgd. ‘Hij heeft
geen enkele berekening gemaakt. 't Is een bedrieger....’
‘En trouwens,’ kwam Taddeo, ‘wij zijn die Paduaansche duisternissen te boven....
Wat wou hij eigenlijk met zijn orakeltaal?’
Girolamo praatte er snel overheen. Maar Zorzi voelde, dat hij de woorden van
den wichelaar niet meer zou ontkomen kunnen.
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Vijfde hoofdstuk
Hierin wordt verhaald van ‘Giorgione'’s stijgenden roem, van de portretten
die hij maakt van zijn vrienden Girolamo Marcello en Antonio Broccardo
(het eerste door Michiël in 1525 vermeld, doch verloren gegaan, het
tweede in het Museum te Budapest) - van den economischen
achteruitgang van Venetië, den slechtgaanden oorlog tegen de Turken,
en den steeds toenemenden stede-luister.
Op een morgen ontvangt Zorzi het bezoek van den ouden veldheer Tuzio
Costanzo, vroeger onderkoning van Cyprus, dien hij in Castelfranco eens
gesproken had, en die hem de opdracht overbrengt, een portret te
schilderen van Caterina Cornaro, - het portret, dat een halve eeuw later
door Vasari gezien werd.
Door de achterpoort betrad Zorzi het paleis aan het Canal Grande, waar-vóór hij
eens, toen hij nog een jongen was, een wintermiddag lang - er werd een steekspel
gehouden op het ijs! - had staan turen naar de bovenramen, of hij de legendarische
Koningin van Cyprus niet te zien kon krijgen; totdat zij eindelijk, toen het al donker
werd, tusschen walmende flambouwen, een sprookje van brokaat en hermelijn,
verschenen was op het bordes....
De dienaar, die zwijgend hem tegemoet schreed, had een vreemd, olijfkleurig
gelaat met oogen, of hij een jood was; rond zijn hoofd was een witengroene zijden
doek gewonden, een lang, witwollen overkleed met gouden borduurselen reikte
hem tot onder de knieën; een witte broek hing op bruine, bloote voeten. Hij was
blijkbaar een Cyprioot.
Nu volgde Zorzi den dienaar door het hooge, grijze atruim, een weinig bevangen
toch door het denkbeeld, dat hij zoo aanstonds tegenover de koningin zou staan;
dat hij haar schilderen moest! En daar, waar de breede statietrap omhoogging, zag
hij plotseling aan een pilaar, waarrond een bronzen ring was, drie luipaarden met
kettingen vastgelegd. Toen hij nader kwam, deden zij kwaadaardig als katten, die
den bek sperren zonder geluid.
‘Ze doen niets,’ zei met een uitheemschen tongval de dienaar, ‘ze zijn voor de
jacht. De koningin wil ze niet achterlaten in Asolo. Het is er des winters koud.’
Boven in den marmeren portego, zaten en waaierden op hooge, koperen
standaards, een achttal groene en roode papegaaien, die luidkeels riepen en
brauwden, toen zij een vreemden gast verschijnen zagen.
‘Die zijn uit Cyprus meegekomen,’ zei de dienaar trots, ‘twee waren al van koning
Johannes.... Ze worden soms honderd jaar.’
Zorzi werd gelaten in een zij-vertrek, dat uitzag op vale huizen. Er stonden slechts
twee gebeeldhouwde banken. Vaag glommen vergulde motieven tusschen de smalle
balkjes aan de zoldering.
Maar aanstonds kwam de dienaar terug, en nogmaals krijschte het feestelijk
lawaai der papegaaien langs hem heen; een tapijt werd opgetild en hij zag een zaal
binnen, waar enkele vrouwen en hovelingen aan het gekken waren met een dwerg,
die in een geel-en-blauw-gestreept satijnen pakje stak, Hij
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had een bol hoofd, blozend en bekoorlijk van trekken, doch waaraan de
saamgegroeide wenkbrauwen boven de broeiende, bruine oogen een kwaadaardige
uitdrukking gaven. Rond zijn zwarte krulhaar droeg hij een gouden slangetje met,
in zijn kuif, een sluitstuk van edelsteenen, waarvan één dikke parel op zijn voorhoofd
afdrupte, en dikke parels ringelden aan zijn ooren. Hij zette de korte handjes op zijn
heupen en keek Zorzi zot uitdagend aan. De hovelingen en de joffers lachten. Zorzi
had dadelijk gezien, dat de koningin niet eene van haar kon zijn.
Er hing een weelderige warmte door de zaal. Onder de rijkvergulde schouw
brandde knappend een harsgeurig houtvuur, en vanuit de vier hoeken van het vertrek
zweemde een tropisch aroom van in majolica vazen staande planten, tusschen
welker glanzende bladeren lange witte kelken afhingen.
Een stem kondigde aan: De koningin van Cyprus en Jeruzalem! en daar stond
Caterina Cornaro! Klein van gestalte was ze, mooi en mollig, maar tegelijk in heel
haar houding van een groote waardigheid. Uitermate beminnelijk kwam zij Zorzi
tegemoet; hij hoorde, dat zij op hooggeblokte schoentjes liep.
‘Mijn goede, oude generaal Costanzo,’ lachte ze, ‘heeft mij uit heel wat perikelen
gered; maar wie had ooit gedacht, dat hij mij helpen zou aan een zoo zwierigen
portrettist?’
Met welgevallen keek zij hem aan; met een tikje behaagzucht zelfs. ‘Meester
Zorzi’ noemde ze hem. - Ze had van zijn San Giorgio gehoord, met dat wonderbaar
spiegeleffect.... Zooiets moest hij van haar ook maken, zoodat men haar tegelijk
van voren en van opzij zou zien....
Zij merkte, dat haar voorstel hem weinig aanstond. Daarom viel zijn antwoord
haar mee.
‘Ik zal er wel iets op verzinnen, illustrissima Madonna,’ zei hij deemoediger dan
hij ooit was.
Wat een aardige vrouw bleek ze, en hoe eenvoudig was ze gekleed in dat bruin
fluweel, dat prachtig stond bij haar donker haar met de kastanjeroode weerschijnen
en het netje van gouddraad daarrond. Zij droeg geen sierselen dan een heel fijn
parelsnoertje, dat over haar blanken, hoogen boezem liep, en aan één vinger één
enkelen ring met een pauwblauwen steen.
Als zij dien ring maar niet verliest! dacht Zorzi juist, toen hij achter zich een gerinkel
hoorde en iets zwaars voelde opspringen aan de pandjes van zijn buis.
De hovelingen schaterden! Ambrosios! Ambrosios!
Omkijkend zag hij een bruingrijzen aap, met een wit-en-hemelsblauw manteltje
om; die was door den dwerg op hem losgelaten. Hij dwong zich tot een lach, en
poogde het dier bij de harige pees-armen van zich af te gooien; maar de aap klemde
zich nog vaster en siste venijnig. Een gouden ketting rinkelde rond Zorzi's beenen.
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Ook Caterina Cornaro had gelachen, maar nu riep zij den dwerg: Tomà! Tomà! hij
zou Ambrosios meenemen! En haar gevolg eveneens verzocht ze, met een
verstandhoudelijken hoofdwenk, haar met meester Zorzi alleen te laten....
Tomà was de laatste die, tergend langzaam, de zaal uitging. Op hooge beenen
liep de aap, het wit en blauwe manteltje kouwelijk om de schouders, de rauwe billen
in de lucht, den dwerg achterna. Rond het dunst van zijn achterlijf was een roode
emailring geklonken, waaraan de gouden ketting trok. Vóór het tapijt weer dichtviel,
keek de dwerg nog eenmaal om en wierp een kwaden blik in Zorzi's richting.
Caterina glimlachte medelijdend: ‘Hij is jaloersch op iederen man. Arme Tomà....’
Zij was gaan zitten naast een tafel, Zorzi stond bij haar. Dan spraken ze af, hoe
de koningin poseeren wilde. Niet in groot ornaat! Zóó, in haar dagelijksche dracht....
Die vervelende Gentile Bellini ging haar met al haar joffers op een van zijn groote
doeken zetten.... daarom had hij eerst haar portret geschilderd.... het leek in het
geheel niet!.... Een sessie! Veertien dagen lang had ze al haar parelen en juweelen
moeten aandoen, en al haar sluiers, en ze had haar gouden mutsje moeten opzetten,
en haar kroon.... oef! Wáár de eigenwijzerik ook aan bezig was, aan een mouw of
aan haar ceintuur, dat deed er niet toe, - haar kroon moest ze op! en niets mocht
uit of af! - En langzaam dat hij werkte.... pareltje voor pareltje! Zij was er zoo vreeselijk
moe van geworden, dat ze er iederen dag slechter ging uitzien, en iederen dag had
hij haar leelijker gemaakt, de nare copiïst!.... Maar hij, Zorzi, lachte ze weer, hij zag
er ridderlijker uit! Pas op, als hij haar niet flatteerde! Waarom wou hij haar niet
schilderen met een spiegel? Zij hield veel meer van haar profiel! Daar zag je minder
aan, hoe dik ze was!
Zorzi keek vermaakt. Hoe oud was ze? Een jaar of veertig? Vijfenveertig
misschien.... Een mooien mond had ze, als ze lachte, en niet minder bekoorde die,
al zwol onder de ronde kin even een onderkin aan. En welk een geestige, bruine
oogen, van fijne wenkbrauwboogjes overwelfd! Te breed was haar gezicht, en toch
aantrekkelijk; te gezet haar lichaam, en toch vol gratie.
‘Het zal een mooi portret worden, illustrissima Madonna,’ zei hij met overtuiging.
- Waarom glimlachte zij?
Toen hij even omkeek - het was, of hij omkijken móest - zag hij rond den hoek
van het deurgordijn den smartelijk spiedenden kop van den dwerg, die haastig weer
verdween.
Zorzi beloofde, dat hij den volgenden dag de eerste schetsen zou komen maken.
De koningin luidde de gouden tafelschel. De dienaar deed hem uitgeleide.
Het werden prettige uren, welke Zorzi, gedurende die wintermaand, met Caterina
Cornaro doorbracht.
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De eerste maal vond hij haar in gezelschap van een harer jonkers; juist bekeken zij
een boek, haar den vorigen dag door Messer Aldo zelf gebracht, naar ze zei. Het
had een zonderlingen naam: Hypnerotomachia, en het was vol fraaie en
verbazingwekkende houtsneden, - Mamizio had niet willen vertellen, van wien zij
waren, noch wie de schrijver was.
De koningin had een groot plezier aan het boek, en terwijl Zorzi teekende, moest
Rubigan voorlezen! Dan zou zij voordeeliger uitkomen, en hij beter werken! Want
het was een verhaal.... zij kende niets vermakelij kers en niets leerzamers!
‘Lees den proloog nog eens!’ riep ze, ‘dan begrijpt hij beter, waar het over gaat!’
Rubigan ging in de vensterbank zitten en las, terwijl telkens Caterina onderbrak
met gelach, met ernstigen bijval, met kinderlijke opgetogenheid, of met de meest
besliste verwerping van wat haar mal of te veel leek. Tintelend van opgewektheid
zat zij al luisterend en pratend vóór hem.
Het was dan ook wel een bonte rist van aaneengeregen vizioenen en
wetenswaardigheden, die de jonker, als uit een tooverkistje, uit het boek te voorschijn
haalde:
‘Lezer, zoo gij in 't kort wilt hooren, wat dit werk bevat, weet dan dat Poliphilo
vertelt, al slapende duizenden dingen te hebben gezien, welk werk hij met een
Grieksch woord noemt: “Liefdesstrijd in den droom”. Waarin hij voorgeeft, vele
gedenkwaardige oudheden gezien te hebben, die hij beschrijft met eleganten stijl;
pyramides, obelisken, en de prachtigste ruïne's van gebouwen; de verschillen in
verhouding, de kapiteelen, architraven, friezen, kroonlijsten met hun versieringen....’
‘Vooruit!’ onderbrak Caterina ongeduldig.
‘Een groot paard, een zeer groote olifant, een kolos, een prachtige poort, met
afmetingen en ornamenten, de vijf zintuigen in den vorm van vijf nimfen, een
voortreffelijk bad, fonteinen, het koninklijk paleis, dat de Vrije Wil is, een koninklijk
en opperlekker maal....’
Een schaterlach van Caterina.
‘Ik wou, dat ik tegenover een koninklijk en opperlekker maal in het koninklijk paleis
van den Vrijen Wil zat,’ lachte ze nog na, ‘dan behoefde ik niet zoo dik te worden!
Tomà zei het gisteren nog: “Sublieme Vrouwe,” zei hij, “smullen is een zonde,
waarvoor je in de hel komt!” - Lees verder!’
‘De variëteiten van juweelen ofwel kostbare steenen, en hunne natuur. Een
schaakspel....’
‘Nu komt er iets heerlijks,’ waarschuwde de koningin.
‘Een schaakspel,’ las Rubigan, ‘dat danst op drie maten van klanken. Drie tuinen,
een van glas, een van zijde, een het labyrinth, dat het menschelijk leven is. De drie
deuren, waar hij binnen bleef. Polia, hoe zij gekleed was, en hoe haar gedrag was.
Polia voert hem mee, om vier triumfen te bewonderen.’
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‘Laat díe eens even zien!’ riep Caterina weer. En Zorzi moest zijn teekenstift
neerleggen en de houtsneden bekijken, waarop de zegetochten werden voorgesteld
van de liefjes der Goden en der dichters, ‘de affectie's en de effecten van velerhande
liefde’. Hij zag Europa op haar stier, getrokken door zes op bazuinen en fluiten
blazende centauren, de triumfkar van Leda en de zwaan, bespannen met olifanten,
Danae, die zes eenhoorns voor haar zegewagen had, en eindelijk een
vruchtenbeladen boom in een vaas, getrokken door zes tijgers, van naakte
bacchanten begeleid. Wat die boom in een vaas voorstelde, wist noch de koningin,
noch Zorzi, noch de jonker.
Dan mocht hij verder teekenen. De hoveling las. De koningin luisterde met een
glimlach van genoegen.
‘.... een wonderbare tempel, met kunst beschreven. Daar werden offers gebracht
met bewonderenswaardige riten en godsdienst. Hoe Polia en hij naar de kust gingen
om op Cupido te wachten, waar de bouwval van een tempel was. En hier zag hij
vele grafschriften en een hel, geschilderd met mozaïek.
‘Dan komt Cupido in zijn bootje, door zes nimfen geroeid. Daar gaan ze in, en
Cupido maakt zeilen met zijn vleugeltjes....’
De koningin had een uitroep van blijdschap, als was zij nog een kind.
‘Zoo kwamen ze aan het eiland Cytherea. Daar vragen de nimfen aan Polia, van
haar afkomst en haar liefde te vertellen. En dat is het eerste boek.’
‘En verder?’ drong de koningin aan.
‘In het tweede verhaalt Polia van haar familie, van de stichting van Tarviso, de
moeilijkheden van haar liefde en den gelukkigen uitslag daarvan, en voltooid zijnde
de historie met eindeloos vele en zeer waardige bijzonderheden, werd hij wakker
bij het gezang van den nachtegaal. Gegroet!’
‘Gegroet!’ spotte Caterina. ‘Bij het gezang van den nachtegaal! Hoe vindt je hem?’
Op datzelfde oogenblik tuimelde de dwerg in een reeks salti mortali door de zaal.
De aap deed het hem tweemaal na, met ketting en al, die rinkelde.... Dan wandelde
Ambrosios op hooge beenen verveeld weer naar den uitgang, zijn rauwe billen in
de lucht.
Toen Zorzi's teekening klaar was, werd die door koningin en hoveling gekeurd
en bewonderd. De gelijkenis was volkomen: een gevuld, maar mooi en aantrekkelijk
vrouwegelaat.
‘Dus je neemt me niet van opzij?’ pruilde Caterina.
‘Ik zal uwe Verhevenheid óók van opzij nemen....’
‘Waartoe? Je kunt hetzelfde portret toch maar op één manier maken?’
‘Op allebei de manieren tegelijk!’
‘Dus toch met een spiegel?’
‘Zonder spiegel.’
De nieuwsgierige vrouw wilde met alle geweld weten, hoe dan; doch Zorzi
verklapte zijn geheim niet.
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Andere malen was Caterina Cornaro minder vroolijk. Meer dan eens was er op zulk
een dag een vroegere onderdaan door haar ontvangen. Zij was zeer geliefd geweest
op Cyrus, en nog altijd verlangde zij naar haar koninkrijk terug. Zorzi voelde het
sterk uit de weinige woorden, die haar daaromtrent zoo nu en dan ontsnapten.
Al spoedig, onder de zittingen, zond zij haar hovelingen weg, en er groeide
tusschen haar en den jongen schilder een vertrouwelijkheid, waarin zij toch,
onopzettelijk, een zekeren afstand te handhaven wist door het
vrouwelijkonberekenbare van haar stemmingen.
Zij kon zich laten gaan in schoone en smartelijke herinneringen met zooveel
eenvoud, - zij kon uitvallen hebben tegen de Republiek, wier ‘dochter’ zij eenmaal
geheeten was, zoo vol bitterheid, dat Zorzi zich haar zeer nabij voelde en zelf
opmerkte, hoe de warmte zijner gevoelens zich uitsprak in zijn blik. Maar nauwlijks
ontstond deze sfeer tusschen hen, of haar dartele scherts verscheurde die en
weerde, bij instinct, elke intimiteit.
Een andere keer was haar zachter-gestemde vroolijkheid als een tuin, waardoor
men de gapende somberheid binnenziet van een huis zonder hoop.
En Giorgione, al schilderende haar behaagzieke trekken, die de edelmoedigste
goedheid verborgen en veel leed, voedde voor deze door het lot verslagen en toch
hooghartig gebleven vrouw een eerbiedige en kwellende genegenheid, waarvan hij
wist, dat zij nooit als vriendschap zou worden aanvaard.
Eens, toen zij dien morgen aan een vazal van weleer gehoor had verleend, riep
zij plotseling uit:
‘Ik had nooit moeten toegeven! Als je dat afscheid gezien had, toen ik uit Cyprus
wegging! Heel de bevolking aan de kade!.... zij kusten mijn kleed, de slippen van
mijn mouwen, mijn handen.... De kinderen vroegen om mijn zegen!.... Mijn hart
brak.... Ik ben gek geweest!.... Als de Signoria ook mijn eigen broer niet had gestuurd,
om mij te overreden.... Op Cyprus willen ze me nóg terug....’
‘En wat doe je nu met mijn profiel?’ gooide zij eensklaps het gesprek om; ‘je hebt
er een teekening van gemaakt, maar die gebruik je niet....’
Enkele dagen later deed zij hem een helle-nacht binnenblikken in de koningsburcht
van Ferragosta:
‘Mijn lijfarts werd voor mijn oogen vermoord.... en daarna mijn oom, en daarna
Marco Bembo.... Ik was negentien jaar, en zwanger.... Ik zie nog die roodgerande
oogen van den graaf van Tripoli. Zaffo was een beest. En de aartsbisschop van
Nicosia....’
Den mond vol afschuw omlaag getrokken, staarde Caterina voor zich uit, als zag
zij de samenzweerders vóór zich.
En plotseling spotlachte ze zorgeloos:
‘Den volgenden morgen kwamen die heeren hun verontschuldigingen aan-
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bieden, maar ze hielden de forten bezet en betaalden de soldeniers van het
zilverwerk, dat ze mij afstalen!’
Doch niet altijd wist zij zich te herstellen. Een te zwarte nachtmerrie was haar dat
alles geweest! De intriges van haar schoonzuster, de verdrevene Carlotta, die de
koningen van Napels en Sicilië tegen haar deed samenspannen met de natuurlijke
kinderen van haar man, en vooral de vernederingen, haar door de
meedoogenloosheid harer eigen rijke en machtige vaderstad aangedaan, verbitterden
haar soms dermate, dat haar trekken hard werden, haar oogen koud en klein. En
het denken aan haar huwelijk, zóó kort van duur, dat het haar zelve een droeve
legende leek, of aan het jongetje, in haar te jeugdige eenzaamheid geboren, en
minder dan een jaar nadien haar weer ontnomen, zij wist niet door toedoen van
welke duistere machten, het kon haar dompelen in zulk een somberheid, dat
zienderoogen haar gelaat inviel en oud werd, en haar gestalte, niet langer door de
gewoonlijke veerkracht opgehouden, verzakte en dikker werd van buik, - zoodat het
Zorzi moeilijk viel verder te werken en hij zocht naar een dartel woord, om haar
trieste gepeinzen af te leiden.
Eens op een namiddag, - stil was het in de zaal, waar hij haar te schilderen zat begon zij droomerig te vertellen:
‘Ja, ik was veertien, toen ik ten huwelijk werd gegeven.... Ik had mijn aanstaanden
man nooit gezien, ik stelde hem mij voor als een held uit een verhaal.... Ik was een
kind.... Toen ik achttien was, liet hij me halen.... Met vier galeien ging ik naar Cyprus!
Het was of ik scheep ging naar het paradijs! - ik deed niets dan lachen. Wat is de
roode leeuwen-standaard mooi, als hij in den zeewind wappert boven je hoofd, en
de lucht is blauw! En Cyprus, wat was het prachtig! Een betooverd eiland.... Die
intocht met driehonderd ruiters!.... En mijn man leek mij een Grieksche God! - Een
jaar later was hij dood....’
Zorzi schrok; hij hoorde een snik. Hij dacht alléén met haar te zijn, en daar zat in
den hoek van het raam de dwerg, de hartstochtelijke, toornige oogen vol tranen
onder de parel op zijn voorhoofd.
‘Tomà!’ lachte Caterina luidop, ‘ben je dwaas? Maak je uit de voeten! Je hindert
den meester bij zijn werk!’
Tomà gehoorzaamde, maar achterlangs haar gaande, stak hij, kwaadaardig, zijn
tong tegen Zorzi uit.
En de koningin vervolgde, scherp op eenmaal:
‘Zes honderd ducaten stak de Republiek in mijn overtocht. De Republiek ziet niet
op geld, moet je weten. En toen ik in Venetië terugkwam, nog minder! Een koninklijke
ontvangst! Splendidissima! Maar mijn koninkrijk hadden ze me afgenomen.... Zeg,
schilder je niet? Ik zit hier niet voor niets te poseeren!’
‘Ik schilder, zoodra uwe Verhevenheid wat vroolijker kijkt.’
‘Zotskap!’ riep de koningin, ‘ik kijk immers vroolijk?’
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En het portret vorderde. Al zijn vereering voor deze lieve, bijna kinderlijke en toch
zoo ontgoochelde vrouw legde Zorzi in den zachten gloed der kleuren, het roodachtig
bruin fluweel van haar gewaad en het roze-grijzig sjaaltje, die saam de blankte van
haar borst omkoesterden. Prachtig tegen die zoele kleuren was de zilverige glans
van haar ceintuur, het warme grijs van een borstwering. Maar het schoonste bloeide
het volle gelaat met den gezonden blos, met den welig-rooden mond, de levendige
bruine oogen, en het effen, blanke voorhoofd. Een dun, gouden halssnoertje en een
robijn aan den rechter ringvinger, waren haar eenige sierselen.
Zoo, een kleine, dikke vrouw, maar toch vol zwier en statigheid, stond zij achter
die borstwering, laag aan den linkerkant tot even boven de knieën, dan plotseling,
naar rechts, véél hooger - symbool van den hoogen trap, dien het Venetiaansche
meisje had bereikt. En op dat hoogere muurstuk deed zij luchtig, zoo dat enkel de
voorvingers te zien kwamen, de hand rusten.
Levend scheen zij daar te staan, voor het droef-grauwe donker van den
achtergrond.
Toen het doek zijn voltooiing naderde, vroeg Zorzi het mee naar huis te mogen
nemen, om er de laatste toetsen aan te geven en de oversluiering met olieverf, die
de kleuren nog warmer zou ophalen.
De koningin was blij met het portret.
‘Je hebt me niet verraden,’ zei ze, ‘zooals die leelijke Gentile! En tóch ben je een
verrader! Wáár is mijn profiel?’
‘Illustrissima Madonna,’ deed Zorzi deemoedig, ‘uw profiel....’
‘Vooruit maar,’ lachte ze, ‘ik ben heel tevreden over je! Het is zoo mooi als ik maar
had kunnen wenschen! Het is, of ik het zelf ben.... als ik er eens een dag wat
voordeelig uitzie!’
Thuis, op het nog onaf gebleven, hoogere muurstuk, schilderde Zorzi, naar zijn
teekening, als een antiek basrelief, Caterina's verjongd ideaalprofiel.
Toen hij het portret afleverde, sloeg zij als een kind de handen in elkaar van
vreugde. Dan wendde zij zich naar hem om en gaf hem een zoen op allebei zijn
wangen.
‘Je bent een schat van een jongen!’ zei ze.
(Wordt vervolgd)
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Paraphrase op Vondel's ‘Geboortklok’
‘Daar, zeit ze, leit de prins en glorie van Oranje’
Zóó zei ze 't, ja, Aemilia, toen zij den bard
Verscheen en nader trad in zijn verheven droomen Prins Freêrik's gemalin, vóór drie maal honderd jaar,
En met dat eeuwig onvergetelijk gebaar
Van fierheid, teederheid en kuisch bevallig schromen
Haar handen legde diep beneden 't poplend hart
Om hem, den dichtervorst, den zetel aan te toonen
Waar, veilig onder 't liefdrijk tasten van haar hand,
Het vorstelijke kind en erfgenaam der krone
Nog rustte in haren schoot: het Kind van Nederland.
-------------Het was een vrouwestem, die door den aether sprak,
Driehonderd jaar nadien, in even blij vertrouwen,
En met hetzelfde frank en liefelijk gebaar
- Als werd heur hart de weelde van haar schoot te zwaar Aan 't Nederlandsche volk het wonder deed aanschouwen,
Dat in der tijden nacht den hemel openbrak,
Het hooge woord, dat elk gelijkelijk mocht hooren
En elkeen sloeg tot dichter in dien éénen stond,
‘Ik zeg u mijn geheim: ons wordt een kind geboren.’
En inniger dan ooit daar mensch aan mensch verbond.
Amalia van Solms, Juliana van Nassauwe,
Gezegend zij uw Huis, Oranje's beste Vrouwen.
De tijden gaan voorbij.... Wat is er aan den tijd....
God behoede in de wieg Haar kleine Majesteit.

TOP NAEPF
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Sta-bij
Door D. Th. Jaarsma
BLOM is jarig geweest en kreeg een hondje. Een mooi hondje, en zoo lief. Ze is er
verschrikkelijk trotsch op. Maar lastig dat het is! Vader zegt, het mag wel gauw
anders worden, ze verwent het te veel en heeft het heelemaal niet onder appel. Ze
mag wel goed oppassen, anders gebeurt er nog wat mee.
Nee, onder appel heeft ze 't allerminst, en dat ze 't verwent is ook zeker. En toch
is ze vaak ook zoo streng. Het is niet ieders werk, zegt vader, een kleinen hond te
dresseeren. Maar ze houdt veel van Sta-bij, en is er dolgelukkig mee. 's Morgens
om zeven uur, als de melkboer door de laan komt, stapt ze met hem de deur uit. 't
Is nog Februari, en koud, en soms ook regenachtig. De buren, voorzoover ze op
zijn, schuifelen vlug-vlug naar 't raam, en kijken de kleine optocht na. Meisje en
hondje, zoo samen, zijn iets nieuws voor de buren, zij laten zich dit niet ontgaan.
Een meisje met een cape, een hondje aan den riem. Maar hondjes rukken soms
onverwacht zich los, en loopen onbevoegd op andermans erf. De buren zijn daarom
ook wat waakzaam. In 't belang van de openbare orde.
Maar het meisje past goed op en houdt den riem stevig vast. Het babbelt druk
met Sta-bij, beknort hem om verkeerde neigingen, trekt hem weg van waar een
kleine hond niet wezen mag en geeft hem geen gelegenheid te snuffelen aan wat
verboden is. Ze voelt zich een persoontje van gewicht, neemt coquette kleine pasjes,
staat soms ongeduldig even stil, en trippelt dan weer haastig voort. Tot aan den
hoek van de laan, want daar staat de brievenbus. De brievenbus is, zoo te zeggen,
de eerste pleisterplaats op den tocht. Sta-bij als al de honden van de buurt, heeft
'n voorliefde voor de brievenbus. Het meisje staat dus stil en laat het hondje snuffelen.
Het snuffelt lang en aandachtig, men zou zeggen argwanend. Dan neemt het een
kloek besluit, heft den poot op en doet wat des honds is.
Dan gaan zij weer verder - het meisje dat de baas speelt over het hondje, het
hondje dat van zijn kant het meisje regeert. Welzeker, elk op zijn beurt. Men heet
nu wel Sta-bij, maar men heeft zich dien naam per slot niet zelf gegeven. Men wil
als hond ook wel eens handelen op eigen gezag. Waarom zal men maar steeds
gewillig meeloopen met het meisje? Men heeft ook soms lust in stil te staan. Maar
het meisje is dom. Het begrijpt niet, waar een hond soms lust in heeft. Het begint
druk te praten en aan den riem te trekken, en eindelijk wordt het boos. Men kijkt
haar domweg aan en begrijpt volstrekt niet wat zij wil. Als zij maar niet ophoudt met
haar gepraat, brengt men ten slotte ook zelf iets in 't midden, zet de pooten schrap
en laat hooren wie men is. Waf, waf. Eindelijk begrijpt het meisje, bukt zich, maakt
den
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riem los, en men vliegt een fietser na. Fietsers zijn arrogant, zij verheffen zich op
hun snelheid, maar men houdt hen makkelijk bij, men komt zelfs vóór de fiets. Het
meisje klapt wel met de zweep, maar men blijft toch niet dadelijk staan. Eerst na
een poosje kijkt men om, houdt den kop een beetje schuin, men begrijpt de zaak
niet recht. Dan staat men stil, en wacht af. Maar als het meisje dichtbij gekomen is,
stuift men weer plotseling weg. Men heeft een vuilnisemmer ontdekt en begint een
smakelijk ontbijt. Daarop wordt het meisje dan zoo hevig boos en klapt zoo dreigend
met de zweep, dat men haastig staart en ooren bergt en zich naast den emmer van
vrees klein maakt. Het loopt gelukkig goed af, maar men moet helaas weer aan den
riem. 't Begint te regenen, met sneeuw en hagel, 't meisje duikt in haar cape, men
loopt vlak achter haar, en zou graag naar huis, en zich uitstrekken voor den haard.
Doch het is een korte bui, de zon breekt weer door. Men blijft staan, trekt aan den
riem, en ook het meisje blijft staan. Het wendt zich af en wacht. Men zoekt snuffelend
de rechte plaats en volbrengt het doel van den wandeltocht.
Na de zitting voelt men zich speelsch en opgelucht, werpt aarde en steentjes dat
het stuift, blaft eens naar de groote wereld, en vervolgt dan rustiger zijn weg. Er zijn nu meer menschen op den weg. Klaarblijkelijk houden zij van kleine honden.
Zij kijken verrast op, vinden Sta-bij een lief hondje en bewijzen zijn liefheid alle eer.
Iemand bukt zich en streelt hem. Een heer, die naar den trein gaat, aait hem in 't
voorbijgaan met zijn wandelstok; een oude dame, in haar tuintje, praat even met
het meisje, prijst het hondje om kop en pooten, en vindt dat het een snoezig staartje
heeft. Het meisje wordt wat verlegen, maar is toch zichtbaar gevleid, het hondje van
zijn kant bewaart een beetje afstand. Het is niet zonder courtoisie, het laat gewillig
toe, dat men het streelt en aanhaalt, en het kwispelt dan wat met den staart, maar
het kijkt toch ook een beetje stuursch, een kleine hond die op zijn hoede is. Het kijkt
telkens wantrouwig om, en loopt dicht tegen het meisje aan.
In de laan waar het meisje woont, zijn nu de menschen wel allen op, doch zij
hebben tot nieuwsgierigheid niet meer den tijd. Zij denken aan 't dagelijksch werk
en haasten zich met hun ontbijt. Zij zien allicht wel meisje en hondje - doch wat wil
dat zeggen, nu, waar de arbeid wacht? Er is belangrijker, om van vervuld te zijn.
En zoo gaat de kleine optocht dan weer door de laan, onopgemerkt, een verslagen
legertje dat zich naar huis rept. Zoo, alsof er niemand iets zal missen, wanneer hij
morgen aan zijn ontbijt zit, zonder dat die twee voorbij gaan. Ja, dat is heel goed
mogelijk. Het is mogelijk, immers, dat zij voortaan rusten van misschien een bittere
ervaring, dat komt zoo in het leven voor. Dat het meisje rust, om zoo te zeggen, tot
zij een nieuw geluk gevonden heeft, en dat het hondje rust voor immer. Dramatische
ontknoopingen van geluk
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zijn in deze wereld toch zoo zeldzaam niet. Hoe licht immers kan er iets aan een
hondje overkomen. Even is het te dartel, doet 'n onvoorzichtig ding, en vindt opeens
een treurig einde. Sic transit gloria.
***
Zoodra ze terug zijn, moet Blom ontbijten en haastig naar school. Een ellendige
historie, want Sta-bij kan niet mee. Ze heeft zelfs niet den tijd behoorlijk afscheid
van hem te nemen. Als ze van tafel opstaat en zich vlug klaar maakt, volgt hij met
groote oplettendheid haar bewegingen, en staat klaar om mee te gaan. Maar ze
bromt, ze weert hem af. Hij begrijpt het niet. Wat gebeurt er? Zijn schrandere
hondenkop kijkt naar den riem, maar het meisje neemt niet den riem, ze neemt een
dikke boekentasch. Gaat ze alleen? Gaat ze werkelijk uit, zonder zich om hem te
bekommeren? Gespannen kijkt hij toe, springt opeens als dol naar zijn staart, vliegt
mee naar de voordeur.... ach God! het meisje is weg. Zoomaar opeens ontglipt ze
hem!
Maar is ze wel werkelijk weg? Hij holt terug naar de huiskamer, staat opnieuw
luisterend achter de voordeur - vergeefs! Ze is weg! Hij heft een klagelijk gejank
aan, vliegt weer naar binnen, springt manmoedig in de vensterbank - en waarachtig,
daar ziet hij haar! Ginds loopt de trouwelooze! Met felle oogen kijkt hij, tot ze ginds
om den hoek verdwijnt, vliegt weer naar de voordeur, krabt uit alle macht, de deur
moet open!
En zoo is dan het bittere einde dat hij zich opstelt midden in de gang, en zich van
louter kleinehondenverdriet een tijdlang de longen uit het lijf blaft tot hij zich door
moeder in de keuken met een onverwacht en lekker hapje troosten laat. Dan nog
wat onrustig heen en weer geloop, tot hij zich ergens gelaten neerlegt, teleurgesteld,
maar op zijn hoede. Hij gromt den ganschen morgen bij het minste dat zich laat
vernemen.
Nathan is de eerste die na den morgenschooltijd thuiskomt. Hij heeft zich gehaast,
om even met Sta-bij te kunnen spelen, hij wil zoo graag Sta-bij een o ogenblik voor
zich alleen hebben. Maar Sta-bij is niet van hem en geeft dat duidelijk te kennen.
Hoe meer Nathan hem aanhaalt, hoe meer hij blaft. En zelfs het aanbod van een
smakelijk kaaskorstje critiseert hij zoo rumoerig, dat vader geërgerd naar beneden
komt, en alleen door zijn verschijning al de rust in huis herstelt. Want vader rookt
een pijp, en voor niets is Sta-bij zoo gauw stil en op z'n hoede als voor 'n mensch
met 'n pijp. Hij maakt zich klein, kruipt weg, kijkt schuw en bangelijk om - maar dan
is ook alle leed geleden. De pijp is weggelegd en moeder brengt iets binnen waarvan
de geur Sta-bij, als hond, opmerkzaam en begeerig maakt. Hij steekt den kop
omhoog, richt fel den blik naar de tafel.... plotseling staat hij op.
Op al zijn pooten staat hij op, kwispelt heftig met den staart, z'n spitse ooren staan
recht omhoog. De voordeur gaat, en hij vliegt haar tegemoet - de kleine vrouw komt
thuis! Als dol springt hij tegen haar op, huilt van
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vreugde, likt haar handen - Blom knielt bij hem neer, streelt hem, spreekt hem toe
- hij hijgt en springt en blaft - tot het plotseling weer stil in huis wordt. Hij opent nog
den bek voor 'n geeuw, veel te groot voor zoo'n kleinen hond, dan is hij tevreden.
Alleen, door ervaring wijs geworden, houdt hij het vrouwtje scherp in 't oog, en als
ze zich aan tafel zet, stelt hij zich verstandig op. Op drie pas afstand van haar stoel.
Zoo kan hij haar goed zien, haarzelf en haar bewegingen. Hij weet wat er nu volgt,
men gaat aan tafel. Ook voor een hongerig hondje een bevredigend nieuw hoofdstuk.
***
's Avonds wordt weer een wandeling ondernomen. Het is donker, guur en
regenachtig, en er is niemand langs den weg. De wind waait met vlagen, ze rillen
beide, om warm te worden draven zij een eindje. Opeens blaft er ergens 'n hond.
Sta-bij, als geëlectriseerd, staat stil. Vijandschap? Een groet van verre? Hij antwoordt
prompt. En een poosje, heen en weer, is er een geblaf van geweld. Het maakt hem,
als kleinen hond, onrustig en geagiteerd. Hij heeft nog zoo weinig ervaring. Hij staat,
bij manier van spreken, heelemaal alleen in een vreemde wereld, geheimzinnig,
betooverend, maar ook vol gevaar en dreiging. Phantastische décors,
schrikaanjagende maskers, hij moet wel elk oogenblik op z'n hoede zijn. Het kleine
vrouwtje is vriendelijk, spreekt hem toe en streelt hem, toch wordt hij zoo dadelijk
niet weer rustig. Waarom zwijgt opeens de hond, die hem gegroet heeft? Hij roept
naar hem. Er komt geen antwoord. Het vrouwtje trekt aan de riem, maar hij verzet
zich. Carré op zijn pooten steekt hij den neus in de lucht en zegt ongezouten zijn
meening. Hij blaft naar het licht, hij gromt naar het donker - plotseling, voor een
eenzamen voorbijganger, wordt hij schuw, en kruipt veilig weg achter het vrouwtje.
Dan gaan ze weer, opeens herkent hij het huis waar hij woont, trekt heftig aan den
riem en springt vooruit, het kleine vrouwtje heeft de handen vol met hem de baas
te blijven. Op de stoep neemt hij met een laatsten korten blaf vol dreiging afscheid
van den vreemden rasgenoot, Iaat hij het zich voor gezegd houden. Nog in de
huiskamer bromt en gromt hij na.
Nu treft het zoo, dat in de huiskamer alleen Nathan aanwezig is. Klaar met zijn
huiswerk zijnde, vermaakt hij zich met zijn bromtol. Een tol als 'n orgel. Sta-bij vliegt
er onmiddellijk op af, slaat er naar met zijn poot, deinst terug, zet zich op wat afstand
op z'n achterste, en probeert de klanken te vinden die z'n afkeer uitdrukken van
muziek. Maar afkeer van muziek is een dwaasheid en Nathan is een kwajongen.
Hij neemt zich dus voor het hondje op te voeden tot waardeering van de kunst, en
zet zich aan de piano. Do re mi fa sol la si do. Dan terug. Sta-bij komt nader, zet
zich op een afstand, en kijkt belangstellend toe. Do mi sol do. En andere intervallen.
Schreeuwende dissonanten, brouillons van muziek, een ware cacophonie. Sta-bij
zit jammerlijk te huilen, de kwajongen vermaakt zich kostelijk -
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dan de wrekende gerechtigheid. Blom komt binnen gestoven, stuift ook weer dadelijk
weg, nu met den hond - de musicus wrijft zich de ooren van de klinkende kletsen
en wil haar na - in de open deur blijft hij hangen in den greep van vader, bij zijn werk
gestoord. Moeder komt aangevlogen, explicatie, krijgsraad, en als het jongmensch
zich beschaamd en overhaast naar bed begeeft, ontmoet hij op de trap nog den
hoonend lachenden Hap-Hap, die een reden schijnt te hebben, waarom hij hem
vandaag niet goed zetten kan. Exit.
***
‘Kent ge het land, waar....?’ Nee, Blom kent het niet. Ze weet er niets van, waar
Sta-bij vandaan komt, waar hij thuis hoort, waar hij geboren is - niets weet ze van
zijn afkomst. Het is allicht geen hond van adel, niet wat men noemt een hond van
ras. Al komt Hap-Hap daar tegenop, en spot dat het 'n hond van heel veel rassen
is. Het is zoomaar een hondje, 'n onbekende kleine zwerveling. Weggeloopen,
achtergelaten, we weten het niet. Moeder heeft het, op 'n morgen, bibberend op de
stoep gevonden, liefderijk opgenomen en verpleegd, en zoo bleef het dan in leven.
Een eigenaar vonden we niet. Nu is 't dan in ons huis, en zelfs door z'n streken een
bron van vreugde. Hij woont in 'n comfortabele hondenmand en heeft geen slag te
doen. Alleen nu en dan 'n gelegenheidskarwei. Een kip van de buren weer over de
schutting jagen, den tuin vrijhouden van vreemde katten, soms ook spelende kinderen
een eindje nazetten. Eens heeft hij een hond nagezet. Er komt een oud man voorbij
met een nijdig broodmager dier dat zich, zoodra 't Sta-bij ontwaart, aan een vloed
van scheldwoorden te buiten gaat. Zoomaar zonder de geringste aanleiding. Sta-bij,
die als fatsoenlijke hond gerespecteerd wil worden, Iaat dat niet op zich zitten, vliegt
het scharminkel aan en laat zich door den stok van den ouden man niet intimideeren.
Hij takelt den vijand naar behooren toe, zet hem na als hij op de vlucht slaat, en
loopt zoo regelrecht, bij manier van spreken, het kleine vrouwtje in de armen, want
't is twaalf uur, de school gaat uit. Het vrouwtje is heel boos, Sta-bij mag niet
wegloopen. Maar Sta-bij, nu hij 't vrouwtje ziet, alles vergeten, is zoo dol van
blijdschap, dat hij van louter brooddronkenheid een uitval doet naar de beenen van
het hoofd der school. Zeker. Hij durft alles aan. Zelfs voor de broekspijpen van den
rijksten man uit ons dorp heeft hij niet het minste ontzag. De rijkste man mag zich
inbeelden iemand te zijn, die bijzonder respect verdient, Sta-bij beschouwt hem als
een gewonen voetganger, en hapt zonder aanzien des persoons naar alle
broekspijpen die hem irriteeren. Alleen als iemand onverwacht zich bukt naar een
of ander projectiel, steekt hij den staart tusschen de pooten en verlaat haastig het
strijdtooneel. Hij vecht niet tegen minderwaardigen, hij laat ze staan in hun hemd.
Van achter een beschuttende struik zendt hij ze hoogstens zijn
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invectieven na, en zoekt een rustig plaatsje achter het huis om er, den kop op
gestrekte pooten, na te denken over de zedenverwildering der menschen.
Toch komt ook de dapperste hond niet steeds als overwinnaar uit den strijd te
voorschijn. Neem bijvoorbeeld den brievenbesteller. Wanneer je als hond, hoe
schrander dan, maar niet wilt begrijpen, dat van ambtswege een besteller een geacht
ingezetene is dien een ieder moet ontzien, dat wordt je dat straks noodlottig.
Op een ochtend - juist is hij terug van de morgenwandeling met Blom en wij zitten
rustig aan 't ontbijt - hooren wij hem onstuimig blaffen, agressief en hoonend. We
vliegen naar het raam: - de man van de post. Wat de woede van den hond schijnt
op te wekken, de man heeft zijn fiets niet buiten 't hek gelaten, doch is klaarblijkelijk,
waar de toegang open stond, doorgereden tot de stoep. Het is een ongehoord feit,
maar de zaak schijnt nogal los te loopen. De postman, geneigd de quaestie bij te
leggen, haalt den drukken keffer aan, doch daar die op toenadering niet gesteld
blijkt, geeft hij 't op en doet zijn brieven in de bus - met eenige omslachtigheid helaas!
Sta-bij ziet zijn kans, vliegt op den man af, zet zijn tanden in 's mans broek die
scheurt, maar ontvangt meteen een formidabelen schop, die hem doet neerkomen
in de rhododendrons. Vader vliegt naar de voordeur, een heftig gesprek, de zaak
wordt geregeld, de postman vertrekt. We hooren vader naar buiten gaan, even blijft
het stil, dan een jammerlijk gejank. Een hondenzweep spreekt een duidelijke taal.
Vader komt weer binnen, wij gaan voort met ons ontbijt. We moeten ons nu
haasten, wij zien al schoolkinderen langs gaan. Ook anderen, die naar hun werk
gaan. En ook de rijkste man van 't dorp.
Plotseling, op den weg, een woedend geblaf. De rijkste man heft zijn stok op, wij
zien Sta-bij uit alle macht blaffend; hij doet een uitval naar ‘s mans beenen....
‘Hahaha!’ lacht Blom, glorifieerend en gewroken.
Hahaha!’ lacht de heele tafel, glorifieerend en voldaan.
Alleen vader kijkt bedenkelijk. Waar moet het zoo heen?
**
Doch het leven, hoe vol glorie, wat is het? Het is als gras. Onverwacht worden wij
opgeroepen, menschen en honden,
la mort nous frappe quand il faut
et chacun obéit aux volontés d'en haut -

en zoo opeens maar is het de beurt van den kleinen Sta-bij.
Waarom? Pas heeft hij zich in de harten van een paar menschen die hem genegen
zijn zoo'n beetje redelijk geïnstalleerd, en het is alweer gedaan. En, achteraf
beschouwd, door welk een onnoozele aanleiding! Het plaatselijk
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blaadje is gekomen en daarin staat een advertentie. Er zal, door het Accordeon
Orchestre ‘Kunst na Arbeid’, een concert gegeven worden in hotel ‘De roode leeuw’.
Na afloop bal. En prijsdansen: polonaise, roulettedans, ballon-dans, allerlei
malligheid. Het bal interesseert ons niet. Doch als menschen, waarde hechtende
aan kunst, besluiten wij te gaan naar het concert. 't Zijn moeilijke tijden voor de
kunst. 't Gaat uit van volkskinderen, de kas is leeg, men moet hen wat steunen.
Als we gaan is het al vrij donker en het is druk op den weg. Sta-bij, dien we niet
konden thuislaten - we geven hem aan het hotel in bewaring - is lastig en onrustig.
Hij loopt hinderlijk te keffen, en pleegt rumoerig verzet. Het schijnt te gaan tegen
den riem waaraan hij gedoemd is mee te loopen. Hij rukt er aan, hij bijt er in, blijft
soms staan, en wordt onhebbelijk. Plotseling, vastbesloten, zet hij zich op zijn
achterste, midden in de drukte van wandelaars en fietsers. Familieraad. De hond
komt los, Vader is er tegen, maar vader is minderheid.
Sta-bij is los en is als dol geworden. Hij huilt van uitgelatenheid, rent vooruit, keert
terug, springt om ons heen, likt naar handen, rent weer weg, jaagt op en neer, hijgt
en vliegt -En dan opeens het onherroepelijk punctum achter zijn kort maar heerlijk leven.
Of is het een vraagteeken? Hij ontdekt ergens een speelschen medehond, rent hem
na, blaft, springt en stoeit - - En daar dan, waar de weg zich kruist met drukken weg voor snelverkeer, daar
gebeurt het. Voor onze oogen. Een vrachtauto in razende vaart, een afgrijselijk
jammerend hondje, een meisje dat gilt van schrik.... en 't is gedaan. Geen punctum,
geen vraagteeken, maar een tragisch uitroepteeken. Exit Sta-bij!
Even staan we in groteske houdingen, een korte stilte, verward geroep, een auto
die schurend remt, toeschietende menschen, dan vliegen we....
Moeder knielt bij het zieltogend diertje neer. Vader komt - en God, die oogen.
Vader wendt zich af. Hap-Hap en Nathan, bleek en bevend, geven uitleg aan
vragende menschen, er is geschreeuw en gedrang, men ziet politiemannen, en een
klein verbijsterd meiske klemt zich jammerend aan vader vast.
***
Ontijdig thuis gekomen, hebben wij een moeilijk uur met Blom, eindelijk komt er
weer wat kalmte en vinden wij de eerste woorden. Woorden van rouw en van liefde.
Dan woorden van herinnering. Heel den jongsten tijd halen wij nog eens op, en als
wij de rekening opmaken van zijn leven is er een bevredigend saldo: hij heeft ons
wat geluk gegeven, ons leven een beetje verrijkt. En toen ging hij heen. Hoe het nu
worden zal? ‘Moeder,’ hoor ik ons meisje zeggen nu ze naar bed zal gaan en nog
nasnikt, ‘nu word ik nooit
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heelemaal meer gelukkig.’ Maar is dat al niet teeken van genezing? Dat ze al weer
bezig is met zichzelf?
Ze zal het te boven komen, maar de eerste dagen zullen zeker moeilijk zijn. Het
huis zal leeg zijn en verlaten nu Sta-bij is heengegaan, maar Sta-bij is daarom niet
verloren, Ze komt thuis van school, doet de deur open van haar kamer, en van den
wand boven haar bed blaft hij haar vroolijk toe - boven haar bed hangt zijn
levensgroot portret. Zij loopt door de kamer en zijn levendige oogen volgen haar;
ze zit te werken en hij wacht geduldig tot ze klaar is en naar hem opkijkt. Want hij
is immer waakzaam en op zijn post. Gaat ze naar school, hij blijft achter en bewaakt
het hare, hij houdt het oog gevestigd op de kamerdeur, niemand zal straffeloos
binnenkomen. Misschien ook soms, in den avond, zal ze even mijmeren en zich
afvragen, waar een hond mag wezen als hij dood is, en ze zal voor zijn beeltenis
staan, hem toeknikken en voelen dat hij nabij is. Ze zal dan getroost aan haar werk
gaan en zich sentimenteel-gelukkig voelen van gelukkig-makend verdriet.
En zoo verkeeren zij dan, bij manier van spreken, toch nog dagelijks met elkaar,
en zoetjes aan zullen de gedachten een anderen loop gaan nemen, Zij zullen zich
van het doode wenden naar het levende, want dat is onvermijdelijk, Blom is vijftien
jaar en heeft al de charmes van dien leeftijd. Het kan niet anders dan dat ze ook
weldra oog gaat krijgen voor het andere, zoo te zeggen - voor een anderen kant
van het geval, Het zal zelfs zoo heel lang niet duren, alles gaat zoo snel als men
vijftien is.
Ons dorp telt tienduizend inwoners, op onze school gaan tweehonderd kinderen,
hoe interessant zal het dus wezen onder deze menigten te verkeeren, als het
zwaarbeproefde meisje, dat haar hondje verloor door een schrikkelijk ongeval! Hoe
heerlijk, een korten tijd te zwelgen aan de melancholie van een bemeelijd en
bemeewarigd bestaan!
Toch zal het goed voor haar zijn - ook dat. Het zal haar helpen, haar verdriet te
boven te komen. Want er is geen ervaring, die niet geneest.
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Verzwegen bericht
Door A.J.D. van Oosten
Daar gingen vandaag veel vrouwen op straat,
jonge, maar rijp om te plukken;
dit is iets dat niet in de kranten staat
dat men nergens kan laten drukken;
waar men wel over spreekt, maar niet over schrijft,
een schoone kroniek, die verzwegen blijft
tusschen duistere en mindere stukken.
Dit jonge geslacht is het fruit van de stad
en aangenaam om te verdragen,
wanneer zij geen jeugdige schoonen bezat
't ware gruwzamer dan de tien plagen;
men hoorde er nooit meer een lustig woord,
waar moesten de vroolijke jongens mee voort,
de dichters nog van gewagen?
Een bericht en een vers schenkt haar niet veel respect,
haar verschijning past meer een ballade;
zij zijn klaar voor de reis, als een schip dat vertrekt,
op genade of ongenade;
zij hebben allen iets van een matrozenmeid:
de mannen zijn machtig, het water ligt wijd hetzij tot geluk of tot schade!
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Kroniek
Top Naeff zestig jaar
Sinds Top Naeff, als jong meisje, met veel geestdrift en overmoed, het land der
letteren indartelde, heeft zij in dit domein een door niemand meer betwiste positie
ingenomen. Want het was, van meet-af aan, wel duidelijk, dat hier een schrijfster
van ràs aan het woord was, een jonge vrouw voor wie de pen als 't ware een
verlengstukje was van de hand. En nu zij zestig jaar gaat worden (wie haar zien,
gelooven het niet!) kan men zonder eenige overdrijving verklaren, dat zij beschikt
over nog evenveel lust tot werken en tot getuigen als het jonge, felle meisje van
eertijds. Het is twee en veertig jaar geleden sinds zij haar eerste jonge meisjes
boeken schreef, die, ik zie het in mijn huiskamer, nog met even groot genot
verslonden worden als in mijn jonge jaren (en éérder) het geval was, In een boek
als ‘Schoolidyllen’, dat onstuimige, eenigszins wilde boek, leeft veel van de echte
Top Naeff, al zal natuurlijk niemand durven beweren, dat, wie het leest ook maar
bij benadering zou kunnen voorspellen dat zij na veertig jaar de schrijfster van ‘Een
huis in de Rij’ of ‘Juffrouw Stolk en andere verhalen’ zou zijn. Maar in tegengestelde
richting valt er toch veel af te leiden. De ‘Schoolidyllen’ vertellen nog niet dat wij met
een styliste van beteekenis te doen zullen krijgen, maar over het karakter der
schrijfster valt veel te concludeeren. Want aan het gevoel en zijn rechten wordt in
‘Schoolidyllen’ zwaar tol betaald, maar daar staat tegenover dat de jonge Top Naeff
reeds weet wat humor en wat hekelen is. Zij is wel is waar nog wat onevenwichtig,
zooals jonge meisjes zijn, met hun lange armen en beenen en hun groote
voortvarendheid, maar één ding staat vast: zij laat zich geen knollen voor citroenen
verkoopen! Zij weet - en geen mensch behoeft het haar meer te leeren - dat er heel
veel schijn is in dit leven. En zij hekelt dien schijn, op haar kinderlijke wijze. Zij zal
het blijven doen (hoe satyrisch is zij in haar laatste verhalen ‘Het Raam’ en ‘En in
alle menschen’). Deze twee wezens in Top Naeff, de gevoelig-dichterlijke én de
satyrische, ze zijn nog steeds getrouw bijeen in deze vrouw, die men om haar
distinctie wel eens te mevrouwerig wilde noemen. Doch deze vrouw is, in den grond
van haar hart, een revolutionnaire. Toen zij, een kind nog, op den schoot van haar
grootvader gezeten met het schooltje speelde, was het haar liefste lust om ‘meester
Pit’ vroeg of Iaat in een hoek te kunnen zetten. Maud in ‘Schoolidyllen’ komt in
opstand tegen onrecht, tegen overmacht op grond van gezag alléén. Alles wat braaf,
baneel, bot en eigengereid is, stuit haar tegen de borst, maakt haar wild als een
jong veulen. Zij háát de Letje's en de Cato Rippe's. Misschien verheft zij zich wel
eens niet geheel boven dien haat, want Letje drukte zij er dood, morsdood mee,
maar in verschillende harer beste verhalen is het juist die
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afkeer tegen alles wat schijn is, die haar inspireerde tot die merkwaardige, puntige,
brillante anecdotes, die in ons hart een lichte melancholie oproepen. Deze ironie,
die ontstaat uit geleden pijn, spaart ook zich zelf niet en mocht zij, in vroeger jaren,
haar gevallen wel eens wat te veel gedemonstreerd hebben aan het soort van
menschen uit eigen - dus beperkteren - kring, later heeft zij die omheining
doorbroken, en met succes!
Veel van wat ik de diepste en echtste eigenschappen van deze auteur acht (zij
waren ook in den bundel ‘Voorbijgangers’) heb ik gevonden in haar - mijns inziens
veel te weinig gelezen roman: ‘Een Huis in de Rij’, Deze roman geeft de antithese
der twee werelden: die van het zuivere diepe gevoel én het botte onbegrip wel het
sterkst weer. En hoewel, naar de uiterlijke zijde (zoo is het nu eenmaal in de wereld!)
het onbegrip triompheert, toch is er iets in de figuur van dezen lijdenden, dragenden,
violist Rippe die ons doet gelooven aan de eeuwige, zij het onzichtbare, triomf van
het waarachtige. Wie dezen roman met aandacht en rust leest (een moeilijke opgaaf
in dezen tijd!) zal gewaarworden dat, al is het onverstand, het wanbegrip in het
voordeel, toch deze eenzame, bestokene en machtlooze in zich een lichter gebied
draagt! In ‘Letje’ was geen tegenbeeld, zij werd een nachtmerrie, omdat al die haar
omringden even spookachtig waren. Genadeloos-fel een aanklacht, maar tevens
een genadestoot. Daar viel niets meer te redden in die verstarde maatschappij, hier
was alle bloed en kleur gevloden en dat heeft Leven geheeten! God sta ons bij!
Maar in ‘Een Huis in de Rij’ is een werkelijke wereld ontloken, waardoor men op
natuurlijke wijze alle innerlijke botsingen mee leeft. Ook Hilde Brunt, de jeugdige
pianiste, is een volkomen aanvaardbaar meisje, de liefde van Rippe voor haar doet
even aan Liesbeth's liefde uit ‘Voor de Poort’ denken, doch zij is veel rijper en
bewuster.
In Top Naeff heeft altijd de vraag geklonken, onophoudelijk, een heel leven lang:
wat is menschelijke liefde waard? Bestaat er durende, beantwoorde én hooggedragen
liefde en is soms onbeantwoorde liefde niet het beste wat het leven te bieden heeft?
Omdat deze liefde uit eigen bron put en niet anderen opteert.... Een verlangend
vragen, dat erkennen moet hoezeer de menschheid, door droom bezeten, dien
droom zelden of nooit gaaf verwezenlijkt. En deze psychologische processen worden,
naar het een aan de schrijfster dierbaar persoon geldt, stap na stap, met uiterste
nauwgezetheid gevolgd en weergegeven. Langzamerhand ontstaat in de rijpere
Top Naeff een vraag naar algemeene menschenliefde, die liefde die naar begrip
niet vraagt, doch enkel i s. Zou zij er ons over kunnen spreken?
Er is nog een andere Top Naeff, die wij bij dit jubileum niet vergeten mogen. Het
is de trouwe vriendin der kunsten, niet die der Letteren alléén, maar ook die van de
Tooneelkunst. Vele jaren (het waren er zestien), schreef zij haar tooneelkronieken
in de N. Groene en dat met een overgave, een helderen kijk en een drang naar
waardeering, die haar figuur maakt tot een veelomvatten-
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der dan die van een schrijfster-zonder-meer. En als zij schreef of schrijft over
kunstenaars die op de een of andere wijze van ons scheiden, is het wederom haar
juist gekozen, karakteriseerend en puntig woord dat aan het afscheid een fijn relief
verleent.
Top Naeff schreef ook enkele verzen. Het is of zij daarin aanroert wat zij in haar
proza vermeed. Een zeker verlangen om banden te doorbreken, om het onzienlijke
te zien. Steeds als een vraag, als een die nauwelijks meer gelooft, doch omhoog
kijkt en luistert naar het teerst gerucht.
Top Naeff is een figuur in onze letteren, een vrouw van stijl, uiterlijk en innerlijk,
met een verantwoordelijkheidsgevoel dat zich uitstrekt ver over het begrensd gebied
der eigen productie.
En deze vrouw brengen wij, in de maand van haar zestigste verjaardag, gaarne
onze oprechte hulde!
JO DE WIT

Muziek
Hollandsche orkesten, Hollandsche dirigenten
Er is den laatst en tijd over de leiding van eenige van onze Nederlandsche orkesten
menige pittige gedachtenwisseling gevoerd. De voornaamste aanleiding hiertoe
vormde wel het uit het oogpunt van Nederlandsche muziekcultuur zéér
betreurenswaardige besluit van het bestuur van het Utrechtsch Stedelijk Orkest,
om den Duitschen dirigent Carl Schuricht voor den duur van drie jaren aan dit
ensemble te verbinden. Men zou immers zoo gaarne gezien hebben, dat een van
de begaafde jonge Nederlandsche dirigenten hier een levenstaak gevonden had
en dat hiermede de eigen cultuur van het U.S.O. welke onder Wouter Hutschenruyter
haar vaste basis heeft verkregen, waarop vooral Evert Cornelis met zelfstandig
inzicht heeft voortgebouwd, voor de toekomst zou zijn veilig gesteld. Het U.S.O.bestuur heeft echter een der gelijke benoeming niet aangedurfd. Willem van Otterloo
behoudt weliswaar zijn beperkte positie, dus ook de ontwikkelingskansen welke
hieraan verbonden zijn, doch de groote daden, welke het seizoen voor het publiek
aantrekkelijk moeten maken, worden van Carl Schuricht verwacht. Hoe men
overigens ook over de muzikale opvattingen van dezen Duitschen dirigent moge
denken (persoonlijk ben ik van meening, dat deze héél weinig strooken met de
inzichten, welke het U.S.O. tot een ensemble met een eigen wezensaard gestempeld
hebben), - in de verwachting, dat Schuricht in de komende periode een reeks min
of meer opzienbarende p r e s t a t i e s zal verrichten, zal men zeker niet teleurgesteld
worden. Het is echter zeer de vraag, of dit vooruitzicht wel zoo waardevol is, als de
voorstanders van dit besluit vermoeden. De prestatie-zucht, de virtuositeit, is in
cultureel opzicht altijd een decadentie-verschijnsel gebleken. Men zet
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de toekomst van een orkest (dat in onze huidige maatschappij tóch reeds zulk een
broos en kwetsbaar bestaan lijdt) niet op veilig spoor, wanneer men deze toekomst
afhankelijk stelt van een gast-dirigent, die een bepaald aantal malen zijn persoonlijke
intenties eens stevig komt doorvoeren, doch tenslotte toch vreemdeling blijft in de
muzikale maatschappij, waarin hem zulk een groote macht is toebedeeld. Een orkest
heeft niet in de eerste plaats tot taak, per seizoen een aantal op-zich-zelf staande
muzikale prestaties te leveren. Een orkest is een voorname cultureele factor in de
stedelijke samenleving en het kan zijn bestaansrecht alleen dán blijvend aantoonen,
wanneer het zijn werkzaamheden inderdaad op breed-cultureelen grondslag stelt.
Aan deze voorwaarde kan slechts zeer gebrekkig voldaan worden, wanneer men
voor een groot aantal concerten een buitenlandsch gast-dirigent laat toesnellen, die
enkel een top-prestatie in het hoofd heeft en zich verder ‘wegens verbintenissen
elders’ niet met het orkest kan occupeeren. Aan deze cultureele voorwaarde kan
alleen beantwoord worden door een stationnair dirigent, die zijn volledige artistieke
persoonlijkheid op de leiding van het orkest kan concentreeren, die niet alleen in
de cuisine van het orkest volkomen thuis is, doch ook voeling kan houden met de
cultureele stroomingen om hem heen en weet, wat er omgaat in het hart van de
samenleving, waarin hij met zijn orkest een belangrijke zending heeft te vervullen.
Wilhelm Furtwängler, de dirigent van de Berliner Philharmonie, heeft onlangs in een
persconferentie nog uitdrukkelijk verklaard, dat elk orkest een individualiteit is en
een eigen karakter behoort te bezitten, dat het ontleent aan den éénen, eigen leider.
In dit opzicht bezitten wij wel een overtuigend voorbeeld in het Rotterdamsch
Philharmonisch Orkest, dat zich sinds 1930, toen Eduard Flipse de leiding in handen
nam, voortdurend in stijgende lijn ontwikkeld heeft en dat onder de minst gunstige
omstandigheden. Immers, Rotterdam wordt wat zijn muzikale verlangens betreft
reeds jaar en dag correct ‘bediend’ door de twee meest competente orkesten uit
den lande: het Concertgebouworkest en het Residentie-orkest. Het Rotterdamsch
Philharmonisch Orkest kon daar aanvankelijk weinig tegenover stellen. De financieele
positie was uiterst wankel en het artistiek gevolg hiervan was, dat de lessenaars
moeilijk door eerste-klas krachten bezet konden worden. Toen Flipse de pogingen
van Alexander Schmuller en Willem Feltzer voortzette, had hij echter één belangrijk
wapen: zijn onverzettelijk idealisme. Hiermede bezielde hij niet alleen dagelijks zijn
orkestleden, doch hij stelde dit tevens in dienst van de Nederlandsche muziekcultuur.
Naast het gebruikelijke, klassieke repertoire ruimde hij dadelijk een ongekend groote
plaats in voor het werk van de jonge Nederlandsche componisten: zijn orkest werd
de veiligheidsklep voor de nieuwe Nederlandsche muziek. Menige partituur, welke
elders geen onderdak kon vinden, kreeg hier haar kans en Flipse dwong den
muziekvrienden, die

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

213
omtrent de composities van de jongeren geïnformeerd wilden worden, herhaaldelijk
naar Rotterdam te reizen. Juist in deze beslissende periode, waarin ons land een
scheppend muzikaal vermogen toont, zooals het in eeuwen niet heeft gekend, was
dit pionierswerk van het grootste belang. Er ontstond in de Maasstad een voorname
Diepenbrock-cultuur; een fijne, te zeer miskende figuur als Willem Landré vond hier
eindelijk het podium dat hij verdiende; de muziek van Willem Pijper werd hier niet,
zooals elders, sporadisch uitgevoerd, doch zijn Symfonische Epigrammen en zijn
Derde Symfonie werden repertoire-stukken; van de overige Hollandsche
componisten, wier werk hier voor het eerst of bij herhaling werd uitgevoerd, noem
ik: Sem Dresden, Alex Voormolen, Henriëtte Bosmans, Marius Monnikendam, Leo
Smit, Piet Ketting, Henk Citroen, Guillaume Landré, Leon Orthel, Bertus van Lier,
Robert de Roos, Henk Badings, Johan Franco, Arie Verhaar, Dina Appeldoorn en
Hans Osieck. Menig jong componist heeft van Eduard Flipse een belangrijke
stimulans ontvangen, om zijn talent verder te ontwikkelen. Hetgeen door de gezeten
orkest-instellingen een onoverkomenlijk experiment geacht zou worden, verrichtte
Flipse minstens tien maal per seizoen en het opmerkelijke is, dat hij een publiek
wist te vormen, dat hem bij dit alles zijn volle vertrouwen en blijvende belangstelling
toonde. In het Rotterdamsche muziekleven werd een uitzonderlijke gesteldheid
gewekt, welke eigenlijk normaal moest zijn: het publiek ging des Zaterdagsmiddags
naar de Doelenzaal om de m u z i e k en niet om met een of andere gerenommeerde,
eigenaardige of egocentrische p r e s t a t i e kennis te maken. En terwijl Flipse deze
cultureele taak verrichtte (vergeten wij vooral ook niet zijn veelvuldige
Roussel-vertolkingen) wist hij tevens het speltechnisch peil van zijn orkest te
verhoogen. In zeven jaar tijds van ingespannen arbeid en welbewuste doelstelling
heeft hij tenslotte bereikt, dat zijn orkest ook in economisch opzicht in eenigszins
betere omstandigheden is gekomen: het genootschap werd omgezet in een stichting,
eenige belangrijke radiocontracten werden afgesloten, eenige hoognoodige mutaties
in de bezetting konden worden doorgevoerd en het rentree dat het Rotterdamsch
Philharmonisch Orkest in dit seizoen gemaakt heeft, was een prominente gebeurtenis
in ons Hollandsche muziekleven. Reden te over, om er hier met vreugde van te
gewagen.
Ons vaderlandsche muziekleven staat op het oogenblik voor een
dirigentenprobleem. Het U.S.O. heeft hiervoor een oplossing gevonden, welke meer
een uitvlucht dan een oplossing is en het Residentie-orkest heeft op het moment
waarop ik dit schrijf, nog geen beslissing bekend gemaakt. Het gevaar begint zich
intusschen voor te doen, dat ons land tot een doorgangsgebied zal worden van
buitenlandsche gast-dirigenten, hetgeen een ernstige bedreiging vormt ten opzichte
van onze eigen muziekcultuur. Wanneer er geen jonge Hollandsche musici waren
met begaafdheid en ambitie voor de
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orkest directie, zouden wij in dit sombere vooruitzicht moeten berusten. Het tegendeel
is echter waar. Doch onze jonge dirigenten krijgen zelden kans om zich met de
praktijk vertrouwd te maken en zich een testimonium te verwerven, dat het
vertrouwen wekt van de orkestbesturen. Thans begint zich het verzuim te wreken,
dat onze orkesten nimmer een reserve aan dirigenten hebben gekweekt. Onze
jonge dirigenten moeten zich tevreden stellen met een sporadisch kansje per seizoen
en wanneer zij popelen om een vacante plaats te bezetten en een levenstaak op
zich te mogen nemen, wordt hen gebrek aan ervaring geweten, - een bezwaar dat
met den dag minder wordt, wanneer men hen slechts vertrouwen durft schenken.
Hierin m o e t verandering komen; het is thans hoog tijd, om dit duidelijk in te zien.
WOUTER PAAP

Beeldende kunsten
Van Dongen - Conquistador
Het is een merkwaardig geval met van Dongen in Holland. Hij heeft zijn leven en
werk gemaakt in en met Parijs, het mondaine en dure Parijs, dat hem na den oorlog
en voor de crisis een hoogtij deed vieren in beroemd geworden festijnen, die met
de waarde van zijn werk niet het minste verband houden. Laten wij, om alle
misverstand te voorkomen, voorop stellen, dat die waarde het best gemeten kon
worden in het Petit Palais te Parijs, in den afgeloopen zomer, waar hij in de buurt
van beroemde modernen, als Matisse enz. een kleine keuze had van meerendeels
vroeger werk, dat het goed hield in dit milieu, waar tegenvallers waren op
onverwachte plekken. Hetgeen volgt geldt andere dingen dan een rechtstreeksche
beschouwing van het werk. Tijdens het Parijsche hoogtij werden schaarsche
Hollandsche pogingen hem hier te lanceeren vrij indifferent bejegend, de critiek was
rustig, het publiek belangstellend, maar met reserves. Toen de Parijsche hausse
omsloeg in het tegendeel - voor hem en vele anderen - werd het nogmaals
geprobeerd in Holland. Maar de moderne Franschen (men herinnere zich nog de
Haagsche tentoonstelling) wekten toch altijd maar een matige belangstelling. Thans
- 1938 - is plotseling na de Parijsche baisse voor van Dongen een Hollandsche
hausse begonnen. Plotseling en zeker met een vertraging van meer dan 15 jaar.
Niets in het verleden deed voorzien, dat de Hollander wild en critici der dagbladen
1)
ongekend gul en uitbundig zouden worden . Gold vroeger Jan Sluyters voor het
gemiddelde Hollandsche oordeel als een degelijker en beter schilder en werden zij,
die dit nooit ten volle beaamden, niet competent geacht, thans zal het moeite kosten
het evenwicht in het oordeel te bewaren als het deze twee schilders betreft.
De krantenberichtjes, die deze late en in Eindhoven met nieuwe pikante snufjes
gerepeteerde overwinning van van Dongen begeleiden, stonden in de rubriek letteren
en kunst. De rubrieken sport, mode of reclame buiten verantwoording der redactie,
waren beter geweest. Werd niet de zooveelste bezoeker, naar den reclamestijl van
groote winkels in comestibles of jubileerende warenhuizen, vriendelijk opgewacht,
gefotografeerd en beloond? Werden er niet vraaggesprekken gevoerd voor de radio,
handteekeningen geplaatst, met snedige grapjes gestrooid? Kortom attracties te
over, die het moderne reclame-apparaat, thans voor deze schilderkunst benut,
waarlijk in over1)

Op een schaarsche uitzondering in het Vaderland.
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weging doen komen ook voor andere schilderkunst, die het nog niet zoover gebracht
heeft.
Er zijn inderdaad nog bepaalde plekken in de publieke aandacht, die met een
verrassende reflex-beweging reageeren op een prikkel van buiten, zelfs als het
schilderkunst betreft. Want wij behoeven elkander niet wijs te maken, dat het publiek
in zoo korten tijd geheel veranderd is, plotseling ziende is geworden, den maestro
heeft ontdekt. Integendeel, wie eenig bewustzijn heeft van hetgeen in ons land aan
schilderkunst van edel gehalte is voortgebracht en zich herinnert, hoe gemeenlijk
de publieke reacties daarop zijn, kan in deze topprestatie geen vooruitgang vinden.
Het is eerder een merkwaardig gegeven voor de psychologie der massa en de
werking der reclame-middelen.
Men kan misschien vaststellen, dat het vroegere, burgerlijke, deftige en
gereserveerde Hollandsche publiek, dat geen zintuig had voor de sfeer van van
Dongen, langzamerhand is vervangen door een nieuw soort, dat zich thuis voelt in
Europa, de groote steden oppervlakkig kent, leidende is aan het wintersport-complex,
kortom vertrouwd is geworden met een internationale hotelsfeer en schijn-sportiviteit
als noodzakelijke levensaanvulling, waarin vooral de burgerlijkheid overwonnen
heet te zijn. Een bepaald soort schilderkunst, dat de burgerlijkheid inderdaad geruild
heeft voor iets anders, slaat daar gemakkelijk aan. Waarom niet? Een maatstaf voor
g e h a l t e is in dit alles echter niet te vinden. Men vraagt daar ook niet naar gehalte,
naar echtheid, naar wezenlijke hoedanigheid. Als de dingen maar voldoen aan de
behoefte aan prikkels, opwinding, amusement, is het al lang goed.
Intusschen zijn en zullen B r e i t n e r , F l o r i s V e r s t e r , I s a a c I s r a ë l s ,
ver achter moeten blijven bij hetgeen thans in Amsterdam voor van Dongen bereikt
is. Voor de fijnheid, Fransche charme en puntige raakheid van Isaac Israëls heeft
het publiek nooit de aandacht gehad, die toch met reden verwacht mocht worden,
indien er een ondergrond was van echtheid en betrouwbaarheid in deze massale
vertooningen. Het bezonnen en critisch onderscheidingsvermogen weet, dat er
picturale waarden zijn van een gehalte, die het meervoudige zouden verdienen van
dit eeresaluut der menigte, ware het niet, dat een werkelijk eeresaluut voor werk
van geest op gansch andere wijze wordt gebracht.
Als het juist is, wat de dagbladen vermelden, dat van Dongen bij het zien der
massale belangstelling gezegd zou hebben, dat het hem er haast toe zou brengen
anders te gaan schilderen, dan is daar een tikje hoon à la Shaw uit te lezen voor
deze hulde. Maar goed beschouwd behoeft toch eigenlijk niemand anders dan de
schilder zelf het zich aan te trekken.
A.M. HAMMACHER

Tentoonstelling van 17e eeuwsche Europeesche kunst in Londen
De zalen van de Royal Academy, die in de laatste jaren al zoo dikwijls voor grootsch
opgezette exposities van niet-Engelsche kunst hebben gediend, vertoonen thans
met deze schijnbaar zeer geordende en select gekozen hoeveelheid schilderijen
een nogal rommelig aanzien. Het is niet de eerste keer dat wat zich in
kunsthistorische boeken als logisch en overzichtelijk laat lezen, in de practijk,
wanneer men dat aan wanden op gaat hangen, een hopeloos allegaartje wordt. De
term barok, die in meer of mindere mate de 17e eeuwsche kunstuitingen samenvat,
is misschien mede schuld aan dezen opzet. Deze term wijst echter niet op een
eenheid van stijl, maar op een zeer bepaalde ver-
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houding van mensch tot wereld, op een levensinstelling, welke, dynamisch gericht,
met behoud van vele middeleeuwsche opvattingen, de nieuw verworven schatten
van de antieke wereld en het humanistisch denken der Renaissance, tracht te
herscheppen in en door de realiteit van het onmiddellijk grijpbare leven om zich
heen. Maar hoe verschillend kan dit geschieden! 17e Eeuwsche Europeesche kunst
beteekent kunst van Italië, Zuid- en Noord-Nederland, Frankrijk, Spanje en Engeland,
maar de banden, die de kunstwerken uit die landen stilistisch verbinden, zijn alleen
dàn vooral bespeurbaar, zoodra sprake is van een italianiseerend streven, van een
Rubenesk vormgevoel, van een Rembrandtieken kleurengloed. Hoe minder dergelijke
invloeden verwerkt zijn, des te duidelijker de relatie, des te vervelender en ook
onbeduidend vaak het kunstwerk. Toch kan men in wijder verband zoo veel
groepeeringen maken om Rubens, om Poussin of om Claude Lorrain, men zou zelfs
met tamelijk veel succes een zekere internationale officieele portretkunst bijeen
kunnen schikken, etc., maar men heeft in Londen de werken landsgewijs opgehangen
en bovendien zooveel mogelijk willen laten zien wat nog nooit geëxposeerd was,
zich daarbij beperkend tot dat wat zich in Engelsch particulier bezit bevond. Het
publiek echter heeft hier weinig aan, een dergelijke attractie geldt alleen den kenner
en verder den kunsthandelaar, die hier alvast kan gaan noteeren en aanbiedingen
voorbereiden.
Nu hangt tot overmaat van ramp ook binnen dit nationale verband de zaak door
een. Eén commissie heeft uitgezocht, maar voor de poorten van het Burlington
House namen de Heeren van de Royal Academy het heft in handen en gingen
vervolgens, begrijpelijk overigens, met schildersblik ophangen. Men is begonnen
met enkele zalen Engelsche kunst, dus met een serie staatsieportretten van
meerendeels naar Engeland geïmporteerde buitenlandsche schilders, waardoor het
accent al bij den aanvang verkeerd is komen te vallen. Italië immers was de bron
die voedde, maar de zalen aan Italiaansche kunst gewijd beëindigen den omloop
en zijn helaas nog zoo poover van inhoud dat men eigenlijk niet begrijpt waarom
Italië vertegenwoordigd is.... ware er niet een zaaltje met magistrale teekeningen
van Federigo Barocci, van de Carracci's, Domenichino, Lanfranco, Bernini en
Guercino. Dit zaaltje en een tweede ruimte met teekeningen van Poussin, Cl. Lorrain,
Rembrandt, Rubens en van Dyck redden den opzet. Hier vindt men schetsen, die
tot de beste behooren, welke werden voortgebracht, in een samenhang en beperking
bijeen, die uiterst instructief is en een zeldzaam genot verschaft. Het heeft geen zin
om van de verdere show veel afzonderlijk te vermelden. Ieder kan er, bij wijze van
spreken, iets vinden van zijn gading. De hoofdimpressie is dat Rubens in het westen
de geheele omwenteling tot stand heeft gebracht, met een geestelijke inspanning,
die toch grooter moet zijn geweest, dan men gemeenlijk denkt. De wending is
daarvoor te bewust doorgevoerd en de moeiten om de vele nieuwe mogelijkheden
uit te buiten of te bemachtigen, zijn daarvoor te groot geweest. Het magistrale
landschap bij de boerderij in Laeken (Buckingham Palace) met de koeien en
boerenmeiden, met de woedende drift wolken links en het stille donkere water onder
hoogopgroeiend huiverend geboomte rechts, geeft deze worsteling en triomf zeer
duidelijk weer. Een zegevierend schilderen. Een kleurenrijkdom zonder tonaliteit.
1)
Van Rembrandt daarentegen is een portret van een lezend oud vrouwtje te zien
met kap op en met een licht daaronder van zooveel onzekere ineenschuivende
tinten, dat men in deze verdoezeling van licht en kleur een
1)

In het British Museum zijn allo teekeningen en etsen van Rembrandt uit dit museum
geëxposeerd. Een prachtige aanvulling voor wie in Parijs de Expositie van Rembrandt's etsen
in de Orangerie hebben gezien.
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culminatie zou willen zien van heel de hollandsche schilderkunst uit deze eeuw. De
honderden gezellige en pétillante genrestukjes althans vergeet men er gaarne voor.
De grootte van Hals leert men op de expositie niet kennen, wel Cuyp, Hobbema en
Ph. Koninck, die altijd goed vertegenwoordigd zijn geweest in Engelsche particuliere
verzamelingen. Berchem is uitzonderlijk, Velasquez minder, Poussin en Lorrain zijn
er met beroemde stukken, maar deze treffen niet bovenmate. Er is veel vulsel,
leerzaam en dikwijls boeiend.
- Het is ondankbaar in Londen tentoonstellingen te arrangeeren. In Holland zou
zoo van alles wat misschien wel eenig succes kunnen oogsten, maar wanneer men
in Londen een maatstaf wil zoeken, dan vindt men in de National Gallery alles beter,
veel thans ook voorbeeldig gearrangeerd en gedocumenteerd. Men heeft met de
Royal Academy sfeer sinds een goed jaar daar gebroken, de wanden en het licht
zijn veranderd, men is al ver gevorderd met een nieuwe groepeering. De
impressionisten deden hun intrede, Seurat en Cézanne zijn er en tegelijk een
aandachtig en leergierig publiek voor wie Manet en Renoir geen klanken meer zijn.
Een groote late Degas is de laatste aankoop, er is al eenigen tijd zelfs een tijdelijke
tentoonstellingszaal met de bezittingen van den olie-magnaat Gulbenkian, waar
onder werken van Rembrandt (2), Rubens en Hubert Robert (2) uit de Hermitage.
Kortom, men ontwaakt, er komt ‘gang’ in.... en men verloochent zich zelf daarbij
niet, evenmin de traditie. Stellig is er beweging en er is op kunstgebied ook veel te
doen. Londen heeft sinds enkele jaren immers de kunstmarkt terug veroverd op het
vasteland (Amsterdam, Berlijn en München) en het plukt daar thans de vruchten
van, het krijgt veel uit eerste hand, het is in dien zin weer bij.
J.G. VAN GELDER

Tentoonstelling van oude Japansche prentkunst in het
Gemeente-Museum te 's Gravenhage
Van 22 Januari tot 6 Maart bergt het Haagsche Gemeente-Museum een
tentoonstelling van Japansche prentkunst, die bij uitstek belangrijk is. De Heer B.
Modderman nam tot deze tentoonstelling het initiatief, en hij slaagde er in, dank zij
de medewerking van eenige buitenlandsche verzamelaars, een collectie prenten
bijeen te brengen die representatief genoemd mag worden, en die als bijzondere
attractie een groep van niet minder dan 17 van Sharakoe's zoo zeldzame prenten
bevat. Met groote toewijding stelde de Heer Modderman, in samenwerking met zijn
zoon, bovendien een catalogus samen, die een zoodanige schat aan gegevens
bevat, dat zij van blijvende waarde is te achten.
Deze tentoonstelling zal ongetwijfeld de aandacht trekken, en weer belangstelling
wekken voor een kunstuiting waarvan men te zelden in ons land goede voorbeelden
te zien krijgt. En belangstelling verdient deze prentkunst der Oekiyoyé-school ten
volle. Het waren kunstenaars van beteekenis welke deze bladen schiepen om te
voldoen aan de verlangens van een burgerij die afbeeldingen wenschte van acteurs
in rol, van courtisane's in schoone kleederdracht, van gebeurlijkheden in het
daaglijksch leven, en later ook van beroemde landschappen. Een wandeling door
de vier museumzalen doet ons, door zijn uitnemende groepeering, heel de
ontwikkeling dezer kunst kennen, vanaf zijn aanvang, toen de krachtige Moronoboe
(1638-1714) zijn prentenboeken deed uitgeven, tot haar uiteinde, dat wij vinden in
Hiroshigé's landschappen,
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die reeds het schilderachtige geven, inplaats van het uitdrukkingsvolle lijnenrhythme
dat het kenmerkend element is der Japansche prentkunst. Bijzonder goed zijn de
‘primitieve’ prenten vertegenwoordigd; dat men er één der uiterst zeldzame bladen
van Kwaigetsoedo onder aantreft geeft reeds een bijzonder cachet aan deze
afdeeling. Gekleurd werden de vroegste prenten nog met de hand, en eerst de
invoering van het drukken met kleurblokken door Masanoboe in 1742 schiep de
mogelijkheid tot ontwikkeling der kleurenhoutsnede. Reeds in de nobele, gratievolle,
prenten van Haroenoboe († 1770) vinden wij die mogelijkheden ten volle benut.
Een zeer fraaie collectie zijner werken is bijeen gebracht. Iets minder gelukkig is,
dunkt mij, zijn groote tijdgenoot Shoensho vertegenwoordigd, die grootsche
tooneelspelerprenten wist te scheppen in klein formaat, maar dit wordt ruimschoots
vergoed door de reeds genoemde serie fascineerende werken van den even
geheimzinnigen als genialen Sharakoe, welke slechts 4 jaren werkte (1793-'96).
Niet alleen van de meer bekende meesters, zooals Kiyonaga en Oetamaro vinden
wij fraaie prenten bijeengebracht, maar ook zeldzamer verschijningen, zooals Buncho
en Choki (Nagayoshi), zijn waardig vertegenwoordigd. Natuurlijk kan men hier den
veelzijdigen Hokoesai in zeer verschillende uitingen leeren kennen; wonderbaarlijk
schoon zijn de vijf beroemde illustraties, door hem vervaardigd voor de ‘Hiakoe
Monogatari’, ongeëvenaard als kleurendrukken.

KWAIGETSOEDO DOSHIN

± 1710 OIRAN - MET DE HAND GEKLEURDE PRENT

Een volledig overzicht te geven van het vele dat de tentoonstelling biedt, is
natuurlijk ondoenlijk, het is zéér veel schoons, en met mij zullen velen dankbaar zijn
dit te hebben kunnen genieten.
IR. G. KNUTTEL JR.

Het Louvre 's avonds
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Den achtsten Maart 1936 werden de eerste kunstmatig verlichte zalen van het
Louvre toegankelijk gesteld en sindsdien is het aantal uitgebreid. Twee avonden in
de week en in den winter 's Zondagsmiddags laat heeft het publiek er toegang en
dit initiatief, van andere steden overgenomen, is een wassend succes. De rondleiders
hebben het groote verschil tusschen de avondlijke bezoekers en die overdag
opgemerkt: de eersten zijn doorgaans minder op de hoogte, maar met echter
belangstelling. In den beginne trokken ze
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zich weinig van de met hun voorlichting belaste dames en heeren aan, maar allengs
vormen zich groepen, die de ooren openzetten en ook vragen stellen.
De opvoedkundige waarde van het museum heeft daarmee den voorrang
gewonnen op het karakter van conservatorium. Wie hier met eischen komt ergert
zich aan te veel, dat niet van den eerste rang is. De nieuwe schikkingen trachten
beide beginselen te verzoenen. Het nieuwe bewind in Frankrijk legt zich erop toe
de overzichtelijkheid van wat velen als een entrepot van kunstwerken moest
verschijnen te verhoogen en den nietvakman of ‘onwetende’ te trekken en vast te
houden. Daar deze massa overdag bezig is en veler Zondagen tot ontspanning
buiten bestemd zijn gebruiken zij de avonden voor deze schoonheid. De
museumdirecteuren in Nederland kennen de moeilijkheden, die hiermee verbonden
zijn en hebben de technische naar beste weten opgelost.
Te Parijs is de proef met het Louvre begonnen en wel met de sculpturen, waarna
allengs de groote ruimten met schilderijen aan de beurt konten, zoodat men binnen
afzienbaren tijd het gansche museum in dezen gloed kan zien. Dan zullen de andere
musea van Parijs mede met deze installaties begiftigd zijn. Bij de inrichting is het
hoofdzaak de lichtbronnen onzichtbaar en de kabels vrij van brandgevaar te maken.
De gewone man geeft er zijn voornaamste belangstelling aan de Nikê en de Venus
van Milo. Hij herkent ze en hij herkent ze niet. Tien projectielampen drillen hun
schichten op dit onvolprezen beeld van de overwinning. Het licht in deze ruimten
komt dat van den dag nabij en om de vertrouwdheid met de gestalten te verhoogen
werden sommige draaibaar gemaakt. De oneerbiedige denkt aan de stereotiepe
mannequins in uitstalruimten, een ander aan effecten van levende beelden in het
variété. Het marmer kan door deze verlichting aan rijkdom winnen, maar het geheel
zich niet tegen den indruk van vulgarisatie verweren. Wat hier theatraal is wordt
hinderlijk door het samen staan van veel te veel en doet weer de vraag rijzen,
waarom in deze menigte niet doortastender werd geschift. Want het is of de
electriciteit de scheidingslijn tusschen schoon en niet-schoon scherper trekt en wat
niet aan het hoog gelegen peil beantwoordt blijkt niet waardig zich aan de
onverbiddelijke blikken van deze, zij het verborgen, vuren te onderwerpen, alsof er
een film wordt voorbereid, die nooit of aldoor en dan onzichtbaar gedraaid wordt.
De vergezichten bleven gespaard en licht en schaduw - men zou meer schaduw
wenschen - gaan in de roerloosheid een soms bewogen spel aan. De bezoeker
wordt geacht er de ontvankelijkheid mee te brengen en deze zij tegen de gepleisterde
verstevenheid der spelonken, zij het dat de witte wanden het licht kaatsen, bestand.
Want de werken eener van zon verzadigde cultuur zijn er in een ijzigheid verplaatst,
die tot de steriliseerende ijskast nadert. En tusschen de kille wanden gaan de
zelfverzekerde stemmen van de heeren en dames, die de groepen van wijsheid
dienen en daarmee aan de musea een stem leen en, zooals we de film sprekende
hebben hooren worden.
Zoo paart zich de eene verrassing aan de andere en in het Louvre heet het, dat
deze pogingen te Londen noch te Brussel met gelijk succes bekroond werden. En
wie zich mocht stooten aan wat hierin ten aanzien van een schoonheid, die uit en
voor zich zelf moet spreken of stom behoort te blijven, betweterig en verwarrend is,
trooste zich daarmee, dat als de eene hand de andere wascht beide kans hebben
schoon te worden, want deze gewillige gidsen worden bij voorkeur uit in behoeftige
omstandigheden levende studenten geworven. Hij verbeelde zich niet, dat het
daarmee van den hoogen boom gaat, want meer dan 50 frank verdienen ze per
avond niet. En de directie heeft
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hen stipt geïnstrueerd; ze mogen noch te geleerd worden noch zich tot het opdienen
van grapjes in verband met deze werken leenen. Hun aantal is voor uitbreiding
vatbaar, als na de zalen van Romeinsche sculpturen, bronzen, fresco's, antieke
vazen en de beeldhouwwerken van gotiek en renaissance de groote galerij der
Italiaansche peinture en de 13 nieuwe met Fransche schilderkunst mede ten
vuurdoop gehouden worden.
Wie zich beklagen, dat zij, de ‘gelukkige weinigen’ niet meer alleen of onder elkaar
in de musea komen morren tegen een tijd, dien zij niet verstaan, of niet willen
verstaan. Nu van boven af aan de massa vrije tijd is opgelegd en zij moet zoeken
dezen te besteden is voor de ontspanning van het museumbezoek een andere
klasse opgestaan. En al zal niemand beweren, dat ze zich verdringt voor deuren,
die zich tot voor kort maar mokkend openden, zelfs toen bezichtiging van de schatten
niets kostte, en de belangeloosheid van dit genot toch maar voor weinigen blijft
weggelegd, de intelligentsia van dezen tijd kan het zich voor gezegd houden, dat
de ontwikkeling geen gevoeligheid voor schoonheid insluit en de een noch de ander
het monopolie is van de ‘bezittenden’. Wie, buiten elke politieke bekommering en
met stellige ontwijking van alles, wat zweemt naar de ergerlijke zonde - schadelijker
voor zich zelf dan voor het object - van de massa in het gevlij te willen komen, de
dingen zoo ziet komt tot het besef, dat de leden der gemeenschap, die men tot dus
ver niet gewoon was in musea aan te treffen, zich onderscheiden door een geestelijke
beschikbaarheid, waarmee de aansluiting veel gemakkelijker tot stand komt dan
met personen, die naar het verbreide vooroordeel met hen op gelijk plan staan.
De van Goghtentoonstelling vorigen zomer in het nieuwe museum te Parijs, was
aan den geest van mededeelzaamheid zonder de hoovaardij der neerbuigendheid
ontsproten.
H. VAN LOON

Dans
Trudi Schoop
Trudi Schoop noemt haar nieuwe ballet: ‘Alles aus Liebe’. Zij tracht te teekenen in
kleine episode's de drijfkracht achter goed en kwaad, de Liefde. In het voorwoord
tot het programma zegt ze: - En wat zich ook tusschen de geboorte en den dood
moge afspelen, - liefde is steed in het spel - Liefde met reine en liefde met troebele
bedoelingen.... ‘Alles aus Liebe.’ Merkwaardig is het, dat zij als levensbeelden koos
banale cliché voorstellingen: zooals een straatpredikant, temidden der drukke stad,
als een roepende in de woestijn - het huiselijk feest in schijn van kerstvrede, maar
in waarheid schijnheilig en verstoord door vader's dronkenschap - een moeder, die
veroordeeld wordt wegens het stelen van een brood voor haar hongerige kinderen
- de valsche flonkering van revue-‘schoonheid’. Arm van inhoud zijn al haar beelden,
niet overtuigend voor de waarheid van den titel: Alles aus Liebe. En toch ligt er iets
boeiends in de wijze, waarop deze episode's worden weergegeven. Wát er gebeurt,
is niet van veel belang voor Trudi Schoop. Zij streeft ernaar tot uitbeelding te brengen,
wat den menschen, die deze episode's beleven, bezielt. Haar uitdrukkingsmiddel
is rhythmisch gebaar en pas, en de mimiek. Met dit middel maakt zij zich
verstaanbaar, zonder spreken. Deze pantomime op muziek geeft een vervulling,
waar het moderne tooneel een leegte laat, daar zelden een schrijver op persoonlijke
wijze, zijn visie op het leven tot uitbeelding brengt.
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CHOKI (1756-ca. 1807)
ZONSOPGANG OP NIEUWJAAK
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DE DIANA VAN VERSAILLES IN HET LOUVRE
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TRUDI SCHOOP

Zóó dicht bij tooneel staat deze kunst, dat er momenten zijn, dat Trudi Schoop's
eigen mimiek, ook al houdt ze zich afzijdig van de handeling, meer uitdrukt dan wat
er door de anderen dansende wordt verteld.
Het verschil tusschen hààr bezielde weergave van innerlijk leven en de vrij
oppervlakkige, vertellende gebarentaal der anderen geven dit ballet iets
onevenwichtigs. Daar deze gebarentaal geen plastische schoonheid bezit, slechts
een verhalende functie heeft, blijft er niet veel genot over, als er zoo weinig te
verhalen is.
Terwijl Trudi Schoop triomphen vierde in de groote steden, trad in Amsterdam
voor een vrij leege zaal het Ballet van Monte Carlo onder leiding van Blum op.
Men mag uit dit verschil in belangstelling niet direct de conclusie trekken dat het
publiek zich heeft afgewend van de traditioneele dansvormen en zich richt naar de
nieuwe uitdrukkingskunst van Trudi Schoop. Andere factoren, als reclame, speelden
hierbij een rol. Deze gelijktijdigheid heeft echter wel in het daglicht gesteld, dat van
ouden en nieuwen vorm geen sprake is, omdat deze beide kunsten niets met elkaar
gemeen hebben. Wie genoten heeft van een ballet als ‘Les eléments’ bij muziek
van Bach en de uitbeelding gezien heeft van werking en sfeer der elementen, zooals
het gestage kletsen van den regen door het op en neder dansen der handen weet
dat deze plastische kunst zich zal kunnen handhaven naast een ballet Joosz of een
Trudi Schoop.
De kunst van deze beiden vraagt begrip en een goed verstaan, maar naar de
kunst van het oude ballet z i e t men. De moeilijk te verwerven techniek van dèzen
dans biedt hem, die haar beheerscht oneindig rijke mogelijkheden tot uitbeelding
in schoonen vorm.
Trudi Schoop brak met de traditioneele techniek. Haar eigen, spontane uitbeelding
heeft waarde, maar voor haar ballet vond ze nog niet een vorm, die aan haar dans
plastisch vermogen zou geven en een schoonheid, die uit zou stijgen boven de
gevoelswaarde van dezen dans.
MARTHA DOZY
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Boekbespreking
Letterkunde
Peter van Steen, Bevrijding. ‘Elsevier’, Amsterdam, 1937.
Het komt niet alle dagen voor, dat een jong auteur debuteert met een trilogie, en
nog minder dat de drie boekdeelen zooals in dit geval aan gehalte hun gewicht aan
woorden waard zijn. Alreeds de titels, die elk der deelen tot een roman op zichzelf
maken, terwijl het wanneer wij ze achter elkaar lezen juist de innerlijke samenhang
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is die treft, getuigen in hun zuiverheid van een vasten opzet en bezielden inhoud:
Ochtendnevel - Kentering - Bevrijding. Ze zijn er niet zoo-maar voor de reclame
opgeplakt, als het aanlokkelijk étiquet op wijn van een twijfelachtig ‘Château’. En
zoo is er aan deze boeken zelf ook niets wat twijfel wekt; dit werk werd klaarblijkelijk
geboren uit oprechten drang, uit bittere noodzaak, uit een machtig verlangen naar
‘bevrijding’. Al wat het gunstig onderscheidt, welde op uit die levende bron, en ook
de gebreken zijn tot dien oorsprong terug te voeren. Een roman mag maar tot op
zekere hoogte vergaarbak en aflaat zijn, een auteur, die zich met huid en haar aan
zijn lezers prijsgeeft, zelfs een Strindberg, wekt wrevel om het zelfbeklag, dat altijd
bovendrijft. Tegenover dit gebrek aan reserve staat de spontaniteit, die zoolang een
auteur jong is bekoort, en bij Peter van Steen is de overgave aan al deze bladzijden,
waarvan het ons niet aangaat in hoever zij autobiographische herinneringen bevatten,
zóó volstrekt, dat wij ook den argeloozen moed moeten bewonderen, waarmee hij
zich van zijn veelal opgenietbaren held heeft ‘bevrijd’. Hij beschikt daarenboven
over een uitgebreid vocabulaire, waardoor al wat hij in hoofd en hart omdroeg, zich
onbelemmerd, op natuurlijke wijze kon vormen en uiten - men merkt dit vooral aan
de dialogen - en een oogenschijnlijk eentonig relaas, een ‘geval’, dank zij een rijke
taalschakeering de aandacht boeien blijft.
‘Een man met kromgewerkte, miskende schouders’ (blz. 34). Zoo'n man kennen
we inééns, door dit eene woord, dat op de keper beschouwd daar nauwelijks
verantwoord mag heeten, maar dat de litteratuur veroorlooft aan wie er op het juiste
oogenblik gebruik van weet te maken. Wil men een ander voorbeeld van dit
suggestief proza? Blz. 162. Reinier is daar noodgedwongen in het huis van zijn
gehaten en ge vreesden vader teruggekeerd. ‘De avonden zijn hol en vol van
vreemde, bleeke, schrikaanjagende geluiden’. Hier is 't het woord ‘hol’, dat het doet;
huiveringwekkend! Men herkent er het talent aan, want dergelijke geheimen,
waarmee een geboren schrijver de onmisbare atmosfeer weeft voor hetgeen hij wil
uitbeelden, kunnen niet worden afgekeken of aangeleerd.
In deze atmosfeer laat zich de hoofdpersoon, Reinier, met al de excessen van zijn
ongevormd wezen, aanvaarden. En wel als een jongen met uitgesproken
kunstenaarsaanleg, in de puberteitsjaren van een meer dan normale ontvankelijkheid,
abstract idealisme, en sterk egocentrische beperktheid. Zijn probleem is het
Hamlet-probleem, wat hij zoekt is: ‘zijn’, deelhebben aan het bestaande, zich mensch
voelen onder de menschen, doch dit alles naar het ideaal, dat speciaal hij zich ervan
heeft gesteld. Om aldus te komen, door de fnuikende uiterlijke verschijnselen heen,
tot het wezen, de goede en schoone werkelijkheid van het leven, en tot de daden,
die daarin zijn eigen bestaansrecht zullen rechtvaardigen. Karakteristiek is op blz.
148, waar Reinier tot de ontstellende erkenning moet komen, dat hij ‘een ander
mensch gebruikte om zichzelf te verwezenlijken’. Aan het eind der drie deelen wijst
de schrijver hem den weg, z i j n weg, die tot verlossing uit dien chaos kan leiden:
een concrete litteraire taak. Met dit al zien we Reinier, hem als dichter in zijn
windselen aanvaardend, toch te veel als pathologisch geval, en dit lijkt ons de fout
van deze drie boeken, dat zijn overgevoelig, linksch en vaak lamlending reageeren
op de moeilijkheden van zijn bestaan (zijn werkloosheid o.a.) die hij met talloozen
deelt, ons niet voldoende verklaard wordt uit zijn kunstenaarsnatuur. Uit de bijzondere
gesteldheid dus van een mensch, bestemd de
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realiteit te zien ‘à travers un tempérament’, in hoogste instantie: visionnair, en
daardoor dusdanig beïnvloed, dat zijn verbeelding zich overal te pletter loopt. Hij
maakt zich dan - dit is juist wat de schrijver gewild heeft: ‘onmogelijk’, maar wij voor
ons willen die onmogelijkheid verontschuldigen als de fout van zijn dichterlijken,
d.w.z. zijn natuurlijken aanleg, en niet als een ziekelijke afwijking. Er is een tijd
geweest, dat het begrip ‘pathologisch’ in de romankunst een ongunstig oordeel
insloot. Frans Coenen's ‘Een zwakke’ o.a. werd er om afgewezen. Het ideaal was
toen, het levenslot van een zoogezegd ‘gewoon’ mensch zoodanig uit te diepen en
te belichten, dat het voor den lezer ‘bijzonder’ werd, en hij uit dit individueele het
algemeene kon afleiden. Binnen de grenzen van wat men toen veronderstelde te
zijn: het normale. Sinds de oorlog de wereld omschudde, Freud en anderen
opstonden, is dit veranderd. De psychiatrie heeft aangetoond hoe weinige inderdaad
‘normale’ menschen er rondloopen en deze snel gepopulariseerde wetenschap
heeft de romanschrijvers een vóórliefde voor het pathologische bijgebracht (romans
over krankzinnigen inbegrepen) voor ‘gevallen’, die al dáárdoor boeien wijl ze de
lezers tegemoet komen bij hun speuren naar overgangen en grenzen in zichzelf en
hun naasten. Het meer of minder ziekelijk afwijkende, het geestelijk of lichamelijk
gebrekkige in de litteratuur werd eenmode, en niemand neemt aan het succès in
deze richting meer aanstoot, als aan een te goedkoope speculatie.
Laat ons dadelijk vaststellen, dat Peter van Steen in geen enkel opzicht tot de
schrijvers behoort, die zich aan de mode storen. De figuur van ‘Reinier’ is in zijn
boeken ontstaan zuiver als een kind van zijn tijd, van een veel ingewikkelder en
verwarder tijd dan eraan vóórafging, en een, die in het algemeen bewuster wil
geleefd worden. Meer dan onze voorouders zijn wij in staat het afwijkende in onszelf
te herkennen en op zelfontdekking - zelfverwezenlijking zooals Reinier - uit.
Als zoodanig wint hij tenslotte ook als mensch ons hart, al hadden we hem dan
nog wat meer dichter, wat minder burgerjongen gewenscht, bij zijn worsteling met
menschen en schimmen, in zijn verhouding tot zijn treurig ‘thuis’ en tot de vrouwen,
in wie hij tevergeefs zijn ‘Helena’ zoekt. Tout comprendre, c'est tout pardonner.
Bijna.
Litterair mag men deze drie deelen, waarvan er niet één zakt, om hun heldere
plastiek en mannelijke verantwoording, hoog aanslaan. Een vraag blijft voor ons,
of de schrijver, die zooveel van zijn kruit ineens verschoot, bij een volgend werk
door een gelijke stuwkracht zal worden gedreven.
TOP NAEFF

S. Vestdijk, Het vijfde zegel. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1937.
G r e c o is de schilder voor dichterlijke schrijvers. M a u r i c e B a r r é s , in 1902
Toledo bezoekende, heeft feitelijk de moderne belangstelling in beweging gebracht.
Hij openbaarde duidelijk het verband tusschen Toledo en Greco. Er volgen anderen
o.a. M i g u e l d e U n a m u n o (1914), M a u c l a i r ; van jeugdiger kant, in 1931
nog, de uitstekend geschreven studie van den Belgischen dichter M i c h e l
S e u p h o r en niet te vergeten A l d o u s H u x l e y in een Méditation on El Greco.
De kunsthistorische werken van importantie dateeren eveneens van de twintigste
eeuw. Er is alle reden aan te nemen, dat vooral de opkomst van het expressionisme
in de kunst, het beter verstaan van het extatische, het hevige en het gedeformecerde,
dat volgde uit de anti-klassieke gezindheid, tot de moderne ontdekking van G r e c o
heeft gevoerd, zooals eens de Dostojewskicultus het, tijdelijk, scheen te winnen van
evenwichtiger en klassieker gesteldheid. Ook
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de Greco-cultus heeft o.i. reeds iets verloren van zijn extatische felheid. Dat juist
een schrijver als V e s t d i j k met een zwaar boek anno 1937 de Nederlandsche
litteraire bijdrage voor den Greco-stapel levert, kan niet verwonderen. Het zwarte
Spanje der Inquisitie, brandstapels, martelscènes, sadisme, tal van psychische
ziekte-aspecten, onheil en barokke hemelbestorming, bieden dezen scherpzinnigen,
zich gaarne in medischjuridische dialectiek verlustigenden schrijver, stof te over.
Een figuur als G r e c o , excentrisch, hallucineerend, een man van cultuur, belezen,
verzot op muziek, gaarne verkeerend met menschen van geest, dichters,
philosophen, kerkgeleerden, zulk een bezeten kunstenaar, man van groote passie,
moest Vestdijk bijzonder boeien. Greco wekt trouwens wat Huxley imaginative
wandering noemt. Er is veel duisters gebleven in zijn leven. Hij is in zijn leven en in
zijn kunst als een nachtelijk onweer geweest. De schaarsche zekerheden belichten
telkens een bepaalde levensperiode, genoeg om rijkelijk de vermoedens te doen
opbloeien, die kunsthistorici een altijd dankbaar terrein voor onderlingen strijd en
romanciers een even dankbare muziek voor de speculatieve verbeelding geven.
V e s t d i j k koos uit den eersten Toledaanschen tijd het jaar 1583, waarin hij bezig
is de beroemde begrafenis van den Graaf van Orgaz te schilderen en waarin
V e s t d i j k tevens de weigering van den St. Mauritius door Filips II laat spelen. Hij
laat hem wonen in de Casa del Greco, waar hij volgens historische gegevens nooit
gewoond heeft. Maar dat doet er weinig toe: hij had er kunnen wonen. Ten naasten
bij is voor het litteraire beeld vaak voldoende basis. Als Huizinga de vies romancées
aanvalt, vliegt litterair Nederland, gestoken door een wesp, overeind.
Als Ina Boudier ten achter blijkt in haar historisch basement, komt datzelfde
litteraire deel in eens met bezwaren, die wonderveel op die van den hooggeleerde
gelijken. Na de uiteenzettingen op dit teere punt behoeven we ons niet opnieuw
daarin te begeven. Wie de roman van Vestdijk leest, weet dat hij literatuur krijgt en
wat hem interesseert is niet alleen de vraag hoe ziet Vestdijk Greco en zijn tijd, maar
is zijn litteraire vormgeving geslaagd, leeft die tijd, leven de figuren, proeft gij het
leven daarin als echt en waarachtig. Want door alles heen toch is het gegeven van
een schrijver verbonden met zijn diepste aandrift en wezen. Het wezen ver-wezenlijkt
en daarmee wordt het historische gegeven doortrilt van het hedendaagsche.
Vestdijk heeft met zijn boek een knap werkstuk geleverd, dat hij wellicht toch beter
had gedaan niet te doen drukken. Als oefening in een materie, die hij zich eigen
moest maken en in zijn vak als romancier, zal het hem ongetwijfeld verder hebben
gebracht, al schiet hij in essentieele dingen op weinig vertrouwenwekkende wijze
te kort. De barokke compositie b.v. is knap. Wie zin voor bouw en indeeling heeft,
voor het moment van loslaten en weer opvatten van bepaalde lijnen, vindt hier
verrassende proeven. Doch als geheel genomen is deze moeilijke materie en de
veelheid van personen bij hem niet geheel tot muziek geworden, Hij voegde aan
het boek een woordenlijst toe. Welnu, het boek maakt den indruk, dat de auteur nog
veel meer woordenlijsten noodig heeft gehad en ze niet voldoende heeft kunnen
vergeten. Hij spreekt een taal, die hem niet zoo eigen is geworden, dat hij tot vrijheid
in de beheersching is kunnen komen. De prestatie heeft daardoor iets van bluf over
zich en bleef toch inwendig onvrij, zooals een rede in een vreemde taal gesproken
knap kan zijn, doch zonder beweging en zonder die directheid van klank en
uitdrukking, waardoor inderdaad het denken en voelen geraakt wordt. Bij Vestdijk
blijft het wat dik en gewichtig klinken, maar helder en met die kern-
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achtige bedwongen vibratie, die altijd het essentieele van het voorgewende
onderscheidt, wordt het bijna nergens.
Uit het een volgt het ander. Hij is feitelijk halverwege of drie kwart blijven steken
in de materie en vermoeit daardoor den lezer met onverteerbare, notarieele
bladzijden, die hij bij minder spoed om het werkstuk los te laten, ons had kunnen
sparen. De figuren zijn nu slechts bij vlagen levend geworden. Hier en daar hebben
zij veel van een der spelers in een melo-drama. Greco blijft een vrij dwaze,
redeneerende, vage figuur, een schimmig en zwak speler, zonder iets van grootheid.
De auteur mist tenslotte de verheldering, de plotselinge stijgingen, die bij Dostojewski
na eindelooze stomme bladzijden opeens zijn epileptische figuren tot hemelsche
inblazingen brengt. Vestdijk blijft steken in de quasi-geleerde, half-theologische
redeneeringen uit den tijd der inquisitie, die te veel rieken naar het papier, waar hij
ze uit heeft opgediept. Vraagstukken, op deze wijze weergegeven, interesseeren
niemand meer, omdat het heldere denken daarin zoo vertroebeld is en de theologie
zoo verbasterd, dat slechts strikt wetenschappelijke behandeling, maar niet deze
litteraire acteurstaal daarvoor nog belangstelling kan wekken. Typeerend zijn deze
gesprekken wel voor het bijvoorbaat intelligente, waar auteurs als Vestdijk zich
gaarne mee onderscheiden van een vroegere generatie. Het geoutreerde hiervan
is tevens duidelijk: het kan ontaarden in een redeneerzucht, die verdacht veel doet
denken aan zekere gewichtige gesprekken, die men met een warm hoofd verlaat
en te arm en ijdel bleken om ergens essentieel te zijn. En in gemoede: zou Felix
Dahn in Ein Kampf um Rom zooveel minder zijn geweest dan deze papieren
litteratuur, ontdaan van haar gewichtigheid?
Wie zich herinnert hoe A n d r é M a u r o i s het voor den gemiddelden lezer toch
ook niet onmiddellijk toegankelijke terrein van de Engelsche staatkunde en historie,
leesbaar kan voordragen b.v. in het leven van D i s r a e l i , zal moeten toegeven,
dat V e s t d i j k aan dat niveau niet is toegekomen, gezwegen nog van hetgeen heel
wat dieper dan Maurois gravende auteurs als S t e p h a n Z w e i g te voorschijn
brengen. Men zou er trouwens niet aan denken Vestdijk met buitenlandsche
voorbeelden in een veel beproefd genre te meten, ware het niet, dat elders de
critische verantwoordelijkheid ter wille van wereld-titels wordt verlaten. Terecht wees
onlangs de Litteraire Gids op de snelheidsrecords waar Vestdijk blijkbaar houder
van is. Aan die vaart om gereed te komen is het wellicht ook te danken, dat maar
weinig bladzijden geïnspireerd lijken. Figuren als Don Pedro met zijn ziekelijke lusten
en onlusten behandelt hij trouwens opmerkelijk gemakkelijker, lichter van gang,
intelligenter en daardoor leesbaarder dan Greco, Esquerrer e.d. Het talent en de
bekwaamheid zijn even onmiskenbaar als de wil om een grootsch kunstwerk te
scheppen. Slechts komt het werk veel te vroeg, dat is ongaar, uit den oven en kan
de wil nooit het gistingsproces vervangen. En waarom al deze papierenheroïek?
Wij hebben heusch wel even tijd om op een volgenden roman van Vestdijk te
wachten.
A.M. HAMMACHER

Ben van Eysselsteyn, Tusschen Zuiderkruis en Poolster. Uitgave H.P.
Leopold's Uitg. Mij., Den Haag, 1937.
Het is eigenlijk merkwaardig te moeten constateeren, dat de Nederlandsche
letterkunde, wanneer men althans reisbeschrijvingen en poëzie uitsluit, zich zoo
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de lagere school in handen krijgt, leert dat de Hollanders een zeevarend volk zijn,
zijn gewéést vooral. Te oordeelen naar de romanlitteratuur zou men alles eerder
kunnen gelooven. Al zijn er natuurlijk uitzonderingen, van welke er eigenlijk maar
één boek in aanmerking komt te worden vermeld met name Arthur van Schendel's
Het Fregatschip Johanna Maria.
Want wat merkt men wanneer men andere werken, verband houdende met de
zee, beschouwt? Van geen hunner vormt de zee een onontbeerlijke factor. De
schetsen van den ouden Werumeus Buning ontkenen hun waarde aan de aardig
vertelde anecdote. Boeken als Willem de Geus' D e W i l d e V a a r t en Salvador
Herzog's D e W i l d e S c h u i t verhalen eerder van het zeemansleven dan van de
zee als tegenspeler of hoofdpersoon in den roman. Johan van der Woude's S t r a a t
M a g e l l a n e s tenslotte staat niet zoo ver van Johan Fabricius' jongensboek D e
S c h e e p s j o n g e n s v a n B o n t e k o e af als men zou denken.
Zondert men Van Schendel uit, dan vindt men de zee als wezenlijk bestanddeel
van een werk het meest volkomen tegenwoordig in oude scheepsjournalen, in de
poëzie van een Slauerhoff, van een A. Roland Holst. Ik kan in dit verband de talrijke
reportages van min of meer bekwame litteratoren en het vrij aanzienlijk aantal romans
waarin de zee als décor fungeert veilig ongenoemd laten. Ditzelfde verschijnsel het gemis aan een letterkunde, die zich op de zee heeft geïnspireerd - deed zich
tot voor luttel jaren geleden voor in onze letteren ten opzichte van onze koloniën.
Een koloniale litteratuur, gelijk b.v. Frankrijk er een bezit, ontbrak hier ten eenenmale.
Daar is dan wel eenige verandering in gekomen, welke slechts voor het grootste
deel bewijst de waarheid van het gezegde, dat alle verandering nog geen verbetering
is.
Ben van Eysselsteyn nu heeft met zijn roman T u s s c h e n Z u i d e r k r u i s e n
P o o l s t e r een poging gedaan deze kleine reeks met een te vermeerderen. En het
is gebleken een zeer lofwaardige poging te zijn. Van Eysselsteyn is niet alleen een
zeer productief, maar ook een zeer veelzijdig auteur. Hij begon met poëzie - heette
zijn bundel niet O m ' t h o o g e L i c h t ? - daarna volgden novellen, maar naam
maakte hij vooral met zijn tooneelstukken, die ook in het buitenland werden
opgevoerd. Hij schreef verder eenige detective-romans en T u s s c h e n
Z u i d e r k r u i s e n P o o l s t e r ligt ternauwernood in den boekhandel of men leest
al weer, dat hij het scenario vervaardigt of heeft vervaardigd voor een groote
nationale film, die nog dit jaar zal worden uitgebracht. Over dit filmscenario vermag
ik natuurlijk nog niet te oordeelen, maar denkende aan al zijn andere prestaties had
ik wel eens den indruk, dat ik door de boomen het bosch niet meer zag. Laat ik het
anders zeggen: ik geloof dat Van Eysselsteyn's talent zich tot nu toe het volledigst
heeft uitgesproken in dezen roman, welke gebaseerd is op de legende van De
Vliegende Hollander, een roman waarin hij zich een zeer boeiend en levendig
verteller toont.
Mijn bezwaren, die ik wel degelijk heb tegen dit boek, worden voor een deel
opgeheven door de vaart, waarmee het is geschreven, de frissche kracht waardoor
het wordt voortgestuwd. Hoe kwam dit boek tot stand? In een voorwoord geeft de
schrijver daarvan zelf verslag: in een van de nachtlogementen van het Leger des
Heils ontmoette hij een ouden zeeman, Hubert de Vries, die hem de meest
fantastische, wel eens leugenachtige, maar altijd zeer onderhoudende verhalen
deed. Met deze verhalen als materiaal, als grondstof zette Van Eysselsteyn zich
aan het schrijven van zijn roman. Hij vond voor zijn boek een uitermate eenvoudig,
maar krachtig stramien, waardoor de verschillende
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fragmenten tot een sober geheel konden worden verbonden. Namelijk de haat die
Hubert de Vries den wreeden kapitein Matthys de Zwart toedraagt, een gevoel zoo
heftig in hem levend, dat hij zijn aartsvijand achtervolgt van Zuiderkruis tot Poolster.
Een gegeven dat in een anderen vorm meerdere malen opduikt in de litteratuur van
de zee. In Herman Melville's M o b y D i c k achtervolgt de eenbeenige kapitein
Ahab een witte walvisch alle zeeën over en er is geen haven waar Brouwer zijn
fregatschip niet heeft gezocht. Ik voor mij beschouw dit varieeren van één thema
niet in het minst als een bezwaar en zeker niet wanneer het op zoo onderhoudende
wijze wordt gedaan als waartoe Van Eysselsteyn in staat blijkt te zijn. Men zou er
versteld van staan hoe weinig themata er zouden overblijven wanneer men de
roman-gegevens herleidde tot hun oorspronkelijken vorm.
Minder kan ik waardeeren de poging om de legende van De Vliegende Hollander
te vlechten door het levensverhaal van Hubert de Vries. Naar mijne meening was
dit volkomen overbodig. Het geeft aan dezen roman een symbolisch tintje, dat
allerminst noodzakelijk is en dat afbreuk doet aan de krachtige realiteit van het
verhaal als zoodanig. Twee ongelijksoortige waarden trachtte de auteur dooreen te
mengen. En tenslotte: niet altijd klinkt de dialoog van deze zeelieden overtuigend.
Ik geloof namelijk dat een stomdronken zeeman zich minder keurig uitdrukt dan b.v.
het geval is op pagina 166, waar een hunner ‘geheimzinnig hikt’: ‘Deze keer laat ik
mij niet door zoo'n Spaansche armada overrompelen. De drommel hale dat dronken
zeevolk!’
Een en ander neemt niet weg - en ik zei het al eerder - dat deze roman van Van
Eysselsteyn een boek is dat men met genoegen leest om den kloeken opzet, den
levendigen verhaaltrant en de vaart die het bezit.
JAN CAMPERT

C.J. Kelk, Bloem onder Menschen. A.W. Bruma en Zoon's Uitg. Mij.,
Utrecht.
De titel van Kelk's jongste roman heeft me voor een puzzle geplaatst. Want kan
men spreken van ‘bloem onder menschen’? En wat beteekent het? Taalkundig is
het stellig onjuist, men zou dan b.v. ook kunnen spreken van ‘boom onder menschen’
of ‘vogel onder menschen’. Het meervoud ‘Bloemen onder Menschen’ ware juister
en strookt ook beter met wat ik me voorstel de strekking van den titel te zijn....
Menschen die als bloemen zijn, zielen als bloemen onder menschen.... Maar toch,
al is dit de eenig aanneembare verklaring, de roman geeft geen voldoende aanleiding
tot deze opvatting. Want al zijn er een paar bijzonder aardige menschen
(hoofdpersonen zelfs) in dit boek te vinden - ze zijn toch niet zóó geschapen dat ik
een dergelijk epitheton verdiend acht! Merkwaardig is, dat Kelk een zekere
sentimentaliteit in zijn titels tot uiting brengt. Want aan dit werk ging een boek vooraf:
‘De dans van jong voeten’ geheeten en ook deze titel, die een visioen van dartelheid
en schoonheid oproept, dekte geenszins den geest der geschiedenis, die over twee
jongens en hun vriendschap ging. Zeker, die jongens waren pril en fleurig, maar het
waren toch tevens twee gewóne jongens. In deze nieuwe roman hervinden we
dezelfde twee knapen, Henk Brandon en Fokke Terpstra, maar nu zijn ze volwassen,
beide student en eigenlijk nauwelijks vrienden meer. Toch kruisen zich hun
levenswegen, want op beider weg staat hetzelfde meisje, het dochtertje der deftige
hospita van Henk, die rijk is. En Henk, die tevens charmant is, brengt héél even de
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al spoedig dat zij met haar ziel den veel minder aan-
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zienlijken, doch zooveel levendiger, dol verliefden Fokke toebehoort. Fokke, die
arm is als zij en niet elegant, maar ook niet zelfverzekerd, Fokke leeft in een klein
burgerlijk milieu dat door Kelk met verve beschreven wordt. Vol grillen en boertigheid,
maar zonder diepte of geest, Fokke is fijner dan z'n familie, maar toch zóó dat hij
zich niet boven zijn milieu plaatst. Hij is daarvoor te menschelijk. Misschien is hij
werkelijk een béétje bloemachtig in deze samenleving. Fokke, met zijn stralende
levenslust, zijn zuiverheid, zijn vermogen om lief te hebben. Hij heeft Mimi dan ook
zielslief en zijn liefde is zoo naïef en vervoerend dat Mimi haar niet weerstreven
kan. Wat had dit alles verrukkelijk kunnen worden als het in een schoon eren stijl
en minder wijdloopig geschreven ware. En niet zoo gemeenzaam-boertig (dus meer
van boven af gezien).
Er schuilt ook iets van den Schoolmeester in Kelk, De dingen des levens gewóón,
zelfs letterlijk nemen en er toch iets van maken. Maar de roman is voor deze soort
geest misschien niet de geëigende vorm.
Er is ook iets - heel in de verte - van Heine in Kelk. Dat is de poëtische, de
sentimenteele. Meegesleept worden door liefde, weemoedig en soms sceptisch
worden. Maar de echte Kelk is toch nog een jongen, en zijn charme is zijn élan, zijn
trillend gekwinkeleer. Ik weet ook niet hoe ik me een boek van den echten Kelk moet
voorstellen. Daarop kan alleen hij zelf in de toekomst antwoord geven.
JO DE WIT

Muziek
Dr. K.Ph. Bernet Kempers, Muziekwetenschap in den loop der tijden,
W.L. en J. Brusse's Uitg. Mij. N.V. Rotterdam, 1937.
In 1929 werd Dr. K.Ph. Bernet Kempers aan de Universiteit van Amsterdam
toegelaten als privaat-docent in de muziekwetenschap; thans, na acht jaar, werd
hij tot Lector benoemd. Hiermede heeft dit vak zijn bestaansrecht wel bewezen. Dr.
Bernet Kempers aanvaardde zijn ambt 30 Sept. j.l. met een rede: ‘Muziekwetenschap
in den loop der tijden’, een globaal doch boeiend overzicht en tevens een overtuigd
‘pro domo’. Dr. Bernet Kempers heeft een open oog voor de gevaren, welke de
muziekwetenschap bedreigen, wanneer zij zich van de muziekbeoefening isoleert
of zich te zeer in het détail verliest. Hij waarschuwt voor het soort van musicologen,
die alles weten te vertellen over Scheiffelhut, Michel, Gumpelzhaimer of Lindpaintner,
doch geen klare voorstelling hebben van een symfonie van Berlioz! Men behoeft
niet te vreezen, dat aan de Amsterdamsche Universiteit dergelijke musicologen
gekweekt zullen worden, want de Lector dringt er op aan, dat zijn vakleerlingen zich
vooral de theoretische kennis van den p r a k t i s c h e n musicus eigen zullen maken.
Een gezonde opvatting, welke eveneens door den Utrechtschen hoogleeraar Prof.
A. Smijers wordt voorgestaan. Ons muziekleven kan er niet anders dan wèl bij varen,
wanneer de muziekwetenschap in universitair verband wordt opgenomen. Naast
dezen opbouw doet het wel zonderling aan dat de ‘bijzondere’ leerstoel te Utrecht
(die van Prof. W. Mengelberg) jaar op jaar een nutteloos vacuum blijft....
WOUTER PAAP
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Grensbewoners
Door A.M. Hammacher
DE kring van menschen, die op eenigerlei wijze betrokken zijn bij het leven en
sterven van kunstvormen zijn zij die kunst voortbrengen en zij die ervan genieten,
er zich aan ergeren, ze beschouwen en overdenken. Deze kring kan uit ervaring
weten, dat onze gevoelens en ons oordeel over kunst vaak worden bepaald door
factoren, die op onberedeneerde en voor ons eigen bewustzijn vaak verborgen,
afstootende of aantrekkende krachten berusten. Zelfs bij beperking tot het
aesthetische terrein blijkt steeds het onkruid moeilijk te wieden, omdat de
terminologie, de onderlinge afspraken, nog alles te wenschen laten.
Zoodra we ons echter rekenschap geven hoe in de werkelijkheid van het gewone
leven kunst is opgenomen, raken wij minder de aesthetische kwesties, doch keeren
we tot centraler vragen van algemeener klank terug. In het gewone leven - en niet
in de werkplaatsen der vakmenschen, wordt de samenhang, dat is het weefsel,
voltooid van kunst en leven.
De gewone mensch bepaalt zijn verhouding tot kunst in den regel niet krachtens
overdenkingen doch volgens onberedeneerde gevoelsoordeelen. De hechting vindt
plaats of niet plaats, is zwak of sterk. Het eenige wat de kunstenaar kan doen is
afwachten of de hechting met zijn werk geschiedt of niet. Maar wel zal hij meer en
beter dan anderen beseffen, dat veel zal afhangen van zijn eigen affiniteiten tot het
gewone leven, met zijn nooden, strijd, vervelingen en ingeroeste gewoonten.
Zijn kunst, veroorzaakt door zijn kunstenaarsgesteldheid, heeft een daardoor
bepaalde verhouding tot de werkelijkheid. In zijn kunst wordt een
bewustzijnsverhouding tot de werkelijkheid kenbaar, die niet het wezen van het
kunstwerk, maar in hooge mate zijn aspect en zijn levenskansen bepalen.
Met de vage woorden kunst en werkelijkheid openen wij dus het gezicht op de
geaardheid van de kunstenaarsgesteldheid en tevens op het eigenaardige proces
der kunstvoortbrenging. Menigmaal is mij gebleken, dat onduidelijkheid en verwarring
over hetgeen onder kunst moet worden verstaan, voortvloeien uit een onzuiver
besef van de kunstenaarsgesteldheid. En veel vragen lossen zich inderdaad vanzelf
op, als er klaarheid is omtrent de gesteldheid van den kunstenaar. Overbodig lijkt
een poging tot eenige ontwarring niet, zoolang wij voortgaan met hetgeen wij reeds
een halve eeuw lang doen: den kunstenaar overbelasten en overvragen. Wie de
moeite zou nemen te verzamelen hetgeen in de laatste halve eeuw gedacht werd
over den kunstenaar, zou zien dat a l l e s van hem geeischt werd, zelfs het
staatmanschap en dat er geen menschelijk wezen is, wiens grenzen vager en wiens
gebied onbegrensder is. Hij is niet alleen een dichter van verzen, schilder van
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schilderijen, wever of componist; leelijk en schoon gaan hem aan, waar en onwaar,
zedelijk en onzedelijk, goed en kwaad, maatschappelijk en onmaatschappelijk,
politiek, ethiek, religie. Hij is overbelast en onbegrensd. Nergens is het gevaar van
dilettantisme dan ook grooter en de plechtig uitgesproken, ongecontroleerde onzin
over alle gebieden des levens veelvuldiger, dan juist in de omtrekken van het
kunstenaarschap.
Keeren we ons tot de kunstenaarsgesteldheid dan is er dadelijk de vraag: gaat
deze op in het tijdelijke en vormelijke, wordt ze bepaald door vraag en aanbod en
is ze dus, bij vermindering van vraag, als verschijnsel bestemd te verdwijnen, als
een tijdelijke hebbelijkheid van den mensch? Het kan zoo worden gezien. Wie
uitsluitend let op het mechanisme van de kunstvoortbrenging, op het vakmanschap,
op het produceeren van vormen, kan historische veranderingen in de
maatschappelijke uitoefening van het vak waarnemen. Tooneel, film, radio, krant,
boek, concert, ze beinvloeden elkanders bestaan en veranderen soms grondig de
posities niet alleen, maar ook het gehalte van de tot medewerking aan deze
apparaten geroepen kunstenaars. Algemeener nog gesteld kan het toenemend
critisch en analyseerend bewustzijn als een gevaar worden gezien voor het
emotioneele kunstenaarschap, dat gedoemd zou zijn tot verdwijnen en verzieken
bij een hooger niveau van levensbewustzijn, waar geen behoefte, geen noodzaak,
geen reagens meer aanwezig is voor de emotioneele gesteldheid en haar vruchten.
Wij lezen dan minder romans en verzen, wij zullen minder behoefte hebben aan het
luisteren naar muziek en aan het uitvoeren daarvan, de componist verliest dan zijn
bestaansreden. Het emotioneele leven zal zijn omzettingen met meer bevrediging
in een verklaard en bevrijd denkleven zien opgenomen.
Deze visie, die, behalve een vormgevend vermogen, geen bepaalde
kunstenaarsgesteldheid kan erkennen, heeft haar eenzijdige en betrekkelijke waarde,
omdat ze de verhouding bewust en onbewust voor iedereen gelijk acht, accentueert
naar den maatschappelijk-bewust en kant en meetbaar acht. Als het groeien van
het bewuste leven inderdaad niet veel anders dan een overhevelen beteekende uit
een gegeven en dus op den duur uitgeputte hoeveelheid onbewustzijn, dan zou
deze zienswijze goede kansen hebben. Doch het onbewuste is, ondanks de
dieptepsychologie, een in uitgestrektheid en diepte ons weinig bekende schemering
en nacht gebleven, een onbepaalbare, onberekenbare grootheid, die ten eenenmale
ontsnapt aan onze mentale contrôle en waar wij toch, op straffe van hyper-bewustzijn,
voortdurend rekening mee hebben te houden.
Er zijn aanwijzingen te over, dat bewustzijnsgroei altijd begeleid wordt door een
daaraan evenredige, nieuwe gewaarwording van een onafzienbare zee van
onbewustzijn, zonder leeftijd, rijk aan onuitputtelijk avontuur.
Vorm en inhoud van het kunstenaarschap wijzigen zich en reageeren als een
ondeelbare eenheid op het maatschappelijk leven. Maar dit is toch slechts
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één kant van de kwestie. Vorm en inhoud zijn het bewuste, meetbare en kenbare,
maar ze vloeien voort uit iets anders, uit een conceptie, waar het weten onzeker
over is en slechts tot den drempel wordt toegelaten.
Spontaan ontstaat geen enkele kunstvorm. De maatschappelijke, noch andere
uiterlijke omstandigheden of omgevingen, kunnen het ontstaan veroorzaken en ook
niet verklaren, hoogstens bevorderen of tegenwerken. Het bezit van vormgevende
vermogens is van ingrijpende beteekenis voor de bewustzijnsgesteldheid van den
mensch. Het beinvloedt zijn geheele levenshouding, omdat hij, in tegenstelling met
den niet met vormende vermogens begaafden mensch, zijn houding tot hetgeen
van binnen en van buiten op hem af komt, in en door die vormen bepaalt. Die vorm
is voor hem niet meer dan een afrekening met de wereld. Hij voldoet er zijn tijdelijke
schuld mee. Maar het wonder van het ontstaan dier vormen is daarmede niet
opgeheven.
Zonder kiemkrachtige aarde van het onbewuste en zonder conceptie is iedere
kunstvorm ondenkbaar. Alle praten daarover blijft daarom half werk, want wij komen,
als we niet te veel aan den buitenkant willen blijven, onherroepelijk terecht bij het
randgebied van bewust en onbewust, waar de occulte gidsen gereed staan, die
echter mijn grenzen en de aan deze studie gestelde overschrijden.
Het is aan dit grensgebied van bewust en onbewust waar inzonderheid de
kunstenaar leeft. Grenzen kunnen verlegd worden; de kustlijn wijzigt zich. De
psycho-analyse heeft in die richting reeds werk verricht. Maar het zijn slechts
kinderpasjes tegenover het wonder der conceptie en het wonder der vormende
kracht, die voorafgaat aan de uitingsvormen, zooals die in het daglicht van ons
bewustzijn treden.
De kunstenaar leeft in die overgangszône, waar het daggebied is van hetgeen
gemeten, getoetst en zintuigelijk ervaren kan worden en het nachtgebied van het
onmetelijke, waar intuïtie, instinct, drift, droom, al het ongeborene en al het uit de
tijden weer verzonkene, woelt, dreigt en dringt. Of deze mensch er uitziet als de
verwilderde bohemien der vorige eeuw of de kortgeknipte, gedrilde en goedgeschoren
chirurg der twintigste eeuw, voorzien van de allures der wetenschap, hij zal krachtens
zijn aanleg en gesteldheid altijd verbonden zijn aan de werkelijkheid van het
bestaande, zich stooten of zich schikken naar de spelregels, maar tegelijkertijd zich
verbonden weten met het onmetelijke land over de grenzen, waar hij zich nooit los
van weet, waar hij de angsten van te dragen krijgt, de vizioenen, de wonderlijke
vreugden, de kwellingen en het heimwee. Hij is hier en niet hier. Hij is half,
voorzoover hij mee moet spelen in de werkelijkheid van het zijnde. Half is hij ook,
als hij op de wijze van den volstrekten denker het leven van den geest, dat men wel
de tweede werkelijkheid noemt, wil doordenken.
De macht van den denker ligt voor een belangrijk deel in het bezweren,
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in het afhouden en tegenhouden van de aanvallen uit het onbewuste, in het zuiver
houden van zijn bewustzijnsgebied van de troebelen der emoties en angsten, in het
verteren van idolen. De kunstenaar is echter de kwetsbare, wiens werk-terrein
voortdurend blootstaat aan overstroomingen van emotioneele herkomst. Maar hij
heeft die noodig. Uit zijn kwetsbaarheid put hij tevens zijn wonderlijke
aantrekkingskracht.
Hij verliest vaak aan beheersching van en macht over de weerstanden van het
gewone leven. Hij komt juist hier vaak in tegenstelling tot den maatschappelijken
mensch, die ook zijn onbewuste en bewuste leven heeft, maar voor wien het
hoofdaccent van zijn werkzaamheid valt in het gebied van het handhaven en
uitbreiden van verkregen bezit, bestendigen, verduurzamen, bewaren, veilig stellen.
Al diens reacties keeren steeds weer terug naar hetgeen gemerkt is en hem veiligheid
verzekert van het bestaande. De kunstenaar, hoe gewoon en onbelangrijk ook zijn
dagelijksche leven vaak is, mist dat zwaartepunt in het centrum van veiligheid,
handhaving en bezit. Hij blijft, in wereldsch opzicht, de verliezende partij, de
kwetsbare. Maar als hij, verliezende in wereldsch opzicht, de gaafheid en de eenheid
van zijn wezen bewaarde en de krachten uit de tweede werkelijkheid wakker weet
te houden, die aanvullen waar het bestaande en zintuigelijke tekort schiet, dan kan
hij gezichten vorm-geven en mededeelingen doen, die anders zijn, voller en
doorschijnender dan welke mededeeling of conclusie ook uit het wetenschappelijk
of uit het volstrekte denken. Het denken wil doorgronden, doorvorschen, oplossen,
opruimen, ontwarren. Het doorlicht minder dan dat het verdampend werkt. De
kunstvorm, in ruimer zin ook een vormgeving van bewustzijn, is nooit ten opzichte
van de levensvragen een volstrekte conclusie, een afdoende opheldering, een
ontwarring. Kunstuitingen, die zich al te gemakkelijk leenen tot kalenderspreuken,
zijn in den regel van verdacht allooi. De kunstvorm blijft, bij al het licht dat daarin
woont, toch tevens iets duisters, iets onverklaarbaars bevatten. De ijlste Chineesche
schilderingen lijken klaar en helder als water, maar geheimloos zijn ze niet en de
combinatie van het zwevende en exacte heft de gedachte aan onbegrepen krachten
niet op. De kunst krijgt haar bloeikracht in het Oosten noch in het Westen uit de
gebieden der redelijkheid. Vragen en antwoorden passen daar niet, al behoeft de
kunstvorm de redelijkheid niet moedwillig te verguizen en al kan zij er haar voordeel
mee doen.
De kunstvorm brengt gewaarwordingen over, die de wetenschap in haar hoogsten
vorm, noch de godsdienst kan overbrengen, al scheren zij soms rakelings langs
elkander. Want de vormgeving of liever de wetenshartstocht der wetenschap is
anders gericht dan die der kunst, die als vormgeving nimmer met wetensdrang
verklaard is kunnen worden. De wiskunstenaar (men spreekt niet van
natuurkunstenaar) toont ten opzichte der beeldende en in woorden zich uitende
kunsten dikwijls een merkwaardige toenadering.
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De waarheidsdrang van den kunstenaar doet zich gemengder voor, gesluierd, doch
tegelijk centraler en synthetischer.
Voller en doorschijnender noemde ik de vormgeving der kunst.
De m u z i e k is een merkwaardig voorbeeld van een streng gebonden uitingsvorm,
onderworpen aan wetten van trilling en samenklank, die met mathematische
nauwkeurigheid wetenschappelijk analyseerbaar zijn. Intuïtie en wetenschap
bevestigen elkander. Het bewustzijn kan hier met volmaaktheid hanteeren hetgeen
de intuïtie, met den tegenstand van verduisteringen, flitsender en ongeregelder kan
bereiken. Maar geen harmonieleer noch wetenschap van trillingsgetallen kan vooruit
of achteraf berekenen de stijgingen, die in een goed geschreven muziek voorkomen.
Stijgingen in de muziek, die wel altijd onomschrijfbaar moeten blijven en slechts te
vergelijken zijn met andere waarnemingen, oogenschijnlijk niet verwant, maar in
diepere lagen toch met elkaar verbonden.
Zoo zijn er soms na lange voorbereidingen enkele regels in de muziek geschreven,
die aandoen als het zachtjes ontdooien van de kristallen van een bevroren ruit of
het weifelend begin der eerste sterren, alsof ze vreezen met hun luister te verwarren,
alsof ze aarzelen een wereld van glorieuze stilte te onthullen, die wij niet dragen
kunnen; zoo zacht beginnen ze als het zomer is.
De b e e l d e n d e kunst werkt in wezen niet anders op ons in. Slechts lijkt de andere
orde van haar stoffelijke middelen en haar contact met het zienbare, materieeler
dan het contact met de hoorbare wereld, door de muziek gebruikt en tot stand
gebracht.
Op dit punt is de verwarring groot, omdat de meeste menschen denken, dat
hetgeen zij hooren maar niet zien, daarom alleen reeds immaterieeler zou zijn dan
hetgeen zij zien. Wat de kunstvorm betreft is dat onjuist. Het ligt aan de bevangenheid
van het zien der meeste menschen, aan het zware en ingeklemde zien, dat zij aan
de gezichtsbeelden, als afkomstig van het plastisch werkelijke, eerder lichaamlijkheid
toekennen dan aan de geluidstrillingen der muziek. Zij geven zich zelden rekenschap,
dat tal van menschen even stoffelijk en zwaar hooren als zien. Het wezen van zien
en hooren is trouwens zoo weinig doorgrond, dat conclusies omtrent het meer of
minder geestelijke op zijn minst als voorbarig moeten worden aangemerkt.
De wijze waarop in de beeldende kunst de werkelijkheid is verwerkt en opgenomen
moet in ieder geval niet als een probleem van het stoffelijke worden beschouwd.
Men is altijd geneigd, waar de voorstelling der werkelijkheid ontbreekt, van abstract
te praten en, naarmate ze vollediger aanwezig is, het verband met de werkelijkheid
concreet-stoffelijk te veronderstellen. Het verband met de werkelijkheid kan echter
in een ornamentale vorm-
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geving zinnelijker, zintuiglijker en hechter zijn, hetgeen uit de drift van het rhythme
soms kan worden gezien, dan b.v. de innige verklaardheid van een concreet 17de
eeuwsch stilleven, waarin het gewicht der dingen bij de besten lijkt opgeheven.
De wijze, waarop in de beeldende kunst de werkelijkheid is opgenomen wordt
niet bepaald door het ‘meer of minder’ van het voorstellingsbeeld, maar door de
wijze waarop de kunstenaar staat in het leven.
De werkelijkheid - zintuiglijk begrepen - is wel een bron voor de kunstvormen,
maar geen hoofdbron. De historische uitspraak, nog langen tijd herhaald, dat het
copieeren van de natuur voor den kunstenaar hoogste doel was of moest zijn, moet
naar de waarde der begrippen van den tijd waarin ze werd uitgesproken worden
begrepen. Met copieeren is de dienende houding bedoeld, het terugwijken van het
ik, het terughouden van moedwil, van eigen verlangens en wenschen, het zich zoo
zuiver en trouw mogelijk overgeven, om de natuur in haar grootheid en geestelijke
onbewustheid op zich te kunnen laten inwerken en eenvoudig een dienstknecht in
het leven te zijn. Het was de houding, door de overtuiging ingegeven, dat er in het
leven altijd nog iets is, dat boven het eigen maaksel, boven kunst uitkomt. Slechts
voor de kleine slavennaturen is copieeren inventariseeren geweest van de
werkelijkheid, opschrijven, verzamelen, optellen van hetgeen men te weten was
gekomen van de zinnelijke verschijning der dingen.
Het is in wezen diezelfde dienende houding geweest, die den middeleeuwschen
mensch kenmerkte, toen hij - lang voor de renaissance - de natuur in zijn gezichtsveld
betrok, met blijde verwondering en eerbied, maar nooit verslaafd aan de natuur,
noch haar hoogmoedig overtroevende. Zoo begrepen het weer in de 19de eeuw de
kunstenaars, die de monumentale kunstvormen deden herleven. Maar diezelfde
houding is ook niet vreemd geweest aan eenige stillevenschilders der 19de eeuw,
die de kleine wereld van tuin en kamer groot zien en tegemoet treden met een heilig
respect. Zij zagen, bij alle liefde voor hun werk, toch altijd de voorwerpen en de
bloemen mooier dan den vorm, die daaraan gegeven werd in het werk.
Fout, zoo is er gezegd. Het kunstwerk is anders en meer dan de natuur. Het
aandeel van den bewusten geest heft het boven het onbewust-natuurlijke. In den
kunstenaarsgeest wordt juist het natuurlijke tot beeldend bewustzijn.
En toch, in al zijn eenvoud is die stillevenschilder dichter bij de waarheid. Hij
begreep, simplistisch, dat de werkelijkheid, als halfbewuste of onbewuste
natuurlijkheid, voor hem een nooit uitgeputte voedingsbron was, waarin krachten
schuilen, die hij niet ten volle zal kennen. Ook begreep hij, dat zijn vormgeving - de
kunstvorm - nooit volledig de verwezenlijking was van hetgeen hij innerlijk zag, van
hetgeen in zijn ziende wezen vóór die verwezenlijking aanwezig was.
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Wat vóór den vorm leeft blijft voor hem toch het meerdere. Ná den vorm voelt hij
iets over gebleven, iets dat hem ongelukkig kan maken als hij aan zijn werk denkt,
maar gelukkig als hij bemerkt, dat het achtergeblevene hem blijft verbinden met de
levensaderen en dat het niet meegegaan is in den voor hem afgestorven vorm. Zijn
werk draagt iets mee en iets weg van zijn geheim, maar niet alles. Weggevende
werd hij niet armer, niet leeger. Uitschenkende voelde hij zich niet leegstroomen.
Wat de voeding is voor de instandhouding van het leven, noodzaak maar niet oorzaak
van groei en bloei, dat is het aandeel der werkelijkheid in de tot standkoming van
het kunstwerk. De werkelijkheid van het kunstwerk is dus een andere dan de
zinnelijke. De werkelijkheid van het kunstwerk ontstaat pas door het verteren, het
omzetten en in zekeren zin dus opheffen van de zinnelijke werkelijkheid. Deze keert
in den kunstvorm slechts terug in staat van opheffing. Om daartoe te geraken is het
noodig, dat de werkelijkheidsindrukken een tijdje onderduiken, dat er iets mee
gebeurt, in een ander klimaat en over het grensgebied van het bewuste. De z.g.
spontane reactie heeft voor den kunstvorm heel weinig waarde.
Dit proces van ‘onderduiken’, tijdelijk uit het gezichtsveld raken, brengt mede, dat
de gewone waarnemer, de mensch van iederen dag, die slechts zijn zonden placht
te verbergen, zijn bezit veilig te stellen en zijn gevoelens en gedachten houdt binnen
het gewaarmerkte gebied, waar hij zoo weinig mogelijk verontrust kan worden, den
kunstenaar vaak aanziet voor iemand, die uit de werkelijkheid vlucht in den droom.
Hij ziet hem, wat hij voor het leven houdt, ontwijken. Hij theoretiseert verder en
meent, dat hij in beeldvormen zich verschaft hetgeen het leven hem onthoudt. Vooral
de moderne kunstenaar heeft dit vluchten als een romantisch gevaar beseft en zich
midden in het leven willen begeven om zijn romantische escapades in den droom
en zijn aesthetische illusies kwijt te raken. Hij voelde, dat hij de levensvervreemding
moest ontgaan door de felle werkelijkheid van het ruwe leven over zich heen te
laten spoelen als een stortzee, die alle weerstand verbrijzelt. Hij wilde, en tot op
zekere hoogte terecht, afstand doen van zijn belangrijkheid, zijn zelfoverschatting,
zijn apartheid.
Wij hebben deze hartstochtelijke poging tot vermenging met het gewone leven
en de tragiek daarvan zelf ervaren. Het is over het algemeen een woeste, felle en
opgezweepte beweging geweest. De uitkomst is anders gebleken dan men zich
droomde. De vermenging heeft toch de kunst niet in het leven en het leven niet
nader tot de kunst gebracht, al zijn er nuttige correcties uit voortgekomen. De
kunstenaarsgesteldheid raakt eenvoudig zijn grensbewonerschap niet kwijt. Zich
weggevende aan de werkelijkheid blijkt hij daarin nooit geheel thuis te raken. Alles
daaruit willende putten en zich in dienst stellende van het maatschappelijk bestuur
dier levenswerkelijkheid,
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heeft hij vaak te kort gedaan, en pijnlijk te kort, aan het wezen en de gaafheid van
zijn uitingsvorm. Als uitingsvorm kan het kunstwerk nooit zonder schade de
gehoorzaamheid opzeggen aan het innerlijk gebied en aan de wetten der
concipieerende en vormende krachten, ter wille van de een of andere aangeprezen
of opgedrongen werkelijkheid buiten hem. Hij deed te kort aan zijn afkomst, te kort
aan zijn eigen zelf, hij vergat den stamboom van het randbewonerschap.
De groote moeilijkheid is inderdaad deze gebleven: hoe herstelt zich het
kunstenaarschap naar zijn zuiver geweten, zonder opnieuw, na de sociale desillusies,
in de illusie van de vlucht of de zelfoverschatting te vervallen. Want de vlucht is niet
alleen in den droom. Ze is tweeërlei. En het is juist onze tijd, die in de twee uitersten
scherp heeft doen zien, dat er t w e e ë r l e i vlucht is, eender in het zoeken naar
vergetelheid, eender in het trachten een te kort te herstellen, eender ook in het
zoeken naar het verlorene. Vlucht naar het leven toe, vlucht van het leven af.
De kunstenaar, die het besef van de gaafheid, de eenheid en het essentieele van
zijn gesteldheid heeft, weet, dat hij een grensgebied heeft te aanvaarden. Hij kent
niet één nationaliteit, niet één vaderland, hij is niet heelemaal hier, niet ginder en
moet toch zijn houding bepalen. Hij kan in die halfheid en gespletenheid
allerongelukkigst zijn. Vervuld van den droom zal hij zich telkens weer stooten en
kwetsen aan het leven en omgekeerd, vervuld van het leven, zich ergeren aan de
droomen, aan al wat zijn symbolische herkomst verraadt. Maar vergeten, werkelijk
vergeten, kan hij het één noch het ander.
Zijn geluk ligt in de mogelijkheid zich steeds weer te kunnen keeren tot het leven,
met een centraal gerichten uitingsvorm, met een beeldende mededeeling, die een
onmisbare aanvulling op het wijsgeerig en wetenschappelijk denken is, onmisbaar
ook in een tijd van zwakke kunstvormen. Zijn geluk ligt in de mogelijkheid van den
synthetischen openbaringsvorm van twee werelden.
Ge voelt het, de kunst die uit de vlucht ontbloeit, vindt bij deze beschouwing niet
de volle waardeering. En toch is ze betooverend, toch zijn er oogenblikken waarin
haar paradijsillusies, haar meesleepende evocaties van geluksverlangens, maar
ook haar bittere, wrange en bijtende kreten der maatschappelijke ontgoocheling,
ons bereiken als vertroostingen der herkenning. Zoo zijn wij ook. Maar zelfs het
beste van deze vertroostingen ontbeert het kernachtige, dat tegelijk doorwoelde en
vaste, de centrale grootheid van den menschelijken waarheidsdrang en de warmte
van het hart dergenen, die tot zich zelf gekomen, in aanvaarding ziende werden.
Zelden komt zoo volstrekt die in beelden zich uitende zelfverwezenlijking van de
kunstenaarsgesteldheid voor.
Het is ondoenlijk in dit verband zelfs maar vluchtig de geschiedenis der
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beeldende kunsten na te gaan. Beperken we ons tot enkele voorbeelden.
De middeleeuwsche mensch heeft meermalen een vormgeving gekend, waarin
's levens werkelijkheid was opgenomen en opgeheven in een synthetisch plan, dat
in het algemeen door het leven gevoed, maar gevormd en gedragen werd door een
wonderbaarlijk sterke kunstenaarsgesteldheid. Men kan zich heden ten dage
nauwelijks een voorstelling maken van de sterke scheppende machten, die toen
aan het werk zijn geweest en die niet door de leerstellingen van de kerk of de mystici,
niet door het gildewezen en niet door het Christendom volledig verklaard worden.
Er was steun van velerlei kanten. Maar ook tegenstand en tegenwerking. Echte
mystici, als Bernard van Clairvaux, hebben zich nooit met de middeleeuwsche
kunstuiting kunnen vereenigen. Zuiver op den graad in theologisch of mystisch
opzicht zijn de middeleeuwsche kunstenaars niet geweest. Hun werk is afkomstig
van een middeleeuwsch beeldend grensbewustzijn, dat het zeldzame geluk had
weerstanden te kunnen overwinnen en ruimte te vinden voor hun beeldende wereld.
Er is weinig begoocheling, weinig narcose in deze wereld. Zij waren helder wakker,
vast van hand en open van oog, met een weergaloos doordringingsvermogen voor
de achtergronden van de levensbeelden. Geen eenvoudigen van geest, die
nauwelijks wisten wat zij deden, zooals nog altijd de legende wil. Maar menschen
van wijsheid en hartstocht, van overleg en bewustzijn van hun vermogens en
grenzen. Overal grepen zij moedig, maar niet overmoedig, de levensbeelden, niet
alleen uit waarheidsdrang, uit predikdrang, maar uit volle levensdrang tot beelden.
Een dienst van geest en zinnen, waarin de algemeene scheppingsdrang zich
manifesteerde. Daarom kan nog heden ten dage, terwijl velen van ons toch volmaakt
vervreemd zijn van de theologische leerstellingen uit dien tijd en wij nauwelijks
kunnen reconstrueeren de geschiedenissen aan de kathedralen verbeeld, deze
middeleeuwsche kunst zich breed-menschelijk en goddelijk tot ons wenden. Met
even groote stiltekracht als aanvurende, boven onszelf verheffende macht. Met die
eigenaardige gemengde sfeer van droom en sterke, kernachtige werkelijkheid. Met
die altijd weer overrompelende eenvoudige grootheid van zien, die ons de
gewaarwording geeft van het hart van het leven te voelen, midden in het leven te
hebben gestaan en het toch op een afstand te overzien, zooals het is.
Maria, de hemelkoningin, sterft. Een beeldhouwer kapt haar stervend gelaat in
een boog-gordel van het noorderportaal van Chartres. Weinig lijkt hij daartoe noodig
te hebben, maar hij geeft veel. Diep moet het in hem verankerd zijn geweest, om
het zoo vol overgave, met enkele groote trekken, zonder de ontzetting van later
tijden, maar ook zonder de gelatenheid, die dof en beslagen is, te kunnen vormen.
Het wordt de stervende Maria, maar het wordt veel meer en veel minder. Het is de
vrouw van alle dagen, met haar breede sterke gezicht van het land, dat leed en
streed en niet hard werd, nergens hard. Het is de moeder van Christus. Maar ook
deze niet alleen en
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niet het eerst. Vertrouwd en toch vol ontzag aanschouwd, concreet, levend en
algemeen. Eén enkele verschijning, maar met een achtergrond, een achterland van
duizend verschijningen en duizend stemmen.
Zoo kan het ook, dat deze middeleeuwsche kunst door haar eenvoudige
algemeenheid toegankelijker is gebleven voor een breeder deel der huidige wereld
dan de beroemde schrifturen van ook buiten de kerk gelezen Kerkvaders, gelijk
Augustinus.
Slechts zeer sporadisch komen in beeldende kunsten van de 19de eeuw nog
krachten voor die de gedachte doen opkomen aan dat middeleeuwsch episch
beeldend doordringingsvermogen en besef van levensachtergrond.
Eerder nog zal men aan een schrijver denken, aan Tolstoi. Zijn oerkrachtige
scheppingsdrift, de omvang van zijn levenskennis, de warmte van zijn aanschouwing
en het bewustzijn van een diepen, oerouden en nieuwen achtergrond, doen bijwijlen
zijn epische kracht tot middeleeuwsche volheid rijpen.
Het einde der 19e eeuw en het begin der volgende heeft ons in de beeldende kunsten
vooral de ontreddering van de kunstenaarsgesteldheid getoond, bij een gelijktijdige
aanwezigheid van uitzonderlijke begaafdheden. T h i j s M a r i s , de representant
van de paradijsillusie, die ging ver over de grenzen, vergat liefst de wereld en
verleefde zijn leven in het spinsel van den droom. Zijn jeugd, zijn spelen, zijn jonge
liefde, de bruid, het ouder worden, hij leefde het door, in één ononderbroken
verdrooming van zijn wezen, dat nooit werd teruggehaald in de verschrikkingen der
werkelijkheid.
Verder nog is O d i l o n R e d o n geweest. In een eeuw, die den kunstenaar had
losgelaten, in een tijd verknocht aan naturalisme, is R e d o n het geweten van den
kunstenaar geweest, die beter en zuiverder dan de spectrale symbolisten van zijn
tijd, aan de afkomst van den kunstenaar herinnerde. Op zijn eigenaardige,
schemerige wijze, zonder bedachte symboliek, openbaarde hij weer den achtergrond
van de kunst en het grensgebied van de kunstenaarsgesteldheid. De muzikale en
de picturale gewaarwording vloeiden bij hem ineen. Het zwevende van den geest
en het exacte van den wiskunstenaar bepaalden zijn vormwereld, die in de schijnsels
stond over het randgebied van het bewustzijn. Wat in de middeleeuwen door het
verband met het volle leven zijn vastheid en gezondheid behouden kon, moest bij
een verbandloos 19de eeuwer als Redon, in vreemdheid en extatische
afgetrokkenheid, als een wonderlijk preludium van een muziek der spheren,
verklinken.
Gesteund door middeleeuwsche krachten begrepen de monumentalen, dat zij in
de architectuur het onontbeerlijk contact konden grijpen en houden met het
maatschappelijk leven, zonder de gesteldheid van het kunstenaarschap geweld aan
te doen. Zij zijn de aristocraten gebleven van de kunstenaarsgesteldheid, eenzaam
echter in hun zeldzaam besef van moge-
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lijke harmonie tusschen kunst en werkelijkheid. Het meerendeel is echter reddeloos
weggezogen door de oneindig aantrekkelijker en democratischer vlucht in het volle
leven. Waarheid en werkelijkheid; weg met schoonheidsillusies; expressie bovenal.
In dit expressionisme is echter de werkelijkheid, evenmin als in de avondwolken
van Thijs Maris, herboren weergekeerd. Ze is daar niet boven de gespletenheid
uitgekomen, niet in een beheersching van vormbewustzijn tot beeld geworden, maar
ze is ten onder gegaan, geteisterd, aangevreten, uitzichtloos, versplinterd, omdat
de kunstenaar zich er verslingerde aan het leven. Hij vergat en wilde vergeten zijn
afkomst, zijn grensgebied wilde hij vernietigen. Maar het moderne leven heeft deze
poging niet gewaardeerd en hem evenmin of nog minder geaccepteerd dan den
droomer, die zich terugtrok en huiverde voor het leven.
Wie alles op expressie zet, verspeelt alle reserve, verzaakt de beheersching, die
bouwend is, neemt geen afstand en verliest ten slotte alle stuur over de
uitingsvormen. Hij komt met zijn kunst terecht waar alles terecht komt, wat in
beheersching te kort schiet: in de onderwereld.
Slechts het veel gesmade cubisme en wat daarmee samenhing is in zijn bezinning
op de vormelementen der kunst, tegelijk tot een bezinning op de grens-gesteldheid
van den kunstenaar gekomen. Als beeldend middelaar tusschen twee werelden
heeft het cubisme, met zijn afkeer van litteratuur, ethiek, anecdote, zuiverder de
beeldende gewaarwording begrepen dan welk -isme ook. Het was echter in zijn
zuiverheid vaak arm aan voedingswaarde, schraal van bron.
De -ismen, terecht komende in de onderwereld, zijn in volmaakt juiste orde door
het surrealisme gevolgd, als een laatste phase, waarin de werkelijkheid binnenste
buiten gekeerd wordt en leeggeschud. De kunstenaars van deze orde hebben,
binnen deze grenzen, weer een volmaakt eigen beheersching, zooals een inbreker
een meester kan zijn in vakbeheersching. Schijnbaar wordt de werkelijkheid dan
met zorgvolle liefde bekeken en nageplozen, maar in wezen is ze verzonken en
overgeleverd aan de ondermijnende, noodlottige, onheilzwangere krachten, die de
grensbewoners zooveel beter kennen, dan die in het hart van het maatschappelijk
leven wonen. Een ontstelde, van angst doorvreten opgezweepte wereld, die
schijnbaar nog overeind staat, maar de gasten vluchten of zijn vertrokken. Alles is
van binnen uitgebrand. Alleen wat botten, erotisch slijm, puin en spijkers getuigen
nog van een eens fraai gespeeld leven, dat al spelende de trouw aan zichzelf en
het besef van de regels verloor.
Hier drijven de slakken en de sintels....
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Lucas Cranach
1)
Door Marius Daalman
MEN heeft Lucas Cranach eeuwenlang in een adem genoemd met Albrecht Dürer
en Holbein, als wilde men hem daardoor een zelfde plaats en een zelfde betekenis
toekennen voor het ontstaan van een nationale kunst in Duitsland. Het schijnt echter,
of hij langzamerhand, ondanks alle bewondering en waardering, toch op de tweede
rang teruggezet moet worden, al volgt die rang dan ook heel dicht op die van de
twee grote toonaangevende meesters. Misschien komt hierbij, dat de plaats, die
men hem vroeger gaf, nu ingenomen wordt door Mathias Grünewald, die de
kunsthistorici aantrok door de demonie van zijn temperament, en meer nog door
de omstandigheid, dat aan Grünewald's persoon en kunst nog zooveel onbekends
te ontdekken viel; zijn burgerlijke naam zelfs scheen niet eens vast te staan. In het
leven en in de kunst van Cranach waren geen aanlokkelijke geheimen meer te
openbaren. Ja, men kan wel zeggen, dat het werk van dezen man met de zo
populaire naam ál te bekend was, al te open en bloot voor ons lag, en de
tentoonstellingen van 1899 in Dresden zowel als die van 1937 te Berlijn, welke
laatste nog rijker aan inzendingen was, hebben misschien toch in de eerste plaats
de quantitatieve veelzijdigheid van zijn werk en de ongeëvenaarde verspreidheid
ervan bewezen. Cranach was zowel in de franse als in de italiaanse en spaansc
musea vertegenwoordigd, verder in de kunstverzamelingen van duitse vorsten, in
vele kerken en kerkelijke stichtingen. En het was meestal oud bezit, door vele
generaties met gerechtvaardigde eerbied en liefde verzorgd. Cranach zal stellig niet
als de door problemen gekwelde Dürer zijn schilderijen eerst voor zichzelf gehouden
hebben; zoals een tijdgenoot als Celerrimus pictor van hem vertelt, was hij er juist
gauw bij om ze te verkopen.
In de Uffici te Florence kan men het imposante zelfportret van Cranach vinden
uit zijn hoge ouderdom. Hij was toen 77 jaar, maar deze kunstenaar maakt absoluut
niet de indruk van een grijsaard, en het schijnt alsof hij juist de in zijn volte bewaarde
mannelijke kracht heeft willen uitbeelden. Toch is het geenszins een geïdealiseerd
portret, waarin de broosheid van het leven verzacht of iets van overwinning, van
resignatie weergegeven wordt. Cranach moet er zo hebben uitgezien, een
voornaam-burgerlijke verschijning, met de rustige, heldere blik van een staatsman,
met smalle lippen, geoefend in het proeven van het goede dezer aarde, een lange,
witte, met zorg in tweeën gedeelde baard, nog dik grijs haar en, niet in de laatste
plaats, een buitengewoon gezonde gelaatskleur, blozend door menige teug kostelijke
drank. De fijne handen passen goed bij die blik, die nog meer genietend dan
onderzoekend schijnt. Hij is met zorg en representatief gekleed, toch krijgt men niet

1)

Zie Kroniek blz. 283.
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de indruk, dat hij zich voor deze gelegenheid zorgvuldiger dan gewoonlijk heeft
aangekleed. Er is eenheid tussen het costuum en den mens, tussen zijn tijd en zijn
persoonlijkheid.
Hij is hier de hofschilder van den keurvorst van Saksen evenals van andere
vorsten, en men ziet, dat hij het ook als burger tot grote welstand en aanzien heeft
gebracht, raadsheer in de stad van Luther, Wittenberg, naar wien men in de
raadszaal stellig met respekt geluisterd heeft, een knap zakenman, die steeds
succes had, eigenaar van een apotheek, een drukkerij, een papierhandel, uiterst
veelzijdig ondernemend, zonder zich te versnipperen, een renaissance-mens dus,
maar dan verplaatst naar een burgerlijke, noordduitse sfeer. Als inderdaad de
geschiedenis nooit stilstaat, als zij het beeld van tijd en mens altijd weer tracht te
korrigeren, dan vertoont bovenal haar jongste kind, de kunstgeschiedenis, die
neiging. Leven en werk van Lucas Cranach verliep zonder grote verliezen of gevaren
schijnt het, ja zelfs zonder problemen. Toch heeft men getracht daarin spanning of
zelfs verscheurdheid aan te brengen; en daar dit kunstenaars- en mannenleven in
zijn volwassenheid door vaststaande kennis al zo sterk belicht was, dat er nauwelijks
meer schaduwen vielen, heeft men zich vastgeklemd aan een tijd, waarvan men
minder op de hoogte was: zijn jeugd. Misschien waren daar storingen of smartelijke
onderbrekingen aanwezig.
Lucas Cranach werd in 1472 geboren. Zijn ontwikkelingsperiode valt dus ten dele
in de 16de eeuw, de woeligste eeuw, die Europa beleefd heeft. Het wereldbeeld
der middeleeuwen wordt omvergeworpen; de zes scheppingsdagen worden tot
eeuwigheden. Juist nadat de aarde opgehouden heeft middelpunt van de wereld te
zijn, maakt de mens haar tot zijn persoonlijke eigendom. De 16de eeuw heeft naast
de Bijbel nog twee grote klassieke boeken opengeslagen: dat der Oudheid en dat
der Natuur. Zoals in de zeeën nieuwe werelddelen ontdekt werden, zo had men in
Italië het lichaam van den mens ontdekt; men begint het te bestuderen en naar een
wetmatigheid te zoeken. Er is revolutie in de hemel en op aarde, en de kunstenaars
van die tijd nemen daaraan evenzeer deel als de denkers, de geleerden, de strijders
voor God. Het is ondenkbaar, dat een kunstenaar van zo groot talent, van zoveel
volbloedige levenswarmte niet door deze stormen zou zijn meegesleept.
Lucas Cranach kwam uit het Beiers-Frankische, uit een landstreek dus, waar al
vroeg het historische stilleven culturele en artistieke invloed onderging; Lucas was
de zoon van een schilder, van wiens werk wij niets weten, hij had zelfs geen
familienaam. De zoon nam de naam aan van het stadje Cranach, waar hij geboren
was. Dit ligt idyllisch in een zachtglooiende, door de natuur met een bizonder goed
klimaat gezegend landschap in het Donaugebied. De Donau was toenmaals in het
nog ongesplitste ‘Heilige Römische Reich deutscher Nation’ een cultuurfactor van
betekenis. In oude cultuurcentra als Passau of Regensburg vindt men nog een, uit
de gothiek ontstane
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oude Donau-stijl, en men kan daar ook nog duidelijk waarnemen hoe iets nieuws
uit die gothiek gegroeid is; een groei, die plaats greep zonder spanningen of
dramatische tegenstellingen. De oude, eerwaardige meester Altdorfer heeft al een
gevoel voor de natuur, dat wij begrijpen en delen kunnen; hij slaagt er ook al in,
althans in stukken van klein formaat, ruimte en diepte aan te brengen, wat de gothiek
nog niet kende en zijn zuidduitse landschappen hebben iets warms en gezelligs.
Zijn mensen staan niet meer alleen in het vlak, slechts door Gods vinger
vastgehouden. Deze ommekeer in de latere gothiek echter was algemeen en niet
speciaal tot één landstreek beperkt.
Al vroeg ging Lucas Cranach op reis om te leren; men kan dus veilig aannemen,
dat hij ook grotere plaatsen gekend heeft, Neurenberg en München, waar de
ontwikkeling al verder gevorderd was, en die door hun open ligging meer aan de
invloed van het aan de andere kant der Alpen gelegen Zuiden bloot stonden. Zeker
is het, dat Cranach, evenals de jonge Dürer, den schilder Jacopo di Barbari gekend
heeft; ook later in Wittenberg heeft hij dien ontmoet. Jacopo was stellig geen talent
van betekenis, maar hij had in die tijd het voordeel een Italiaan te zijn en als zodanig
deel aan de nieuwe veroveringen der Renaissance, die door hen in wier bezit zij
geraakt waren, soms nog geheim gehouden werden. Zo ging het met de kennis der
proporties van het menselijk lichaam, waar Dürer zich zoveel moeite voor gegeven
had. In zeker opzicht is deze tijd te vergelijken met de 18de eeuw en het muziekleven.
Toen Mozart leefde kon men den Duitsers het talent voor instrumentale muziek
stellig niet ontzeggen; toch verstonden ze nog niet de kunst opera's te schrijven en
de dragers der menselijke stem in de ruimte te plaatsen. Die kunst was toen het
voorrecht der Italianen.
De jonge Lucas Cranach reisde langs de Donau tot Weenen, waar hij al spoedig
naam gemaakt moet hebben. Het zijn de daar ontstane jeugdwerken, die men
afzonderen wil van zijn later oeuvre, en die men, vergeleken bij de rust en ook wel
de routine van den volwassen man, als een onstuimig en helaas onderbroken
praeludium wil beschouwen. Op de tentoonstelling van 1937 heeft men deze werken
in groten getale bijeen gezien en zo voor het eerst een duidelijke voorstelling van
een ‘jongen Cranach’ gekregen. Wat iemand ook bereikt aan volmaaktheid in zijn
kunst, de jeugdige en worstelende kunstenaar zal toch altijd interessanter voor ons
zijn dan de latere meester. In deze nog stormachtige en ondernemende beginperiode
heeft Cranach voor het ‘Schottenstift’ te Weenen de eerste Kruisiging geschilderd
die wij van hem kennen. Zijn Christus is hier nog weinig vergeestelijkt, laat staan
vergoddelijkt; hij is een zeer gespierd mens met een laag voorhoofd en heeft iets
van een lastdrager, of althans het type van een knecht uit het volk. De afstand tot
de beide gekruisigde moordenaars, die buitengewoon woeste kerels zijn met
misdadigerstronies, is niet zo heel groot. Voor de drie kruisen is een verward gedrang
van soldaten en volk; met de ruimte is niet veel reke-
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ning gehouden. Er kan wel geen twijfel aan bestaan dat Cranach het voorbeeld van
een mysteriespel voor ogen gehad heeft, dat in die tijd reeds door steviggebouwde
lekenspelers opgevoerd werd, die voor een drastisch naturalisme, ja, voor
uitgelatenheid niet bang waren. Men zou geneigd zijn te zeggen, dat dit stuk ontstaan
is uit het ruwe, maar pittoreske beierse dialect dat die spelers, naief als ze waren,
den heiligen personen in de mond legden. Het zou echter te ver voeren, hier een
verwantschap met Mathias Grünewald aan te nemen. Grünewalds visie was veel
vreemder en persoonlijker en ontstond niet uit theatrale voorstellingen, hoeveel
vrijheden hij zich ook veroorloofde. Toch, ook den jongen Cranach moet men zich
niet als een ruwen klant voorstellen, al was het begin dan minder verfijnd. Hij was
volstrekt niet iemand, die driftig om zich heen slaat en die de bindende tradities der
religieuse schilderkunst uit de weg wil ruimen. Hij was ook niet in ieder schilderij
revolutionair. Juist in die bewogen vroegste tijd schildert hij een kruisiging, volkomen
in tegenspraak met die eerste. De handeling treedt hier niet meer zo sterk op de
voorgrond. Er is meer diepte, Christus aan het Kruis is achterwaarts verplaatst en
de beide moordenaars staan meer terzijde. De offerdood van Christus is niet meer
de drastische gebeurtenis uit een reëele tijd, maar het eeuwige Memento, en de
verlossing is gewichtiger dan het physieke lijden. Op de voorgrond ziet men Maria
en Johannes, ditmaal bijna rustig met elkaar pratend, zonder de gebaren van schrik
en ontzetting op het andere doek; maar door hun innerlijkheid en ontroering doen
deze figuren buitengewoon levend aan. Dit hele stuk is zo stil als het andere druk
was.
De jonge Cranach heeft in Weenen ook portretgeschilderd. Tot zijn beste werk,
zijn latere tijd meegerekend, behoort het portret van een jongen geleerden jurist en
ambtenaar dr. Reuss, blijkbaar iemand van Cranach's leeftijd en met den kunstenaar
persoonlijk in relatie. De vergeestelijkte uitdrukking van deze geleerdenkop is
buitengewoon sprekend en overtuigend en men overdrijft niet als men zegt, dat ook
de latere, zoveel bewonderde, grote portretschilder van vorsten er niet in geslaagd
is ooit dieper en intiemer de psyche van een persoonlijkheid weer te geven. Ook
wat het coloriet betreft, is dit stuk hoogst interessant. Het rode wambuis met de
gouden knopen slaat een vrolijke grondtoon der kleurenscala aan; de rode baret
steekt brutaal af tegen het landschap op de achtergrond en dat alles is geschilderd
met een vrijheid en een bravour, die Cranach eigenlijk later nooit weer gehad heeft.
We zien hier overtuigend, dat de schilder uit deze periode nooit geleden heeft aan
een typisch duitse eigenschap n.l. vrees voor te veel kleur of althans een zekere
angst kleur neer te zetten. Ook zijn tekening is vast en voortreffelijk, zoals men zien
kan op het doek ‘Rust op de Vlucht’, dat in 1504 ontstaan is. Dit is een der
vriendelijkste en gaafst bewaarde schilderijen. In zijn latere werken staan de locale
tonen vaak te abrupt naast elkaar, zodat er een indruk van bontheid ontstaat. Hier
vervloeien de kleuren
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harmonisch en melodieus. Zijn lievelingskleur, een donkerrood, past voortreffelijk
bij een warmgeel, een diepblauw en het vegetatief aandoende sappige groen van
het landschap. Het heilige paar zit onder een oude grijze den uit te rusten, daarachter
is even het lichte groen van een berk zichtbaar, wat een bekoorlijk effect geeft. Hier
is harmonie en innigheid als in een zuidduits landschap. Een troepje kinderlijk bezige
engelen is aan het waterscheppen en geeft bloemetjes en gevangen vogeltjes aan
het Christuskindje. Dat is duitse romantiek van de allerbeste soort, zoals die in later
jaren weer ontwaakt is. Geluk en vrolijkheid gaat ervan uit. Een sprookje is dit
schilderij en het onderscheidt zich vooral, doordat het bij alle zorg voor het detail
tegelijkertijd een indruk van nabijheid en van verte geeft. Samenvattend kunnen wij
dus van Cranachs jeugdwerk zeggen: het is geen kunst, die revolutionaire eisen
stelt, het is de uiting van een groot talent, van een onbezorgden jongeman, wien bij
een gelukkige natuur een gelukkige hand gegeven was. Van jeugdig leed of moeilijke
beslissingen in de ontwikkelingsjaren is hier geen spoor te ontdekken.
Lucas Cranach kreeg een plaats aan het hof te Wittenberg, de jonge residentie
van den keurvorst Frederik den Wijze. Deze keurvorst is vooral bekend geworden
door de bescherming, die hij aan Luther verleende. Als Cranach niet iemand was
geweest, die zich practisch in alle situaties wist te schikken, zou men geneigd zijn
te denken, dat hij zich als hofschilder als een soort banneling gevoeld heeft. De
residentie moest n.l. eigenlijk nog tot stand komen; Wittenberg, later een centrum
der Reformatie, was voorlopig nog een nest, dat in een onbekoorlijke vlakke streek
lag. Het is niet aan te nemen, dat deze man zo flink en zo geschikt voor het leven,
geleden heeft aan een ziekelijk verlangen naar zijn zoveel vriendelijker zuidduits
vaderland; maar de beelden daaruit had hij voor altijd in zich opgenomen en het
sprak voor hem vanzelf, dat hij bij zijn nieuwe opdrachten niet alleen de
gefantaseerde stukken, maar ook de realistische voorstellingen in zijn zuidduits
landschap verplaatste. Op zijn schilderijen bouwde hij burchten, zoals er in
Noordduitsland geen bestonden en hij zette ze tussen een krans van heuvels en
liet ze neerzien op liefelijk kabbelende beekjes. De schoonheid van het vlakke land
is het eerst in Holland ontdekt.
Het beroep van hofschilder was in Cranach's tijd van een buitengewone
veelzijdigheid en vaak was hij niet veel meer dan een ambachtsman. Behalve dat
het hof een rijke productie van portretten eiste, moest Cranach ook de kamers van
het nieuwe paleis decoreren, en ledikanten, schilden, vlaggen, tenten en schabrakken
beschilderen; dat kon hij natuurlijk niet alles alleen doen. Een Cranachkenner maakt
de niet juist vleiende opmerking, dat hij een ‘fabriekzaakje’ op touw gezet heeft om
aan de talloze bestellingen te kunnen voldoen. Maar heeft tenslotte niet ook Frans
Hals vijf van zijn zonen in zijn atelier aan het werk gezet? Cranach had twee zoons,
die hem hielpen: Hans,
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die vroeg gestorven is in Italië, bij wiens dood de vader de prachtige troostbrief van
Luther ontving, en Lucas, die zijn vader overleefde. Tegenwoordig beschouwt men
het werk van den zoon als meer dan een navolging; coloristisch moet het anders
en vooral vrijer zijn. Men heeft ook herhaaldelijk getracht de signatuur van Cranach
- een gevleugelde slang met een ring in zijn bek, die soms geringe wijzigingen
vertoont - als criterium voor het aandeel der zonen te gebruiken. Zulke pogingen
echter zijn van geen waarde. De slang was het burgerwapen, dat de keurvorst aan
Cranach verleend had en tevens was zij het merk van de werkplaats, waar behalve
Cranach's zonen nog verscheidene andere jonge krachten meehielpen. Het was
een middeleeuwse werkplaats, een gemeenschapswerk volgens gothische opvatting,
zoals we dat in zijn zuiverste vorm kennen door de bouwhutten der middeleeuwen.
Deze opvatting paste ook innerlijk bij de positie van den meester, van wien gezegd
wordt, dat hij de duitse kunst niet aan de Renaissance overgeleverd, maar een
laatgothische traditie voor haar bewaard heeft. Zo staat hij bemiddelend tussen twee
tijdperken.
Men beschouwt Cranach echter in de eerste plaats als de schilder der Reformatie,
al had hij aanvankelijk voor zijn vorsten waarschijnlijk met evenveel plezier
martelaarsstukken, jachttaferelen en toernooien geleverd. De overgang van het
oude tot het nieuwe geloof schijnt voor hem geen bezwaren of verdrietelijkheden
meegebracht te hebben. Hij had geen aanleg voor het tragische of tobberige. Aan
zijn werk althans is van die innerlijke wijziging niets te bespeuren. Zijn roem als
schilder der Reformatie echter staat vast en dat met recht. Vooral ook door zijn
portret van den jongen Martin Luther, door wiens persoonlijkheid hij diep getroffen
moet zijn geweest, zodat die alleen al voldoende was om hem te overtuigen van de
rechtvaardigheid der nieuwe beweging. Albrecht Dürer is na een lange tijd van
besluiteloosheid eigenlijk pas in Venetië schilder geworden, na als houtsnijder
begonnen te zijn. Cranachs ontwikkelingsgang verliep juist omgekeerd: minder door
twijfel bezwaard dan Dürer, was hij als schilder begonnen, om daarna over te gaan
tot de grafische kunst, die na de uitvinding der boekdrukkunst in de 16de eeuw zo
verbazend veel beoefend werd. Het volk was ontwaakt; het wenste zijn grote mannen
en helden op de talloze vliegende bladen afgebeeld te zien. Cranach maakte dadelijk
bij zijn eerste pogingen meesterlijke houtsneden, hij schijnt zonder aarzeling
plotseling daartoe gekomen te zijn; twee portretten van Luther uit 1520 en 1521
hebben een diepe en blijvende indruk op het duitse volk gemaakt en zelfs de grootste
meesters hebben die niet kunnen overtreffen. Het ene portret, buitengewoon krachtig
van tekening en energiek in de beweging der lijnen, geeft den fanatieken monnik
met de magere trekken; strijd met zijn geweten heeft dit gezicht uitgebeiteld tot het
ascetische toe. Het tweede portret is nog monumentaler, een kop van geweldige
stoutmoedigheid, die door de achterwaarts geschoven
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muts iets bijna uitdagends gekregen heeft. Dat is reeds de dichter en de weerbare
strijder van de ‘feste Burg’; en Cranach heeft men zo nog een keer afgebeeld in een
houtsnede als Jonker Jürg in het costuum van een ridder met een korte baard.
Cranach heeft ook proeven genomen met de techniek van de houtsnede. Hij heeft
die levendiger van kleur trachten te maken door verscheidene platen te gebruiken
of door verschillend getint papier. Deze proeven zijn niet altijd geslaagd, maar hij
leerde er veel door: kennis van het materiaal, de kunst uit deze eenvoudige en toch
zo levendige stof te halen wat er inzat; Cranach kende deze kunst van nature. Zijn
hand is vast en tevens teder, zijn fantasie, zijn open zinnelijke aard heeft hier vrij
spel, het is alsof hij sommige vruchten van het barok hier al bij voorbaat plukt. Een
van zijn vele pronkstukken is een St. Joris, die met een geweldige lans in zijn vuist
daar zo nonchalant en toch zo stevig voor ons staat, alsof de eigenlijke ‘Wehr und
Waffen’ voor hem toch die van de geest zijn. De ridder, wiens helm door putti
afgenomen wordt, heeft de typisch duitse kop van die tijd. Men zou zich kunnen
voorstellen, dat Ulrich von Hutten er zo uit gezien heeft: ‘Ich hab's gewagt’! Het
ideale beeld van een strijder die een tragisch lot aanvaard heeft; daarbij zeer jong
en van een beminnelijke argeloosheid. De Cranach der houtsneden ziet andere
mensen, andere en meer natuurlijke bewegingen dan de schilder die voor vorstelijke
families en voor kerken werkt. Of het nu een Heilige Familie is, of wel Adam en Eva
in het paradijs, zijn houtsnede geeft de mensen uit zijn onmiddellijke omgeving weer,
zij hebben meer zinnelijke zwaarte of gezonde animaliteit van het eenvoudige aardse
bestaan. Het verschil is duidelijk zichtbaar als hij eenzelfde onderwerp behandelt.
In zijn geschilderde ‘Venus met Amor’ is nog iets tastends en zoekends naar het
probleem der naaktheid. Het lichaam staat wat vlak en de hele houding is wat
bevangen of verlegen. De Venus van zijn houtsneden is veel dichter bij de natuur,
is menselijker en ook de wat geforceerde houding der overelkaargeslagen benen
is veel natuurlijker. Op welke kunst hij zich ook toelegt, Cranach gaat altijd zijn eigen
weg; invloeden van buiten schijnen hem in zijn Wittenbergse tijd haast niet bereikt
te hebben. Hoogstens zou men van het olieverfstuk ‘Bronnimf’ kunnen zeggen, dat
hij wel enige invloed van Giorgone of een van diens navolgers ondergaan heeft. De
gothische slankheid, die hij anders aan zijn geschilderde vrouwen-figuren geeft,
heeft hier plaats gemaakt voor een zekere weelderigheid. Maar de houding van
deze vrouw in haar naaktheid, die door een doorzichtige sluier en de sieraden aan
hals en armen nog geaccentueerd wordt, zoals ze daar ligt en haar hoofd steunt,
moet toch in het leven wel wat ongemakkelijk en vermoeiend zijn geweest.
De hofschilder uit Saksen werd de modeschilder van zijn tijd; in de eerste plaats
als portretschilder, die veel verstand had van het costuum en alle requisieten der
representatie. Er zijn echter belangrijke verschillen in kwali-
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teit aan te wijzen en sommige portretten zijn niet veel meer dan producten der
routine. De 16de eeuw had een enorm aantal vorstelijke portretten nodig; een portret
was het gebruikelijke geschenk dat men gaf om de vriendschappelijke betrekkingen
te onderhouden. Het schijnt onvermijdelijk, voor de voortdurend nieuwe bestellingen
voorraden te maken. De manier van werken moet zonder twijfel zó geweest zijn,
dat de meester de eerste opnamen zelf maakte en dat de nodige herhalingen door
de leerlingen uitgevoerd werden. Het persoonlijk element werd daardoor steeds
geringer. Zeer gezocht waren ook zijn mythologische voorstellingen, vooral zijn
liefdesscènes, die toen ‘Buhlereien’ genoemd en gekocht werden door vorstelijke
verzamelaars met een precieuse smaak.
Laat ons b.v. eens het in die tijd zo geliefde onderwerp Paris met de godinnen
nemen. Stellig had hij hiervoor verscheidene opdrachten. Dat Paris bij de bezichtiging
in zijn volle wapenrusting zit, is zeker niet pikant bedoeld; ook lag aan deze
tegenstelling geen coloristisch motief ten grondslag, zoals dat later dikwijls het geval
was. Paris was een koningszoon en dus een ridder volgens middeleeuwse opvatting
en gewapend. Dat was nog de stijl van die tijd en er werd verder niet over nagedacht.
Wij vragen ons eerder af, waarom Cranach er niet naar gestreefd heeft de drie
godinnen naar hun karakteristieke types als Juno, Venus en Minerva te contrasteren.
Tenslotte schildert hij altijd weer dezelfde vrouw, hetzelfde type, zodat de oplossing
voor Paris aan welke der drie de prijs toe te kennen wel haast onmogelijk schijnt.
Cranachs vrouwen hebben allen hetzelfde smalle, fijngebouwde lichaam, en hun
houding is ook altijd dezelfde, weliswaar meer ten opzichte van den toeschouwer
of den eigenaar van het schilderij dan tegenover den ridder Paris zelf. Door de
gouden sieraden, die ze alle drie dragen en de fijne sluier waarin zij gewikkeld zijn,
wordt hun naaktheid ook weer dubbel geaccentueerd. Een kunsthistoricus heeft
ergens gesproken over Cranachs genotzuchtige blik, die ook den beschouwer wil
doen genieten, maar niet alleen op kunstgebied. Hoe het ook zij, deze vorm der
vrouwelijke verschijning bleef blijkbaar steeds Cranachs schoonheidsideaal; toen
hij die eenmaal met oog en zinnen gekozen had werd zij hem tot onvermijdelijke
traditie.
De jonge Cranach scheen, althans wat het landschap en het portret betrof, een
zekere invloed te ondergaan der Renaissance. Al was hij dan ook niet de revolutionair
waarvoor sommigen hem willen houden, in zijn vroegste werk was een ontlading
van kracht en een persoonlijke vrijheid, die de grenzen der middeleeuwse
gebondenheid temperamentvol overschrijdt. Of het nu gelegen heeft aan de ál te
grote hoeveelheid bestellingen of aan het feit dat hij verplaatst werd in een minder
ontwikkeld kultuurgebied, sedert zijn verhuizing naar Saksen schijnt hij rustiger en
evenwichtiger, door zijn groot talent in staat iedere opdracht uit te voeren, maar niet
meer de man, die aan zichzelf een innerlijke opdracht geeft. Ondernemend blijft hij
alleen in
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zijn houtsneden. Kunst is nu eenmaal een telkens weer opnieuw beginnen en juist
de grootsten, vooral die uit het Noorden, hebben het leed van groei en wedergeboorte
op zich genomen.
De productie van Cranach's werkplaats is als een brede, kalme stroom, die nooit
ondiep wordt, maar ook nooit meer opstuwt of schuimend overstroomt. Zijn
voorstelling van den mens is constant dezelfde gebleven, altijd een bewijs, dat ook
in den schepper zelf weinig veranderd is, dat de wisseling der seizoenen in het
menselijk leven hem weinig geschokt en daardoor allicht ook weinig bevrucht hebben.
Wat in deze tientallen van jaren ontstaan is, draagt alles de stempel van
gelijktijdigheid; het komt er niet op aan of een doek twintig jaar vroeger of later
geschilderd werd. Hij wordt niet oud met zijn figuren en zij niet met hem. Vooral zijn
vrouwentype blijft gelijk: een bijna kinderlijke, laatgothische slankheid, een broosheid
die miniatuurachtig aandoet; en slechts zelden wordt dat lichaam wat voller in de
mythologische taferelen, waar een onduits of exotisch type uitgebeeld moest worden.
Bizonder karakteristiek voor hem is de bouw van dit vrouwenlichaam en de
bevangenheid of hoekigheid der bewegingen. De merkwaardige kruising der benen,
die nauwelijks meer schijnen te dragen heeft iets van de windingen van een schroef,
en een Cranachkenner heeft die wel doeltreffend vergeleken met de slanke
laatgothische kerkpeilers, die eveneens als een schroef om hun as draaien. Ook
Cranachs coloriet heeft eigenlijk geen ontwikkeling doorgemaakt. Zijn verdeling der
locale kleur is vast en krachtig, zijn kleuren zijn met smaak tegen elkaar gezet, maar
toch schijnen zij meestal opgelegd te zijn, zodat er een indruk van sierlijk lakwerk
ontstaat. Zijn schilderijen zijn niet zo zeer uit de verf geboren, dan wel: de kleur is
later met bekwame en vaste, kunstnijvere hand aangebracht als versiering. Dit grote
probleem heeft Cranach blijkbaar geen raadsels opgegeven. Zo heeft de kunst van
deze buitengewoon begaafde en gelukkige - misschien al te gelukkige natuur weinig tegenstand ontmoet. Als men dit zo geloofwaardige zelfportret ziet van den
kranigen grijsaard dan zou men haast vermoeden, dat het lijden den mens zowel
als den kunstenaar, bespaard gebleven is. Wie echter niet het leed aanvaardt,
aanvaardt ook geen strijd. Daarin verschilt hij hoofdzakelijk van Albrecht Dürer, die,
meegesleept door de nieuwe wereldstemming van zijn bewogen eeuw, telkens
getracht heeft zichzelf te vernieuwen, die deel wilde hebben aan de Renaissance
en aan de nieuwe openbaringen over de proporties van het menselijk lichaam.
Cranach was conservatief van aard. Hij maakte bij voorkeur gebruik van het geërfde
bezit, en zo is het zijn verdienste, dat hij veel van middeleeuwse of laatgothische
traditie heeft weten te redden tot in de tijd der duitse Renaissance.
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1)

Reisnotities van een architect
Door Arthur Staal

OVER Antequera en meerdere schilderachtige stadjes in een grootsch landschap
met grootendeels verschrikkelijke wegen naar Ronda, vanwaar ik eenige toeren in
de Sierra de Ronda maakte, misschien het meest grandiose en afwisselingsvolle
bergpanorama van Spanje. Ravijnen, scheuren en dalen en bizarre toppen, alles
wild begroeid met pijnen, dennen, bergkruiden; woeste watervallen storten zich
langs den weg naar zee, welke weg in constructie is en indrukwekkend mooi zal
worden.
Temidden van eenige vruchtbare dalen van dit woeste panorama verheft zich
robuust een rots, waardoor zich de Guadalevin een kloof heeft geslepen, zoo
duizelend diep en groot, dat men niet begrijpt, dat hoog daarboven menschen een
stad bouwden: Ronda.
Het sist en dondert en dampt van het neerstortende water in de kloof, gezien van
de prachtige brug, die de twee stadsdeelen verbindt. De altijd weer aan te treffen
groepen van nietsdoende mannen luieren op de brug en banken rond, en spuwen
in de kokende hel.
Het stadje heeft prachtige huisjes, met verja's (raamhekken) van virtuoze
samenstelling, met erkertjes en muren en schoone straatjes, niet groot alles en met
oneindig gevarieerde balconnetjes. Spanje's oudste stierenarena buigt zijn prachtige
gespannen lijf langs twee pleintjes. De gaten zijn meesterlijk in het witte vlak
gesneden, en de guirlande, die het met zijn buurhuisjes verbindt is allerluchtigst. O,
Ronda is de moeite waard, de moeite, die de lange slechte weg erheen eischt.
Ook de terugweg naar Cordoba was bezwaarlijk en moeilijk, en wanneer ik over
de 16-bogige moorsche brug binnenrijd, ben ik te dof om iets te zien. Maar daarna
heb ik mij weer frisch geërgerd over de onverlaten die midden in de gouden moskee
een overigens niet slechte barokkerk bouwden, midden erin brekend. Beschamend
is dat treurige vandalisme, welk een albeheerschende

1)

Deze notities zijn door de redactie gekozen uit het rapport door den winnaar van den Prix de
Rome uitgebracht aan de Commissie van Toezicht op de Rijks-Academie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam. Als zoodanig moeten ze gelezen worden, niet als een zorgvuldig
gecomponeerd verhaal.
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godsdienstbezieling moeten deze Christenen toenmaals bezeten hebben, om tot
dien euvelen moed te kunnen komen. Want er is veel verwoest: hoe prachtig moet
het geweest zijn om van uit het schemerig duister door het ongestoorde rhythme
der duizend kolommen naar het even rhythmisch beboomde patio onbelemmerd te
kunnen zien. In plaats daarvan nu de dichtgemetselde noordwand, de gedeeltelijk
gedichte rondgaande galerijen en de vette zelfvoldane protstoren. Wat er overbleef,
is nog sprookjesachtig, al kan ik maar niet gelooven dat het ordinaire, felle rood-wit
op de hoefijzerbogen authentiek is. Dat zal ook wel een wanbegrip zijn; achter bij
de Mihrab zijn nog sporen van juist open gehakte reliefs te zien, die een allerteerst
rozig gesteente toonen, wat mij de oorsprong lijkt van die spoorboomendecoratie.
Ook in stede van de beschilderde balken van het plafond, heeft men later de logge
kruis- en tongewelven aangebracht.

Eén ding heeft men toegevoegd dat ik onomwonden zeer prachtig vind, en dat is
de heerlijkste Barokke deuromlijsting die ik ooit gezien heb; namelijk die, aan de in
de noord-oostelijke moskeewand, tot de patio toegang gevende poort. In de stad
zelf heeft men ook tergend huisgehouden, breede boulevards gemaakt waar het
om dol te worden is van de hitte.
Op mijn reis heb ik tallooze en tallooze verwoeste kerken, kloosters of andere
kerkelijke gebouwen gezien, domweg onbeheerscht vernield. Waarom is deze
hartstocht niet gebruikt om het ‘christelijke’ gezwel uit Cordoba's moskee te snijden!

Alcala is heerlijk gelegen, een schoone rivier, omboscht en op de stroomversnellingen
bezet met paren korenmolens, deels Romeinsch, deels Moorsch.
In Alcala heb ik het bouw-handwerk, zooals dat al eeuwen en eeuwen geschiedt,
goed kunnen bestudeeren. Daarbij komt dat men juist in deze streken een sterk
kalkhoudende aarde vindt, een gele aarde, de albero. Wanneer men een huis wil
bouwen, graaft men een kuil, of b.v. de waterput en de uitgeschepte aarde wordt
tusschen een verschuifbare bekisting, met wat aarde, tot wanden gestampt. Een
eeuwen-oude betonconstructie dus, waarmede b.v, ook het Moorsche Castillo
gemaakt is. De gaten
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voor de kortelingen blijven gespaard, en de gaten voor de ramen worden later
ingehakt. Het materiaal wordt in de loop der jaren steeds harder, en is men
welgesteld, dan pleistert men het af, later.

Niet minder interessant is de constructie van de vlakke daken, dit heerlijke bezit van
het Zuiden.
Men slaat zeer lichte gewelfjes van steenen op z'n plat, met gips aan elkaar
geplakt, volgens de reeds besproken werkwijze, tusschen de zorgvuldig met cement
bestreken profielijzers (of houten sparren). Tusschen de profielijzers raseert men
dan de boogjes tot een plat vlak aan, met beton, of de gele kalkhoudende aarde,
het albero, waarop dan nog een dunne laag sintels, vroeger agave bladeren, komt.
Vervolgens komt een z.g. verloren vloer van gewone baksteen: de soleria perdida,
die met cement wordt gemaakt, en die samen met nog een lichte vulling van
kalkhoudende aarde, de albero, plus een kleine kalktoevoeging, het niet geringe
afschot voor het plat moet geven. En daarna volgt de loopvloer, van min of meer
goede en mooie steen, de z.g. geraspte steenen, pas op elkaar geraspt met kalk
gemetseld en met kalk afgevoegd. Deze vlakke daken de ‘azotea's’ zijn dus vrij dik
en nogal bewerkelijk, maar zijn dan ook volkomen bestand tegen de tropische regens
en de ontzettende zon.

Half Juni ben ik van Sevilla vertrokken.
Cadix, nauw, benauwend met z'n drie meter breede straten, reden waarom ieder
huis zijn uitzichttorentje heeft, gelegen op een schiereiland, in zee, als Siracusa,
maar lang niet zoo mooi. Wit en oostersch, en vol oude forten. Het is zoo dikwijls
belegerd, dat er vrijwel geen oude monumenten meer over bleven.
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Langs enorme pyramiden van zout, langs reusachtige wijngaarden, de beroemde
Sherrywijnen van Jerez, langs Veger: en dan plotseling Afrika, zoo klaar duidelijk,
dat ik mijn oogen niet vertrouw. Het is prachtig aan de straat van Gibraltar, te Tarifa,
waar men beurtelings in de Middellandsche Zee of in de Atlantische Oceaan kan
zwemmen. Waar voortdurend de schepen aller heeren landen passeeren.

HET EINDE VAN SPANJE

22 Juni ben ik van Algeciras naar Ceuta, Afrika, overgestoken, de reis vervolgend
1)
door Marokko, Algerije en Tunesië.
Daar leeft toch iets in de Grieksche kunst, dat de Romeinen niet meer hadden, iets
van een levende kracht zonder weerga! Bij de Romeinen is dat al verstard.
Er zijn echter heerlijke Romeinsche mozaïeken, en trotsche vrije beeldhouwwerken
en kostbaar edelsmidswerk (h e t g a a t o v e r h e t B a r d o m u s e u m i n
T u n i s ).
In de Arabische afdeeling ziet men min of meer interessante kunstnijverheid, maar
ik ben nog niet erg dol op al die versierde dolken en zadels, lappen en potten. Het
paleis zelf naast het museum, waar men in ieder vertrek door een honingzoete
tulband wordt rondgeleid, die in onbegrijpelijk Fransch al die zielige Versailles naglans, die hier al heelemaal niet thuis hoort, bezingt, en die zich dan plotseling
bij de deur tot een onbeschaamde fooienjager transformeert, met dat paleis is men
bekocht. Dit neemt niet weg dat de volken der verre reisbureaux binnenvloeien, op
zoek naar het beloofde land der reisprospecti.
Carthago....
Luidruchtige badende dagjesmenschen en vervelende gidsenjongens, die mij niet
intelligent genoeg achten, om in mijn ééntje die steenbrokken te kunnen zien, maken
het onmogelijk om eens na te peinzen over dat ontzagwekkende bedrijf der
menschenhistorie, dat zich hier eens afspeelde.

1)

De notities over Marokko, Algiers en Tunis moesten wegens plaatsruimte achterwege blijven.
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DE KUST BIJ CARTHAGO

In den schemer wordt het gelukkig stil. Een zachtoogig ezeltje staat, als mijn eenig
gezelschap, heerlijk te smullen van ontzettend prikkende, volkomen droge distels
(het schijnt er nog keuze in te vinden ook!). De golven slaan regelmatig tegen de
oude steenen, de bergen kleuren zich violet, de zee donker groen, en het landschap
licht nog even goud op: dan is het tusschen die onvormige steenklompen toch wel
erg prachtig en oneindig weidsch. En dat was het 3000 jaar geleden ook wel.
Dan spring ik maar weer op de motor, langs Sousse naar El Djem, waarvan het
immense Amphitheater steeds meer domineerend in het kale zacht glooiende land
overheerscht, en ten slotte zoo verbijsterend groot voor mij opdoemt, nog
gestimuleerd door de armoedige kleine arabische hutjes ervoor, dat ik mij afvraag
waar de resten van deze ongetwijfeld zeer groote stad dan verder wel gebleven
mogen zijn, want daar is niets verder van over dan wat luttele steenen, en de
waarschijnlijk onuitputtelijke voorraad munten en doodenlampjes, die de Arabieren
u voor geheele vermogens aanbieden, en bij uitblijvend succes voor 20 sous in uw
zak trachten te moffelen.

Het is natuurlijk altijd verleidelijk geweest om dergelijke enorme bouwwerken als
‘steengroeve’ te begappen, en wij mogen dit gebrek aan respect
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(ook Michel Angelo plukte van het Colosseum te Rome) niet eens meer verwijtend
constateeren, sinds ‘wij’ in de hedendaagsche civilisatie, Spanje's monumenten nog
tot puin slaan. Tot mijn ontzetting las ik dat o.a. de prachtige S. Maria del Mar te
Barcelona sinds twee weken niet meer bestaat.
En zoo, helaas, is El Djem's trotsche Colosseum ook zwaar gehavend. Niettemin
bleef er genoeg bewonderenswaardigs aan over, en wanneer ik op vertoon van mijn
rijbewijs (men kan toch ook niet eeuwig entree betalen) binnenkom, ben ik direct
omringd door den ontzaggelijken onderbouw met wijde gangen en rangen, 'n
meesterwerk van ingenieursbouw. De profileering en de halfzuilen, het is alles
ornament, maar hoe meesterlijk juist stempelen de schaduwen en verdeelingen van
dit ornament het kolossale steenen ingenieurswerk tot architectuur.

KAIROUAN

's Dorps mannelijke helft verpoost zich aan de schaduwzijde van deze
toerist-aanbrengende broodwinning, waardoor het uittreden mij niet gemakkelijk
wordt.
Een vreemd verstrengelde kameelenhorde trekt vieze gezichten tegen mijn motor,
en zij heeft gelijk.
Doch wanneer ik het wegpuffend spoortreintje eens heb aangekeken, dan stap
ik toch maar vergenoegd op mijn lachende motortje, en verbeeld mij overmoedig,
dat ik plezier van 'm heb!
Sfax, tusschen veel groen, en veel geel-bloeiende cactusvijgen, schilderachtig
en veilig beschermd in zijn oude rijk betorende muur, houdt mij niet lang vast. De
tijd voor Tripolitania ontbreekt: dus rechts-om-keert, en weer langs El Djem naar
Kairouan, dat ineens, tafeitje-dekje, prachtig, blank, bekoepeld op de dorre steppe
verschijnt.
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Geen rivier, geen berg, geen bosch, niets schijnt tot de vestiging van deze eens
zóó machtige stad, met meer dan 100.000 inwoners, aanleiding te hebben gegeven.
Kairouan is één der grootste evenementen van mijn reis geweest. Eenige der
prachtigste moskeeën zijn te bezoeken, er is overigens veel moois te zien, het is er
erg rustig en de bevolking is van een eigen charmante innemendheid en in geenen
deele verfranscht.
Van de Sidi Okba, de groote moskee, heb ik haast niet genoeg kunnen krijgen.
Zijn doorgaans robuste uiterlijk, nu en dan verfijnd met een poort, een stoep, een
reeks contreforten, is van een vermaledijde kracht, werkelijk grandioos! De weidsche
marmeren binnenhof, geheel omringd door een dubbelen arkadenrij, is van edele
verhoudingen; zonder een bepaald bevoordeelde lange zijde, of een te kort betoonde
korte zijde, of een, te dicht, tegen een te open deel, of een spitse, te naaldfijne toren
tegen een te vetten romp. Niets van dit alles, dat een zoo vermoeiend verschijnsel
is van onze semie-moderne Hollandsche architectuur, niets van die overdrijvingsen sensaties-bouwerij.
Rustig, evenwichtig en geestvol!
Wanneer ik mijn sloffen aan één der ingangen laat staan, en over de tapijten en
matten steeds dieper binnen kom, in een sprookjesachtig woud van de allermooiste
antieke zuilen en de allerprachtigst gevarieerde kapiteelen (ze zijn er wel niet eerlijk
aangekomen, maar hóe hebben ze het geroofde aangewend), dan beleef ik den
droom, dien ik in Cordoba's moskee voorvoelde.

KAIROUAN

- BAB PJELLADIN

Hier dat ongeschonden zuilenwoud, dat langzaam naar den hof lichter wordt, en
over het stralende marmer tot de zich verjongende, krachtige minaret doet zien.
Hier zie ik het zachte rose marmer, dat ééns wel de kleur in Cordoba's geblokte
hoefijzerbogen zal geweest zijn, vóór zij poenig rood werden.
Hier hangen de niet te tellen olielampen, die de ruimte zeldzaam immaterialiseeren.
De mihrab (gebedsnis) onder een zeldzamen koepel, is van Perzischen luister
met gouden en veel-kleurige tegels, en de mimbar, de kansel, is één der mooiste
meubels, in hout, van Moorsche kunst.
Uren lang heb ik op de minaret gezeten, soms schuilend voor de blakerende,
heete wind in het muezzin huisje, boven op den omloop, koeterwalend met de
jongens die de moskee bewaken, en genietend van het uitzicht over deze superbe
Oostersche stad.
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's Avonds dwalend door de meanders der straatjes en steeds nieuwe verrassingen
ontdekkend, onder de gezellige leiding van een Limburgschen pastoor, die de
uitgestrekte parochie Kairouan beheert.
In het uitstekende hotel betrapte ik, door het cliëntèle-boek, Professor Van der
Pluym als tapijtenliefhebber. De tapijten zijn dan ook nog steeds prachtig.
De moskee der drie poorten, Djamâa Tleta Biban, heeft alleen nog maar een
buitenkant: vroeg-moorschen gevel, heerlijk met geornamenteerde platen betegeld.
Temidden van de fraaie kerkhoven, zonder dien jankerigen opschik van ‘bij ons’,
vindt men de Zaoriia Sidi Sâhab, de zoogenaamde Barbiermoskee, gewijd aan den
vriend en barbier van den profeet, een boeiend, omvangrijk complex, in zijn blanke
krachtige architectuur, met verschillende mooie binnenhoven, die door de studenten
van de aangrenzende medersa's als studieruimten benut worden. In de moskee,
bereikbaar door verschillende portalen en hoven, staat het fantastisch versierde
graf van Sidi Sâhab.
En waar vindt men schooner marabouts, (heiligengraven) dan rondom deze
moskee? Zoo boeiend in hun allereenvoudigste gedaante?
De Sabel moskee, Djamâa Amor Abeba, met zijn vijf wijde koepels, grootendeels
uit den Iaatsten tijd dateerend, kan bewijzen, dat de Mooren in hun architectuur nog
zuiver zijn gebleven.
Wanneer ik de ronde waterbassins der Aghlabiten bezoek, gebouwd in de 9e
eeuw, kan ik niet nalaten om het voorbeeld van de Arabieren te volgen, en eenige
verkoeling in het water te zoeken. Maar wanneer ik met veel moeite beneden beland,
blijkt het water afschuwelijk drabbig en vies, niet waard om in zulke mooie bassins
bewaard te worden.
Met weemoed verlaat ik de Heilige stad, er moet eens een eind aan de
Afrikaansche reis komen.
Ik verblijf nog in Sousse, waarvan het Spaansche Tarifa een zeldzaam gelijkend
evenbeeld is, de stad bergt nog eenige merkwaardige moskeëen, vooral de als
vuurtoren dienende ronde minarets zijn wel zeer opvallend. Zelfs de Kasba is in
Tarifa dezelfde.
In Sousse nog een rond waterbassin, precies als dat van Kairouan, dat men hier
echter als Phoenicisch betitelde; hetgeen dus niet kan kloppen.
Den 13den Augustus scheepte ik mij te Tunis in voor Marsala, om vandaar naar
Catania te rijden en weer verder te varen naar Piraeus.
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Bij het bereiken van de middelbare leeftijd
Door J. van Hattum
Wees kalm mijn hart, mijn fiere, sterke loper:
hoe dat Ge draaft: de Dood ontloopt Gij niet;
geloof maar weer in Sinterklaas en Piet
en Albert Heyn maakt het leven toch goedkoper.
Wat deert het, wat de buurman poogt te flikken,
en waartoe strijden tegen 't Kapitaal?
breng weer de ooievaar in het verhaal;
met minder kopzorg zal de zaak zich schikken.
De winteravonden; de Neon-licht-reclames;
't stupide drent'len in de Kalverstraat;
en van ‘den besten vriend’ het laagst verraad
en soms 't applaus der Heren en der Dames.
En ied're dag op hetzelfde uur ontbijten;
de koude tram; het hoge carillon;
het spreken van de regen en de zon
en, clandestien, eens iets aan diggels smijten.
Het is wel goed en nauw'lijks te versmaden;
Holland is groot en groot z'n vorstenhuis;
- we zingen het Lied van Aldegonde thuis
en spreken weinig meer van barricaden Wat was de jeugd onzinnig en vermetel;
hoe ziet men alles later wijzer in;
de politiek heeft weinig anders zin,
dan het oude spreekwoord van de pot en ketel.
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Nu is het goed - bebuikten minnekozen;
haalt in, haalt in de kuise achterstand;
- staat niet de wereld hier en daar in brand? geniet de nabloei van de zomerrozen.
Eilaas - en ook Het Hoogste niet vergeten;
hoort allen vrienden, want nog is het tijd:
trekt nu Uw wissel op de Eeuwigheid;
bekent in deemoed, wat G'U dorst vermeten.
Wat dàn nog rest: 't uiteindelijk liquideren,
het Aardse en Hemelse voorgoed beslecht....
beken slechts eerlijk: Dominee had recht
en schikt U in Uw donzen eng'len veren
Eens vlieg ik rond met Juffrouw Amélie,
de rose-gewiekte van de zuiv're min,
en stijg gebuikt en met mijn dubbelkin....
et le Désert sera mon Paradis....
Wees kalm mijn hart en wil niet langer wikken,
al brengt de zomer ons de herfst nabij;
herinner U, wat Oma altijd zei:
dat God ten goede alles kan beschikken.
Beleid fideel, zeg: de voorlaatste zonde;
een stevig rukje aan de jockey-pet
en dan: to horse! (dat is: het zachte bed)
er werd geschoten voor de laatste ronde....
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De groote Zorzi
Fragmenten
Door C. en M. Scharten-Antink
Zesde hoofdstuk
I
DROOMENDE klom Giorgione de houten Rialto-brug op. Den dag te voren had
Giambellino hem doen zeggen, dat hij zijn Doop Christi voltooid had, en dat die
eerstdaags naar de kerk van Santa Corona in Vicenza verzonden werd; of Zorzi
kwam kijken.
Na de aanvankelijke verwijdering, toen hij, vrijheidsbegeerig, Giambellino's winkel
verlaten had, was er opnieuw, uit de nooit gestorven saamhoorigheidsgevoelens,
een schoone vriendschap gegroeid tusschen hem en zijn vroegeren meester, en
meer dan eens was die den laatsten tijd in de werkplaats van den jongere
verschenen, vol onverheelde verbazing bewonderend, wat hij er van hem zag.
‘Zulke portretten heeft niemand ooit gemaakt,’ was zijn lof geweest bij dat van
Gonsalvo di Cordoba; en Zorzi, om die franke erkenning, hield temeer van zijn nu
tweeënzeventigjarigen vriend. Hij was verlangend, het kapitale doek te zien, waarover
hij reeds zooveel had gehoord.
Toen hij de brug weer was afgedaald, merkte hij, zonder er zich rekenschap van
te geven, een meer dan gewone drukte in de straten; hij was zoozeer in zijn
gedachten verloren, dat hij de spanning niet gewaar werd, die menig gezicht
bevangen hield.
Langs stillere stegen ging hij dan, en bruggetjes over, en hier was het pleintje van
Santa Marina met het huis van Giambellino.
Altijd, als hij er kwam, en zelfs als hij er maar aan dacht, aan de zon-enschaduw
van dezen ingetogen stadshoek, en aan het bruine huis met de twee rijen slanke
boogramen boven den lagen luifel van den lakenhandel beneden, aan de wijde
trappen tot de tweede verdieping, aan den ‘winkel’, en aan het vertrek daaráchter,
waar de Meester werkte en waar hijzelf het glanzende licht van Bellini's verven met
de oogen had ingedronken, - geraakte hij in een stemming van geluk en
dankbaarheid, van ontroering ook om den meester zelf, die thans oud werd en die
sterven zou te midden van den gloed zijner kleuren. En een redelooze spijt kon hem
bevliegen, daar niet meer onder de leerlingen te zijn, ofschoon hij zich maar al te
goed herinnerde, hoe hij deze zachte slavernij binnen vormen, die de zijne niet
waren, niet langer had kunnen verdragen. Arme Giambellino, met welk een open
geest wist hij de nieuwe kunst van hem, dien hij zijn liefsten leerling noemde,
tegemoet te

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

260
treden! Bij wien dan juist bij hem, vond hij ooit zoo wijd en wijs begrijpen?
Uit het koele duister der trappen ontving hem de zonnige portego; maar achter
het zware gordijn, dat den winkel de klaarte van zijn Noorderlicht verzekerde, hoorde
hij, inplaats van het gewoonlijke geroezemoes, een hem onbekende, luide stem,
de stem van iemand, zeer overtuigd van zijn eigen gewicht.
Hij tilde het tapijt omhoog en zag, dat inderdaad Giambellino een heerschap op
bezoek had, met wien hij het aanwezige werk aan het bekijken was.
Wie den binnenkomende het eerst bemerkte, was Bissolo; hij groette met een
schuwen knik. Bissolo - Zorzi wist het - was de eenige, die nog restte van wie in zijn
tijd Bellini's leerlingen waren; een leerling, die het nooit leeren zou! Hij moest al
bijna dertig wezen, en nog even zoetelijk was zijn koloriet, zijn teekening nog even
week!
Bellini en zijn gast, met de ruggen naar hem toe, stonden tezamen geposteerd
voor den ezel van een wat landelijken jongen man, dien Zorzi al kende: het was
Jacopo, die, evenals Previtali, uit het land van Bergamo kwam, maar hij had heel
wat meer aanleg. ‘Palma’ was zijn vreemde bijnaam.
De bezoeker vond woorden van lof en aanmoediging. Hij sprak in uitgezochte
termen, die blijkbaar de bedoeling hadden, zijn bizonder verstand van kunst te doen
schitteren.
Een korte, zware man was hij met den pauwblauwen mantel der geleerden om,
hoewel Zorzi onmiddellijk begreep, dat hij geen geleerde zijn kon. Zijn welgefriseerde,
grijzende haardos, waarop hij een roodzijden kalotje droeg, rustte in de weelde van
een glanzend-bruine bontkraag. In de eene hand hield hij zijn stijven, zwart-kastoren
hoed, waarrond een gouden lintje liep; de andere scheen de gewoonte te hebben
in zijn mantelzak zachtjes ducaten te doen rinkelen.
Tegelijkertijd zag Zorzi nog een leerling zitten, dien hij eerst niet had opgelet, een
jongen met een schrander, doch loszinnig gezicht; men zag het dadelijk: een vroolijke
luiaard, die zeker liever grapte met de meisjes, dan dat hij werkte; maar als hij
werkte, het góed zou doen! Hij kon hoogstens zestien jaar zijn, en toch zou reeds
iedereen den schilder in hem hebben herkend. ‘Sebastiano’ hoorde hij Bissolo
zeggen.
En juist wendden de meester en zijn gast zich weg van Palma's doek, om óók
nog te kijken, wat deze snuiter aan het uitvoeren was, als Giambellino Zorzi in het
oog kreeg. Een algemeene begroeting volgde.
Siër Michele Vianello - zoo had Bellini hem genoemd - betoonde zich zeer op de
hoogte. - Zeker, zeker! en of hij van Zorzi's portretten wist!.... dat der koningin van
Cyprus, dat van den grooten Gonsalvo; hij wist ook van zijn naakten San Giorgo....
Het feit verbaasde, dat bij deze gedrongen gestalte een wel dik en bloedrijk, maar
uiterst fraai-gevormd gezicht bleek te behooren, met bijna te
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schouder en hield aan: - moest de arme Isabella dan zóólang op die leege plek in
haar studiolo zitten kijken? Afgesproken was afgesproken!
Waarop Bellini weer, dat hij dan wel de halve uren aan zijn middagen ontstelen
zou, ten einde Madonna Isabella te dienen.... Maar dat hij het deed, enkel om zijn
bezoeker te pleizieren! Dadelijk na de Paaschdagen, als het eenigszins kon, zou
hij eraan beginnen....
Dan nam hij den kunst beschermer, die weer zachtjes in den zak van zijn mantel
stond te rinkelen, terzijde: - honderdvijftig ducaten zou toch waarlijk niet te veel
geweest zijn voor zulk een moeilijk stuk, zei hij met een gedempte stem vol slecht
verholen begeerte, maar hij had nu eenmaal toegestemd in honderd.... hij wou daar
niet opnieuw aan tornen.... Alleen, hij zou wel graag een voorschot zien,.... van
vijfentwintig ducaten bijvoorbeeld....
Vianello, intuïtief, hield met rinkelen op.
‘Ik zal het de Markiezin schrijven,’ zei hij effen, ‘op voorwaarde dat ge onverwijld
aan 't werk gaat.’
Haastig nam hij afscheid: ‘Ik moet naar huis, het is onrustig in de stad. 't Ontslagen
bootsvolk van de oorlogsgaleien heeft vanmorgen op de Piazza San Marco de
bakkerijen geplunderd. Honger! Honger! schreeuwde het tuig, omdat ze niet dadelijk
waren uitbetaald! De Signoria kan toch geen geld tooveren, als het er niet is! Ik
begrijp niet, dat de Raad van Tien niet ingrijpt....’
Dan schoot er nog een innemenden lach-knik voor Zorzi op over: - zij zagen elkaar
nog wel eens!
Hij zette zijn hoofddeksel op; Giambellino schoof gedienstig het gordijn opzij, en
zoo wandelde Siër Michele heen, op zijn geel-fluweelen schoeisel, gewichtig in zijn
pauwblauwen mantel, en, onderuit het zwart-kastoren hoedje, als een zonderlinge
halve-maan, een reep van de rood-zijden kalot op zijn wijd uitstaanden haarbos....
Toen hij weg was, bleek de meester uit zijn humeur.
‘Ik bén geen man voor antieke fabels,’ bromde hij, ‘'k heb nooit zooiets
geschilderd.... en dan nog wel om met Mantegna vergeleken te worden!’
Zorzi dacht: een antieke fabel.... vroeg Isabella 't maar aan mij! Doch op die
mogelijkheid scheen Giambellino niet te komen.
‘Vooruit,’ zei hij, ‘je kwam, om Christus' doop te zien....’
Hij sloeg het tapijt op in de deuropening naar zijn persoonlijke werkplaats. En
daar zag Zorzi het, aan het einde van het vertrek, reusachtig, bijna tot de zoldering
reikend, het altaarstuk van den tweeënzeventigjarige! En hij stond zóó verbluft, dat
hij niet dan terloops opmerkte, hoe hier op z i j n vroegere plek bij het venster, nog
een vierde leerling te werken zat, een jongen van een jaar of veertien.
Bellini nam Zorzi onder den arm en bracht hem voor ‘Christus' Doop’.
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Welk een meester was zijn meester! Zeker, hij wist het sinds lang, de opzet had
Giambellino bijna geheel en al van Cima da Conegliano overgenomen: het
berglandschap met den naderstroomenden Jordaan; in het midden vooraan de
oeverplaat tusschen twee lage rotsbermen; daar stond naakt, de Christus; links
droegen drie engelen zijn onderkleed en mantel; op het rotsje rechts was Johannes
geklommen en goot zijn napje uit over het hoofd van Gods Zoon. Alleen had Bellini,
hoog in de lucht, tusschen de cherubijntjes van nacht en dag, en boven de duif van
den Heiligen Geest, God-zelf uit de wolken doen verschijnen. Maar die kon wel eens
van een der leerlingen zijn, veronderstelde Zorzi.
De voorstelling, in hoofdzaak, was dezelfde; maar welk een kleurengloed in dit
grandioze werk, vergeleken bij den schoonen maar koelen Christus' doop in de kerk
van San Giovanni in Bragora.
Tegen de kale, woestijnachtige bergen gloeiden het rijke pauwblauw en het helder
vuur-rood van Christus' kleederen, die in cascaden van plooien langs de schouders
der engelen omlaagvielen; en aan de andere zijde, het warme donkergroen van
Johannes' gewaad. Een teederblanke glorie was daartusschen Christus' lichaam
met den roomkleurigen lendedoek vol rooden weerschijn....
Maar wat deed daar, op een tronk vóór Johannes' rotsje, die roode papegaai met
zijn grasgroene vlerk? Hij vroeg het.
Bellini, die tersluiks Zorzi's bewondering aan diens verdiepte kijken had afgelezen,
begon zachtjes te lachen.
‘Die papegaai?’ zei hij, ‘dat ben ik!’
En als Zorzi benieuwd keek:
‘Ik heb immers Cima nagebauwd?’
‘Ze moeten het maar goedvinden,’ kwam hij dan stil; ‘ze hebben mij zóóveel
nageschilderd in mijn leven, dat ik, nu ik oud ben, ook wel eens een ander napraten
mag! En de Byzantijnen deden het immers ook zoo?’
Zorzi lachte mee, ontroerd door 's meesters eenvoudige bekentenis. Hij bleef
verloren in het stralend schilderij.
Maar al kijkend ontdekte hij toch dingen, die hem minder bevielen: - waar Cima's
engelen vroom de kleederen van den Heiland over den arm ophielden, hadden die
van Bellini ze zelf omgeslagen en deden ze sierlijk maar zorgeloos fladderen en
slingeren langs de rotsen en tot in het zand; dat was niet mooi gevoeld....
Heel de houding van Cima's engelen leek hem eerbiediger. Hij moest die nog
eens gaan zien.... Prachtige handjes hadden deze, die met den vuurrooden mantel
vooral.... Maar wat moesten deze meisjes - engelen wáren het eigenlijk niet - zoo
nieuwsgierig Christus' naakt begluren....?
En de Heiland zelf.... Zorzi herinnerde zich, bij Cima, de edele gestalte van den
God-mensch. Dìt naakt was bijna zinnelijk, in 't bizonder de ele-
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gante beenen. En Christus gelaat, - het was wel begoochelend als dat van een
magiër, maar was het ook góed? Kon men het vertrouwen?
Dan zag hij, hoe Johannes de Dooper stond, hoog boven den Christus uit! Hoe
was dat bij Cima? Deed die even ruw, op zúlk een afstand, het water uit het napje
nederkletteren over Christus' hoofd?
‘Je zegt niets,’ zei Giambellino bedrukt. Hij merkte, dat Zorzi bezwaren had....
Maar die sprak ze niet uit, om zijn ouden meester niet te kwetsen, trachtte
integendeel overtuigende woorden te vinden voor wat zijn allereerste indrukken
waren geweest.
Bellini was gerustgesteld.
‘En nu heb je het mooiste nog niet gezien,’ fluisterde hij hem in 't oor, ‘mijn nieuwen
leerling....’
Dat was waar ook! Zorzi had hem gansch en al vergeten!
Het bleek een flinke jongen, die met een gezicht of hij boos was, driftig te
penseelen zat. Hij maakte een copie naar de grootsche Madonna voor het roode
doek en de avondblauwe lucht, tusschen San Paolo en San Giorgio, een Madonna,
van welke Bellini nog niet had kunnen scheiden. Hij deed het prachtig. Nog vuriger
en dieper bijna maakte hij de kleuren dan zij waren op het oorspronkelijke stuk. En
wat een gemak had die knaap in 't hanteeren van het penseel! Zorzi stond ervan te
kijken.
Slechts even zag de leerling op van zijn werk. Zijn blik was warm en eerzuchtig
tegelijk. Zorzi voelde, dat die jongen hem kende, en dat hij hunkerde naar zijn lof.
‘Wat zeg je van 'm?’ vroeg Bellini voldaan, zoodra zij zich omgewend hadden.
‘Op den winkel zitten er ook een paar, die het ver zullen brengen, Palma, en
Sebastiano.... al is hij lui. Maar deze hier, sinds jij weg bent, deze wint het van alle
anderen. Er zit iets wonderbaarlijks in dien jongen!’
En Zorzi had een zonderlingen indruk. Hij keek nog eens om naar het reusachtige,
kleuren-pralende doek.... en het was hem, of met zijn wat ruwe hartstochtelijkheid
deze drommelsche kwant den ouden meester beïnvloed had.
‘En nu moet ik je nog iets grappigs vertellen,’ zei Giambellino zachtjes, en weer
nam hij Zorzi onder den arm terwijl zij den winkel binnengingen, ‘weet je, wie hem
eerst als leerling gehad heeft?.... Gentile! En Gentile heeft hem weggestuurd, omdat
hij het vak nooit leeren zou.... Hij teekende zoo slecht!....’
Tiziano had Bellini hem genoemd.
..................................................................

III
En in den zomer van dat jaar 1502 tripte een vogeltje door Venetië rond, dat de
Signoria schatten kosten zou....
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Het was de zeventienjarige Anne de Candale, op weg naar Hongarije, waar zij met
koning Ladislas huwen moest. Tot Venetië zouden 's konings ‘oratores’ haar
tegemoet reizen.
Sinds haar zevende jaar leefde zij, verweesde dochter van een Bretonsch edelman,
aan het Fransche hof, daar zij een nichtje was der koningin, Anne de Bretagne. In
October 1500 was een Hongaarsch afgezant naar Frankrijk gekomen om, voor zijn
koning, het meisje te zien, bij welke gelegenheid tevens de huwelijksgift op 40.000
ducaten werd vastgesteld.
En nu was zij uit Blois, over Lyon, vertrokken naar Milaan, om daar van Lodewijk
XII afscheid te nemen; den 21sten Juli deed zij met een groot gevolg haar intocht
binnen Verona; de kamerling, Marin Sanudo, ontving haar met groote praal. 't Had
150 ducaten per dag gekost, hoorden zij later in Venetië. En van Verona ging het
naar Padua, dat nieuwe feesten aanrichtte, en vandaar naar Fusina, waar
Venitiaansche edelen haar begroetten. Bij het eiland San Biasio lag de Bucintoro
met den Doge, Leonardo Loredano, en de Signoria, en de gezanten, en vele
edellieden, allen in het scharlaken (ten teeken van vreugde!) en vierenvijftig
edelvrouwen in goudbrokaat! Een hozencompagnie voerde dansen uit aan boord.
En in Venetië wachtten haar de Hongaren. Die waren, zevenhonderd ruiters, uit
Hongarije komen rijden en hadden verscheiden dagen geleden al halt gehouden in
Treviso. Daar hoorden ze, dat in Venetië het nieuw gebouwde hospitaal van Sant
Antonio voor hen en hunne dieren in gereedheid was gebracht. De Hongaarsche
heerschappen waren woedend; zij lieten weten, dat zij daarin hun intrek niet
wenschten te nemen. De Podestà van Treviso had mooi zeggen, dat het gebouw
nieuw was en nog nooit voor hospitaal gebruikt, - zij hielden vol, dat een hospitaal
geen voegzaam verblijf was voor de gezanten van een grooten koning.
Toen de hoofdstoet in Torcello aankwam, vonden zij daar vijftig booten, waarvan
zeven met Venitiaansche edelen. Maar de Hongaren lieten zich niet beetnemen:
wáár zouden zij logies krijgen? Zij weigerden het hospitaal te betrekken.... Totdat
andere edelen in nieuwe schuiten de boodschap brachten: er waren een aantal
paleizen aan den Cannaregio voor hen en hun paarden ingericht.
Anne de Candale zelve betrok het vorstelijke huis der Hertogen van Ferrara, en
haar gevolg van Franschen, Milaneezen en Hongaren, zeshonderd ‘monden’ in 't
geheel, werd in zestien andere paleizen gehuisvest.
De Signoria was zeer verschrikt. Het onderhoud van heel die hofhouding zou wel
vierhonderd goudducaten per dag kosten! Het werd nog veel meer! En er was geen
ontkomen aan.... De Hongaarsche Koning was in oorlog met de Turken! Hij moest
te vriend worden gehouden. En te vriend gehouden moest ook de Fransche koning,
de groote bondgenoot! In hun eigen huis, zaten zij in de val!
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Hoelang zou het bezoek wel duren moeten? De Hongaarsche gezanten hadden de
opdracht: de Fransche bruid mocht de landsgrens niet over, voor en aleer de
bruidschat was betaald. De Fransche oratores daarentegen deden weten: de
Allerchristelijkste dacht niet af te schuiven, voor en aleer het huwelijk voltrokken
was!
En onderwijl diende de aanstaande Koningin met feesten en ontvangsten vermaakt
te worden en geëerd.
Een mooi meisje was ze, klein en lief, en minnelijk in 't spreken. Zij had nóóit
gedacht, koningin te worden! Zij vond er een groot plezier in, en tot den Doge zeide
ze, dat ze altijd bij haar Heer en Koning Venetië vóór zou staan, en dat zij haar leven
lang een liefhebbende dochter van de Signoria blijven wilde.
Wat deed men al niet om haar te behagen! Het begon met groote roeiwedstrijden
voor mannen en voor vrouwen. Den volgenden dag bracht de Doge, vergezeld van
Signoria en Senaat, haar een plechtig bezoek. Ze zei, dat ze graag een
steekspel-op-het-water zou zien, en dien eigen middag nog vond het plaats, op vele
booten, aaneengemeerd en met een plankier overdekt. Den dag daarop was er een
ontvangst in het Dogenpaleis, waarbij de Fransche bisschop die haar vergezelde,
een sierlijke toespraak hield; en daarna, in de schatkamer van San Marco, ging zij
het bloed van Christus bekijken. In de Dogenkapel hoorde ze een cantate van den
Vlaming De Fossis, en vroeg hem ‘de noten’, om die mee te nemen naar Hongarije;
ze was dol op muziek. Dan was het weer een gastmaal van meer dan honderd
genoodigden, waarbij uitgelezen zotternijen werden vertoond. Maar de bruidschat
liet zich wachten. Reeds meer dan 4500 ducaten bleken er uitgegeven, en waar
was het eind? De ‘Raina’ mocht zich ook niet vervelen. Een Franschman en een
Hongaar teekenden elken dag op, welke eer haar werd bewezen, en welke
genoegens haar werden verschaft, om het hun Koningen te melden. Als die eens
niet tevreden waren! Dus werden kerken en kloosters bezocht en het eiland
Murano....
Ook kwamen haar kooplui bezoeken, stalden juweelen en goudlaken en zijde
voor haar uit, maar zij kon niets koopen, want zij had geen geld. Het Fransche
meiske begon te pruilen....
De Hongaarsche oratoren, boos dat de bruidschat niet kwam, vroegen een
voorschot van 8000 ducaten, voor al hun onkosten aan mannen en paarden. De
Signoria wist geen raad; zij dorst niet weigeren.
't Was toen, dat de rijke burger Vianello zijn kans schoon zag, en met de
zachtmoedige onbeschaamdheid der parvenu's zon hij op een uitnoodiging, die de
koninklijke bruid overrompelen zou. Zijn statig huis aan den Cannaregio stond
tusschen twee paleizen, waar een deel van het gevolg was ondergebracht; hij had
gehoord van de verzotheid der ‘Raina’ op muziek, en hij deed navragen, of zij
geneigd zou zijn, te komen luisteren naar velerlei
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zang en snarenspel.... Met de voornaamsten uit haar gevolg vroeg hij haar, of dat
zoo maar niets was, op een gastmaal.
En Anne de Candale, met alle étiquette brekend, nam zoowaar de invitatie aan!
Haar hartje verlangde naar een vroolijker feest, dan de eeuwige Doge met zijn
scharlaken heeren haar bieden konden!
Die Zaterdagavond werd Vianello's triomf! De vertrouweling der Markiezin van
Mantua ontving de aanstaande Koningin van Hongarije in zijn huis! Maar velen der
genoodigden uit den Venitiaanschen adel, verontwaardigd, lieten niet eens weten,
dat ze niet kwamen; een enkele arme jonker verscheen, belust op het maal. Zoo
waren er slechts vijfendertig gasten, en bijna geen vrouwen; Franschen en Hongaren
en enkele vrienden van Vianello met hunne matrones, rijke lieden als hij, van wie
hij zeker was, dat zij een schitterend figuur zouden maken.
En Vianello zette een borst! Wat kon hem de Venitiaansche adel schelen, nu hij
zou aanzitten naast Anne de Candale, nicht van de Koningin van Frankrijk en bruid
van Ladislas van Hongarije! Hij zou toonen, dat hij een gastmaal te geven verstond!
Geen huis in Venetië was meer dan het zijne van fonkelende praal en van
kunstschatten overladen, en niemand zou ooit een avond hebben beleefd, zoo rijk
aan velerlei vermaak! Reeds toen de gasten den voorhof betraden, zagen zij, op
een Chineesch tapijt, als zijde glanzend, een Turk, die degens balanceerde op zijn
neus!
Boven aan de trap stonden witgesluierde Georgische slavinnen, die Damaskijnsche
zoetigheden boden en versuikerde bloemen.
En in den Portego ontvingen Vianello en zijn zoon.
Hij zag er prachtig uit! Hij droeg een rijk gewaad van karmozijn satijn, waaruit,
aan den hals en uit de spleten van mouwen en buis, ivoorwit, zijn fijngeplooide zijden
hemd kwam. Aan een snoer van rond elkaar gewonden gouden strengen hing hem
een sieraad op de borst, waarin groene en azuren steenen van ongewone klaarte
flikkerden, En aan zijn kussen-dikke, maar fraai-gevormde handen, schitterden
diamanten, waaronder één ter groote van een kanarie-ei! Binnen den krans van zijn
grijzenden haarbos stond zijn bloedrijke, breede kop met den fijnen neus en de
fluweelig-bruine oogen, glanzend van hoovaardige minzaamheid.
De aanzienlijkste gasten voerde hijzelf de zalen rond en deed hun al de kostbare
stoffen bewonderen en de uitheemsche meubelen, de vergulde snijwerken, de
schilderijen, de beelden, en de uitnemende rariteiten, die hij rijk was. En tegen het
uur, dat de ‘Raina’ verwacht werd, toog hij naar beneden, om daar haar op te wachten
in de poort.
Als zij eindelijk uit den statie-gondel stapte en luchtig het marmeren bordes
besteeg, bood hoffelijk Vianello haar de hand en voerde haar zoo de eeretrap
omhoog. Zijn zoon volgde met madame Marguerite de Sens, haar verwante.
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Anne de Candale was lichtblond en zij was het van nature. Langs haar teergetinte
wangen dartelden fijne krulletjes uit het parelen netje, dat haar gegolfde kapsel
gevangen hield, en lichtgrijze oogen pinkten vroolijk in het licht der kaarsen. Zij had
een lachje van drie, vier heldere toontjes, gelijk een merel zingt. Haar blanke, spitse
handjes waren als twee bloemen. Zij was in zijde gekleed, goudgeel als lichte wijn,
waardoor een teedergroene weerglans liep, en overal brak die open op witte tullen
pof jes, door parelen vastgehouden.
Vianello was overgelukkig. Hij dacht, hoe jaloersch zijn vrouw geweest zou zijn,
hadde die nog geleefd!
En weldra begon het maal, waarvan het eind nog uren in 't verschiet lag.
Aan een kleine tafel, op een verhooging in de verte der zaal - hij wist van zijn
scalco, die in het huis Morosini had gediend, precies hoe het hoorde - zat Vianello
tusschen de Raina en Madame de Sens, samen met zijn zoon, de twee
monseigneurs en de twee edelvrouwen van het gevolg.
Drie treden omlaag, aan den langen disch beneden, zaten de overige gasten.
Zijn dochter en zijn nichtje waren niet aan tafel, daar zij tot degenen behoorden, die
muziek zouden maken. En de muziek was wel zeer noodig, want Vianello kende
geen Fransch en Anne de Candale maar weinig Italiaansch. Vianello putte zich uit
in de fraaist-gedraaide complimenten, maar Anne de Candale had niet veel anders
terug dan de drie, vier toontjes van haar merellach. Eens beproefde zij enkele
woorden in het Latijn, dat zij gebrekkig kende, maar het klonk zoo anders dan in de
Italiaansche uitspraak dier taal, dat Vianello, die trouwens als latinist verre van sterk
was, er niets van verstond. Een fluweelen blik en een innemende lippen-plooiing
bleef zijn eenig antwoord.
Zij was overigens best in haar schik, de Raina, en zij praatte honderd uit met
Madame de Sens, langs Vianello heen, die van verguldheid smolt.
En rijk aan verguld en aan uitzonderlijke smaken was het gastmaal zelf. De
sappigste verrassingen sprongen er gedurig uit te voorschijn.
Eerst werden vergulde meloenen rondgediend en koeken met vergulde
pijnappelpitten, waarbij men, uit gouden koppen, melk met suiker en rozewater
dronk. Aan de eere-tafel kreeg ieder een kop, voor zich alleen. Aan den disch der
anderen werd tusschen elk tweetal gasten één kop geplaatst.
Een zwezeriksoep met vergulde worstjes volgde, en dan het ‘klein gebraad’,
hoentjes en duiven, met geconfijte kersen opgevuld.
Vervolgens kwam het wild, acht schotels met faisanten, aan hals en stuit gesierd
met hun eigen glanzende veeren, verguld aan borst en rug. En daarna, in een
heldergroene saus van versche doperwtjes, het ‘groote gebraad’, vier kapoenen en
een geitebokje op elke der acht geweldige, zilveren schalen.
En met elk gerecht wisselde de muziek....
Bij het licht van een olielamp zat, aan een half afgenomen tafel, Zorzi te
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wachten, met Zuanne en Alfonso. Zij wachtten, tot zij aan de beurt zouden zijn om
hunne madrigalen te zingen. Aan het venster, open op den Augustusnacht, stonden
een paar muzikanten zachtjes te praten.
Wat was het hier voor een vertrek? Was het Vianello's gewoonlijke eetkamer, of
die der bedienden? dacht Zorzi. Hij had zoo maar als vanzelfsprekend aangenomen,
na zoovele feesten in adellijke huizen, dat hij ook bij dezen rijken burger ten disch
zou zijn genood, terwijl hij toch had kunnen bedenken, dat men Zuanne en Alfonso,
jongens uit het volk, niet kon doen aanzitten met eene koningin. En hen hier
achterlaten zou hij ook niet prettig hebben gevonden. 't Was dus tegen alle
redelijkheid in, dat het hem ontstemde, naar dit vertrek verwezen te zijn, waar men
hun in allerijl een maal had opgediend. Toch ergerde het hem hier te zitten wachten,
in zijn feestkleedij nog wel, zijn rood-en-goudgebloemd brokaten jasje, zijn
wit-en-zwart gestreepte hozen, en zijn rood fluweelen schoenen. 't Eenige, wat hem
genoegen gaf te denken, was: als straks Vianello met zijn dukaten ging rinkelen,
weigerde hij-voor-zich elke belooning. En hij schudde zijn lokken achteruit, om de
booze luim van zich af te werpen.
Wat duurde dat feestmaal eindeloos lang! Met Alfonso en Zuanne was hij
uitgepraat. Hij verzonk in gepeinzen. Hoeveel jaren was dat al geleden, dat hij
gezongen had op de bruiloft van Contarina Contarini? Hij zag zich weer, met de
Gezellen van den Hoze, zitten aan die laatste tafel, verbaasd over zooveel nooit
aanschouwds.... hijzelf in zijn nieuwe zijden kleuren, met dat onnoozele borduursel,
dat pijl-doorboorde hart.... Naar den Hongaarschen smaak, had de snijder gezegd.
Men zou er nog wel meer om gelachen hebben, dan hijzelf had gemerkt! Maar dan
was hij gaan zingen, zijn liederen uit dien tijd, - de mooiste ervan zong hij nog - en
een blonde edelvrouw, het was Ginlietta Gritti geweest, had hem aangestaard met
dien wonderlijken blik.... en het laatste lied had hij gezongen, zijn oogen in de groote,
droeve oogen van de bruid:
‘Oogen, indien gij sterfelijke oogen zijt....’

Maar tot een nog grooter en dieper herinnering voerden hem zijn gedachten terug.
In den camerino van Taddeo's vader, boven de deur, had hij voor het eerst een
Grieksche Venus gezien. Welk een ontdekking was hem dat geweest! Venus, de
vergoddelijkte Vrouw! Een hemelsche vormenharmonie, bezield door aardsche
zinnen!
Hoelang Zorzi zoo te denken zat, zou hij niet geweten hebben. Doch plotseling
stond daar de scalco, met het verzoek hem te volgen.
Door een aantal verlaten kamers, fonkelend van spiegels, kaarsenkronen en
vergulde zolderingen, - het geroes van het gastmaal rumoerde naderbij -, kwamen
zij in een leeg vertrek met banken langs den wand, kostbaar van inlegwerk. Er hing
alleen een Vivarini-Madonna met een kandelaber er-
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onder. Uit de feestzaal naast-aan klonk strijk- en pijp-muziek, een soort boerendans.
Een mooie, wat gezette jongevrouw kwam Zorzi tegemoet. Zij droeg een driedubbel
parelsnoer rond den vollen hals, en het zware, blondgeverfde haar was van parelen
doorwonden. 't Bleek Vianello's dochter te zijn en zij sprak met bewondering over
zijn San Giorgio, dien zij enkele jaren geleden op de Hemelvaartsmarkt had gezien.
- Over een oogenblik zouden hij en zijn twee vrienden aan de beurt zijn. Daarna
zou haar nichtje Cecilia zingen; zij zelve begeleidde haar op het spinet....
Toen werd in een der deur-openingen het goud-damast gordijn opgeheven, en
een prachtig meisje verscheen, in een gewaad van turkoois fluweel. Zij had
kastanjebruine haren, naar weerszij in een lieven val rond het zuiver voorhoofd
geleid; daar waar de scheiding begon blonk, blauw en goud, een kleine scarabee.
Haar gelaat was schooner, dan Zorzi er ooit een zag. Alles was edel aan dit
zacht-verblindend meisjes-gezicht: de hooge wenkbrauwboogjes boven de
neergeslagen oogen, de fraaigevormde, ranke neus, de kleine, roode mond, waarvan
de hooggekrulde bovenlip trots verried, en misschien afweer; edel rondde het ovaal
van haar wangen, door een lichten blos bevlogen.
Zij sloeg de oogen op, en Zorzi voelde zich verwonden door de puurheid van dien
blik. Het was, of een licht door zijn lichaam heenvoer. Diep-blauw waren die oogen.
Aarzelend vroeg hij haar, wat zij zingen zou, en het was, of hij droomde, toen zij
antwoordde:
‘Een paar liederen maar.... ‘Wat helpt het hert het vluchten....’
Een lichte duizeling beving hem.
‘Ik ken het,’ stamelde hij.
Een eind van hem af stonden Zuanne en Alfonso; Vianello's dochter sprak met
hen.
Het was Zorzi, of hij met dit wonderschoone wezen in een hemel achterbleef.
En opnieuw was daar de scalco. De dansmuziek nevenaan was verstomd, In een
groote verwarring voelde Zorzi zich met zijn vrienden voeren langs de ruchtige
feesttafel tot vóór de estrade, waarop hij, naast den glorie-glimmenden Vianello, de
blonde koningsbruid ontwaarde in haar groen-doorschenen, gele zijde, die was als
gouden wijn in een lichtgroene bokaal.
Anne de Candale neeg het ree-fijne hoofdje tot hem over en lachte bemoedigend,
alsof zij verlegenheid dacht te bespeuren.
Zij hadden afgesproken te beginnen met een ‘frottola’, die toen grooten opgang
maakte. En Zorzi zong; hij zong, en zag het wonder: Cecilia!
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Blank zijt gij als een bloem, mijn lief,
Die ik tot mijne lippen hief.
Uw oogen schijnen als de zon
Vanuit uws harten hemelbron.
Zij schijnen neer tot in mijn hart
En wekken er de groote smart,
En wekken er de groote smart.
O, glimlach niet, mijn zoete mond,
Want nooit meer heelt deez' wreede wond,
Want nooit meer heelt deez' wreede wond.

Anne de Candale glimlachte mee; in haar sierlijk handje stond de geglazuurde
perzik, die zij uit een granaatroode, goud-overpoeierde taart te voorschijn had
gehaald. Meende zij, dat dit minnelied voor haar bedoeld was?
Zorzi zong voort in een smartelijke bezieling, die aan het lied een diepte gaf, die
hij er nooit in gevoeld had; en hij begreep niet, hoe hij in dezen droom van liefde en
zang nog denken kon, dat Anne de Candale met de vingers at, en dat Vianello dus
blijkbaar nog niet toe was aan de zilveren vorkjes, die hij in andere huizen had
gezien....
En zij zongen een tweeden madrigaal. In droeve accoorden gleden de stemmen
tezaam:
Het licht verlaat mijn treurende oogen....

Zorzi zag aan Vianello's luisterend gezicht, dat hij veel verstand van muziek moest
hebben; hij zag ook, hoe Anne de Candale, ernstig voor zich heenturend, in haar
perzik beet.
Maar toen hij de laatste regels zong:
Kom, en bevrijd mijn ziel, o Dood,
Omdat ik in haar droom niet leef!

toen dacht hij eensklaps, dat hij tot dan toe van de liefde slechts de vreugden geplukt
had. Niet de genade.... Wat was de genade? Was het de smart? Hoe was het, dat
hij zoo opeens aan den ouden waarzegger der Hemelvaartsmarkt had moeten
denken?
Als hij in het vertrek met de banken terugkwam, ontmoette hij aanstonds Cecilia's
verteederden blik.
‘Je hebt prachtig gezongen.... met je drieën,’ zeide ze, en bloosde, en sloeg de
oogen neer.
En hij bedacht, hoe zij Cecilia heette.... Cecilia, de Heilige der muziek. Doch was
déze Cecilia niet eerder een Venus gelijk?
Even later was het háár beurt. Zorzi stond achter het gordijn en luisterde. Hij
hoorde de tinkelende toontjes van het spinet en dan opeens wiekte haar
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volle vrouwenstem hem als recht in het hart; in welige valleien daalde die stem en
steeg in stralend licht. Het lied, dat zij zong, kende hij niet.
Dan bleef het even stil. Opnieuw tinkelden de toontjes van het spinet. En plotseling,
als in een smartelijke sprong verhief zich Cecilia's diep geluid:
Wat helpt het hert het vluchten,
Als hem de pijl in 't harte steekt?

Achter het gordijn stond de groote Zorzi, en hij wist, dat vluchten nutteloos was.
En nogmaals zong zij een ander lied, lichtend van ingehouden jubel.
Hij stond daar in zijn rood-en-goud gebloemd brokaten jasje, op zijn rood-fluweelen
schoenen, - terwijl zijn geest als dronken opvoer in het licht van haar zingende
wezen.
(Wordt vervolgd)

Op een terras
Door Eric Van der Steen
Men ziet een ouden vriend en gaat verteren,
op een terras, waar de kellners krioelen,
het ligt languit aan zee, men kijkt, wij voelen
ons denken, dat het niet meer kan verkeeren:
Bepaalde dingen zijn niet aan te leeren,
wij zitten voor de leus op rieten stoelen
te praten over wat wij niet bedoelen
en zien de Schoonheid af en toe passeeren.
Hoelang hebben wij elkaar niet gezien?
Mijn God, mijn God, waar is de tijd gebleven ik schat het minstens op een jaar of zeven en die is dood en dat is dat: het leven en na een eeuw - wij nemen er nog een
en klinken - prosit! - voor de leus, misschien.
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Romance
Door Koos van Doorne
I
HET heeft er alle schijn van, dat een klein stadje, een uur gaans van een groote
rivier gelegen, een nieuw en voorloopig onuitputtelijk onderwerp voor praatjes
verkrijgen zal. Want in een stadje van acht-duizend, misschien wel negen-duizend
inwoners, praten de menschen graag over belangrijke dingen, daarin verschilt het
niet van een groote stad. En belangrijk is, wat dicht in je nabijheid gebeurt.
Wel is waar geschiedt er zoo op de wijde wereld het een en ander, er is
bijvoorbeeld een oorlog in Abessinië, en er is een groot schaakmeester die alleen
maar goed spelen kan als hij een klein beetje dronken is, maar dat beteekent op
de keper beschouwd niet zoo héél veel, dat is gróót nieuws voor gróóte kranten.
Iedereen weet in dat stadje - laten we het Stillendam noemen - iedereen weet er,
dat het verschijnsel oorlog tot aan het einde der dagen op het ondermaansche zal
voorkomen, en er zijn enkele personen - een smid, een timmerman en nog een
andere smid - die hun bijzondere krachten eveneens mobiel maken door het tot
zich nemen van zeer speciale vloeistoffen. Neen, een mensch moet zin voor
werkelijkheid bezitten: een op hol geslagen paard is belangrijker dan heel Ethiopië;
de Negus woont erg ver weg, maar de burgemeester woont aan het Galgewater.
Drie maanden geleden dan, als ik het wel heb: in Juni, was er een meneer in
Stillendam geweest, en die had zoo overal eens rondgeneusd, en was aan 't
onderhandelen gegaan over den aankoop van een stuk grond, waarop hij een groot
ruim huis moest zetten voor een schatrijken fabrikant uit het Utrechtsche. Zijn keus
was gevallen op den moestuin en den boomgaard van bakker Teeuwis. De
boomgaard grensde aan den wal, en Teeuwis had zich stom-verwonderd afgevraagd
waarom zoo'n rijk man nu juist op zoo'n verlaten plek wou gaan wonen. Overigens
had hij er vollen vrede mee: de centen waren goed en de prijs hoog. Die meneer
had eigenlijk liever een ander stuk grond gekocht, maar dat was hem niet gelukt.
Heel spoedig werd er met den bouw begonnen, en nu staat het huis al kant en
klaar tusschen twee boomengroepen: de iepen van den wal, en de perelaars van
Teeuwis. Het huis mag gerust een villa heeten. Het heeft veel lange, lage ramen
en het is van roode baksteen. Het heeft een hoog rieten dak en twee reusachtige
schoorsteenen.
De naam van den toekomstigen bewoner van Huize De Waan is bekend geraakt.
Hij heet Vossius Gaitz. Een mooie naam is dat, een naam voor een jonkheer. De
burgemeester van Stillendam ís een jonkheer, en een voornaam, rijk heerschap.
Zijn zoon zal hem later opvolgen.
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De heer Vossius Gaitz is directeur van een groote constructie-werkplaats voor
bruggenbouw. Misschien wil hij hier wel een brug bouwen, misschien wil hij dat van
het gemeente-bestuur gedaan zien te krijgen.
Een paar weken geleden was zijn dochter naar het huis wezen kijken. Het was
een erg mager trotsch meisje, met glanzend, glad en zwart haar, net zoo glanzend
en zwart als haar gestroomlijnde auto die ze zelf bestuurde, en waaruit een Belgische
herdershond nieuwsgierig naar buiten keek. Nadat ze Huize De Waan van alle
kanten bezien had, was ze de stad ingewandeld, had er naar oude gevels gestaard,
en een heele poos stilgestaan waar je op den wal de rivier kunt zien. Verscheidene
dames hadden haar degelijk opgenomen, en geconstateerd dat ze lange oorbellen
droeg, en dat haar mond verdacht rood was. En dan, een meisje van boven de
veertien draagt geen poney-haar. Neen, als je voor die dingen oog had, leek ze veel
meer op een slechte meid, dan op een jonge dame uit den deftigen stand. En dan
die grijze brutale oogen!

II
Maar het is al heel gauw geraden, niet al te veel geruchten de wereld in te sturen,
die de eer en den goeden naam zouden kunnen aantasten van den heer Vossius
Gaitz en zijn slanke dochter Lucia. Want zij komen er al heel spoedig goed op te
staan in Stillendam, nog vóór ze zich er gevestigd hebben. En geen wonder.
De belastingen zullen een belangrijk stuk naar beneden kunnen, en voor den
bouw en de inrichting van het huis zijn zooveel als mogelijk de plaatselijke bedrijven
en leveranciers in aanmerking gekomen. En dat heeft een heel goeden indruk
gemaakt.
Er worden natuurlijk allerlei gissingen gemaakt naar de reden, waarom de familie
Stillendam als woonplaats heeft gekozen. Maar daar komt een mensch toch maar
niet achter. Misschien was mevrouw wel pas gestorven, ze waren immers maar met
z'n tweeën?
Het is natuurlijk niet om hier een brug te mogen bouwen, die veronderstelling is
achteraf bezien wat al te gek, het veer heeft amper wat te doen. Nee, het zal wel
zijn omdat zijn vrouw is overleden, dat de oude heer teruggetrokken wonen wil.
Maar het rechte weet niemand, het is maar een veronderstelling.
Zijn dochter Lucia zou er meer van kunnen vertellen. Want dié weet dat haar
vader langzamerhand tot de conclusie is gekomen, dat er nog andere dingen zijn
dan loonsverlaging geven en confereeren met ministers en technici; dat er nog
ander geluk bestaat dan dividend bepalen en achthonderd menschen regeeren, en
wel geluk dat zich in rust en stilte vinden laat. En hij moet zich haasten. De tijd is
iemand die aan een sleepende ziekte lijdt,
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en al aardig opschiet naar de zestig, schraal toegemeten. De dood is onomkoopbaar,
dat hebben zekere wethouders van steden aan groote rivieren niet altijd met dien
somberen vorst gemeen.
En ook zijn dochter heeft zoo haar eigen geheim. Er is iets geweest met den
jongen ingenieur met wien ze verloofd was. Ze had zich ontgoocheld uit het
gezelschapsleven teruggetrokken, en zich voorgenomen de zaak te vergeten. Maar
het valt niet mee om te vergeten, als je bedrogen uitgekomen bent met het mooiste,
dat het leven je ooit schonk, óók niet als je een jaar na de verbreking van je verloving
een winter in den Haag doorbrengt, en verscheidene jonge mannen uit voorname
kringen je trachten te veroveren.

III
De notaris, die lid van den Kunstkring is - over dien Kunstkring zal ik het straks
hebben - de notaris heeft aan iedereen verteld dat onze nieuwe stadgenoot graag
het stuk grond had gekocht dat achter zijn huis tegen den wal aanlag. De reden
was, dat je daar de rivier kunt zien, dat vond dat meisje van Vossius zoo mooi. Maar
een huis op die plaats, waar de wal juist zoo scherp omboog, zou uit
schoonheids-oogpunt beslist verwerpelijk zijn, en hij had daarom den koop
geweigerd. Hij had dat offer met liefde aan de gemeenschap gebracht. Je laat je
geboortegrond zoo maar niet door een vreemde bederven, ook al is die nóg zoo
rijk. Er was anders genoeg voor geboden.
Vroeger had hij dat stuk grond eens aan de gemeente willen verkoopen, het zou
geknipt zijn geweest voor de muziektent, die ze in het park hadden gezet. Het had
moeite gekost om niet te bedenken, dat de gemeente vroeger geweigerd had zijn
burgerzin op prijs te stellen. Maar hij was geen man van rancune, een mensch heeft
zoo zijn point d'honneur.
De notaris vertelt dat aan den burgemeester en hij vertelt dat op den Kunstkring.
De Kunstkring is een overblijfsel uit den tijd dat hier een echte kunstschilder
woonde. De Vries heette de vent, zijn dochter schreef gedichten. Eenmaal in de
week komen de leden bij elkaar in de achterzaal van café Spark, alwaar de een of
ander een voordracht houdt, waar gekletst wordt, geschaakt, en de kunstproducten
der vervende leden geestig becritiseerd. Want werkende leden zijn er ook nog.
Zeker, de kunstschilder had, nadat hij twee maanden van de door hem zelf
opgerichte vereeniging lid was geweest, met kennerlijk genoegen zijn lidmaatschap
opgezegd, en was een half jaar later uit Stillendam verdwenen, maar anderen
hadden zijn plaats ingenomen.
Het meest op den voorgrond tredende lid is wel de Zwaan uit den
goudsmidswinkel. De Zwaan is beroemd om zijn schilderkunst en om zijn drie
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dochters, waarvan er twee zingen en één verzen zegt. De Zwaan is harig en lang.
Hij draagt een bruin manchester jasje en een grooten zwarten hoed. Hij schildert
zee- en boschgezichten, alhoewel hij nog nooit de zee, noch een bosch gezien
heeft. Maar hij behoeft de uiterlijkheid der dingen niet te observeeren, omdat hij
gewend is het innerlijk der dingen weer te geven.
Kunst die je hoort, staat niet zoo hoog aangeschreven als kunst die je ziet. Beter
nog, kunst die kan worden opgehangen.
Daar heb je nou bijvoorbeeld die Adam en Eva van de Vries. Het doek is eigendom
van den Kring, een geschenk van den maker. Het is twee meter hoog en anderhalve
meter breed.
Er zijn Kunstkringleden, die er graag een gordijn voor zouden willen, zulks met
het oog op de dames. Zoo heelemaal zonder iets áán, nietwaar....
Maar zeggen durven ze het niet, ze zijn veel te bang, door de Zwaan als
onkunstzinnig te worden gedoodverfd.
Spark hangt er een lap landhuisstof voor, zoodra de Kring uit de zaal verdwenen
is, omdat de Christelijke School-Vereeniging, en nog een paar andere, die in de
zelfde zaal vergaderen, er aanmerking op hebben gemaakt. Nu, heelemaal ongelijk
hebben deze zuiveraars niet. Want voor onze moderne oogen heeft een fatsoenlijke
Adam op een fatsoenlijke Adam en Eva, vergeten zijn geitevel om te slaan. Doch
déze Adam heeft interlock en smoking vergeten. Het is inderdaad een beetje liederlijk.
Over Eva behoeft in dit verband niet gesproken te worden, daar een naakte vrouw
er altijd minder naakt uitziet, dan een vrouw in evening-dress. Bij déze figuur valt
dus zelfs moreele winst te boeken.
Jan Jacob van der Lee beweert dat de Vries het stuk speciaal gemaakt heeft om
het cadeau te doen, en er den Kring eeuwig mee voor schut te zetten. De leden
zouden immers veel te bang zijn, om een heusch schilderij met den bijl te bewerken.
Maar Jan Jacob is abnormaal.
Jan Jacob heeft drie jaar op de Haagsche Academie gestudeerd, maar zijn vader
was een zuiplap met permissie gezegd. Je kunt het aan den jongen merken. Hij is
driftig, in zich zelf gekeerd en achterdochtig.
De jongen kwam, toen zijn vader was dood gevallen - de man stond dronken op
een trapleer in zijn winkel - uit den Haag terug, en zette de nering voort. Zijn moeder
en hij moesten immers leven? Maar drinken doet hij toch nooit, daar is hij van
geschrokken. Een rare vent....
Maar waarom wordt zoo'n type lid van den Kunstkring?
Ach, ieder mensch heeft verzet noodig. En hij is niet beter dan de anderen. Hij is
óók maar een dilettant, hij staat gewoon achter den toonbank, of werkt in het pakhuis,
en alleen in zijn vrijen tijd schildert hij. Een échte schilder heeft onder de bruggen
van Parijs geslapen en lijdt armoe op een zolderkamertje. Die verzaakt zijn roeping
nooit.
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En dan, er wordt op den Kring vaak geschaakt, en dat doet Jan Jacob veel en graag.
Hij beschouwt schaken als een soort cursus in zelfbeheersching, en aan dat laatste
mankeert het hem nog al eens.
Hij speelt het meest met den gepensionneerden kapitein Faber, een zwijgzaam
man met een slordigen knevel onder een grooten scherpen neus. De kapitein geeft
niets om kunst, zoo slecht moet je niet van hem denken. Maar het heeft op den
Kring iets van een sociëteit, alleen de vrouwen houden de illusie onvolmaakt volgens
zijn zeggen, omdat je nooit een goede mop kwijt kunt. En de burgemeester komt
er, de notaris, en nog een paar andere notabelen. Daarenboven houdt hij den jongen
van Bram van der Lee graag in de gaten, er zìt wat in dien jongen. Hij heeft al twee
maal gezegd, dat Jan Jacob maar moed houden moest, je komt verdomme nog es
goed weg....

IV
In het laatst van September betrekt de familie Vossius Huize De Waan. De oude
heer is niet veel te zien; hij werkt of leest meestal op zijn kamer, of wandelt door
den kalen tuin, die van een muur zorgvuldig omgeven is.
Zijn dochter dwaalt, vergezeld van haar grooten hond vaak uren lang door den
polder, of slentert langs de oude grachten. In haar koele oogen is haast altijd een
weinig spot, ze wordt niet populair.
De zoon van den burgemeester tracht vergeefs met haar in kennis te komen.
Verdraaid nog toe, die lui ontvangen niet, hoe moet je dat aanleggen. En al heeft
haar oude heer rust noodig, zíj toch niet.
Dat afgezette kereltje kende hij wel; een beste vent, maar een beetje wild, een
beetje onvoorzichtig. Ze is anders verduiveld knap, die Lucia....
De dagen duren lang in een kleine stad, vooral als je naar niemand toe wilt gaan.
Er zijn boeken, er is de radio, er is de polder waar je in dwalen kunt, er is altijd iets,
dat je met de meiden bespreken moet. Maar dat alles kan geen leven vullen. Als je
vader nu maar niet zoo gesteld was op je aanwezigheid, kon je eens wat meer met
de auto weg....
In den Haag verlangde je naar rust, naar eentonige stilte, en hier zou je uit tea-en
willen, en een vriendin hebben om mee te kletsen.
Neen, Lucia vindt hier de rust niet die ze zich gedroomd had. Ze dacht goed te
weten wat ze deed toen ze hierheen ging, ze hield de waarschuwingen van haar
vader voor overdreven. Ze had immers haar honden, haar vreugde in stille dingen.
En ze had haar trots.
Dat alles overdenkt ze op een stillen nazomeravond; de zon gaat rood en
geheimzinnig onder; de koele nevelige lucht belooft een nieuw seizoen. Er liggen
al massa's gele bladeren op de vest; het carillon tinkelt lief en onbenullig boven een
kudde doodsche, roode daken.
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Hier is het leven niet, en hier is de rust niet. Trekken van de eene stad naar de
andere, dat beteekent misschien wel rust. En zoo dat niet genezen kan, dan toch
wel verdooven.
Als ze de walbocht doorgaat, gromt haar hond, hij ziet blijkbaar iets verdachts.
Haar oogen zoeken de oorzaak daarvan: beneden aan den waterkant zit iemand
te teekenen.
Zeker eentje van den Kunstkring. Ze heeft van die instelling gehoord, ze heeft
een verzoek ontvangen om lid te worden. De kunstlievende leden bepalen zelf hun
jaarlijksche bijdrage. Er zijn dus ook kunst-schéppende leden. Ze blijft staan op het
wandelpad boven hem. Hij is jong en nu juist niet mooi. Zijn neus is te groot. Zijn
haar is donker en stug, de bewegingen van zijn hand schijnen onbeheerscht. Hij
heeft niets van een provinciaalsche plaatselijke beroemdheid.
Langzaam daalt ze door het hooge gras naar beneden. Hij moet haar allang
hebben opgemerkt, maar hij toont het niet.
Als ze vlak bij hem is, kijkt hij op. Ze staat hooger dan hij, en zijn blik glijdt langs
haar naakte enkels, langs haar nauwen rok, langs haar spitse borsten, prijsgegeven
aan het zorgvuldig verraad van haar strakke, gele trui. Ze voelt zich beleedigd door
die onbeschaamde reis, maar als hij haar aankijkt, ontmoet ze een mensch zooals
zij zelf, een mensch die tegen zichzelf verdeeld is, die eenzaamheid kent,
teleurstelling en moeizaam beteugelde drift. Rust? Neen, rust zeker niet. Toch, als
haar hond grommend op hem af komt, behoeft hij alleen maar het dier aan te kijken,
en het wordt stil. Hij glimlacht, klapt zijn schetsboek dicht, en staat op. Hij zegt dat
je honden gemakkelijker bedwingt dan menschen. Dan knikt hij, en gaat met groote
stappen naar boven.
Zoo verloopt de kennismaking van Jan Jacob met Lucia. En vanaf dat oogenblik
neemt de onrust die wij gewend zijn liefde te noemen, bezit van hun beider hart. In
de volgende dagen vraagt Lucia het kamermeisje uit over Jan Jacob. Ze laat zich
inlichten over zijn leven, over zijn teleurstelling, en besluit toch maar eens naar een
Kunstkring-avond te gaan. Ze is het zich nog niet bewust, maar er is een zekerheid
in haar, die ze als onbestemd geluk ervaart, dat het goed zou zijn met Jan Jacob
aan één tafel te eten, en met hem te liggen in hetzelfde bed.
Jan Jacob loopt dien avond haastig naar huis, en urenlang verwondert hij zich
dat een vrouw zóó rank kan zijn. Zijn handen trachten tevergeefs de lijnen terug te
vinden van haar hooghartig gezicht, van haar heupen, haar borsten. Neen, het gaat
niet. Rijk is ze, schatrijk. Dat beteekent, dat ze tot een andere wereld behoort, een
wereld, waarheen te reizen onmogelijk is. En dan, er is nog een verknoeide opleiding,
een kleine winkel en een geschonden naam. Ze past niet in het plan, geen enkele
vrouw past in zijn plan, maar zij wel allerminst.
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Hij wordt misschien wat eenzelviger, hij vloekt een paar keer meer op een dag, maar
daar blijft het bij.
Maar triester dan ooit schijnt hem dit jaar de herfst; 's avonds dwaalt hij in zichzelf
gekeerd langs de duistere polderpaden, of rookt een pijp in de woonkamer van het
stoomgemaal. De machinist is een vriend van hem, en het doet goed te luisteren
naar het dreunen van de machine, en het ruischen van het water.
In den winkel hoort hij wel eens iets over haar: dat haar vader bedlegerig geworden
is, en dat ze toch vaak uitgaat met de auto. Dan heeft ze een lange japon aan, en
een bontmantel. En dat de zoon van den burgemeester lid van den Kring geworden
is, omdat hij een oogje op haar heeft.
De kapitein is ook een keer in den winkel geweest, om hem te vertellen dat ze
naar werk van Jan Jacob heeft gevraagd. De kapitein heeft haar een portefeuille
teekeningen mee naar huis gegeven, en die een paar dagen later op haar verzoek
persoonlijk terug gehaald. Toen heeft ze gezegd dat ze belang stelde in alles wat
kunst was, maar dat ze den Kring maar een belabberde beweging vond. Nou, daar
heeft ze gelijk in, 't is een reuze geschikte meid.
De kapitein vraagt waarom Jan Jacob nooit meer komt.
Deze ontwijkt de vraag, en de kapitein schijnt dit niet te merken, maar als hij
weggaat, geeft hij een goeden raad:
‘Laat je nooit door een meid uit je stelling drijven. Denk er aan jongen, ze is toch
onbereikbaar. En waarom zou je je leven verknoeien om een vrouw? Ze zijn het
niet waard, heusch, ze zijn het niet waard. Ik weet er alles van....’
Jan Jacob antwoordt niet.
Soms verteert hem een groote jaloezie. Dan stelt hij zich voor dat ze uitgaat met
een ander, dat de een of andere rijke nietsnut zijn hand op haar naakten rug legt,
terwijl ze met hem danst.
Dan maakt een machtelooze woede zijn stem schor. Lang zijn de nachten waarin
de slaap niet komen wil; soms huilt hij als een kind, en zegt haar naam vele malen.
Hij wil haar niet meer zien, hij ontloopt haar; als hij haar op straat ziet aankomen,
keert hij om. Maar daarom mag hij toch wel een enkelen keer gaan schaken? Ze
komt immers maar zelden op de Kring-avonden? Maar den eersten den besten keer
dat hij op den Kring komt, is zij er ook. Ze is schijnbaar in een zwaarwichtig gesprek
gewikkeld met den notaris; zoo nu en dan dwalen haar oogen achteloos naar het
tafeltje, waaraan Jan Jacob en de kapitein zijn gaan schaken. Na een poos maakt
ze een eind aan het gesprek en slentert naar de spelers. De kapitein staat op; hij
buigt correct, en stelt zijn tegenstander voor. Het is prettig voor Lucia om te bemerken
dat Jan Jacob het spel der omgangsvormen kent: hij doet geen poging haar de hand
te drukken, als hij ziet, dat zij de hare niet aanbiedt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

280
De kapitein haalt een stoel.
En dan spelen ze verder. Tegen alle wet en regel in, wint Jan Jacob; de verliezer
weet nog haastig zijn verdomme in deksels te veranderen. Als de partij uit is, wil
Lucia met den winnaar spelen. Jan Jacob weigert; het is grof, maar ze doet of ze
niets gehoord heeft, en zit al tegenover hem.
Het is spoedig duidelijk dat ze winnen zal. Haar slanke vingers hanteeren speels
de stukken, maar hun bewegingen zijn feilloos. Eenmaal tijdens de partij kijkt Jan
Jacob naar het wonder van haar gezicht; haar oogen zijn vol aandacht op het bord
gevestigd, maar ze slaat ze langzaam naar hem op, en dan vluchten de zijne terug
naar het verloren spel. Na een poos geeft hij het op. De kapitein grapt dat niemand
het tegen een vrouw met zulke schoone handen uit kan houden, die leiden de
aandacht af. Het is dan ook niet heelemaal eerlijk toegegaan.... Maar dan gaat Jan
Jacob staan. Er gebeurt iets in hem, de spanning wordt te groot. En hij belijdt
plotseling zijn liefde, zijn wanhoop: ‘Neen, kapitein, dat is het niet. Maar dat ik die
handen nooit grijpen zal, dát is het.’
Lucia beweegt spottend haar schouders.

V
Vanaf dat oogenblik is hij weer gelukkig. Ach, misschien is dit het woord niet. Maar
het is niet moeilijk meer om te leven. Hij durft haar weer aan te zien, hij loopt niet
meer voor haar weg.
Maar schaken doen ze niet meer.
Het raakt bekend, dat hij verliefd op haar is. Er worden grappen over verkocht,
en ook de zoon van den burgemeester hoort er van. Op het gebruikelijke
Oude-Jaarsavond-bal danst de charmante jonkheer vaak met Lucia, en vertelt het
als een heel goede grap, dat ze ook aanbidders heeft onder de kruideniers. Ze lacht
schamper, maar voordat het bal ten einde is, heeft ze tegen den burgemeesterszoon
een even schamper neen gezegd.
Het is nu volop winter, en in den avond.
Jan Jacob loopt met groote passen langs den Singel. De sneeuw blinkt in het
maanlicht, er is bijna geen wind. Hij is van plan nog even naar het gemaal te gaan,
het is nu in den polder mooier dan ooit.
Juist als hij het smalle dijkpad wil opgaan, ziet hij dat een vrouw hem tegemoet
komt. Hij weet onmiddellijk: Het is Lucia, geen vrouw is zóó slank. Ook zij is verrast,
maar ze herstelt zich het eerst, en wanneer hij haar voorbij gaat en zijn hoed afneemt,
noemt ze hem bij zijn voornaam. Ze staan beide stil, en kijken elkaar aan. Jan Jacob
haalt diep adem, hij voelt zich moe. Waarom dit nog, het is overbodig....
‘Is het werkelijk waar, Jan Jacob, dat je van me houdt, dat je me lief-
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hebt?’ Ze zegt dat liefhebt heel langzaam, het wordt een geweldig woord daardoor.
Haast fluisterend komt zijn antwoord: ‘Ik heb het toch zelf gezegd?’
Haar oogen blijven een raadsel.
Als peinzend praat ze verder. ‘Je bent arm, Jan Jacob, je hebt een vrouw niets
aan te bieden, en zeker mij niet....’
Ze kijkt hem niet aan als hij haar antwoordt, dat hij inderdaad niets aan te bieden
heeft, maar dat hij ook geen enkele poging daartoe gedaan heeft. Maar daarom
schaamt hij zich nog niet omdat hij haar liefheeft.... En hij hoopt, dat ze het hem niet
kwalijk neemt als hij verder gaat.
Ze schudt van neen. ‘Maar je moet nog eenmaal met me schaken, Jan Jacob,
dat zul-je me toch niet weigeren.’
Dien nacht kan hij niet slapen. Traag gaan de uren. Het carillon tinkelt kwartier na
kwartier, maar hij hoort het niet. Rusteloos keert hij zich om en om. Waarom speelt
ze met hem? Is het dan nog niet genoeg geweest?

VI
Ze zitten nu tegenover elkaar. Tusschen hen in ligt het schaakbord.
Er zijn veel bezoekers dien avond, want een jonge dichter die om kwart over
negen met de bus mee moest, heeft een schoon betoog gehouden. Geen mensch
heeft er iets aan gehad, altijd gesteld dat dit mogelijk was, maar de plaatselijke pers
kan tenminste met vele gevoelvolle zinnen over het locaal cultureel peil, de
zelfgenoegzaamheid der burgerij verstevigen.
Lucia draagt een blouse van zwarte, zeer opengewerkte kant, haar schouders,
haar armen en haar rug zijn er een bijna prijsgegeven geheim in. Zorgvuldig schikt
ze het lange zwarte poney-haar over haar voorhoofd heen. Haar mond is rood in
haar bleek gezicht.
‘Jan Jacob, ik wil vanavond met je spelen om een prijs. Ikzelf ben die prijs.’ Haar
rechterhand legt ze naast het bord: ze deponeert den inzet.
Jan Jacob wordt wit. De ontroering en de angst maken hem stom. Hulpeloos kijkt
hij haar aan, maar zij beantwoordt dien blik, alsof ze juist met hem over het weer
spreekt.
‘Durf je niet, Jan?’
Nu zegt ze Jan. Alleen moeder noemt hem zoo.
‘Durf je niet? Is de prijs te groot?’
Onverschillig kijkt ze toe, als zijn bevende handen de stukken klaarzetten, eerst
voor haar, en dan voor hem.
Ze heeft niet zacht gesproken, enkelen hebben het gesprek gehoord, en brengen
het over aan de andere aanwezigen.
Eerst gelooft niemand het, maar één blik op de spelers is voldoende om
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het waar te maken. Ze vragen zich af of ze gek geworden is. Alle gesprekken
verstommen. Het is romantischer dan op de film. En het is onzinnig. Het is nog laf
bovendien, ze wint immers altijd, Jan Jacob is een zwak speler....
Ze gaan zwijgend om de spelenden heen staan. Zoo nu en dan wordt er
gefluisterd, en een jonkheer kijkt smalend naar een bleek, vertrokken jongensgezicht.
Maar ook hij vindt dat de grap te ver gaat. Overigens kunnen ze allebei naar de hel
loopen. Als ze maar niet denkt dat hij om haar ergens vandaan zal blijven, ook al
is het nóg zoo'n burgerlijk zootje.
Na verloop van eenigen tijd staat Lucia duidelijk op winst. Jan Jacob's hand beeft
niet meer, hij zal spelen tot het einde.
Het fluisteren rondom hen wordt sterker. De spanning begint te breken. Zie je
wel, ze zette immers niéts op het spel?
En dan gebeurt het.
Lucia zet haar Dame voor den ongebonden vijandelijken toren; haar gezicht blijft
onbewegelijk. Ze vergt het offer van Jan Jacob's eer. Nooit zal hij de held zijn van
geringe afkomst, die de adellijke jonkvrouw door durf en onverschrokken moed
veroverd heeft. Ze schenkt zich ten aanschouwe van iedereen weg.
De kapitein vloekt. Dus tóch. Allemachtig nog toe, wat een satansche meid....
Jan Jacob beweegt zich niet, en hij kijkt niet op. Hij ziet er moe uit. Lang staren
zijn oogen naar het bord. Dit geluk is te groot. En er is nog een laatste drift van
woedend verzet. Nu begrijpt hij haar. Ze heeft hem tot zich opgeheven.
Ze zou dit spel nooit met hem gespeeld hebben, als hij niet vrijwillig de spot van
de geheele stad over zich had heengehaald, omdat hij zijn liefde voor haar niet
langer verzwijgen kon.
Lucia wacht. Haar hand ligt nog altijd naast het bord. Niemand van die om haar
heen staan, weet hoeveel het voor haar beteekenen zou, als Jan Jacob weigerde.
Hij kan de held worden, hij kan het bord omverwerpen. Dan heeft hij verloren, maar
ook zij. Al den tijd dat hij met haar speelt, heeft ze zijn lijden geweten, en beseft,
hoe lief ze hem heeft.
En daarom durft ze niet langer wachten. Ze kijkt naar hem op, en ook Jan Jacob
maakt zijn oogen los van het bord. En alleen hij ziet haar hulpeloosheid. Haastig
slaat hij haar Dame.
Ze zegt te willen spelen tot het mat, en één voor één geeft ze haar officieren over,
en pas als de beslissende zet gedaan is, schuift ze haar smalle, haar wonderlijk
smalle hand naar haar liefste toe.
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Kroniek
Arthur Eloesser †
Vele jaren hebben de lezers van Elsevier's het voorrecht genoten in dit tijdschrift
opstellen te vinden over kunst in het algemeen, beeldende kunst in het bijzonder,
van de hand van een zekeren Marius Daalman, en slechts enkele ingewijden hebben
geweten dat zich onder dezen schuilnaam, in verband met de omstandigheden in
Duitschland verborg: Dr. Arthur Eloesser, eenmaal een van de twee of drie
toonaangevende critici van Berlijn. Nu hij in Februari j.l. op 68-jarigen leeftijd
overleden is, behoeven we dit geheim niet langer te bewaren, al verschijnt het essay
over Lucas Cranach in dit nummer nog onder het oude pseudoniem. Het openbaren
van den naam, waaronder hij in het kunstzinnig Duitschland van vóór-den-oorlog
hoog aanzien genoot, is op deze plaats vrijwel het eenige wat wij voor zijn
nagedachtenis kunnen doen. Een zeldzaam begaafde, een haast onbegrijpelijk veel
omvattende geest, en een evenredige werkkracht. Een eenigszins volledige
opsomming van alles wat door de jaren heen met Duitschen ernst, maar met de
luchtigheid en het evenwicht van den klassiek Franschen stijl aan zijn brillante pen
is ontbloeid, zou bladzijden vullen.
Dr. Eloesser was philoloog, bekend linguist, en bewoog zich als kunstredacteur
van de ‘Vossische Zeitung’ met zijn kennis van zaken, fijne intuïtie en gezonden
humor zoowel op het gebied der letteren als op dat der beeldende kunsten; van al
wat hij schreef ging de inspiratie uit, die een onmiddellijk contact schept en den
verwanten geest ruime perspectieven opent. Aan de ‘Vossische’ had hij een machtige
positie en wist er gebruik van te maken. Toen eens een schuchtere jongeman hem
zijn roman in twee deelen aanbood en het handschrift op zijn tafel achter liet, werd
deze nog vóór hij het gebouw verlaten kon hebben, teruggeroepen: de roman was
al aangenomen. Onder dankbetuiging. De jongeman was Georg Hermann en de
roman heette: ‘Jettchen Gebert’. In die dagen ook publiceerde de ‘Vossische’ in
feuilletonvorm Herman Robbers': ‘De gelukkige familie’ en ontstond de groote
vriendschap tusschen deze beide schrijvers, waaraan Robbers bij de kentering der
tijden in Duitschland, naar zijn aard, metterdaad trouw bewees.
Eloesser's groote liefde had de vereeniging der kunsten: het tooneel. Hij maakte
een glansperiode, die tientallen jaren stand zou houden, niet alleen mee, hij nam
er keurend, schiftend en steunend, volledig deel aan. Josef Kainz was zijn intieme
vriend. Diens ‘Briefe an seine Eltern’ werden door hem uitgegeven. Toen Dr. Otto
Brahm in het Lessing-Theater, met Bassermann, Else Lehmann, Agnes Sorma e.a.,
zijn klassiek repertoire opbouwde, Hauptmann met ‘De Wevers’ debuteerde, toen
Reinhardt in het ‘Kleines Theater’ met ‘Nacht-asyl’ zijn eerste regie-wonder volbracht
en er zelf op onvergetelijke wijze de rol van den ouden Luka in vervulde, stond dag
en nacht Eloesser op de bres. Hij kon, zei men, een talent maken en breken, maar
hij
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heeft er ongetwijfeld meer gemaakt, dan met zijn milde ironie over menschelijke
tekortkomingen gebroken. Hij werd het ook niet moe. Een charmant boekje over
Elisabeth Bergner uit de latere jaren bewijst het. ‘Onkel Elo’ heette hij toen.
Onder zijn vrienden nam Thomas Mann een voorname plaats in. Ook daarvan
getuigt een boek ter eere van Mann's 50sten verjaardag - in 1925 - door hem bij
Fischer uitgegeven. Er zijn uit dien tijd, die zoo plotseling en fataal een afgesloten
‘verleden’ werd, weinige groote namen te noemen wier waarde hij niet ontdekt heeft,
menigmaal vóór anderen. Wie met Eloesser bij een groote ‘première’ door de
corridors wandelde, voelde zich als opgenomen in een bepaalde sfeer, zoo eerbiedig,
maar niet minder hartelijk, groette men - van de prominenten tot den minsten
suppoost - dien kleinen Joodschen criticus, liet men hem passeeren als een vorst.
Eloesser is in Berlijn gebleven, nadat de voor de kunstenaars onuithoudbare
toestanden en verhoudingen de meesten zijner vrienden en rasgenooten hadden
doen uitwijken. Aan de Dahlmannstrasse, waar hij toen woonde, werd, zonder
overgroote fantasie, zijn Hollandsch pseudo ontleend. Zijn levenswerk ‘Die Deutsche
Literatur vom Barock bis zur Gegenwart’, een standaardwerk - het fonds dat hij zijn
gezin hoopte na te laten - verscheen juist te laat compleet; het verloor zijn
bestaansrecht en voor het oogenblik alle mogelijkheden. Voor ‘Elsevier’ schreef hij
afzonderlijk een klein handboek: ‘De Duitsche litteratuur sinds 1880’, door Martha
Bosman-Leopold, evenals al zijn opstellen in dit tijdschrift, voortreffelijk vertaald.
Het lot van zijn levenswerk en al het overige knauwde zijn zwakke gezondheid meer
en meer. Maar hij bleef zijn stad trouw. Hoe had hij, die dat mooie boekje: ‘Die
Strasse meiner Jugend’ over haar schreef, haar anders kunnen verlaten dan
opgeroepen door den dood.... ‘Berlin, Berlin, du dauerst mir!’ Het is het motto van
Gerhart Hauptmann, dat we vóórin dit boekje vinden. Een reis naar Palestina - het
beloofde land, dat hij ‘met zijn oogen zag’ maar nauwelijks ‘binnenging’ - want hij
lag maanden ziek in Haifa - een uiterst bezwaarlijke thuisreis naar een ziekenhuis
in.... Berlijn. Daar is hij Herman Robbers snel gevolgd. De kunstbevolking van
Duitschland - voor zoover nog ontvankelijk - mist in hem een voornamen en
beminnelijken geest, de Kunst met groote K een hartstochtelijk vriend.
TOP NAEFF

Beeldende kunsten
Johan Thorn Prikker
bij Nieuwenhuizen Segaar, Den Haag
Het werk van Thorn Prikker blijkt ook na zijn dood het publiek niet te boeien. De
tentoonstelling was nochthans interessant genoeg. Ze bevatte werk van 1886 tot
1906, vooral '86 tot '96 was goed vertegenwoordigd. Niet alleen de ontwikkeling
van een begaafd kunstenaar is te zien, maar een merk-
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waardige tijd is juist in die jaren zichtbaar in gisting. Dergelijke tentoonstellingen
herinneren daar weer aan. Elk jaar is in sterke mate anders dan het voorgaande.
Men kijkt niet alleen naar een schilder, maar men wordt telkens herinnerd aan het
complex der kunsten, aan de muziek, de literatuur, de maatschappij. Elk werk roept
verbanden op. Hoe werkte Toorop in die jaren, der Kinderen, Roland Holst, Verster,
hoever was Vincent, wat las men, welke muziek hoorde men. Deze jaren zouden
veel meer cultureel bekeken moeten worden dan tot nu toe is geschied en het zou
verrassend zijn hoeveel vergeten schoonheid, hoeveel mystische werkingen van
beteekenis aan den dag zouden komen. Het is een rijke tijd geweest, dit voorspel
der kort daarop volgende aanzienlijke verwarring, waarmee wij echter als nooit te
voren weer midden in de branding des levens zijn gekomen en waarin het besef
van de hoogste mogelijkheden wakker is geworden.
Het kan wel zijn, dat juist door dat bijna overdreven evocatieve van de kunsten
uit die jaren, die kunsten te weinig op zichzelf kunnen worden bekeken en te veel
in verband staan met andere dingen. Het kan wel zijn, dat door dit kennelijk gebrek
aan gezondheid (ziek zijn was een cultus geworden, een met voorliefde
aangekweekte, onderhouden en aangeprezen toestand), de kunst uit die jaren
moeilijker is dan andere, moeilijker te verstaan, omdat ze niet regelrecht, maar langs
verfijnde omwegen, langs fijne vertakkingen van het zenuwstelsel en met behulp
van talrijke associaties, haar werking uitoefenen moet. Daarmee is deze periode
niet verworpen, integendeel. Het is een zeldzaam bewogen en rijk verweven tijd,
maar het is wel een moeilijke tijd voor den mensch van nu, die veelal niet meer over
de draden beschikt, die het contact kunnen bevorderen. Die Maeterlinck niet meer
leest, de muziek van Wagner ontgroeid is en alle spel met symbolisch-mystische
motieven verdacht is gaan vinden en met psycho-analytische overdenkingen critisch
onderzoekt of alleen in grove politieke uitingsvormen accepteert.
Dit moge een poging tot verklaring inhouden van de afwezigheid van aandacht
van het gemiddelde publiek, voor den beter toegerusten beschouwer is het geen
excuus. Vooral mag het bevreemden, dat onze musea, zonder uitzondering,
verzuimen om deze periode 1885-1900, waarin ook Thorn Prikker een belangrijk
aandeel had, behoorlijk tot haar recht te doen komen. Wie zich eens goed zou willen
documenteeren over dezen tijd, zou groote hiaten ontdekken. Thorn Prikker komt
er al heel slecht af. Vrijwel alles wat op deze tentoonstelling te zien was ontbreekt
in de musea met representatieve exemplaren, die een behoorlijk overzicht moeten
geven. Hier is werk te doen, dat eenvoudig niet gebeurd, omdat er geen wezenlijke
aandacht voor is. Het ligt te veel voor de hand waarschijnlijk, het is ook te gemakkelijk
te bereiken en zou weinig onmiddellijk succes oogsten. Er zijn geen tonnen voor
noodig. Een bescheiden budget is in staat om niet alleen van Thorn Prikker, maar
van zijn geheele begaafde generatie een geheel bijeen te brengen, dat in de
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kunstgeschiedenis ongetwijfeld moet worden aangemerkt, als een der
merkwaardigste perioden van afsluiting en ontwikkeling, die na een halve eeuw nog
lang niet uitgewerkt blijkt, maar voortgaat. Moeilijk, bewogen, diep vallend bijwijlen,
koortsachtig, apathisch. Maar gestaag, onweerstaanbaar en geruggesteund door
het ontdekte gebied der groote stijlperioden.
De tentoonstelling zelve. Uit '86 een kinderkopje in sanguine, Thijs Marisachtig
en in den trant van Carrière, droomerig en fijn. Uit '87 en '88 schilderijen (o.a. de
schaatsenrijder), die de kleur als sensatie geven, een verhevigd impressionisme,
waarin (als bij Verster) de kleur bijwijlen visionnaire werking krijgt en de vorm
verdampt. Een breed gedaan heuvellandschap uit '87 is sterk van visie, grootsch
en stil, Een natuurindruk, aangelegd op het verhevene en sombere. Hieruit kan alles
verwacht worden. Uit '89 dateert de Christus (olieverf). Een werk, moeilijk om van
te houden, maar geladen van groezelige kleur en van vlakverdeeling sterk
vereenvoudigd. Een merkwaardig werk door de erotische bijsmaak. De bloederigheid,
het vleezige en harige wekken de aandoening van een wonde. De vaagheid is
slechts oogenschijnlijk. Alles is op zijn plaats; in de houding van den kunstenaar is
echter weinig reserve. Het is een zich gevend en uit zijn wonden openlijk bloeiend
gemoed. Niet de Christus, de Verlosser, maar de zondaar. En niet de belijder van
zonden, maar de bedrijver. Dat een kunstenaar in ons land de Christus toen zoo
schilderde, is niet alleen picturaal, maar als voorbeeld van een bepaalde emotioneele
gesteldheid en houding, van beteekenis. De oude kerksche opvatting, de bloedelooze
conventie van den edelaardigen, strikt ethischen Christus is voorbij. Wat er voor in
de plaats is gekomen, is onduidelijk, vaag, maar met een duidelijken inslag van het
erotische, dat altijd zoo dicht bij het religieuze is gelegen. Prikker heeft die religieuze
en erotische vermenging behouden. Er zijn wonderbaarlijke aanloopen, stijgingen
in zijn werk. Maar het blijft preludeeren. Typeerend zijn de vaak phallische
vervormingen van boomen, speren e.d. Zijn religieuze landschappen zijn een
wonderlijk vervloeien van de vormen. Dieren, menschen en planten gaan in elkaar
over. Door alles heen doet zich gelden een herkenbaar tafereel van de aarde, maar
men weet bij Prikker nooit waar men tenslotte aan toe is. Prachtige fragmenten zijn
er overal te ontdekken. Het geheel is een soort alchemie van kunstmiddelen en
stijlen. Hij moet geestelijk een zeer fijn verteeringsproces hebben gehad. Het zou
de moeite loonen eens de woorden te vinden, die de teekeningen uit dezen tijd
precies omschrijven. Er zit iets in van een verrotting, iets van de mycelen in
boschgrond waar hier en daar de paddestoelen uit opkomen, een randgebied van
plant en dier. Prikker's werk in deze jaren is stellig een randgebied van stijlen.
Het is niet doenlijk alles te noemen. Maar wel wil ik uit 1893 de apostelkoppen
vermelden (met O.I.-inkt en potlood), die onmiddellijk genoemd dienen te worden
in verband met werk van Toorop. Welk museum toont
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ons uit dien tijd hoe dicht alles daar bij elkander ligt, hoezeer men op elkander in
werkte? Men kieze van Toorop uit 1893 ‘de zang der tijden’, met dat doorloopen
der lineatuur over het kader heen en het is duidelijk, dat Prikker op analoge wijze
heeft gewerkt.
De groote groep der teekeningen met gekleurd krijt (1894, '95, 1904, tallooze
routes de Dalhem, Les Xhorres) brengen het diviseeren van kleur-lijnen op heel
aparte wijze. Toorop diviseert in '87, '88, ook nog in 1907. Vrij lang heeft dit
doorgewerkt. Bij Prikker is het heel apart. Men denke ook aan Vincent van Gogh
en zijn Fransche werken (o.a. omstreeks 1890). Het is een tot nu toe in de afleidingen
nog slecht gedefinieerde werkwijze, het met geschilderde of geteekende streepjes
wekken van beweging in kleur. Het is door het pointilleeren/diviseeren beïnvloed,
maar niet hetzelfde (zie Seurat, Signac). Bij Vincent komt het tegemoet aan zijn
uitingsdrift, aan de lyriek van zijn heftige emoties. Het is een zeer persoonlijke
schriftuur voor zeer persoonlijke belevingen. Bij Prikker is het minder heftig en minder
belast met subjectieve gevoelens. De kleurindrukken van landschappen zijn hier
omgezet tot een stroomend beweeg van wemelende kleuren als fonteinen, heerlijk
om naar te kijken. Het is wel een uniek moment, waarin dit mogelijk is geweest, een
zoo los van het gegeven komende aesthetische ervaring. Hier en daar is de aanloop
(de boschweg, een akker, een vijver) nog goed te herkennen. Maar evengoed is te
zien hoe domineert het zoeken naar een opzichzelfstaande schriftuur van streepjes,
die korter of langer, dicht op elkaar, buigend, wentelend, tot vlammen soms
uitlaaiende stroomen, k l e u r e n b e w e g i n g t o t e e n e e n h e i d maken. Hij
observeert de wereld in kleur en beweging, zooals Debussy het in geluid heeft
gedaan, met zijn particuliere gevoelens op den achtergrond. Een observeeren dus
(impressie), dat niet genoteerd wordt, maar omgezet tot muziek of tot kleur-beweging.
Men heeft ten onrechte de muziek van Debussy in den regel in verband bekeken
met het impressionisme der schilderkunst. Geheel ten onrechte, omdat het naar
eigen klankwetten componeeren der muziek een veel sterker begrip en erkenning
van het compositie-element vergt, dan ooit bij de impressionistische schilders is te
ontdekken. Veeleer komt men er toe aan C é z a n n e te denken, met zijn
compositorische verlangens en het zoeken naar den puren schilderijvorm. Ook
S e u r a t komt in aanmerking, alsook deze teekeningen van T h o r n P r i k k e r .
Het is in zijn soort verwant aan hetgeen Debussy in de muziek deed. Nog sterk
verbonden met de impressie, maar toch reeds daarboven uit, toch reeds tot een
zelfstandiger en vrijer vorm gekomen, waarin het echte impressionisme reeds
overwonnen is.
Zoo was er meer, dat in deze losse notities slechts even aangestipt en niet
uitgewerkt is, maar dat voor den belangstellenden mensch wellicht aansporing kan
zijn bij een volgende gelegenheid aandacht te besteden aan een periode, die vol
sterke impulsen is geweest.
A.M. HAMMACHER
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Wat ik zag te Londen
In de Wallace Collection zag ik de Guardi's en Canaletto's, ja, immers uitstekend!
Hoe kundig die architectuur - en daartusschen 't Venetiaansche water, met de booten
en het menschengewemel, hoe geestig van toets en fijn van kleuren, maar.... waar
moet ik 't eerst naar kijken? - ben ik niet eer perplex als ontroerd? - dus ga ik verder
en 't oog komt tot rust, bij een Boursse die aan Vrel doet denken, en aan een vroegen
Thijs Maris, in grijzen en bruinen, van een lichte melancolie. Er ligt een kind in de
wieg. Neuhuys zou eenige eeuwen later zoo'n kinderkopje mooier hebben
geschilderd, levendiger, voortreffelijker gemodelleerd. Er zit een vrouw wat somber
te kijken naar de pan op 't vuur - de gedachten vér - misschien heeft Boursse die
schilderij wel: ‘weduwvrouw’ genoemd. 't Mooist van alles is een afgehaald bed,
een gestreepte wit en blauwe matras tusschen al dat grijs en bruin van de kamer.
Het levenlooze gedeelte is hier het meest levende, zooals ik het meer bij de oude
Hollanders heb gezien, bij de Hooch b.v. waar een stoel en een deur en een vloer
van plavuizen een innig stil-leven kregen, wat de figuren niet in die mate hadden.
Verliefd waren die groote zeventiend' eeuwers op voorwerpen, wanden - vloeren.
Ik dacht bij dezen Boursse niet: ‘de vrouw heeft geduldig voor den schilder
geposeerd’ zooals ik het bij Neuhuys moeders vaak dacht. Wanneer ik mij nu een
Jozef Israëls voor den geest haal, een man die met een glimmend kooltje in de tang
zijn pijp aansteekt, of een oude vrouw, die haar handen warmt aan een kopje koffie,
dan is dat alles zóó natuurlijk levend, dat Boursse er tóch bij in 't niet verzinkt. Maar
zij hebben dit gemeen: stille huiselijkheid, een rust na arbeid, die buitengewoon
verkwikkelijk is.
Ik zag toen allerlei Franschen, achttiend' eeuwsche oude vrienden terug, na jaren
en vond ze vol charme, als mooie bouquetten of bloemenmanden van verfijnden
smaak. Daar waren vrouwen met ongeloofwaardige teint's en buste's. Zwierig
gekleede jonge meisjes met verrukkelijke armen en beenen, wier bedeksels al bijna
zijn weggewaaid, kransjes om de gepoederde hoofdjes en zoo te zeggen naïve
expressie's. Verder. Opeens hoorde ik mezelf herhaaldelijk mompelen: ‘prachtig prachtig....’
Ik was bij Jan Steen en Terborch aangeland, in veilig vertrouwde haven. Van Jan
Steen was daar een oude muziekmeester, een tikje verloopen, wat arm - een
verregende musch gelijk; en een jong ding, dat tingelt zoowat op een clavecimbel
- dat was nu één en al leven. En van Terborch een jong meisje, het bevestigt een
lintje in de haren, gezeten voor haar toilettafel, delicieus is een klein hel rood
speldenkussentje op 't groenig grijs tafelkleed aangebracht, zij luistert naar een of
ander nieuwtje - schandaaltje? - dat de dienstmaagd die achter haar stoel staat en
ietwat familiair de hand op dien stoel houdt, haar vertelt. Hoe is dat geschilderd:
met groote uitvoerigheid, zonder ooit in gepeuter te vervallen, zonder de vergissing
van een on-artistiek teveel, zooals Netscher en van Mieris die herhaaldelijk begaan.
Terborch blijft in zijn klein formaat: groot, geheel juist van toon, verfijnd van smaak.
En hoe levend in de emotielooze expressie der gezichten! - de uitdrukking, die de
gezichten doorgaans hebben, als er niets bijzonders gebeurt, een staat, die, volgens
Frans Erens, de gelukkigste is, waarin de mensch kan verkeeren.
De hemel beware deze schilderijen voor schoonmaak! - voor het terugbrengen
in den toestand, ‘waarin de schilder ze afleverde’ alsof een schilderij een
eierengerecht ware, alleen smakelijk, direct uit de pan. Ik zag een Philips IV van
Velazquez (met twee
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z's mijnheeren, dus niet Velasquez; waarom wordt die naam toch altijd fout gespeld?
Allebé ergerde er zich ook zoo aan). Toen ik dezen, zindelijk schoongemaakten
Philips zag, kwam mij een grafschrift in gedachten, eens gelezen op Père Lachaise:
gémissons - gémissons - gémissons....
Hogarth wordt wel eens vergeleken bij Jan Steen; hij had dikwijls een
onbeheerschten drang naar menschenmassa, stapelde zijn figuren op en naast
mekaar. Steen deed het met minder en meer. Bij hem een schoon en rustig
arrangeeren der figuren, geen verwarring in de compositie, ge ziet direct de personen
‘waar 't om gaat’, de figuranten spreken daar niet luid. Hogarth's menschenkennis
was bitter. Zijn schilderijen zijn nooit: gezellig, er heerscht geen onschuldige
vroolijkheid. De menschen snellen een ellendig einde tegemoet. Iedereen kan
zeggen: ‘heb ik 't niet voorspeld dat 't zóó zou afloopen?’ - terwijl bij Steen de
pleizierige stemming zoo te zeggen altijd zóó door zal gaan en wij, zelfs bij ouden
en zieken, niet aan een einde denken en ook ouderdom en ziekte niet érg kunnen
vinden. Bij hem, een argeloosheid, een lichtzinnigheid, die niemand verontrusten
kan, die stellig geen gevolgen zal hebben. Hoe verstaan die beiden de kunst van
schilderen! Hoe vast gebouwd zijn de menschelijke figuren, hoe vanzelfsprekend
de houdingen. De expressie's van Hogarth's menschen zijn sterker caricaturaal hij is griezelig, Hogarth, soms zelfs weerzinwekkend (de Kwakzalver), er zijn
heimelijke knoeierijen, terwijl bij Steen kleine zonden, vroolijk begaan, gebiecht,
vergeten, straks opnieuw zullen worden gepleegd. Nu ja.
Wat zijn de Hollanders waar - écht. Ontmoet ze na Watteau, Pater, Fragonard,
die zoo lieflijk fluisteren en kwelen en tokkelen - is er niet of er iemand plotseling in
een, ietwat geaffecteerd, gezelschap een ernstig eenvoudig woord heeft gezegd,
met duidelijk verstaanbare, aangename stem? We kijken verrast op en denken: hoe
waar is 't wat hij daar zegt en wat kiest hij zijn woorden goed....
LIZZY ANSINGH

Muziek
Darius Milhaud in het Concertgebouw
(‘Suite Provençale’ en ‘Cantate Nuptiale’ onder leiding van den componist.)
Darius Milhaud heeft in zijn revolutionnairen tijd eens vijf korte symfonietjes
geschreven, welke tot de merkwaardigste stukken van omstreeks 1920 zullen blijven
behooren. Evert Cornelis heeft indertijd op een van de abonnementsconcerten van
het U.S.O. de nummers 4 en 5, een ‘Dixtuor à cordes’ en een ‘Dixtuor à instruments
à vent’ in ons land geïntroduceerd. Zij stichtten in de zaal nogal verwarring. Het
publiek wist niet, hoe het op deze wonderlijke muziekjes moest reageeren. Men
was tevoren gewaarschuwd, dat de polytonale schrijfwijze in deze composities op
de meest consequente wijze was doorgevoerd en de muzikaal ontwikkelde
toehoorders, die er zich dus op gespitst hadden, de veelbesproken polytonaliteit nu
eens in levende lijve te ontmoeten, beschouwden deze uitvoering als een
demonstratie van een gloed-nieuw soort van symfonie, welke men met gepaste
ernst en oprechte belangstelling had bij te wonen. De aanwezigen deden dan ook
al hun best, om hun ernst tijdens deze interessante uitvoering te bewaren, maar er
had gerust een glimlach en misschien zelfs een gulle lach op kunnen overschieten,
want juist door een nadenkend gelaat wordt aan deze onbekommerde, bijna
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en rhythme, veel bedorven. In 1935 heeft de Gooische Orkestvereeni-
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ging onder leiding van Kees Hartvelt de eerste drie van dit komische vijftal, o.a. de
‘Pastorale’ en ‘Le Printemps’ ten gehoore gebracht. Toen hebben wij opnieuw kunnen
ervaren, dat er in de geschiedenis der toonkunst wellicht nimmer op zulk een vroolijke
wijze nieuwe banen zijn geopend. De aardigheid van deze symfonietjes bestaat
hieruit, dat elk der instrumenten er zijn eigen toonladder op na houdt. In het derde
deel der ‘Pastorale’ bijvoorbeeld speelt de fluit in A, de Engelsche hoorn in Des, de
fagot in F. In het derde symfonietje is dit samentreffen van verschillende tonaliteiten
nog gecompliceerder: hierin komt een passage voor, waar fluit en alt-viool in Bes
spelen, de klarinet in F, de fagot in E, de viool in C en de violoncel in D. Elk der
instrumenten musiceert er in zijn eigen tonaliteit lustig op los, de melodietjes zijn
scherp geteekend en het geheel maakt een buitengewoon frissche indruk. Milhaud
kon zich dit gewaagde experiment zoo vroolijk permitteeren, omdat het hem bij de
compositie van deze stukken niet in de eerste plaats om dit experiment begonnen
was. Hij wist heel goed, dat de waarde van de muziek door geen enkel technisch
procédé gewaarborgd wordt, noch in eenige modernistische tendenz haar verdediging
kan vinden, doch dat de levensvatbaarheid van een compositie toch altijd bepaald
wordt door de kracht en de echtheid van de melodische inventie. In 1923 publiceerde
Milhaud in ‘La Revue musicale’ een zeer belangwekkend essay over het toenmaals
brandende vraagstuk der polytonaliteit en atonaliteit, waarin hij deze meening
duidelijk onder woorden bracht: ‘Ce qui déterminera le caractère polytonal au atonal
d'une oeuvre, ce sera bien moins le procédé d'écriture que la mélodie essentielle
qui en sera la source, et qui vient du “coeur” seul du musicien.’ Men zou deze
gezonde uitspraak wel op het hart willen binden van alle componisten, die in de
meening verkeeren, dat zij de muzen op bijzondere wijze behagen, wanneer zij met
roekelooze dapperheid van de eene voorpost op de andere stappen en daarbij maar
al te gemakkelijk vergeten, dat een geavanceerde stelling alleen dàn strategische
waarde vertegenwoordigt, wanneer daarin niet alleen het laatste experiment, doch
tevens de eerste voorwaarde tot alle waarachtige kunst: de zuivere inspiratie, is
ondergebracht.
Het is intusschen opmerkelijk, dat Milhaud in het hierboven aangehaalde citaat
het woordje ‘coeur’ tusschen aanhalingsteekens heeft geplaatst. Dit is zeker geen
toevalligheid. Milhaud wilde hier blijkbaar mee te kennen geven, dat hij zeer
gereserveerd stond tegenover die muziek, welke gebruikt wordt als voertuig voor
de persoonlijke gevoelens van den componist, als middel om den toehoorder tot
zijn zielsvertrouwde te maken. Aan muzikale confidenties heeft Milhaud nimmer
behoefte gehad. Zelfs het impressionisme beschouwde hij als een
‘symfonisch-poëtischen dommel’ en hij was zijn collaborateur Paul Claudel dankbaar,
dat deze hem, met andere dichter-vrienden, de oogen geopend had voor de zeer
reëele vreugde in de eenvoudigste dingen van het leven. Milhaud schreef eens over
dezen invloed: ‘De dichtkunst was weer teruggekeerd tot het leven van iederen dag,
tot de vertrouwdheid van een landschap, de aantrekkelijkheid van dierbare gezichten
en beminde voorwerpen. Het was als een frissche dauw op mijn gelaat.’ Milhaud
was de best-gehumeurde componist van Europa en hij is dit tot op heden gebleven.
Men zou de muziek van Milhaud wat betreft de afkeer van alle ethische
opgeblazenheid en de voorkeur voor dood-gewone, prettige, eenigszins laconieke
uitingen betreft, misschien het best kunnen vergelijken met de poëzie van Jan
Greshoff, den dichter van ‘Confetti’, van ‘Bij Feestelijke Gelegenheden’ en ‘Pro
Domo’. Verscheidene dichtregels van Greshoff zouden als motto voor het oeuvre
van Milhaud
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kunnen dienen. Zelfs de royale raad van Greshoff: ‘Verafschuw de principes en
verander! Een eerlijk man is iedren dag een ander,’ heeft Milhaud trouw in praktijk
gebracht. Want wie zou denken, dat Milhaud zich na zijn opzienbarende polytonale
experimenten en zijn grondig essay (een ware beginselverklaring) over de
polytonaliteit, verplicht zou achten, met ijzeren consequentie het promotorschap
over deze schrijfwijze op zich te nemen, heeft zich in deze figuur deerlijk vergist!
Met dezelfde vlotte vroolijkheid, waarmee hij indertijd de polytonale kronkelpaden
verkende, keerde hij op het breede pad der enkelvoudige tonaliteit terug en zijn
muziek is er sindsdien nog zorgeloozer en.... brutaler op geworden. Dit laatste bleek
reeds uit zijn ‘Trois Rag-caprices’, uit zijn filmmuziek (o.a. uit de suite ‘Actualité's’,
welke hij in 1932 te Utrecht dirigeerde) en bij zijn laatste bezoek aan de Van
Baerlestraat, waar hij 24 Februari j.l. te gast was ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van het Concertgebouw, hebben wij ons met schrik afgevraagd, of de
fantastisch-snel produceerende Milhaud zich gedurende de laatste jaren niet al te
zeer heeft aangewend, met zijn rijk talent lichtvaardig om te springen. Tegen hartelijke
en probleem-looze muziek behoeft men in het minst geen bezwaar te hebben.
Integendeel: het is Milhaud's blijvende verdienste, dat hij ijverig heeft meegeholpen
om de muziek haar fraîcheur terug te geven, welke zij omstreeks de eeuw-wisseling
in menigen filosofischen diepgang dreigde te verliezen. Doch ik vind het ronduit te
betreuren, dat Milhaud's spontaneïteit tenslotte geleid heeft tot het baldadig dédain
van zijn ‘Suite Provençale’ waarmede hij het Amsterdamsche publiek op dezen
avond in kennis bracht. Het was natuurlijk uitstekend gehumeurde muziek, deze
hommage aan Milhaud's geboortegrond, waarin behalve achttiendeeeuwsche
provençaalsche melodietjes ook eenige thema's verwerkt waren van den
opera-componist André Campra (1660-1744), die evenals Milhaud in Aix-en-Provence
geboren is. In de feestelijke stemming van den avond was zij welkom, maar zij ging
het eene oor in, het andere uit. Ook de ‘Cantate Nuptiale’ voor sopraan en orkest,
welke Milhaud op eenige vrij-vertaalde passage's uit het Hooglied in Augustus 1937
gecomponeerd had ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van zijn ouders
en waarvan hij het jubileerende Concertgebouw de ‘wereldpremière’ gegund had,
was een grootendeels vlak en vluchtig stuk muziek, - Milhaud's talent beslist
onwaardig. Het scheppend talent is op het oogenblik in Frankrijk op muzikaal terrein
vrij schaarsch. Reden te meer voor Milhaud om met het zijne te woekeren en alleen
dàn tot componeeren over te gaan, wanneer hij inderdaad bezield wordt door de
‘mélodie essentielle’, welke in zijn gelukkigste scheppingsperioden altijd de kracht
èn de charme van zijn muziek bepaald heeft.
WOUTER PAAP

Boekbespreking
Letterkunde
Kristal
Letterkundig Jaarboek. Nijgh en Van Ditmar, 1937
‘Zoo helder als kristal.... ’ neen, helderheid is nu juist niet de deugd waardoor de
Nederlandsche letterkunst van dit tijdperk uitblinkt. En ook het uiterlijk voorkomen
van het zwaar te hanteeren boek, in dofzwarten omslag met macabre witte letters,
beantwoordt niet aan die illusie. Een
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kleine doodkist; ik vrees dat daar ook nog een beetje symboliek in schuilt. Het werd
samengesteld door Emmy van Lokhorst en Victor van Vriesland, twee eerbare
letterkundige namen overigens, en het embleem van de uitgeefster op het schutblad:
‘Nimmer dralend’ past treffend in den tijd, al wenschten wij dat men tenminste zóó
lang gedraald had tot iemand op den inval was gekomen dat in dit labyrinth van
poëzie en proza een ‘Inhoudsopgave’ geen luxe zou zijn. Nu deze ontbreekt, mogen
wij ons van een gedetailleerd verslag over dien inhoud ontslagen achten, het zou
gelijken op een wilde prijsuitdeeling in een schoolklasse, waar men geen behoorlijk
overzicht heeft.
Het boek als geheel vertoont voor het naaste een ietwat onrustbarende
overeenkomst met de beruchte ‘lade’ van een veelgeplaagd tijdschriftredacteur,
waar rijp en groen voorloopig in verdwijnt, tot het beste van het beste, in den nood
helaas wel eens het beste van het slechtste, naar den drukker op transport wordt
gesteld. Of Emmy van Lokhorst en Victor van Vriesland zich van dit oogenblik ernstig
rekenschap hebben gegeven, waag ik te betwijfelen.
De gedichten nemen zooals gewoonlijk de voornaamste plaats in - een epidemie
van poëzie woedt over Nederland - de voornaamste plaats ook, zou ik zeggen, wat
het gehalte betreft. Ce n'est pas jurer gros! Bij lezing van vele hier geboden
proza-bladzijden was ik al blij hier en daar iets van den zin der zinnen te verstaan
en bleven er ten slotte juist zooveel, in mijn oogen althans, lezenswaardige bijdragen
over, als zich op de vingers van één hand laten tellen.
Maar dit alles heeft op zichzelf weinig te beduiden. Van belang is: wat beoogt zulk
een stalenboek van Nederlandsche letterkunst en wat is er het nut van? En misschien
zijn ook dit nog niet de kardinale vragen, al moet in aanmerking worden genomen,
dat een uitgave als dit ‘Jaarboek’ een afspiegeling heet te zijn van wat er in de
Nederlandsche litteratuur aan talent omgaat, en dat het, onder de bloemlezingen
verdwaald, het nageslacht zal vóórlichten over den stand van deze kunst in 1937.
Het oordeel zal dan - hier wringt de schoen - niet eens rechtvaardig uitvallen.
Want bij zulk een gezamenlijke uitgave zakt - gelijk bij elk optreden ‘en masse’ onwillekeurig het peil, zoodat een ieder in het gedrang minder waard lijkt dan hij op
zichzelf beschouwd zou zijn. Doch dit niet alleen. De medewerkers aan dit boek,
met name de jonge proza-schrijvers, werden voor een opgave gesteld, die nu juist
de allermoeilijkste moet heeten, een, waarmee schrijvers op de middaghoogte van
hun talent en technische bekwaamheid, danig bezwaard zouden zitten. De
samenstellers bieden hun verontschuldiging aan, dat zij bij de velen die zij gastvrijheid
verleenden er uiteraard ook eenigen hebben overgeslagen, maar mij dunkt dat het
deze laatsten zijn, die wij mogen gelukwenschen. Een omvang van 3-5 pagina's;
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naar inhoud en vorm aan niets gebonden, maar tevens door niets gericht of geleid;
de drukkende gedachte dat dit werkstuk straks, als een schilderij aan den muur van
een tentoonstellingszaal, getoond zal worden tusschen dat van lotgenooten van
een geheel andere gesteldheid, in een meer of minder tegenstrijdige, zoo niet
vijandige atmosfeer, en bij felle concurrentie. Deze 3-5 bladzijden moeten een kop
hebben, een pointe, en een staart, er mag geen woord te veel of te weinig in staan,
een verkeerd geplaatst adjectief kan in dit klein bestek een catastrophale uitwerking
hebben. Geen wonder, dat de meesten dit examen zonder goed gevolg hebben
moeten afleggen, maar zij zouden tot op zekere hoogte kunnen aanvoeren, gelijk
de bekende student: het lag aan de vragen van den professor en niet aan mijn
antwoorden.
Bij een volgend jaarboek zal men vóór alles in het oog dienen te houden, dat het
representatief moet zijn. En dat men daarom de medewerkers een zoo goed
mogelijke kans moet geven. Liever het beste herdrukken uit reeds verschenen,
beproefd werk, dan het risico van werk-op-bestelling, waartoe velen niet in staat
zijn en dat, eenmaal ingeleverd, bij teleurstelling moeilijk afgewezen kan worden.
Het samenstellen van alles wat zich als Almanak of Jaarboek aanbiedt, is een
verantwoordelijke taak, die veel zorg vereischt wil men aan de verschijning eenige
beteekenis gaan hechten. In een letterkundig Jaarboek kan een korte biographie
bij het werk van de verschillende schrijvers - zooals men dit bij de uitgave van ‘Erts’
indertijd begrepen heeft - feitelijk niet gemist worden. Want het geldt hier voor een
groot deel nog weinig bekende auteurs, voor wie men bij de lezers zooveel mogelijk
belangstelling moet wekken, opdat bij de vluchtigheid der litteraire indrukken en de
snelle vergetelheid waartegen zelfs het uitmuntende nauwelijks stand houdt, zich
een denkbeeld van de jonge persoonlijkheid vestige. Er zijn voorbeelden genoeg
op dit gebied uit landen waar, meer dan in Nederland, liefde voor de letteren
degenen, die niet strikt geroepen zijn de litteratuur met romans of novellen te
verrijken, aan het werk zet tot het ordenen en rangschikken van de productie van
hun tijd. Velen zouden zich daar beter mee onledig kunnen houden dan met
experimenteeren en onderling projectielen vervaardigen. Er staat in ons land nog
weinig op zijn plaats, en dit is ten koste van het goede wat verschijnt en in den
maalstroom verloren gaat. Een boek als ‘Kristal’ bewijst hoe weinig bazis men heeft
bij een poging een en ander wat overzichtelijker te maken, en hoe weinig
hoveniers-gaven ook deze samenstellers er aan ten koste hebben gelegd. Het heeft
geen karakter en geen houding.
TOP NAEFF

J.A. van der Made, Tweehonderd gulden voor Darja Wledinskaja. Van
Holkema en Warendorf, Amsterdam, 1937.
Elk tijdperk heeft zijn eigen romantiek en laat er zich aan kennen. Een schrijver
wiens fantasie niet een zeer hooge of bizarre vlucht neemt, die geen Poe is en geen
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Villiers de l'Isle-Adam, vindt haar bij voorkeur aan den zelfkant, in de wereld der
publieke vrouwen, haar maats en beschermheeren. Wat laat zich al beter idealiseeren
en bezingen dan de zoogezegd ‘verloren vrouw’, wat zich beter stellen tegenover
de burgerlijke gebondenheid dan haar trieste bandeloosheid! Zij mag in het eene
tijdperk Marguerite Gauthier heeten, in het andere Darja Wledinskaja,
dame-aux-camélias blijft zij ten allen tijde. En zoolang de wereld draait, zullen,
litterair althans, haar ‘splendeurs et misères’, de verbeelding, de meewarigheid en
de edelaardigheid op gang brengen, juist bij dat deel der lezers voor wie zij
oncontroleerbaar zijn. Het meerendeel, want ook voor wie de coulissen van het
nachtleven in alle zeehavens en metropolen kennen en zich door de vrouwen uit
‘het leven’ een en ander hebben laten vertellen, blijft het een besloten kring, waarvan
alleen zij, die er beroepshalve toe behooren, de waarheid weten. De vraag is dan,
in hoever wij erin kunnen gelooven, want ook de romantiek vraagt een zekere
waarschijnlijkheid. Dat kan ik nu, eerlijk bekend, in de geschiedenis van Darja
Wledinskaja en Stanislaus Wledinski geen oogenblik. Ik geloof niet in deze Russische
uit den gegoeden boerenstand op den Rotterdamschen ‘Dijk’, noch in de deemoedige
Dostojewsky-figuur van haar vroegeren knecht. Evenmin in haar vriendin
Lyschinskaja, die ‘Poe’ leest en ten gronde gaat aan haar liefde voor een gewezen
Witte-gardist, welke harakiri pleegt met een kaviaarmes, en zelfs niet aan het kind
dat haar op deze wegen vergezelt, zonder dat we er één menschelijken kreet van
hooren. Dat wil zeggen, dat ik natuurlijk wel geloof aan het bestaan van deze
menschen en gevallen, maar dat zij in den roman noch levend, noch overtuigend
voor mij zijn geworden. Nochtans is de grondgedachte in de regionen der romantiek
aannemelijk. De groote Russische schrijvers hebben ons voldoende vertrouwd
gemaakt met het begrip ‘dienstbaarheid’, zooals dit in het Oosten, bij den grooten
afstand tusschen heer en knecht, zooveel langer stand heeft gehouden dan in
West-Europa, en wij kunnen ons iets voorstellen van de ziel van dezen Stanislaus,
wiens diepe vereering voor de dochter van zijn gewezen meester het opkomen van
alle andere gevoelens - van begeerte en bezit - belet. Ook dat hij het, zoo jong als
hij is, als zijn naastenplicht, zijn taak en roeping beschouwt haar zoo mogelijk op te
heffen uit het jammerlijk verval waarin hij haar terugvindt, en het zeegat uitvaart om
het daartoe benoodigde geld (tweehonderd gulden, op den kop af) te verdienen.
Maar de dialoog in zijn, laten we gelooven Russische hoogdravendheid, vergt in
het Nederlandsch te veel van onze naïeveteit in de gegeven situatie: ‘In zes maanden
zal ik weerkomen en de schande van je lichaam afnemen.’ Of wel het beeld wordt
er onduidelijker in plaats van duidelijker door. Wanneer wij de grande amoureuse
Lyschinskaja aan haar vriendin hooren vragen: ‘Moet ik soms de kopjes voor je
wasschen?’ dan staat daar een verontwaardigd kostschoolmeisje, een Hollandsch
natuurlijk, maar geen prostituée in de onderwereld van Berlijn. De schrijver laat haar
dan maar weer eens flink ‘verdomme’ vloeken, zonder dat ook dit veel helpt, want
deze ‘verdomme's’ detoneeren in Lyschinskaja's mond minstens even erg als ‘de
kopjes’, en zijn er duidelijk ingelascht terwille van, ge weet wel ‘de ruwe bolster’, en
de lokale kleur.
Met ‘Das Tagbuch einer Verlorenen’ door Margarete Böhme, heeft deze soort
van romantiek een twintig jaar geleden de wereld veroverd; alleen in Duitschland
werden binnen enkele jaren een half millioen exemplaren verkocht. Vicky Baum,
Fanny Hurst e.a. volgden in het spoor. De jonge schrijver J.A. van der Made vooralsnog de mindere
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van deze ‘ras’-schrijfsters - volgt het, of liever dreigt het te volgen; en dit gelukkig
slechts ten deele. Want bij dezen Nederlander vinden wij naast de talenten voor
een vaardig romancier, een geheel anderen aanleg, een veel dieperen, die zich
voor het oogenblik nog overwegend essayistisch uit. Al wat hij in dezen roman als
het ware hardop denkt en ‘terzijde’ schrijft, getuigt van die bijzondere gevoeligheid
voor het leven in het algemeen, en de gave deze in dichterlijke mijmerij en zuivere
aphorismen om te zetten. Het is hem in dit boek gegeven geweest als ‘régisseur
parlant au public’ telkens het verhaal te onderbreken zonder dat dit schaadde.
Integendeel, wat in de meeste gevallen uit den booze moet worden geacht en
zichzelf wreekt, heeft aan dezen eersten roman een geheime bekoring verleend.
De geheel eigen wijze waarop hij overschakelt, figuren en gebeurtenissen omwikkelt
met soms onbeholpen, soms voortreffelijke formuleeringen van zijn gedachten,
geven aan de voordracht iets beminnelijks, dat tegen veel bezwaren opweegt. Ook
beelden en vergelijkingen zorgen herhaaldelijk voor een verrassend relief. Al op de
eerste pagina mogen we dit citeeren: ‘.... maar wie eens de eeuwigheid heeft
verloren, heugt zich haar licht, zooals het water, dat bij avond tusschen donkerende
landen nog glanzend van den dag getuigt.’ Het is niet alleen te danken aan de
Russische namen, dat wij even aan het werk van Iwan Boenin worden herinnerd,
aan diens lyrischen roman ‘Mitja's Liefde’ o.a, Deze jonge schrijver staat op een
kruispunt van twee wegen. Zal hij een veelgelezen auteur worden in de richting
Vicky Baum, of zal hij de Nederlandsche letteren eenmaal gelukkig maken met een
werk, dat een sensationeelen titel als ‘Tweehonderd gulden voor Darja Wledinskaja’,
en al wat daarbij behoort, niet meer noodig heeft?
TOP NAEFF

F.V. Toussaint van Boelaere, De doode die zich niet verhing. Ursa Minor,
1937.
Vlaanderen, meer dan Holland, zou men geneigd zijn te denken, wanneer men de
ontwikkeling van de romankunst der laatste jaren even van naderbij bekijkt, heeft
in de novelle een litterair genre naar zijn hart gevonden. Enkele namen dringen zich
op: Roelants, Leroux, De Pillecijn, Brulez, Toussaint van Boelaere hebben onze
novellistische verhaalkunst met enkele werkjes verrijkt, die een definitief bezit zijn
en kenmerkend tevens voor de techniek welke onze hedendaagsche auteurs
nastreven.
Alhoewel hij tot een oudere garde behoort dan de daareven genoemde romanciers,
is en blijft Toussaint nochtans de meester in het vak. Zijn onlangs in de Vlaamsche
academie gehouden apologie van de novelle, alsmede dat perfecte werkje ‘De
doode die zich niet verhing’, dat we met ‘gespannen zenuwen’ hebben ingeleefd,
bewijzen het. De plaats ontbreekt om op de techniek van het boekje in te gaan,
maar dit weze dan toch gezegd, dat welke novelle ook van Toussaint veel heeft van
een muzikale constructie. Er is een grondidee, eerder zelden in den loop van het
verhaal direct uitgedrukt, een karakter of een gebeurtenis in wording of verwording,
die doorgaans door suggestie tot hun recht komen. Aan het slot springt dan alles
open als een te lang gesloten knop en de bloem van de grondidee staat dan voor
u te geuren in al haar bekoorlijkheid. Telkens doet zich hetzelfde voor bij de lectuur
van een werk van Toussaint en het is thans wel zeker, dat hij op dit oogenblik al de
geheimen van het genre heeft beproefd en kent.
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romanceerd historisch verhaal zou de banden van de novelle doen springen, terwijl
de spanning van één of meer karakters geen ‘roman fleuve’ kunnen vullen; maar
toch, als we een meening mogen vooruitzetten, is het onze overtuiging, dat onze
tijd, zooals hij reilt en zeilt, meer heeft aan een synthetische kunst, zooals die van
de novelle en het gedicht, dan aan een in het lang en breed uitgesponnen tijdsbeeld.
Al was het maar als tegenprestatie ten overstaan van ‘le mal du siècle’: het gebrek
aan inkeer en beschouwing.
En in dit opzicht zal Toussaint van Boelaere zijn volle kunstenaarsplicht hebben
gedaan, met de kunde waarop hij prat mag gaan, - en dat meesterschap beteekent.
M. Rutten

Hans Martin, Vrijgevochten. Den Haag, H.P. Leopold's U.M., 1937.
Hans Martin heeft als schrijver vijftien jaar gezwegen en in dien tijd is zijn talent
gerijpt. Wie dit boek b.v. legt naast ‘Danseresje’, zal terstond constateeren kunnen,
dat hier een kern krachtig en gezond is uitgegroeid.
Er is één ding, dat wij hopen: dat Hans Martin zich thans niet op een zelfde wijze
zal gaan verschrijven als Vicky Baum heeft gedaan, met wier werk deze
avonturenroman een onmiskenbare affiniteit vertoont.
Wij hebben eertijds elders uitvoerig geschreven over de figuur van Vicky Baum,
omdat deze schrijfster zulk een merkwaardige verschijning aan het randgebied der
litteratuur beloofde te worden (haar latere boeken hebben haar helaas aan gene
zijde der litteratuur terecht doen komen). Hans Martin heeft zich met dezen roman
op een soortgelijke plaats gesteld. De innerlijke uitbeelding van zijn personen is niet
diep genoeg om zijn werk voluit tot de litteratuur te kunnen rekenen - tusschen
haakjes: dit is hier geen kwestie van ‘mogelijkheid’, maar van ‘kwaliteit’ -, en aan
den anderen kant staat het veel te hoog boven het gemiddelde peil der z.g.
amusementslectuur om het daartoe te kunnen rekenen.
En dan moeten wij ten opzichte van Martin het zelfde zeggen als wij eerder ten
aanzien van Vicky Baum hebben gezegd: het werk van het meerendeel onzer
gepatenteerde en gebrevetteerde romanschrijvers doet saai en klungelig aan naast
het hunne. Vergelijk de laatst verschenen boeken van Helman, van Coolen, van
Herman de Man eens met ‘Vrijgevochten’ van Hans Martin en het zal u zonder meer
duidelijk zijn, dat onze letterkunde bezig is aan een onverkwikkelijke loomheid en
starheid ten gronde te gaan; een feit, dat wij wellicht het best kunnen verklaren als
een symptoom van oververmoeidheid ten gevolge van een veel te snelle productie
(van Herman de Man zagen niet zoo lang geleden in een tijdsbestek van amper
een half jaar niet minder dan drie romans het licht). Letterkunde laat zich nu eenmaal
niet op dezelfde wijze produceeren als amusementslectuur!
Wie het nieuwe boek van Hans Martin waardeeren wil, moet niet bang zijn de
gebaande wegen der conventionaliteit (die ook in de romanlitteratuur een groote
rol speelt) te verlaten. Hij moet vrijstaan zoowel tegenover elk moralisme als
tegenover de erotische ‘problematiek’, zooals deze vigeert in de meeste romans
van onzen tijd, maar het leven nemen z o o a l s h e t is (ook al ‘is’ het bij ons(!) niet
zoo of al ‘vinden’ wij het hoogst bedenkelijk, enz.). Wie dit niet aandurft, maar twijfelt
aan de levens-e c h t h e i d , die aan dit boek ten grondslag ligt (het is de roman van
een levenshouding ten slotte), doet beter het ongelezen te laten. Het bespaart hem
ergernis.
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Men kan er blind voor willen zijn: maar dit boek is geschreven uit het hart van dezen
tijd. Beter dan een half dozijn verhandelingen over ‘de moderne mensch’ doet het
ons zien, hoe deze mensch geboren werd en hoe zijn einde is. Laten wij er ons voor
wachten hem te oordeelen en vergeten wij niet, dat elk oordeel over hem niet minder
een oordeel is over ons, die.... t h u i s g e b l e v e n zijn!
ROEL HOUWINK

G. Engelberg, Lotschakeering. Antwerpen, De Sikkel, 1937.
Wanneer wij er rekening mee houden, dat dit boek een debuut is, hebben wij alle
reden den schrijver geluk te wenschen met dezen roman. Hoewel er tegen den
opzet en de uitwerking van zijn verhaal en ook tegen de schrijfwijze wel een en
ander in het midden te brengen valt - wij komen daarop zoo dadelijk even terug kan over het geheel genomen niet anders gezegd worden dan dat het hier een
v e r a n t w o o r d debuut betreft en dat men zeker goed zal doen (gelijk de uitgever
in zijn prospectus van ons vraagt) dit boek ‘gunstig’ te ontvangen.
Het thema van den roman is de tegenstelling tusschen platteland en stad, een
onderwerp, dat in de litteratuur van den laatsten tijd reeds meermalen behandeld
is; wij noemen: P.H. van Moerkerken: ‘De ondergang van een dorp’, Antoon Coolen:
‘Het donkere licht’, Jan Veldman: ‘De steenen groeien’, Walter Brandligt: ‘Kerels in
Grandel’. Engelberg kiest evenals zijn collega's daarbij duidelijk de partij van het
platteland. Daar tegen bestaat geen bezwaar, maar wel is het jammer, dat de
schrijver ‘de stad’ in zijn boek zoo weinig tot haar recht doet komen. Dit ligt wellicht
aan het feit, dat hij het schema zijner dramatis personae wat te breed heeft opgezet,
zoodat hij hen psychologisch niet diep genoeg heeft kunnen uitwerken. Dit euvel
komt aan het slot van het boek het duidelijkst aan het licht: Suzanne, die Fien (het
‘ontaarde’ boerenmeisje) wegbrengt naar het sanatorium voor lijders aan venerische
ziekten en de schrijver die besluit:
‘Och wat, de hernieuwde levenslente van een nacht....
Zoo was het.’
Deze bittere ironie vangt de melodramatiek van ‘het geval’ wel eenigszins op,
maar ‘dekt’ toch geenszins den inhoud van het gansche boek. Ten slotte is het
ongeluk, dat Fien door haar zeeman overkomt (op zich zelf zeker niet een der
slechtste passage's uit den roman) immers niet iets, dat in het bijzonder de
tegenstelling platteland en stad betreft, veeleer behoort daartoe Fien's leven met
Andersen, doch hier is de schrijver o.i. sterk te kort geschoten, evenzeer als in het
uitbeelden van Fik's steedsche carrière. Engelenberg heeft nog te veel getracht
door ‘feiten’ aan te toonen wat hij in f e i t e had moeten demonstreeren. Voor de
verwording van den plattelandsmensch in en door het stadsleven is ‘de breede weg’
en ‘de venerische ziekte’ niet meer dan een bijkomstig symptoom, dat buiten de
sfeer ligt van het eigenlijke proces. Zooals ‘het bloeden’ een bijkomstig symptoom
is bij een neusbloeding, maar op zichzelf niets omtrent de diepere oorzaak der
bloeding verraadt. De verwording van den door de stad opgezogen
plattelandsmensch uit zich in de eerste plaats in de ontbinding van zijn fundamenteele
levensnormen. Engelberg is bij de uitbeelding van Fik hiermee begonnen, maar
halverwege heeft hij deze figuur in den steek gelaten en met Lien heeft hij in dit
opzicht nog minder geduld gehad.
Vermoedelijk zou de schrijver er beter aan hebben gedaan, indien hij den opzet
van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

298
zijn roman minder breed had gemaakt en de ‘lotschakeering’ in niet zoo menigvuldige
tinten voor ons afgeschilderd had. Zijn boek zou daardoor psychologisch ongetwijfeld
aan diepte hebben gewonnen. En wij kunnen dit ‘rustig’ zeggen, omdat Engelberg
in sommige episodes (Amelie, Suzanne) het bewijs geleverd heeft, dat hij tot een
dergelijk verdieping in staat is.
ROEL HOUWINK

Ed. de Nève, Schuwe Vogels. N.V. Em. Querido's Uitg. Mij., Amsterdam,
1937.
Dat de Nève's talent indertijd op bedenkelijke wijze werd overschat toonen zijn
laatste romans overtuigend aan. Waarlijk men kan van een roman als deze
S c h u w e V o g e l s met den besten wil ter wereld niets goeds zeggen. Een grauwe,
levenlooze historie van de liefde van twee mannen voor een vrouw. Oppervlakkig
geschreven, psychologisch zonder eenigen diepgang. Geen oogenblik heeft men
het gevoel dat dit boek geschreven moest worden.
De Nève beschikt over qualiteiten die hem tot een onzer beste reporters zouden
kunnen maken. Zijn debuut In de S t r i k bewijst zulks afdoende. Maar een goede
reportage en een goede roman zijn twee. Hij moge zich voortaan bij de eerste
houden.
JAN CAMPERT

Francois Pauwels, Rechter Thomas. N.V. Em. Querido's Uitg. Mij. A'dam
1937.
In het maatschappelijk leven staat Pauwels bekend als eer vaardig strafpleiter en
wie de werken van zijn hand leest zal de laatste zijn om zich daarover te verbazen.
Want zoowel in zijn poëzie als in zijn proza gaat hij vrijwel steeds van ditzelfde
standpunt uit. Hij voelt zich geroepen te verdedigen waar er ook maar iets te
verdedigen valt. Verdedigen wil dan in dit geval natuurlijk niet zeggen aan de hand
van allerlei wetsartikelen en zich beroepende op de jurisprudentie; het beteekent
alleen dat hij de houding en de daden zijner figuren, die ook zijn cliënten zijn, tracht
te begrijpen en voor anderen begrijpelijk te maken. Een dergelijke gesteldheid brengt
gevaren met zich mee. Men is immers maar al te spoedig geneigd deze houding
en deze daden aannemelijker en rooskleuriger voor te stellen, dan zij in wezen zijn.
Aan dat gevaar ontkomt een auteur als Pauwels zeker niet altijd. Aan den anderen
kant geeft dit warm gevoel van deernis met de vele berooiden en misdeelden een
hartelijken toon aan zijn werk. Een direct en oprecht accent, dat onmiddellijk
aanspreekt. Daarbij komt dat Pauwels weet waarover hij schrijft. Hij kent zijn
Pappenheimers, hij kent ook le m i l i e u op zijn duim. En deze kennis van zaken is
een van de deugdelijke eigenschappen van zijn werk.
In zijn laatsten roman R e c h t e r T h o m a s , die ik met B o e v e n e n B u r g e r s
tot zijn beste werk reken, vertelt Pauwels van de vriendschappelijke verhouding,
welke ontstaat tusschen een jeugdig boefje, Moppie, en den ouden rechter. Hij krijgt
Moppie voor zich in het beklaagdenbankje en eensklaps valt hem de gelijkenis op
tusschen dezen beklaagde en zijn zoon, die jaren voordien bij een vliegongeluk om
het leven kwam. Rechter Thomas dacht dat hij sterk genoeg in zijn schoenen stond
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om voor dergelijke gevoelens gevrijwaard te blijven, maar het leven wil het nu
eenmaal anders en hij gaat zich voor den jongen interesseeren, hetgeen op den
duur zijn maatschappelijke functie onhoudbaar maakt. Want Moppie weet te
ontvluchten uit het Huis van Bewaring, dank zij het feit dat hij zich beroept op Rechter
Thomas' vriendschap. Het zou mij te
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ver voeren alle gebeurtenissen, die daarna volgen, hier te vermelden, het zou ook
buiten het kader van deze rubriek vallen, waarin thans mag worden volstaan met
te constateeren dat Pauwels een zeer boeiend, levend en levendig beeld heeft
ontworpen van een wereld, waarin hij zoo bij uitstek thuis is.
JAN CAMPERT

Janet G. Ubink, De dans langs de waterkant. G. Niessen, Ede, z.j.
Dit is een zwak, doch niet onaardig debuut van een dichteres, die ons, met bijna
geen techniek, toch af en toe even weet te treffen. De mogelijkheden van dit talent
lijken ons beperkt, doch een goede eigenschap is, dat, hoewel de onderwerpen er
alle aanleiding toe zouden kunnen geven, de toon van deze versjes nergens
sentimenteel of banaal wordt, doch frisch blijft en soms zelfs iets poignants krijgt.
Na de lezing van dit boekje voelen wij, hoewel niet in aanraking gekomen met
iets van poëtisch belang, toch wel even sympathie voor deze, leekedichtjes
schrijvende, zielsverwante van de romanschrijfster Clare Lennart.
JOHAN DE MOLENAAR

Willem de Mérode, Ruischende Bamboe. - Uitgeversmaatschappij
Holland, MCMXXXVII.
Er is kort geleden een boekje uitgekomen, eveneens bij de U.M. Holland, dat getiteld
is ‘Rilke in Holland’ en dat een verzameling vertalingen bevat naar verzen van Rilke.
We zouden, gezien het voorhanden zijnde materiaal, zoo langzamerhand ook wel
een bundeltje kunnen samenstellen: China in Holland. Met een keuze uit bewerkingen
naar Chineesch voorbeeld van b.v. Slauerhoff, Joh. W. Schotman, Jules Schürmann
e.a. zou men een heel eind komen. Thans is ook de Mérode, van wien wij dit niet
in de eerste plaats verwacht zouden hebben, bezweken voor de aantrekkingskracht
van het mysterieuze China en komt hij ons verrassen met zijn Ruischende Bamboe,
fraai verzorgd door de uitgevers (de pagina's aan één zijde bedrukt, op de wijze van
het Chineesche blokboek).
Wanneer wij een nieuw werk van Willem de Mérode bespreken doen wij dat met
verschuldigden eerbied om het vele en voortreffelijke, dat reeds op zijn naam staat.
Zijn fort ligt in den strengen vorm, dien hij meesterlijk hanteert. De verzen in deze
verzameling zijn, over het algemeen, minder streng van vormgeving en wij kunnen
ons niet onttrekken aan den indruk, dat we hier meer te doen hebben met een (zeer
kunstige) nabootsing van een hem wezensvreemd voorbeeld, dan dat dit werk de
neerslag is van een affiniteit met het Chineesche (zooals dat bij Slauerhoff en, om
een vreemd voorbeeld te noemen, bij Klabund wel het geval is). Het grillige, zeer
subtiele, argeloos demonische of onverschillig verhevene, dat voor ons gevoel
kenmerkend is voor het Chineesche karakter, ligt de Mérode niet zóózeer dat hij in
staat zou zijn ons met deze verzen geheel te overtuigen. In hoeverre tenslotte het
nerveuze karakter van de kunst van Slauerhoff en Klabund meer beantwoordt aan
dat der Chineesche poëzie zelve (die ook wel diverse aspecten zal vertoonen) dan
het meer soliede werk van de Mérode (en, om weer een Duitsch voorbeeld te
noemen, Hans Bethge), waag ik niet uit te maken, hoewel ik er sterk toe overhel
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eerstgenoemden eerder in staat te achten ons de Chineesche sfeer te suggereeren
dan de beide laatsten.
Bij oppervlakkige kennismaking doen de Mérode's verzen meer denken aan een
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galerij wassen beelden dan aan kunstwerken. Maar bij nadere beschouwing is er
menig vers, virtuoos geschreven, dat onze bewondering wekt (b.v. Goudvisschen).
Dat dit werk ons in zijn geheel per slot toch min of meer koud laat zal wel komen
doordat het hier meer gaat om decoratief effect dan om wezenlijke en noodwendige
verbeelding.
Laten wij, om hem recht te doen, Willem de Mérode nog even zelf optreden in
een zijner fraaiste Chineesche vermommingen (waaruit dan tevens blijken kan, dat
hij zich niet zoo heel erg zwaar vermomd heeft):

De zangvogel
Ik kleedde mij in donkerpaarse zijde,
En nam de kevie met den gelen vogel
En liet hem wandelend de wereld zien.
De vogel klampte aan de bamboespijlen,
En stak zijn kopje door de gele tralies,
En zag de stad en 't groene veld en zweeg.
Moe thuisgekomen sprak ik tot den vogel:
Ik breng u hennepzaad en helder water,
Een nieuwen zitstok, wit zand op den bodem,
Eet, rust, en zing wat gij ter wereld zaagt.
Mijn vogel zweeg ondankbaar en weerbarstig,
Zag mij niet aan, verborg zijn kop, en zweeg.
'k Verblindde met een heeten priem zijn oogen.
Toen, in het eeuwig donker ving hij aan
En schiep in zang zich een verlicht heelal.
De hemel heeft mij mijn geluk ontnomen.
Trots zweeg ik tot ik niets meer kon verliezen.
Nu schep 'k in zang een wereld vol geluk.

JOHAN DE MOLENAAR
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S.S. ‘Nieuw Amsterdam’, 1938
Inleiding, door Dr. J.G. van Gelder
EEN gestroomlijnd stadskwartier! Wie op de brug, 20 meter boven den zeespiegel,
geroepen is het sein tot afvaart te geven, stoot niet alleen een wijk met 2000 inwoners
van den kant, maar is ook van dat oogenblik gezagvoerder over een menigte, die
den vasten grond onder de voeten heeft verloren, Europa verlaat en in de deining
van de gangen en de zalen, aan de wind, het water en zich zelf is overgeleverd.
Dertien honderd passagiers, zeven honderd koppen aan bemanning, 45.000 eieren,
40 koeien en 25 kalveren, 126.000 handdoeken en 13.500 lepels, 15.000 liter bier....
Een karkas van 229 meter lengte klieft de golven, tien meter onder water, een hoogte
van vijf en twintig meter blijft boven drijven. 33.000 Bruto register tonnen, dat zijn
3

ruim 93.000 M . Wie zegt het iets dat één kubieke meter f 130.- kost en 12.2 millioen
voor het geheel is uitgegeven? Over 25 jaar immers wordt het schip alweer gesloopt,
indien al niet eerder uit den dienst genomen.
Aan deze tijdelijkheid ontleent echter de boot haar recht op pronk. Want niet
zonder bloei geeft zij zich gewonnen aan de verwerende krachten van zeewater,
storm en wind. Hout vermolmt, ijzer roest. In die kortstondigheid ligt de kiem
verborgen voor dit drijvend aardsch en lichtend feest. Het is om den luister van deze
weinig duurzame zegepraal over de elementen water en wind te vieren, dat
kunstenaars in deze ruimten zijn binnen gehaald om een verband tot stand te
brengen tusschen een hier flaneerende menigte en het leven dat eenmaal
ontsprongen is, bloeit en weer verder waait in het zich telkens wisselende jaargetijde.
Πντα ϭει. Er is geen stilstand.... zoolang gevaren wordt, geen overgave aan eenige
angst voor stilte, Geen rust, geen duisternis. Tegen het ineenvloeien van dag in
nacht verzet het schip zich door een trotsch alom aanwezig licht. Op de nachtelijke
uitgestrektheid van den oceaan is de boot niet meer dan een voorwereldlijke vuurvlieg
op het water, maar de twee duizend, die in werkelijkheid in deze gigantische romp
meedrijven weten zich omstrengeld door kabelbanen met 18,000 aansluitingen op
een half millioen meter lengte aan electrische geleiding. De mensch, klein en verdoold
in dezen met staal gepantserden overgrooten, trillenden en zoemenden bijenkorf
wordt - los van de wereld - hier vanzelf gedreven naar een roes van licht, ruimte en
beweging, de drie primaire elementen, waarmede de Europeaan zeven dagen op
reis naar Amerika en de Amerikaan zeven dagen op reis naar Europa zijn spel te
spelen heeft, wil hij in de aanwezigheid dier elementen eenige beschutting vinden,
wil hij ook zich kunnen verzoenen met de tijdelijkheid van zijn eigen reis en het
bestaan der dingen om hem heen, wil hij het slapen, eten en recreëeren kunnen
genieten als een vrucht die
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verorberd moet worden, als een drank die gedronken, als een sigaar die gerookt
wil zijn.
In zeven dagen over, wil ook zeggen een vaart van 21 mijl per uur. Dat eischt
stroomlijn, een speciaal geconstrueerde boeg, enorme machines, schroefbladen
van bepaalden vorm. Het heeft beteekend teekenen, berekenen en nog eens
teekenen; 1.200,000 dagtaken zijn naar een globale schatting verricht. Voor het
schip de werf verliet hadden reeds meer dan 2000 werkteekeningen de teekenkamers
van de scheepsbouwers verlaten. Dit is hierom van belang, omdat de architecten
van de inwendige afwerking op dat moment nog moesten beginnen. Wie zich in den
bouw van een schip verdiept, moet zich bewust zijn van de s c h e r p e s c h e i d i n g ,
die er tusschen bouwer en architect, tusschen ingenieur en kunstenaar bestaat.
Want wie wel eens den bouw van een schip in zijn groei heeft mogen volgen, kwam
alras tot de conclusie, dat er meestal sprake was van bouwer en verbouwer, waarbij
de architect, die den uiteindelijken vorm aan de ruimten geeft, juist de rol die hem
uit den aard van zijn wezen niet gegeven is, kreeg toebedeeld. Men moet dit niet
te tragisch opnemen, de ruimten die de architecten in de ‘Nieuw Amsterdam’ te
bewerken kregen omvatten misschien 1/10 van het geheele schip, de moderne
architect heeft bovendien geleerd zich aan te passen en kon zich theoretisch
aangetrokken voelen om in een gegeven stalen skelet zuivere verhoudingen te
scheppen en vertrekken aan ribben op te hangen. Negen tiende is schip gebleven.
Men komt echter ook tot het inzicht hoe dwingend dit schip den architect gaat
overheerschen, zoodra de eischen van den loop van luchtververschingskanalen,
van sprinklers en lichtpunten (3600!), telefonen en ventilatie de overhand gaan
krijgen.
Het belang van de ‘Nieuw Amsterdam’ is echter juist dat, mede door het geweldig
snelle tempo, waarmede tegenwoordig gebouwd wordt, de architect e e r d e r in het
groeiproces van dit ingewikkeld organisme werd ingeschakeld dan tot dusverre de
gewoonte is geweest. En met den architect werd ook de uitvoerende vrije kunstenaar
eerder in dit voltooiïngsproces opgenomen. Het aandeel van menig kunstenaar
kreeg daardoor een functioneel accent en werd niet louter toevoegend sierend.
Althans, het kon in het gunstigste geval dat accent verkrijgen.
Deze buit is successievelijk een zeventigtal kunstenaars vrijwel onverwacht in de
schoot geworpen. Hoeveel malen heeft men om zoo'n prooi niet moeten strijden,
maar hoe dikwijls al wel niet sedert Berlage's Beurs werd die strijd telkens weer
verloren? En waarom? In de meeste gevallen om economische redenen, veelal
ook, omdat bij groote zakelijke objecten de kunstenaar als minst zakelijk individu
niet gaarne in de sfeer van den opdrachtgever werd binnengehaald. Te vaak werd
ook het ‘dienen’ van den kunstenaar eenzijdig uitgebuit als een dienst aan den
opdrachtgever inplaats van als een wederzijdsch verheffen van elkanders
levensmogelijkheden. De ‘Nieuw Am-
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sterdam’ heeft, voor wie het niet al wisten, aangetoond dat, als men de kunstenaar
maar tijdig aan het groeiproces van het bouwobject laat deelnemen (en dus niet
achteraf, als alles al vrijwel gereed is), dat dan zelfs economische voordeelen zijn
te behalen, mèt de artistieke winst, die den opdrachtgever toevalt! De kosten van
het meubelen, van de betimmeringen, versieringen, van het beeldhouwwerk, kortom
de geheele kunstzinnige bagage, welke dit moderne schip met zich meevoert zijn
lager dan wat eens b.v. voor de ‘Statendam’ was uitgetrokken! Met andere woorden,
men zou er de stelling uit kunnen poneeren, dat het bestaansrecht van den
kunstenaar economisch meer verantwoord is, naarmate de kunstenaar eerder aan
het groeiproces van het uit te voeren object deelneemt.
In de laatste 12 jaar is alleen bij onze tentoonstellingspaviljoens in het buitenland
sprake geweest van pogingen om tot een zoo veelomvattend georganiseerd
samenwerken van verschillend gerichte kunstenaars te geraken, zonder dat deze
werkwijze overigens ooit veel navolging vond bij eenige bouwopdracht hier te lande.
De ‘Nieuw Amsterdam’ heeft deze wet van traagheid doorbroken, door het noodlot
gedwongen waarschijnlijk. Want hoe kwam hier de opdracht tot stand? Ook al zal
het moeilijk zijn de genesis tot in finesses te reconstrueeren, veel fantasie is er toch
niet voor noodig om de eerste opdracht voor de inrichting aan het bouwbureau
Brinkman en van der Vlugt (1936) te verklaren als een gevolg van de populariteit
van de van Nelle-fabriek en van een zekere modieuze flirtation met de ‘nieuwe
zakelijkheid’, een klank waarvan men in Rotterdam niet afkeerig is geweest, getuige
de talrijke verbouwingen en bouwopdrachten, die door van der Vlugt na de voltooiïng
van het hiergenoemd fabriekscomplex zijn uitgevoerd voor een burgerij, die elders
in het land nog niet voor de consequenties van deze bouwrichting gewonnen was.
Stellig, van der Vlugt kon niet tot een van de principieele vertegenwoordigers
gerekend worden van de groep, die het nieuwe bouwen in Nederland heeft gebracht,
hij deed daarvoor wellicht te veel concessies aan een luxe, welke op een ander plan
was gelegen dan de weelde, die het leven te brengen had in de ruimten van zijn
meer consequente medestanders. Maar al had hij daaraan misschien zijn opdracht
te danken, de zuivere, vaak doctrinair geworden uitgangspunten zou van der Vlugt
toch nimmer volkomen hebben kunnen verloochenen. De dood heeft echter
ingegrepen, en wij zullen nooit meer te weten komen, welke warreling van
ruimtevisioenen nog voor van der Vlugt's geest zijn opgerezen, wij kunnen alleen
gissen, dat de verwerkelijking van zijn opvattingen op de thans voltooide ‘Nieuw
Amsterdam’ waarschijnlijk alleen in van Ravesteyn's derde klasse eetzaal is terug
te vinden. Denkt men zich dit door over het geheele schip, dan had men zoowel
door den vorm als door de kleur een totaal verschillend ruimtebeeld verkregen, een
eenheid overigens, waartegen de wonderlijke verscheidenheid van het deels roezige,
deels
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versplinterde menschdom, dat oceanen bevaart misschien nog niet opgewassen
was geweest, maar die over een verloop van jaren aan dit schip het praedicaat van
‘1938’ stelliger had doen hechten, dan de nu verkregen veelheid dit later zal doen....
Wie zal het weten? De tijd gaat snel en wat zal van dit alles na 25 jaar nog resten,
wat is ook dàn nog van waarde, d.w.z. een levend bezit voor den ontvankelijken
mensch?
Men weet het, de dood van van der Vlugt heeft onmeedoogend in de thans
gekozen richting gestuwd. Met groote erkentelijkheid moet getuigd worden dat, toen
de directie andermaal over het uitdeelen van een opdracht had te beslissen, zij in
de eerste plaats ook andermaal weerstand heeft weten te bieden aan den drang
om alles in handen te geven van een of andere meubelfirma met wel geschoold
personeel, maar zonder de drijfveeren en het streven naar een vormleven dat wortelt
in de kunst van vandaag. In de tweede plaats heeft zij, gedwongen door den tijdnood
(3 Jan. 1936 was de kiel reeds gelegd) en het nog geldend contract met het
bouwbureau Brinkman & van der Vlugt, dat het moreel onmogelijk maakte alles
nogmaals in de handen van een ander te geven, van dezen nood in zooverre een
deugd weten te maken, dat zij het avontuur heeft aangedurfd om blijmoedig, na het
toevoegen van een vijftal architecten aan het nog bestaande bouwbureau, de
consequenties van dit ‘compromis’ te aanvaarden. De opdrachtgever heeft vooral
uit economische overwegingen in deze richting gedreven. De passagier zoekt
volgens hem afwisseling, verstrooiïng, hij eet niet graag in de ruimten van een
zelfden architect, die hem elders deed dutten, weer elders liet borrelen. Geen drijvend
huis, geen hotel is een schip, het is een woonwijk met een kaleidoscopisch karakter,
het heeft de facetten van een badplaats en een stadsplein. Ziehier argumenten, die
men te aanvaarden had. Hoe dan ook, uit deze nieuwe samenscholing van
architecten is tenslotte een ‘bouwhut’ ontstaan, waar op den duur een zeventigtal
kunstenaars mee in verbinding werden gebracht.
Aan dit blijven koersen van de directie in artistiek vaarwater hebben aanvankelijk
de vroegere resultaten van de ‘nieuwe zakelijkheid’ medegeholpen, de goede indruk
die eens het Nederlandsche paviljoen te Antwerpen (1927) had gevestigd, heeft
toch achteraf misschien den meesten invloed uitgeoefend bij het bepalen van de
richting, waarin men zich wilde gaan bewegen. Men zocht een gebaar, men begeerde
een manifestatie. En zoo komt het dat toen van der Vlugt was weggevallen, men,
niet zonder elkaar kruisende adviezen, in enkele dagen besloot om den bouwmeester
van het Antwerpsche paviljoen H. Th. Wijdeveld de verzorging van de belangrijkste
ruimten (o.a. de Grand Hall, Trappenhuis en Ritz Carlton bar) op te dragen; J.F.A.
Semey, die o.a. door de inrichting van de S.S. ‘Bloemfontein’ goede papieren kon
overleggen, kreeg eetzalen toebedeeld; F. Spanjaard (kort na zijn verbouwing van
de Utrechtsche raadzaal) kreeg door de opdracht van de derde klasse en de
kinderkamers een erkenning, die zijn
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eerlijk werk verdiende. Aan J.J.P. Oud, den grondlegger van het moderne bouwen
in Nederland sedert den oorlog, viel de toeristenklasse ten deel met een zwembad
in de eerste klasse. De nieuw zakelijke richting mocht van Ravesteyn
vertegenwoordigen in de derde klasse eetzaal, stellig niet in het minst van wege de
barokke fantasieën, die hij in dezen stijl toch weer mogelijk achtte. In die richting
van den zwier, van de gebogen lijn, grillige krommingen, in dien hang naar wat
dartelheid (Joep Nicolas) is men voortgegaan, F.A. Eschauzier, wiens
cosy-corner-intimiteit moderne ruimteoplossingen en nieuw materiaal niet doet
versmaden, ontving de rookzaal eerste klasse. 7 binnenhuisarchitecten, waaronder
Wouda en zelfs eerst Rietvield, kregen 15 super-de-luxe hutten, de architect J.P.L.
Hendriks had vestibules, het café en de waranda in de toeristenklasse te ontwerpen,
het bouwbureau van de H.A.L. (architect C.J. Engelen) alles wat tenslotte buiten
deze opdrachten was gebleven, dat waren een goede 1100 hutten voor passagiers,
de hutten voor een bemanning van 700 koppen, trapportalen, een theater....
Ging men bij deze opdrachten overstag? Gedeeltelijk wel. Alléén, wanneer het
mogelijk zou blijken een dirigent te vinden, die aan dit veelstemmige orkest van
Nederlandsche kunstenaars niet alleen leiding kon geven, maar het tevens tot een
zeker samenspel zou weten te verleiden, alleen dan was de verwezenlijking van
een betrekkelijke eenheid alsnog te bereiken. Het gold een taak, die men bij de
nederlandsche paviljoens bij voorkeur aan een regeeringscommissaris placht op te
dragen, maar het gold tevens een taak, die men sedert Berlage's Beurs niet meer
in zoo'n ingrijpende functie door iemand had zien vervullen. Een kunstenaar, aan
wien het gegeven zou zijn om het geheele werk zoo te bezielen en van levende
symbolen te voorzien en te doen dragen werd echter niet gekozen. Ook geen van
de gekozen architecten heeft die dwingende functie willen of kunnen vervullen. De
winst, die men bereikt had door de vroegere inschakeling van den kunstenaar in
het groeiproces ware feitelijk weer verloren gegaan, had zich toen niet het zeldzame
geval voorgedaan dat een van de directeuren zelf van de Holland-Amerika lijn, W.H.
de Monchy, hier het heft in handen wist te nemen en het vrijwel unieke resultaat
heeft weten te bereiken dat de gekozen architecten tot een intensieve samenwerking
konden worden gebracht. Er ontstonden regelmatige vergaderingen, een twintig in
totaal, met notulen e.d., tusschen de groep architecten en de directie bestaande uit
de Monchy en de technische leider Ir. S. van West, waarop alle plannen gezamelijk
werden besproken, becritiseerd en verbeterd, waarop ontworpen stoelen werden
binnengedragen en beproefd, elkanders ruimten, kleurschakeeringen en
medewerkers werden getoetst. Voorop moet weer gezegd, dat de genoemde
architecten weer hun eigen medewerkers, beeldhouwers of schilders, hebben kunnen
kiezen, voor deze keuze zijn zij grootendeels aansprakelijk. Wie vertrouwd is met
de gang, welke de zaken gewoonlijk nemen, weet hoezeer deze
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gevolgde en gezochte samenwerking afwijkt van de gebruikelijke. De toch reeds uit
den aard der zaak op zich zelf geconcentreerde kunstenaar, moest hier
mededeelzaam worden en zich in de kaart laten kijken op momenten, waarop hij
alleen nog half verwezenlijkte plannen had.
En desondanks.... de stellig buitengewone capaciteiten van de Monchy als
coördinator, die een officieele erkenning hadden verdiend, hebben niet ten volle
gebracht, dat men achter het geheel een bezielende alles richtende gedachte voelt.
Want er is bij de veelheid die het schip bewust wil brengen en geven, bij alle liefde
die hier overmatig geofferd is, ook een scholing en een scherpe tucht noodig van
den kunstenaar zelf om zich zoo voortdurend in dienst te voelen dat zijn werk ook
dienend wordt. Die tucht, door gebrek aan regelmatige ervaring, bezit de
nederlandsche kunstenaar over het algemeen niet meer; hij voelt zich zelden nog
gedragen door die hooge verantwoordelijkheid, die het kunstenaar-zijn met zich
medebrengt, die groote albezielende geesteshouding van mannen als Derkinderen,
Berlage, Roland Holst, Prikker en anderen als Lion Cachet.
Genoeg echter. Belangrijk is dit nieuwe begin, belangrijk de weg die door het
onvermoeibare enthousiasme van de Monchy gewezen is aan allerlei instanties,
die wel met woorden geschermd hebben, maar zoo zelden tot tastbare daden
gekomen zijn. Hoe ging het vroeger? De groote opdrachten voor de inrichting van
onze passagierschepen waren in Nederland vrijwel geheel aan Lion Cachet ten
deel gevallen. Begonnen met de Grotius (Mij. Nederland) in 1906 loopen de
opdrachten aan Cachet na de Prinses Juliana, de Koningin der Nederlanden, De
Prins der Nederlanden, de J.P. Coen (1915), de J. de Witt (1921), de P.C. Hooft
(1925) door tot de Chr. Huygens (1928) en de nog later gebouwde Johan van
Oldenbarnevelt en Marnix van St. Aldegonde. Niet alleen zijn deze schepen dus in
zooverre uniform, dat telkens weer dezelfde kunstenaar de indeeling voor alle
klassen te maken had, die eenheid werd op elk schip in dien zin nog geaccentueerd,
doordat de geheele decoratieve versiering in verband gebracht werd met en een
verlevendigde herinnering beduidde van de grootheid der historische figuren, die
aan de schepen hun naam hadden gegeven.
Deze sfeer van historie en didactiek, als men denkt aan de afbeeldingen van
landschappen uit den Archipel, van de zee- en veldslagen, van de portretten der
vaderlandsche helden etc. is niet geheel ten onder gegaan in de weelderige fantasie
van een decorateur van zeer groot formaat, integendeel men ondergaat een
sierkunst, die gedragen wordt door symbolen, welke in de verte nog verwant zijn
aan de gedachten die van Konijnenburg eens heeft pogen te verwezenlijken op een
1)
van de eerste schepen ), waar een kunstenaar

1)

De Merwede I van Fop Smit uit 1890, waarin een 24-tal schilders de vakken tusschen de
raampjes in de groote kajuit vulden is wel het vroegste voorbeeld; zie verder: Ir. S. van
Ravesteyn, De Sierkunst op Nederlandsche Passagierschepen, Rotterdam, 1924.
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aan het werk werd gezet. Wij denken aan de ‘Leemans’, waar in 1905 21 vakken
werden aangebracht met begeleidende teksten als: ‘Wrijving van gedachten scherpt
den geest’, ‘de strijd om het bestaan wekt energie’, ‘het geheimzinnige voedt de
verbeelding’ (hert), ‘boven de vreugde staat de extase’ (naakte zittende herder en
rund), etc. ‘De compositie, de perspectivische opvatting, de verdeeling en
tegenstelling der plannen, houden verband met de grondeigenschappen van de
natuurbeelden, die men door de vensters kan zien’, aldus de zin, dien de schilder
had willen verbeelden.

S.S. ‘NIEUW AMSTERDAM’; SCHEMATISCHE PLATTEGROND VAN HET PROMENADEDEK MET
AANGRENZENDE ZALEN - A. TOONEELZAAL; B. VESTIBULE; C. WINKELS; D. GRAND HALL; E. SCHRIJFEN
LEESZAAL; F. SPEELKAMER; G. TRAPPORTAAL; H. BAR; J. ROOKZAAL; K. VESTIBULE VOOR DE
TOERISTENKLASSE; L. KINDERKAMER; M. LEESZAAL; N. CAFÉ MET BAR; O. WARANDA

In de schepen op Zuid-Afrika van Semey, in de schepen van Kromhout op Indië
(Dempo, Baloeran) is een dergelijk zich bezinnend gedachteleven al niet meer tot
uitgangspunt gekozen. De persoonlijkheid van den kunstenaar is hier uitsluitend
beslissend voor de waardeeringsfactor en voor de sfeer der ruimte; het accent is
bovendien verschoven. Spelen bij Kromhout nog de hechte tradities van den architect
uit de oude school mede met een zuiver gevoel voor decoratieve elementen, bij
Semey kwam de nadruk reeds meer te liggen op de vlucht van de passagiers uit
het dagelijksche leven, op diens hoop ‘vervulling te vinden van een onbegrepen
1)
droom’ ). Op het genot van het leven, nog vóór den dood. Ongetwijfeld spreekt uit
dit alles ook een afweer tegen de onontkoombaarheid van den dood, een zucht ook
om angst te vergeten, niet om haar te sublimeeren. Juist door dit gemis proeft men
toch een zekere schraalheid, levensverarming; eenerzijds ‘das Ende der Illusionen’,
waartoe de moderne reiziger gekomen is, anderzijds het wegvallen van een
geestelijken klankbodem voor menig kunstenaar van vandaag.
Wanneer men de historische stijl- en vormontwikkeling voor oogen ziet en men
herkent hierin het verloop van ons gedachteleven, dan kan men niet anders spreken
dan van een uitdrogen van geestelijke levenssappen en dan behoeft men zich niet
zoozeer meer te verwonderen dat men reeds uit ‘commercieele overwegingen’ er
toe kwam om in de drie verschillende klassen van de ‘Nieuw Amsterdam’ ook
onderling weer verscheidenheid te brengen. De eetzalen door een ander uitgevoerd
dan de rookzaal, de trappenhuizen door

1)

Zie over Semey, Elsevier's Maandschrift 1938, 97 vgl.
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een ander dan de vestibules etc. De beklemming van één leidende persoonlijkheid
voor één klasse kon niet geduld worden, zoowel verticaal als horizontaal moest er
veelheid zijn, afwisseling, sensatie, telkens wat anders, een soort cineac van
beeldende kunsten.
De ‘Nieuw Amsterdam’ heeft allereerst gebroken met de tradities van de H.A.L.,
waar men tot nog toe nooit eenige ervaring had opgedaan met een kunstenaar van
formaat en houding. Het zeer kundige vakwerk van firma's als Mutters, Pander,
Allan e.a. op de schepen van de vloot kan men ook nu nog waardeeren, maar de
hideuze vormgeving en de smakelooze en meer dan conventioneele inrichting
wekken de naarste gevoelens van bekrompenheid van geest op. Het breken met
deze stellig diep ingewortelde tradities in een maatschappij, wier eerste schepen al
in 1872 en 1873 in de vaart waren gebracht, verdient waardeering van een ieder
die weet hoe groot de kracht van dergelijke tradities is en welke ontzaggelijke
vooroordeelen bij zoo'n ingrijpenden omzwaai overwonnen moeten worden. Maar
in de ‘Nieuw Amsterdam’ is bovendien, zooals reeds werd gezegd, gebroken met
de tradities die op de andere Nederlandsche schepen, door kunstenaars versierd,
heerschen.... Want behalve Semey is vrijwel géén architect of sierkunstenaar, die
op nederlandsche booten emplooi had gevonden, gekozen. Uit de oude school van
de nog levende schilders en bouwmeesters, die altijd voor de rechten van de
kunstenaars juist bij dergelijke opgaven waren opgekomen, is niemand opgeroepen.
Kromhout en Lion Cachet niet, Penaat niet, van Konijnenburg niet en niet Roland
Holst, Altorf en Mendes da Costa, Zijl en Lebeau niet; geen pioniers als van der
Leck of Mondriaan, schilders van de Amsterdamsche en Bergensche school zal
men er niet aantreffen. Zooiets is tenslotte niet toevallig. Het beteekent bewust en
opzettelijk een streep onder het verleden, het is een bewust verbreken met de
betrekkelijk nog ambachtelijke tradities en het is een afwijzen van een levenshouding,
welke gedragen werd door een idee, die ons denken en tasten te richten heeft.
Men moet dus de ‘Nieuw Amsterdam’ zien als een veelzijdige daad, welke door
allerlei omstandigheden, toevallige en gewilde, tot een baanbrekend experimenteeren
is uitgegroeid. Dit experimenteeren beperkt zich niet tot de aesthetische vormgeving,
want ook technisch wijkt de geheele planindeeling af van wat men tot heden gewoon
was te vinden. Om één cardinaal punt te noemen: de toevoerkanalen naar de pijpen
op het dek nemen niet meer de geheele middenmoot van het schip in beslag, maar
loopen buitenom, omvatten dus die middenmoot, met het gevolg dat men op dek A
van het podium op het theater, via de vestibule en de Grand Hall, langs de library
en de bridgekamer, door de rookzaal naar de vestibule in de touristenklasse kan
komen en doorwandelend via het café en de waranda (toeristenklasse) op het
achterdek belandt. Deze vondst, die men van de ‘Normandie’ heeft overgenomen,
biedt zooveel meer mogelijkheden tot
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J.J.P. OUD, LOUNGE TOERISTENKLASSE MET TAPIJT VAN HET PAAPJE

J.P.L. HENDRIKS, CAFÉ EN BAR TOERISTENKLASSE
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JAN ELOY EN LEO BROM, DE WINTER, EEN VAN DE VIER JAARGETIJDEN IN VERGULD BRONS IN DE
GROOTE HAL (ARCH. J.L.P. HENDRIKS)
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architectonische oplossingen en ruimteontplooiïng, dat men stellig voortaan aan dit
principe van indeeling vast zal houden. Nieuw is de oplossing van de
promenadedekken, nieuw voor Holland de zoo stellig geprononceerde gestroomlijnde
voorwand van de dekken met den gebogen gevel voor de brug, welke deze
dekkenstapeling afsluit. Er is een onmiskenbaar verband overigens te bespeuren
tusschen een schip als de ‘Joh. van Oldenbarnevelt’ en de ‘Nieuw Amsterdam’, wat
ook weer niet te verwonderen is omdat het lijnenontwerp grootendeels van Ir. H.N.
Prins van de Mij. Nederland stamt. Door de grootere lengte kon een ‘sneller’
uitzienden vorm verkregen worden. De vorm van den neus, de plaatsing van de
pijpen accentueeren dit nog. Wie de hutten en siervertrekken verlaat komt stellig
onder den indruk van het schip, dat heerscht, overal waar de kunstenaar niet werd
toegelaten. De dekken en de reeling, de laadmasten en de sloepen met de davits,
de trossen, lieren en kaapstanden, de ankerkettingen en de kluisgaten. En wie
binnen verder gaat dan zijn strikte passagiersruimte hem toestaat, wordt ook daar
overweldigd door mechanisme en techniek, radiocabine en enorme keukens,
machinekamers, waar nooit daglicht komt, stoomturbines. Zal ook hier in deze thans
zoo ongenaakbare wereld eenmaal een kunstenaar weer toegelaten worden? Het
is niet te verwachten. Lloyd's Register of Shipping, de Nederlandsche
Scheepvaartinspectie, bepalingen van het Internationale Verdrag voor
passagierschepen zijn even zoo vele tolmuren tegen flitsende afwijkingen, tegen
handwerk dat genoten wil worden. Want tenslotte blijft de scheiding zoo vallen voor
ieder die geboekt heeft en de overtocht mee moet maken: handwerk en verbeelding,
tegenover machine en verstand. Perfect kunnen beide zijn. De wereld van het
meubelen, sieren en inrichten geven ook den mensch nog een kansje een stoel te
verzetten, een gordijn te sluiten en zijn pijp uit te kloppen, maar onder en boven die
sfeer van mijn werkelijkheid en een beetje vreugde, is een andere niet minder
werkelijke wereld geschoven, waar niets is ingericht, maar alles ‘geïnstalleerd’, waar
geen aschbakken zwerven, maar een ‘apparatuur’ is geoutilleerd, waar je je deur
niet opent om de meid te roepen, maar op automatische verklikkers drukt, waar je
je raam scharnierloos sluit, vanwege stijgbeugels en constructie, waar je je vuur
niet opport vanwege schakelaar en stroomvoorziening en het bij brand niet uittrapt
vanwege sprinkler-sproeiers en alarm. Het is moeilijk achter deze vermechaniseerde
schoonheid telkens naast verfijnde beveiliging ook de menschelijke kanten te
ontdekken. Onwillekeurig blijft men zoeken naar één facet, één werkelijkheid waaraan
men het eigen leven verbonden voelt. - Huizenhoog varend boven het golvende
water, kijkend in de schoorsteenen van voorbij stoomende schepen, met de handen
dichter bij de snel zwevende meeuwen, dan bij het deinend schuim langs den boeg
ver weg, voelt de mensch zich in zijn uiteindelijke onbeholpenheid bevangen door
een babelachtige overmacht. Met den blik op de heimwee-achtige verten
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lijken de dagelijksch terugkeerende bezigheden van eten en drinken, slapen en
vegeteeren de lichte zekerheden van ons te luid en meedoogenloos bestaan. Van
die gezichtshoeken uit wordt het Rotterdamsche vlaggeschip hieronder opnieuw
bekeken. Vaar wel, machtig schip, vaar....

De ruimten voor eten en drinken aan boord van de ‘Nieuw
Amsterdam’
Door Ir. C. van Traa
HET leven aan boord van onze passagiersschepen is vol afwisseling. Men bezit er
weliswaar nu eenmaal niet de vrijheid van beweging, die men aan den vasten wal
geniet, men dient zich in sommige opzichten te beperken en daarom wordt getracht
op andere wijze een comfort te geven, dat men anders mist. Het eten en drinken
zijn in overeenstemming daarmede aan boord geen gering te schatten bezigheden,
men heeft er ruimschoots den tijd voor, want men kan de kleine drijvende stad toch
niet ontloopen. Men zal dan ook waarlijk niet tot de onmatigen gerekend worden,
indien men een belangrijk deel van den dag en avond in eetzaal of bar vertoeft;
want er bestaat eigenlijk weinig reden om het verblijf daar niet tijdroovend te doen
zijn.
In overeenstemming daarmede zijn de eetzalen aan boord der passagiersschepen
méér dan restaurants of eetgelegenheden, het zijn verblijfruimten, welke het karakter
van feestzaal dragen.
De zorg, die aan deze ruimten op de groote passagiersbooten besteed wordt, is
meestal bijzonder uitgebreid en grenst vaak aan het fantastische. Het bewaren van
het juiste evenwicht is vaak zeer moeilijk gebleken; wij danken er de vele protserige
en pronkerige scheepsinterieurs aan, die in den loop der jaren terecht een slechte
naam gekregen hebben.
De medewerkers aan de ‘ N i e u w A m s t e r d a m ’ wilden niet in dezelfde fout
vervallen. De inrichting der eetzalen is weliswaar luxueus en er is eenige climax in
verfijning als men van de eetzalen naar Ritz Carlton of bar toeristenklasse gaat,
doch overdreven pracht en praal zijn nagenoeg vermeden.
Er is wel een groot onderscheid in de wijze, waarop de verschillende medewerkers
hun taak begrepen hebben. Naast verschil in opvatting, geaardheid en ervaring
hebben de beschikbare geldmiddelen de onderscheidingen onderstreept en zeker
niet in de laatste plaats hebben de ruimtelijke verhoudingen, die men te behandelen
kreeg, een rol van beteekenis gespeeld. In de eerste klasse salons is men nu
eenmaal minder karig met de maten, vooral in hoogterichting is het verschil
aanzienlijk en in overeenstemming
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daarmede wordt de ontwerpende architect al dan niet voor grootere moeilijkheden
gesteld. Een gedrukte ruimte, als bij voorbeeld de derde klasse eetzaal (Arch. Ir. S.
van Ravesteyn) versterkt de behoefte om visueel het deksel zoo min mogelijk
drukkend te maken, eenige vrijheid, om in de hoogterichting werkelijk iets van belang
te doen, is daarbij natuurlijk uitgesloten. Bij het ontwerp van de eerste klasse eetzaal
is dat geheel anders, daar is relatief veel hoogte beschikbaar en de architect (J.F.
Semey) kon zich daar eenige vrijheden veroorloven, hij kon ter wille van een
aangenamer vorm iets van de totale hoogte prijsgeven, teneinde tot een aantrekkelijk
geheel te komen. Van Ravesteyn heeft getracht het lage deksel zooveel mogelijk
te ontkennen, hij heeft met het oog daarop cirkelvormige plafondpaneelen over de
laatste centimeters, die hem in hoogterichting restten, ingedrukt. Hiermede lijkt
inderdaad wel wat bereikt te zijn. We vragen ons echter af, of de architect door de
keuze van de betrekkelijk hooge ballonvorm der lampen niet weer veel van den
indruk heeft verloren doen gaan. De hoogte van het menschelijk oog is in deze
relatief lage ruimte zoo veel dichter bij het plafond dan normaal, dat alles wat onder
het plafond uithangt in zijn volle hoogte wordt waargenomen en daarmede hinderlijk
wordt. J.F. Semey had het, wat dat betreft, in de 1e klasse eetzaal veel gemakkelijker,
omdat een meer dan normale maat in de hoogterichting aanwezig was. Voor dezen
ontwerper bestond echter een ander en misschien nog grooter gevaar n.l. om zich
te verliezen in de betrekkelijk groote ruimte en de ruime grens van mogelijkheden.
Semey heeft zich echter kunnen beheerschen en zijn eetzaal heeft op het eerste
gezicht reeds deze verdienste, dat zij groot gehouden is, dat de ontwerper zich niet
verloren heeft in details en dat een passend gebruik gemaakt is van aanvullende
kunstwerken. De eetzaal lijkt daardoor met groot gemak ontworpen. Zij is wel rijk,
maar de rijkdom ligt er niet doelbewust op en dat is geen geringe verdienste. Semey,
die reeds meerdere scheepsinterieurs mocht verzorgen, blijkt ook vakman met
routine en dit heeft ongetwijfeld tot het welslagen bijgedragen.
Ervaring is voor den architect van scheepsinterieurs een zeer belangrijke factor,
degene die deze mist, komt voor tal van moeilijkheden te staan, die meestal eerst
aan het einde van het werk overwonnen zijn en op het oogenblik, dat men de wensch
voelt opkomen om het geheele probleem nu nog eens versch op te zetten, ontbreekt
in negen van de tien gevallen de tijd. Men denke niet te licht over de vele en
uiteenloopende eischen, die aan deze soort ontwerpen gesteld worden. Daar is de
dwingende vormgeving van het ijzeren, onvervormbare karkas, dat doorgaans geen
enkele verandering gedoogt, daar zijn de leidingenstelsels met hun speciale
eigenaardigheden en eischen, de gebogen lijnen van het schip zelf, die men haast
niet voelt, als men ze maar in het ontwerp meeneemt en ten slotte is daar wellicht
de lastigste van alle, de krap toegemeten voorbereidingstijd. Vanaf het
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oogenblik, dat de opdracht verleend is, begint de zenuwsloopende strijd wie winnen
zal: de ontwerper met zijn staf of de voortjagende scheepsbouwer met zijn technici.
In het algemeen is dat natuurlijk zeer te betreuren, want goed werk groeit meestal
langzaam, het heeft zijn tijd om rijp te worden noodig. Bij een schip ontbreekt de
tijd daarvoor meestal en men kan dit terug vinden in de afwerking en soms in het
ontwerp zelf. Het is echter verheugend van de hier te bespreken ruimten te mogen
vaststellen, dat noch het een, noch het ander in hinderlijke mate voelbaar is.
Keeren wij thans weer terug tot de eetsalons, dan valt als een positieve waarde
op te merken, dat zoowel van Ravesteyn als Semey elk op hun eigen wijze, erin
geslaagd zijn het typische karakter van scheepssalon te bewaren. Semey bereikte
zijn doel langs lijnen van geleidelijkheid, hij heeft het experiment geschuwd en in
het algemeen genomen wortelt zijn werk in aanvaarde opvattingen. Van Ravesteyn
heeft een sterkere neiging om iets nieuws te probeeren, om nieuwe wegen te gaan
bewandelen met al de daaraan verbonden gevaren, maar ook met de kans op een
hooger niveau. De derde klasse eetzaal heeft daartoe eigenlijk niet voldoende
gelegenheid geboden en misschien blijft daarom de indruk wat mager en dun. De
aardige versieringen en plastiekjes en het geslaagde klokje, alles van Lambert
Simon, zijn niet alleen op zichzelf knappe werkstukken, doch zij dragen er stellig
niet weinig toe bij, om het interieur te verlevendigen en het op gelukkige wijze aan
te vullen.
In de eerste klasse eetzaal is in overeenstemming met haar op den voorgrond
tredende beteekenis meer arbeid van aanvullende kunstenaars te vinden. In het
algemeen is de keuze gelukkig geweest; daardoor zijn ernstige conflicten vermeden.
Het diverse decoratieve werk springt er nergens hinderlijk uit, het ondersteunt steeds
den hoofdopzet en de schaalverhouding onderling valt te loven. De aansluiting
tusschen de architectuur en de decoratieve elementen werd bevorderd door de
werkwijze van den architect. Deze heeft de sierende elementen daar aangebracht,
waar zij samenwerkten met de indeeling der architectuur en de afmetingen der
onderdeelen zijn afgewogen in samenhang met het algeheel verband. Wij vestigen
daar de aandacht op, omdat op tal van andere plaatsen dit beginsel is losgelaten,
waardoor de decoratieve elementen het verband met de architectuur verloren
hebben.
De belangrijkste medewerker van Semey is Joep Nicolas geweest. Deze heeft
tal van op glas gebrande schilderingen gemaakt, welke op de dwars op de
lengterichting ontworpen wandvlakken als paneelen zijn aangebracht, De bezonken
kleuren, de veelal goudachtige glans en de - ondanks bewogen lijnvoering-vrijstille
teekeningen zijn in deze zaal zeker aannemelijk. Waar het werk van Semey soms
even tot het zoetelijke neigt, verwondert het aanvankelijk, dat de barokachtige
elementen van Nicolas niet storen. Daarvoor zijn
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meerdere redenen aan te wijzen. In de eerste plaats heeft Nicolas, zooals reeds
opgemerkt werd, betrekkelijk rustig werk gemaakt, waarvan op eenigen afstand in
de eerste plaats het vlak spreekt. Voorts is de plaatsing van het werk zoodanig, dat
het door de omringende architectuur duidelijk begrensd wordt (bij de groote paneelen
in de hoeken is er misschien wat te weinig houvast) en in de derde plaats vormt de
bewegelijkheid der verlichtingsschelpen de evenwicht brengende factor. Het licht
toch, dat in de zaal valt, wordt gezeefd door een prachtige Venetiaansche glassoort,
welke telkens even wisselt van kleurnuance, terwijl er ook kleine onregelmatigheden
zijn in het formaat, waardoor het steeds even getint en levend blijft. Dit wordt in het
bizonder bevorderd omdat de lange verlichtingsstrooken, zijn samengesteld uit
betrekkelijk kleine gelijkvormige eenheden. De genoemde onregelmatigheden in
vorm en doorschijnendheid verraden een zekere primitiviteit in de samenstelling,
welke in dit bijna overgecultiveerde milieu nauwelijks op haar plaats lijken, maar zooals reeds gezegd - het gebrande glas van Nicolas draagt er toe bij om het
evenwicht te herstellen.
Chris de Moor heeft voor deze eetzaal een nobel gobelin ontworpen. Dit groote
werkstuk is in deze omgeving zeer goed op zijn plaats. Het is mooi en gaaf van
teekening en kleur, bovenal getuigt het van beschaving en vakkennis. Het valt niet
direct op, maar het dient toch aandachtig beschouwd te worden en dan wint het
zonder twijfel aan uitdrukkingskracht. Joseph Cantré verzorgde het steekwerk van
de pilasters langs de wanden, het is gaaf van lijn en de motieven zijn prettig van
schaal in het geheel. Dezelfde verdienste kan toegekend worden aan de zwarte
vignetten, die Nicolas nog te schilderen kreeg op de met rosé spiegels bezette
wanden.
In onmiddellijke aansluiting aan de eerste klasse eetzaal, ligt die voor de
toeristenklasse. Zij is eveneens verzorgd door architect Semey. Er is door den
ontwerper gestreefd naar een ander karakter, doch anderzijds naar een niet te groot
onderscheid met de 1e klasse eetzaal. De eetzaal toeristenklasse moet n.l. in
voorkomende gevallen (te denken valt aan bijzondere tochten, waarbij het
onderscheid tusschen 1e en 2e klasse vervalt) in samenhang met die der 1e klasse
gebruikt kunnen worden. Vermoedelijk met het oog daarop heeft Semey dezelfde
verlichtingsornamenten gebruikt bij overigens afwijkende wandbehandeling. De
toeristenklasse-eetzaal is minder imposant van vorm, het is wat meer eetzaal en
minder feestzaal. Zij heeft echter als verdienste met de 1e klasse gemeen, dat zij
eveneens groot gehouden is en getuigt van een goed begrip van schaal. De eiken
vakverdeeling is te vergelijken met de roséspiegelverdeeling in de 1e klasse,
waardoor de harmonie wordt bevorderd. Jaap Gidding heeft in de blank houten
betimmering eenige decoratieve schilderingen aangebracht, waarbij, wat de
ontwerpen betreft, geput werd uit de rijke schat van vischmotieven. Gidding heeft
het aanvullende van zijn taak goed begrepen, zijn schilderijen brengen stellig de
noodige
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verlevendiging en zijn goed van kleur. Men zou echter het bezwaar kunnen maken,
dat dit werk zoo zeer op het decoratieve gericht is, dat het intense aandacht slecht
verdraagt. De vormgeving ervan blijft te veel doel in zich zelf en mist daardoor diepte.
Dirk Bus heeft eenig beeldhouwwerk voor deze zaal gemaakt; het zijn eigenlijk
wandpaneelen met hautreliefs van gesneden hout in dezelfde kleur als de omgeving.
Het is de vraag of het vrij forsche werk van Bus zich gemakkelijk leent voor de
betrekkelijk vlakke behandeling. Het is alsof de neiging tot sterkere plastische vormen
ternauwernood onderdrukt werd, terwijl deze omgeving, waar het strijklicht der
lampen een zoo groote rol speelt, in den grond genomen een nog vlakkere
behandeling zou rechtvaardigen.
In het algemeen is dit een moeilijk vraagstuk, waar men eigenlijk te weinig
aandacht aan schenkt. De relatief toch steeds geringe maten op schepen, welke
meestal de beschouwing op korten afstand mogelijk maken, vragen op zich zelf
reeds om een vrij fijne behandeling. Daarbij komt, dat het kunstlicht steeds bijna
het strijklicht nadert en ook in verband daarmede is een relief, dat bij zulk soort licht
gezien moet worden, gauw te zwaar en hoe lichter de toon van het oppervlak is,
d.w.z. hoe sterker licht- en schaduwpartij tegen elkaar afsteken, hoe gevaarlijker
een sterk relief wordt.
In den aanvang hebben wij reeds opgemerkt, dat eetzaal en bar tot op zekere
hoogte elkaar aanvullende elementen vormen op de drijvende stad tusschen Amerika
en Rotterdam. Elke passagier, die zijn eetzaal verlaat om elders de drank te nuttigen,
die hem in de eetzaal niet meer bekoren kan, verlaat daarmede ook een
architectonische omgeving en vindt zijn bar verzorgd door andere hand.
De eerste klasse passagier gaat naar Ritz Carlton (architect H. Th. Wijdeveld) of
het kleine bartje bij de rooksalon (architect F.A. Eschauzier), de
toeristenklasse-passagier naar de voor hem bestemde ruimte, verzorgd door architect
J.P.L. Hendriks en de derde klasse gast vindt zijn ruimte ingericht door architect F.
Spanjaard. Ook hier heeft maat, ligging en hoogte der ruimten naast geaardheid
der ontwerpers veel verschil gebracht. Oogenschijnlijk zou men kunnen meenen,
dat er een gevaar in ligt, om zooveel verschillende handen bij eenzelfde werk te
betrekken. Men kan in een tijd, waar de opvattingen vaak zoo ver uiteen liggen, een
zekere vrees voor een tekort aan samenhang begrijpen, doch het is opmerkelijk om
vast te kunnen stellen, hoe, ondanks de verschillen, toch de noodige samenhang
behouden bleef. Vermoedelijk spelen de eischen, waaraan door alle ontwerpers
voldaan moet worden, omdat het schip geen groote afwijkingen van principieele
noodzakelijkheden duldt, daarbij een groote rol. Tenslotte bezit het werk van de
hierboven genoemde medewerkers toch ook typisch Hollandsche eigenschappen,
welke den samenhang bevorderen en tenslotte mag veilig aangenomen worden,
dat de directie der H.A.L. niet blind geweest is voor het gevaar
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van een zoo uitgebreide medewerking en er in verband daarmede voor gewaakt
zal hebben, dat het verschillende werk voldoende gecoördineerd werd.

JOEP NICOLAS, ‘HET BOUWEN’, SPIEGELDECORATIE IN EETZAAL KAJUITSKLASSE

Wijdeveld blijft in dit gezelschap de op fantasie beluste en uitbundige, Eschauzier
de voorname en door traditie gesteunde, Hendriks de naar architectuur zoekende
en Spanjaard de rustige en nauwgezette binnenhuisarchitect.
Ritz Carlton is de naar boven geschoven feestruimte, die men bereikt langs een
wonderlijke inleiding, zooals Wijdeveld die gaarne maakt: langs vloeiende lijnen en
langs details, die heel precies op elke pas van het leven vertellen wat men doen
moet. Zijn werk neigt daardoor vaak naar het theatrale. Ritz Carlton wordt beheerscht
door een groot ovaal verdiept plafond, door Wijdeveld en Jaap Gidding met
decoratieve figuren beschilderd, waaromheen een rand indirect licht gloeit, die
correspondeert met de onderliggende dansvloer. Men moet misschien Wijdeveld
zijn, om dit plafondpaneel te ontwerpen, zonder verband met de in deze ruimte
aanwezige kolommen. Zijn moed is beloond, want er is geen disharmonie door dit
opvallend negeeren der gegeven elementen ontstaan. De met bladgoud behandelde
wanden, de witgelakte stoelen, de prachtige stof, waarmede deze overtrokken zijn,
het aanvullende grijs der gordijnen, dit alles tezamen vermag stellig een indruk van
pracht en hier toch misschien wel ten naastenbij decadente luxe te geven. Gelet op
de bestemming der ruimte is de even onreëele omgeving te verklaren en te
aanvaarden. De twee schilderijen van H. Hulsbergen zijn ongetwijfeld goed bedoelde
pogingen, om een paar wandvlakken in Ritz Carlton te verlevendigen. Wij gelooven
echter, dat deze schilderijen hier minder op hun plaats zijn. Het karakter van de
ruimte verdraagt de naturalistische en ietwat zoete figuren maar zeer matig. Het
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streven om in kleur bij deze ruimte aan te sluiten valt te waardeeren.
Aan deze zaal verbonden grenst een soort waranda, gescheiden van de eigenlijke
hoofdruimte door glasdeuren en gesneden houtpaneelen van Wim Nijs, die als
hekken dienst doen, Deze waranda is eenvoudig gehouden, men vindt er diverse
rieten meubelen, waarbij opvallende ligstoelen een groote rol spelen. Het plafond
is er wat wonderlijk. Bochtig uitgezaagde triplex figuren op eenigen afstand van het
plafond aangebracht, roepen bij den vermoeiden bargast stellig slechts herinneringen
aan de legkaarten uit zijn jeugd wakker.
Aan de andere zijde van Ritz Carlton is nog een hoekje, waar men op barkrukken
bij het buffet zelf toeven kan. Wijdeveld is hier misschien wel op zijn best. Hij heeft
kans gezien de volkomen regelmatige ruimte onsymetrisch te behandelen met
eenige zwaaiende en zwierige lijnen en hij slaagt daarin, zij het met medewerking
van P. Starreveld, die op het critieke punt een prachtig stuk beeldhouwwerk maakte.
Uit een zuil van palissander ontwikkelen zich langzaam verschillende figuren, die
bekroond worden door eenige, zeer mooi gemodelleerde meeuwen in een lichte
houtsoort. Wijdeveld zelf ontwierp nog een kleine decoratie op de gebogen
achterwand, die wij nu niet zoo erg kunnen waardeeren, doch het bederft den
totaalindruk gelukkig niet in ernstige mate.
Bij de rooksalon 1e klasse is nog een klein bartje ingericht. Het valt eigenlijk in
de salon van Eschauzier, die elders wordt besproken. Het werk van Eschauzier is
in de eerste plaats beheerscht, het is daardoor rustig en voornaam en er is een
neiging merkbaar om aan te sluiten op tradities, die reiken tot in het Empire. Het
behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de schilderingen van Paul Citroen hier
volkomen uit den toon vallen. Vooral het groote bizarre paneel hetwelk een geheelen
wand vult staat met zijn moedwillige lijnvoering geestelijk gesproken dwars op de
omgeving van Eschauzier. Ook op zichzelf genomen kunnen wij voor dit werk weinig
waardeering hebben. De kleinere, op glas geschilderde vischpaneelen zijn minder
storend, ook al achten wij de kleur evenmin gelukkig als die van het groote paneel.
Nel Klaassen lijkt zich veel beter vertrouwd te gevoelen met het werk van den
architect. Zij draagt uit in de details, wat in den hoofdopzet voorhanden was. In het
bijzonder komt dit tot uitdrukking in de door vischjes gedragen windwijzer en de als
figuurtjes gemodelleerde deurknoppen.
De barruimte van de toeristenklasse werd verzorgd door architect J.L.P. Hendriks.
Aan deze ruimte valt misschien geen feestelijk karakter te ontzeggen, maar we
missen er de voornaamheid van elders. De wijze, waarop deze salon behandeld is,
getuigt eenerzijds wel van bekwaamheid, maar de ontwerper is er niet in geslaagd
het vraagstuk zoodanig te beheerschen, dat men het niet meer voelt. De tegenstelling
tusschen de zware robuste
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bar zelf en de lichte ijle, door licht bekroonde kolommen, lijkt ons niet geheel gelukkig.
Hendriks heeft hier stellig niet een van de gemakkelijkste ruimten te behandelen
gekregen. Zij is door de schachten langs de buitenwanden minder prettig verdeeld
en de wandstukken, welke bij de toegangsdeuren ingevoegd zijn, hebben het er
ons inziens niet beter op gemaakt. De meubelen zijn met zorg en gevoel voor goede
verhoudingen, zooals wij dit van Hendriks gewend zijn, ontworpen. Jaap Gidding
heeft een luchtig arabesk op een der wanden aangebracht, terwijl Lode Sengers
een viertal wandpaneelen schilderde. Op een afstand maakt de kleur - hoofdzakelijk
bruin - geen al te prettigen indruk in het geheel. De teekening wordt pas duidelijk
als men vrij dicht bij gekomen is en dan kan men zich de vraag stellen, of de aard
dezer schilderingen in deze omgeving wel geheel juist is? Het werk lijkt wat te veel
op bier georiënteerd, terwijl Hendriks toch stellig, gelet op de aankleeding, aan
geestrijker drank gedacht heeft.
Ook aan deze barruimte is een waranda verbonden. Hendriks heeft daar met
eenvoudige middelen een prettige ruimte van gemaakt. Hier is de architectuur geen
probleem geweest, een persoonlijke zienswijze treedt op den voorgrond door de
keuze der materialen en kleuren. Slechts in enkele details (verlichtingsornamenten
en deurbeschermers) voelt men dezelfde hand, die de barruimte verzorgde. Meer
was hier ook niet noodig, omdat de betoonde eenvoud weinig klemtoon zou
verdragen.
Hendriks heeft deze waranda in een vrij sterke gele kleur gehouden, waartegen
de blanke Aalto meubelen zeer voordeelig uitkomen. Ook de keuze der
bekleedingsstof getuigd van goede smaak. Jaap Gidding kreeg hier andermaal een
wandpaneel te verzorgen. Ook hier toont deze kunstenaar wederom een goed begrip
te hebben van de wijze, waarop men bij het omringende werk kan aansluiten, doch
om dezelfde redenen, elders genoemd, zou men wel wenschen, dat bij aandachtige
beschouwing de bonte voorstelling meer inhoud zou vertoonen.
De 3e klasse bar is eigenlijk een soort doorloopruimte naar de rooksalon, welke,
door F. Spanjaard ontworpen werd. Het bartje valt even uit den toon en wij gelooven
niet, dat dit de gelukkigste ruimte geworden is, die Spanjaard aan boord van de
‘N i e u w A m s t e r d a m ’ te verzorgen kreeg. De loffelijke eenvoud elders betracht
is hier zoek geraakt; er lijkt gezocht naar iets bijzonders, wat niet volledig gevonden
werd. De lijnvoering is in horizontale en verticale zin versterkt, welke in deze kleine
ruimte onvoldoende tot haar recht komt. De motieven, ontleend aan de verschillende
vormen van drankglaasjes, welke gebruikt werden voor de wandendecoratie, geven
een aannemelijke verlevendiging, doch het lijkt minder juist, dat de ontwerper (C.
Alons) voor de glas in loodramen deze zelfde motieven gebruikt heeft. Het verschil
in uitbeeldingswijze schept conflicten, die niet ten gunste van het glas in lood
uitvallen, mede omdat dit vrij hard van kleur is. De
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meubelen van Spanjaard verdienen stellig waardeering en het blijkt wel, dat deze
binnenhuisarchitect goed vertrouwd is met het gebruik der dingen.
Het resultaat van den collectieven arbeid van hen, die getracht hebben om het
eten en drinken aan boord van de ‘N i e u w A m s t e r d a m ’ met zorg te omringen,
is alle waardeering waard. In vele opzichten is het niet gemakkelijk geweest en er
is begrijpelijkerwijze niet overal bereikt, wat men wel zou wenschen. Intusschen
komt de directie van de H.A.L. alle lof toe, omdat zij niet voor de moeilijkheid
teruggeschrikt is om het werk over vele kunstenaars te verdeelen. Zij heeft door het
geven van zoovele kansen zeer velen aan zich verplicht.

Opmerkingen over de ‘Nieuw Amsterdam’ in het algemeen en over
de hutten (het slapen) in het bijzonder
Door W. Retera Wzn.
ZOOALS men weet zou de binnenarchitectuur van alle ruimten van de ‘Nieuw
Amsterdam’ door den architect van der Vlugt worden verzorgd. Van der Vlugt stierf
voordat er zelfs een begin van uitvoering was gemaakt, en zoo is het met de
interieurs geheel anders gegaan dan men zich oorspronkelijk had voorgesteld.
Onder leiding van dezen architect zou er zeker iets heel bijzonders zijn ontstaan,
in elk geval zou een strenge eenheid hebben geheerscht, maar de vraag dringt zich
naar voren of er een soort eenheid zou ontstaan zijn die hier gewenscht is. De vraag
of van der Vlugt het wisselende karakter van de vele ruimten, waaraan geheel
afwijkende bestemmingen verbonden zijn, voldoende zou hebben aangevoeld, is
lang niet met zekerheid te beantwoorden. Zeker was hij een begaafd kunstenaar,
een schepper van belangrijke gebouwen, voor onze architectuurontwikkeling van
historische beteekenis, doch hij had niet genoeg fantasie, hij miste het gevoel voor
het intieme, zijn kleurgevoel was te zeer beperkt om voldoende afwisseling in het
groote aantal ruimten te brengen, hij was geen meubelontwerper in de eigenlijke
beteekenis van het woord.
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Dat na den dood van Van der Vlugt de directie van de H.A.L. een andere weg insloeg
en verschillende kunstenaars met het maken der plannen belastte is zeker niet te
betreuren als een minder gunstige oplossing. Integendeel. Behalve dat meer
kunstenaars in dezen opdracht-armen tijd gelegenheid kregen om eens te laten
zien wat zij wel kunnen, ontstond een sterke afwisseling in karakter van zalen en
andere ruimten. Tegen het principe van verdeeling over meerdere architecten valt
dan ook niets in te brengen. Maar dan moet òf één bezielende gedachte het
verbindende element vormen, òf een krachtige zelfbewuste persoonlijkheid, die over
voldoende overwicht zou beschikken om de zeer afwijkende individueele verschillen
met elkaar te verzoenen, een soort arbiter (dictator zal ik maar niet noemen) die
geen rol als ontwerper had mogen spelen, had rustig en zeker de leiding moeten
uitoefenen. De consequentie van het eenmaal gekozen systeem zou dit hebben
meegebracht. Ik laat in het midden of de keuze van de ontwerpers wel gelukkig is
geweest. Een feit is dat hier de meest heterogene elementen aan het werk waren
die zich slechts op de ontmoetingspunten eenigszins aan elkaar hebben aangepast.
Men moet denken aan de bekende muzikale bewerking van een ballade van Goethe
door Paul Dukas: l'apprenti sorcier. De meester moest een oogenblik zijn leerling
alleen laten, die van het tooverwoord gebruik maakt, waarop alle geesten losbreken.
Ook op de ‘Nieuw Amsterdam’ krijgt men den indruk van ontketende krachten die
wel wat erg door weelde in de war gebracht, het nu eens echt er van nemen. In de
gewone praktijk is men al langen tijd gewend aan uiterst beperkte middelen, en voor
weinig geld moet men zooveel mogelijk naar voren zien te brengen. De kunstenaars
zijn de weelde wel wat ontwend. En hier wist men eigenlijk geen raad om het geld
op te krijgen.
De groote vrijheid en de ongewoon groote bedragen hebben de noodige
zelfbeperking en critischen zin ongunstig beinvloed. Niet alleen de ontwerpers van
de binnenarchitectuur, doch ook de door hen gekozen medewerkers zijn maar al te
dikwijls over de door hun eigen persoonlijkheid gestelde grenzen heengegaan, zij
hebben nu eens echt iets bijzonders willen maken, met het gevolg dat zij niet de
hoogte hebben bereikt die wij van hen gewend zijn. De teere en weemoedige gratie
van Raedeker is zeker niet in de veel te krachtige plafondplastiek van de groote
zaal, plastiek die door de grijze kleur nog zwaarder en plomper doet dan noodig
was. De zin voor evenwichtige en uitgebalanceerde composities van Reyer Stolk
vinden wij niet in zijn groot paneel van zwart-rood-goud, dat hier aanwezig is. Er
zijn ernstige fouten gemaakt (de groote geëtste figuren van Charles Eyck, die door
de deklijn in tweeën worden gesneden!) ontstaan door haast en weinig bezinning,
fouten die men nog hier en daar poogt te herstellen. Men krijgt den indruk dat
tusschen de medewerkers een soort concurrentiegeest is ontstaan, om er eens echt
‘uit te vliegen’, omdat deze unieke kans nu moest worden benut.
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Een andere vraag is of er een leidende gedachte, een uitgangspunt bij de keuze
der ontwerpers te bespeuren valt. En deze is met den besten wil niet te ontdekken.
Een aantal als willekeurig samengebrachte kunstenaars hebben hier naast elkaar
gewerkt, kunstenaars van geheel verschillende levens- en wereldbeschouwing, bien
étonnés de se trouver ensemble: Wijdeveld, Eschauzier, Oud, Hendriks, Spanjaard,
Semey, barok, nieuw-zakelijkheid, archaïsme, rationalisme, elk wat wils.
Nu kan men wel opmerken dat karakterverschil niet zoo erg is, omdat de ruimten
toch op zich zelf staan, doch dit is voor bepaalde vertrekken juist, vertrekken die
geen verband met elkaar houden, zooals de hutten. De groote zalen, loopen wel
degelijk in elkaar over, en op de kruispunten ziet men dan ook vreemdsoortige
vermengingen. Wanneer men van het idee is uitgegaan dat de voor allen geldende
tijdgeest wel voor het verbindende element zou zorgen, heeft men een verkeerde
verwachting gehad. Karakterovereenkomst tusschen de verschillende ruimten
bestaat er slechts schijnbaar, en dit is slechts te wijten aan het overdadig gebruik
van goud en zilver, waartoe de meeste ontwerpers hun toevlucht genomen hebben
om een zoo rijk mogelijk effect te bereiken, Goud en zilver, al is het ook maar in
bladvorm, in verguld, bedekt kolommen, wanden en meubels, goudachtig brons en
koper, chroom en roestvrij staal vindt men overal als de onmisbare glans en
schittering brengende stoffen. De dunne ijzeren stijlen in de eetzaal 1e klasse zijn
omgewerkt tot machtige dikke kolommen, en natuurlijk.... verguld. De geringe hoogte
der ruimten maakt dat al dit goud als het ware niet voldoende kan uitstralen, doch
verblindend en tyranniek werkt.
Al wandelende door de groote zalen 1e klasse, langs lounges, wachtruimten en
eetzalen, gaat men zich afvragen waar men dezen ietwat opzichtigen rijkdom meer
heeft gezien; zeker niet in de Byzantijnsche kerken met de machtige goudmozaïken,
of in de Gothische kerken met hun rijkdom aan plastiek en kleuren; wellicht dringt
zich het beeld van de barokpaleizen op, doch het meest denkt men aan den
pompeusen rijkdom van de.... stoomcarrousel. En dan is er bij verder nadenken niet
zoo'n groot verschil tusschen de met veel goud, plastiek en schildering versierde
vermaaksinrichting, die een weinig kieskeurig publiek een oogenblik moet lokken
en vasthouden, en een boot die hetzelfde gedurende een week moet doen. Het
verschil is slechts gradueel. Het publiek is overal weinig of in het geheel niet
kunstzinnig, alleen maar gaarne verwend in de stoffelijke behoeften, spoedig
bedwelmd door luxe, wordt gaarne aangezien voor meer dan het is. Echtheid en
waarachtigheid zoekt het allerminst op een boot, want daar wenscht het als het
ware in een droom te worden gehouden. Wanneer een rijke Amerikaan die zijn
fortuin aan kauwgom en zijn handelsslimheid te danken heeft, de tumultueuze trap
van Wijdeveld bestijgt, waar gouden engelen boven zijn hoofd zweven, gaat hij zich
verbeelden dat hij een soort superwezen is, op zijn minst een zeer
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belangrijk persoon. Wanneer een rijke doch niet meer zoo jonge dame zich in de
zeker geslaagde anteroom van J. van Engelen een jeugdvernis aanlegt, verbeeldt
zij zich een filmdiva te zijn. Het leven aan boord van een luxestoomer is uit een
schijnwereld. In dit opzicht kan de rijke en overdadige macht van kleuren en vormen
die wij op alle groote passagiersschepen van standing en op de ‘Nieuw Amsterdam’
aantreffen, als zakelijk worden gerechtvaardigd.
Zijn dan de gewone normen, waaraan wij ons oordeel toetsen, voor deze luxe
schepen niet bruikbaar? Moeten wij meer dan anders in het oog houden dat het
vele uitgegeven geld voor de inrichting rente moet opbrengen, dat men vele en rijke
lieden het naar den zin moet maken en dat waarheid en waarachtigheid hier als
normatief uitgangspunt niet in aanmerking komt? Ik geloof, hoewel bij het
beoordeelen als achtergrond de verhouding tusschen de opdracht en den kunstenaar
niet moet worden vergeten, het er vanaf hangt of de kunstenaar zich boven het
feitelijke van de opdracht heeft kunnen plaatsen, of hij met overtuigende kracht het
plat-zakelijke in zijn werk heeft kunnen sublimeeren. Er zal hier van de zijde der
opdrachtgevers zeker niet verlangd zijn dat een hooge en statige kunst werd bereikt,
die over honderd jaar nog de bewondering zou afdwingen. Immers, een luxe schip
blijft slechts korten tijd in de vaart. De echte kunstenaars zullen niet aan dezen
korten levensduur willen denken en werken alsof het voor de eeuwigheid is.
Nu is er veel werk op de ‘Nieuw Amsterdam’ dat met de meeste goedwillendheid
toch niet meer dan als modearbeid kan worden gekarakteriseerd. Het opzienbarende
betreft meer de dure en zeldzame materialen, dan den daaraan gegeven vorm en
toepassing. Men kan gerust zeggen dat bij omzetting in eenvoudiger materialen er
niets bijzonders aan te ontdekken zou vallen, dat het zelfs vrij banaal zou zijn. En
wat moet men nu zeggen van de slap-kleurige beschilderingen in de Ritz Carlton
en het groote fries de Grand Hall? Vanwaar ineens die stijl van
levensverzekeringplaten?
Toch zijn er verschillende ruimten en zalen aan te wijzen die een hoogere waarde
hebben, waarvan men zou betreuren dat zij na korten tijd in gebruik te zijn geweest,
gesloopt zouden moeten worden. Ik bedoel hier bijvoorbeeld het
zwembad-kajuitklasse, van J.J.P. Oud. Men krijgt onmiddellijk den indruk dat hier
een architect van groot formaat aan het werk was. Het is één geheel geworden,
waarbij de bouwkunstige geleding, de lichte kleuren der mat geglazuurde steen en
roestvrij staal, zoo zijn gekozen dat de steun van plastische versiering ook kan
worden ontbeerd. Dit neemt niet weg dat het verguld koperen fries van Mevrouw
Spaniër-Dammers een fleurige en geestige noot geeft.
Ook met eere kunnen de zalen door F. Spanjaard verzorgd, genoemd worden.
De lounge, lees- en schrijfzaal, rookkamer en bar derde klasse, benevens de
kinderspeelkamers behooren tot het beste dat op de ‘Nieuw Amsterdam’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

322
te zien is. Het eenvoudige, gemoedelijk-zakelijke ligt Spanjaard in het bijzonder. Hij
laat zich niet verleiden tot ingewikkeldheden, en tot interessantdoenerij, ook bij hem
blijft de versiering tot een welkom, doch ondergeschikt middel om een accent te
brengen, een lijn te onderstrepen. In het bijzonder komt dit in de kinderkamers uit,
ruimten die door Spanjaard tot in de puntjes zijn verzorgd. Bij vergelijking vind ik de
speelkamer toeristenklasse nog beter geslaagd dan die van de kajuitklasse. In elk
geval zou ik de grappige muurschildering van Piet Worm willen stellen boven die
van Ruscha Wijdeveld. Wel zijn de kleurige verbeeldingen van de laatste fijner en
beschaafder, maar de groote lachende koe zal haar uitwerking op de jeugd zeker
niet missen. Kinderen houden van sterke kleuren en zeer duidelijke voorstelstellingen
die onmiddellijk tot hen spreken. Aardig gevonden is de tribuneachtige verhooging
in de groote kinderkamer. Kinderen houden ervan op een verhooging te gaan staan,
al is het maar een kleine trede, om over de anderen te kunnen heenzien. Er is ook
een vaste spoorbaan met echte tunnels, een soort balspel en vele andere geneugten,
waaraan de ouderen met het oog op hun prestige niet meer kunnen meedoen. De
verdiepinghoogte van deze kamers is maar gering, doch door de kleine schaal van
de meubeltjes, hebben zij plotseling weidsche verhoudingen gekregen. De kleurkeuze
en kleursamenstellingen zijn als steeds bij Spanjaard, eenvoudig en voortreffelijk.
Bij voorkeur gebruikt hij het hout in de mooie natuurkleuren. Het is overigens
opmerkelijk dat op de ‘Nieuw Amsterdam’ vrijwel geen metalen meubelen voorkomen.
Een zaal, die hoewel van goede verhouding en opvatting, zeer door ongeëigende
kleurkeuze geleden heeft, is het theater, kajuitklasse, een stemmig, ietwat deftig
zaaltje, ontworpen door C.J. Engelen, doch hoe men er toe gekomen is vier soorten
rood (geen rood van één familie) naast elkaar te gebruiken, moet wel geweten
worden aan weinig gevoel voor ‘colour schemes’.
Van denzelfden ontwerper zijn de hutten van den kapitein, hoofdmachinist en
officier, rustige smaakvolle vertrekjes, voor mijn gevoel wat vlak van kleur. Men zou
zoo verwachten, dat kamers waar zeerobben moeten verblijven, moeten ruiken naar
teer, zeildoek en eikenhout, inplaats van naar synthetische slijplak, zacht leder en
wortelberken. Maar het is waar, wij lieden van de wal maken ons nog steeds een
verkeerd beeld van de lieden van de zee. Zij pruimen niet meer, steken niet met
messen, hebben niets meer te vreezen van Jean Bart, zijn evengoed volgepropt
met wiskunde en even nerveus als wij. Zij zullen zich dus best thuis kunnen voelen
in de lichte vroolijke kamers, zonder veel pretentie. In de kapiteinshut komt een
schilderij voor van H. Chabot, een door zon overstraald polderlandschap, dat door
de felle kleur en sterke perspectief, weinig decoratieve waarde heeft, weer een van
die gevallen waarbij de vrije kunst zich niet aanpast aan de omgeving. Veel
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beter is de olieverfschilderij van H.F. Bieling voor de zitkamer hoofdmachinist, ook
een soort polderlandschap, maar geheel decoratief gezien en daardoor niet een gat
in den wand vormend. Er zijn overigens op de ‘Nieuw Amsterdam’ zeer knappe
wandschilderingen te bewonderen: van J. Colette P.C. van der Wilt, Prof. H.
Campendonk.
Tijdens het schrijven van deze opmerkingen waren de meeste der luxe hutten
nog niet geheel gereed. De twee hutten ontworpen door H. Wouda, toonden weder
zijn machtig talent, zijn zin voor plastiek en rijke kleurenkeus. De samenstelling van
het tango-roode gordijn met het zilveren beddekleed, het bruine vloerkleed en de
zwart gepolitoerde stoelen doet buitengewoon voornaam. Het is te betreuren dat
Wouda niet een belangrijker ruimte had te verzorgen. J. Gidding heeft zich ook eens
op het glibberige pad van het inrichten begeven, doch zijn luxe hut laat wel teveel
vermoeden dat hier een decorateur aan het woord is geweest. Het is wel een zeer
kleurig geheel geworden, met veel zeegroen, rose, palissander en goud, maar
slordig en leeg. Van geheel andere aard is weer de hut van W. Gispen, alles
zorgvuldig bestudeerd, precies afgewogen en netjes, echt het werk van een
uitnemend vakman, maar wat showroomachtig, te weinig woning, te weinig warmte.
Men had hier wat uitbundiger kleuren verlangd, wat meer durf.

Het schip en zijn versierde ruimten
Door A.M. Hammacher
HET is niet nieuw, dat de redactie van Elsevier aandacht geeft aan de schepen en
hun versiering. Dertig jaar geleden schreef Prof. K. Sluyterman twee uitstekend
gedocumenteerde artikelen over de binnenversiering van groote stoomschepen. In
meer dan één opzicht is het boeiend voor den bezoeker van de Nieuw-Amsterdam,
die zoo pas onder den last van een groote hoeveelheid indrukken, vermoeid is thuis
gekomen, deze artikelen en niet het minst de plaatjes daarbij, te bezien.
De opmerkingen van Sluyterman, in het jaar 1908 geschreven, zijn hier en daar
de moeite waard in 1938 te worden overgenomen. Zoo schrijft hij:
‘Heel de binnen- en buitenarchitectuur van alle stijlperioden vindt nu
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bij de inwendige versiering van het moderne stoomschip een veelzijdige toepassing....
Of dit strikt genomen uit een architectonisch-stijlkundig oogpunt een voordeel mag
heeten? Het antwoord hierop moet ontkennend luiden.’
‘De ontwikkeling van het scheepsinterieur doorleeft in korten tijd dezelfde fazen
van stijlennavolging welke gedurende de laatste jaren in de architectuur en de
versieringskunst kenmerkend zijn geweest. Heel de kunstgeschiedenis wordt
achtereenvolgens doorloopen: de Ionische zuil maar in gietijzer vertaald; de open
binnenpleinen der Florentijnsche Renaissance paleizen met hun galerijen en
gewelven....’
‘Geen geschiedkundige schikking noch pittoreske opstelling zijn hier geeigend
waar tot de uiterste volmaaktheid doorgevoerde moderne vindingen met het
angstvallig behoud van verouderde stijlbegrippen niet wel in overeenstemming te
brengen zijn, en waar als vanzelf een methodisch-zakelijke stijl een niet te ontkomen
eisch is.’
‘Mits men den “Art-nouveau”, die ongelukkige perverse uiting van gedegenereerden
smaak, die tijdelijk over ons heen gekomen modegril van dolzinnig lijnengekronkel,
dit helaas door velen ten onrechte voor moderne kunst gehouden ziekelijk,
wansmakelijk gefrommel uitzondere, ligt in het werk van vele der moderne
kunstenaars het bewijs: dat door de zinrijke toepassing van doelmatige vormen wel
degelijk een schoon geheel te bereiken is, zonder dat daarbij aan de weelde, die
ons in oude stijlvoorbeelden streelt, behoeft te kort gedaan.’
Men bemerkt het, achter deze woorden is de invloed van het werk van Berlage.
Maar met dat al dienen wij dertig jaar later toch te erkennen, dat hetgeen toen door
moderne architecten als Bruno Paul, Joseph Olbrich e.a. voor de Duitsche schepen
(s.s. ‘Kronprinzessin Cecilie’) is gedaan en hetgeen Lion Cachet, Kromhout voor
Nederlandsche schepen konden doen, door een nieuwe generatie, met weinig
ervaring, niet frisscher, iets eenvoudiger, niet zin-rijker is voortgezet. Wie Sluyterman
leest en de plaatjes bekijkt, ziet de wereld van voor den wereldoorlog. De
beangstigende levensweelde, de verzadiging, de rijke burgerlijkheid ten top gevoerd.
De ‘Nieuw-Amsterdam’ 1908 van de Holland-Amerikalijn noemt Sluyterman als
een voorbeeld van toepassing van nieuwste vindingen en van smaakvolle inrichting,
niet door den architect maar voor een groot deel door de firma Mutters. Wie de
‘Nieuw-Amsterdam 1938’ verlaat voelt zich gedrongen tot eenzelfde erkenning wat
de techniek betreft. Hij voelt tevens, dat bij 1908 vergeleken, de levensweelde veel
minder in de kostbaarheid der materialen en de uitvoering tot openbaring komt en
veel meer in de technisch-mechanische uitrusting is te vinden. De levensweelde-1938
is een andere dan die van 1908. Ze is minder zwaar, ijler, minder gewichtig, minder
deftig, losser, vluchtiger. De rijke-burgerlijkheid van vroeger is verdwenen. De be-
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zadiging, die iets onbeweeglijks, iets onverplaatsbaars en slaperigs wekt, is verdampt.
De burger van 1908 met zijn smaak, die altijd culmineerde in het woord ‘voornaam’,
waar zijn ondergrondsche aristocratische hunkering zich in uitvierde, behoort tot
het verleden. Die aristo-hunkering wordt niet meer gecultiveerd. De burger-1938,
mag hij nog wel burger heeten? Wij zullen een nieuw woord moeten vinden voor
dezen piraat. In ieder geval heeft hij aan beweeglijkheid en vibratie gewonnen. Hij
is uit op het technisch-mechanische raffinement. En hij kan het krijgen. Tot in de
3de klasse toe. Die vorm van weelde werd in 1908 nog overheerscht door de
archaïscharistocratische lusten. De modernen van toen droomden van een kunst,
die door de toen nog onderdrukte technische vorderingen zou worden gedragen.
Dat technische levensraffinement is er gekomen. Volop. Doch het andere?
Dat technische raffinement geeft den toon aan. Alles is lichter, nerveuzer, meer
wankel en niet verzadigd, maar hongerig, begeerig, eindeloos hongerig en verdrietig.
De genieting is rusteloozer, korter van duur, sneller onbevredigd, heviger misschien
maar vroeger uitgeput. De weerstanden zijn geringer, de droom krijgt nauwelijks
kansen, de surrealistische onderwereld sluipt door de hoofden.
Het technische raffinement is niet van een zatte wereld, maar van een geniepiger
en een brutaler wereld. De weelde-1938 is geniepiger. Al die fijne details, die
handgreepen, het uitrekenen van het menschelijk gebaar, waardoor hem alle
misgrepen, alle vermoeienissen, alle tasten wordt bespaard, om zich warme of
koude lucht, koud, lauw of warm water, licht hier of daar, licht in zijn kleerkastje, bij
zijn kussen, telefoon, enz. enz. te verschaffen, al die ontstellend fijne berekeningen,
die ons van stuwcabine tot WC omgeven, zijn in den grond geniepig en brutaal, als
de verzorgde en geoefende Amerikaansche glimlach. De technische veiligheid b.v.
is uiterst subtiel, maar door haar fijnheid tevens zoo kwetsbaar, dat ook deze
veiligheid haar schijn heeft. Er is iets verraderlijks in en iets dat ons dood maakt.
Als alles om ons heen uitgerekend is om dienstbaar te zijn aan onze onachtzame,
luimige verlangens naar behagelijkheid en zindelijkheid, gaat iets dood van de
spanning des levens, sterft het gevoel voor het onvervulde en blijft alleen de wrevel
als er iets hapert, de drift als er iets mankeert. De behagelijkheid van dit gerief zal
niemand ontkennen. De mathesis van deze uitgewogen en aangenaam koele wereld
heeft het aantrekkelijke van het beknopte, heldere en doordachte. De mathesis van
het comfort toont de onderworpenheid van de logica aan de tuchteloosheid der
lusten. Ze is slechts dienstbaar aan de bevrediging van onze gewone zinnelijke
lichamelijke verlangens. En zijn deze al die inspanning van het menschelijk vernuft,
al die zorg wel waard? Is er niet een onevenredigheid tusschen het kostbare der
aarde en de inspanningen van het verstand, die noodig zijn om dit tot stand te
brengen en de rente, die
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het slechts op kan brengen in den vorm van een bevrediging, die nergens boven
het niveau der verfijnde lichaamlijkheid kan uitkomen?
Men behoeft zich niet dadelijk op ethisch terrein te begeven, noch te vervallen in
een ascetische vurigheid, om hier dichtbij de oorzaak te komen van de creatieve
onmacht der technische penetratie. Juist een experiment als de Nieuw-Amsterdam
toont nog eens duidelijk, dat de burgerpiraat 1938 met zijn technische fijnheid voor
het schip geen nieuwe architectuur want geen ander levensniveau brengt, zoomin
als de burger-aristo 1908 met zijn kostbare vastheid dat heeft gekund. De scheepsstijl
waar men voor den oorlog van droomde is ook nu nog een onverwezenlijkt iets.
De eenige, die misschien in die richting, bij omvangrijker opdracht, verder zou
komen, lijkt in ons land thans de architect O u d . Wat hij op de Nieuw-Amsterdam
in de toeristenklasse heeft gedaan, toont, tusschen al het andere door, een sterker
verband met hetgeen men den scheepsvorm kan noemen. Onlangs publiceerde
the Studio de resultaten van een modern schip, the ‘Orcades’, een Australische
boot, voor Vickers Armstrongs gebouwd en ook inwendig verzorgd door Brian o'
Rorke. Het lijkt ook niet veel meer dan een poging om de vaste vormen van de
binnenhuisarchitectuur van het land over te brengen op het schip. Dat was vroeger
zoo de illusie en dat schijnt zoo te moeten worden aanvaard als onveranderlijk.
Wie durft het aan, te breken met deze theorie van de illusie en de tegenstelling.
Wie zou het schip en de mogelijkheden van zijn vormen willen aanvaarden om er
een werkelijk eenvoudig verblijf van te maken, dat de wereld van het schip en zijn
elementen niet wil verdringen maar ten volle in zich opnemen. Dan pas kan er
karakter ontstaan, zuiverheid, vernieuwing.
Dat die mogelijkheden niet denkbeeldig zijn bewijst ook alweer dat boeiende schip
de Nieuw-Amsterdam. Slechts enkele photo's zijn hier opgenomen van ruimten, die
buiten de aan kunstenaars toebedeelden vielen en tot het eigenlijke schip behooren.
De schoonheid van deze dekken en gangen met hun lichte welvingen, het vaak
prachtig verloop der lineatuur, de verrassende werking van niet-haaksche ramen,
de vlakke en de gebogen platen, de wijdsche vloeren, alles onderbroken en
verlevendigd door de onregelmatigheden van het bedrijf en zijn outilage, het is alles
puur het gevolg van den scheepsvorm, zijn indeeling, zijn uit- en inwendige structuur.
De klaarheid en de strakheid doen hier niet geniepig en brutaal, maar openhartig
en frisch aan. Dit behoort bij het water en de wind. Dit is de beveiliging, het verweer,
maar niet de vergetelheid. Dit is de strijd en het leven, maar niet de vervulling der
vervelingen.
Dat architect O u d in zijn rookkamer en lounge iets heeft weten te bewaren van
die mannelijke kracht, het ruime en overzichtelijke, het vastberadene en beheerschte,
ligt veel minder in de detailverzorging (die niet overal gelukkig is) dan wel in de visie
die hij gehad heeft op het geheel. Wie deze ruimten binnenkomt, voelt zich afgescheiden van mooi of leelijk -
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in een g e z i e n e en beheerschte vormgeving der ruimte. Dat hij de groote ronde
vensters nadrukkelijk heeft gewenscht was een vondst, waardoor hij de
patrijspoort-traditie op gelukkige wijze heeft weten over te brengen in het moderne
milieu en daarmede tevens de gedachten aan den scheepsvorm wakker heeft
gehouden. Wat mede treft is de afwezigheid van detailgepruts (op enkele minder
gelukkige extravaganties na o.a. een klokje van geplakt glas).
O u d was ook gelukkig in de uitdrukking van de bestemming van zijn ruimten.
De havanna-kleurige rookkamer met de doffe neger kleurige kleeden van het Paapje,
de electrische haard zonder camouflage (tegenstelling tot Eschauzier), het zwevende
bronzenfiguurtje van Raedecker boven den haard, de twee slanke figuren van
Sumatra door Wezelaar gemaakt voor den leesen schrijfwand; het daverend roode
vloerkleed, in samenwerking met het Paapje ontworpen voor de lounge, kwistig
overstrooid - te kwistig hier en daar - met figuurtjes, de groene gordijnen, het zijn
alle onderdeelen, die naar stof, kleur en vorm raak gekozen zijn. Het volume van
de meubelen in de ruimte is voortreffelijk gezien; de eenvoudige verlichtingspunten
rustig gecomponeerd, kortom in deze ruimte is iemand aan het werk geweest, die
beschikt over een beheerscht gevoel van schaal. En daarin is menig kunstenaar,
die zich op deze boot voor onverwachte moeilijkheden ziet geplaatst wat de
ruimte-verhoudingen betreft, vaak onzeker geweest. Daardoor blijkt menig werkstuk,
goed van opzet, toch zijn essentieele werking te missen, omdat de berekening van
de maten, het gezicht op de juiste verhoudingen heeft gefaald. Het zou zelfs een
lange lijst worden van voorbeelden, waarin een gebrekkig schaalgevoel oorzaak is
geweest van minder goede uitkomsten. Omdat die lijst lang en vervelend zou worden,
blijve ze dus achterwege.
Na Oud treft de 3de klasse van Frits Spanjaard door de zuiverheid van de sfeer
en den drang om eenvoudig en onopzichtig te zijn bij een overigens voorzichtiger
visie op het geheel. Realiseert men zich, hoe de derde klasse vroeger werd verzorgd
met goedkoope gangbare gemiddelden en ziet men hoe hier gewoekerd is met de
middelen om een fijn afgestemd, intiem milieu te verkrijgen, dan verdient dat juist
hier bijzondere vermelding. Spanjaard imponeert niet dadelijk door de kracht van
een visie, heeft zelfs de neiging door detailzorg af te leiden van het geheel, doch
het is overigens volmaakt verantwoord en doordacht. Het is nooit opgeschroefd,
het is zuiver en beschaafd; qualiteiten, die niet genoeg gewaardeerd kunnen worden
in een omgeving, waar alles geneigd is en indien niet van nature geneigd er spoedig
toe aangezet wordt, om extravagant te zijn. Bij Oud kan men b.v. als een
detail-zwakheid in die richting constateeren de extravagante poging om, zooals hij
het volgens een verslag in de N.R.Ct. schijnt te hebben gezegd, bij de toepassing
van ‘glas en lood’ van de ‘zwarte randen af te komen’, waar-
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door hij een experiment met geplakt glas heeft gewaagd, dat bepaald dilettantisch
aandoet. Ook Fr. Spanjaard is niet gelukkig geweest in zijn glas-in-lood toepassing,
die aan Alons was toevertrouwd. De kleurstelling en de glas in loodlijnen zijn zoo
onervaren-onbeheerscht, zoo geheel in de stof blijven steken, dat van een bepaalde
vormgeving in deze materie nauwelijks gesproken mag worden. Waarom voor
dergelijke onderdeelen niet gebruik gemaakt van jongere kunstenaars, die in deze
richting door hun werk een waarborg hebben geleverd, dat technische kennis en
besef van de mogelijkheden aanwezig zijn. De kleurstelling van Frits Spanjaard in
zijn eigen werk is juist treffend goed; de maten en verhoudingen in den regel zeer
verantwoord. Zijn medewerkers zouden bij scherper keuze in die richting van gelijke
kracht kunnen zijn. En feitelijk kan men dat slechts zeggen van de schildering op
glas van Prof. Campendonk. Men begrijpt, dat Spanjaard hem koos. Er is verband
tusschen zijn eigen bedoelingen, zijn eigen zin voor zuiverheid, stilte en
onopdringerigheid en het stille, ver-affe in het werk van Campendonk. Dat de
schildering als compositie niet heelemaal voldoet, dat de schaduwwerking der
liniatuur op den achterwand een ietwat gewilde vaagheid veroorzaakt, die op een
afstand geen voordeel brengt, kan worden betreurd. Maar op zich zelf bezien is
deze rhythmisch fijn-uitgebalanceerde geschilderde teekening, bleek en zonder
eenige pose, toch een herademing, iets edels, dat het juist hierdoor wint van veel
geslaagde bravour en de fijne verzorging van dit milieu.
De architect E s c h a u z i e r trof het evenzeer met zijn medewerkster, Mej. Nel
Klaassen, die vooral het inlegwerk bij de verbindingen der hoofden zijruimten
voortreffelijke dingen heeft gedaan. Een goed schaalgevoel bezitten deze
oud-leerlingen der Rijksacademie te Amsterdam, want ook Molin met zijn gezaagde
aluminium-figuratie heeft qualiteiten, die bij veel goed bedoeld gepruts van anderen,
den vakman doen herkennen, die niet alleen den vorm van zijn figuur beheerscht,
maar sterk heeft gelet op de maten. Tot de oudleerlingen dezer academie behoort
ook Mevr. Frantzen-Heslenfeld, die in een luxe-hut van W o u d a , een goud-bronzen
zeemeermin te maken kreeg. Een van de beste kleinere plastieken, een gespierde
en gespannen lichaamsvorm, een spiritueel gezichtsmasker. Het verdiende stellig
betere plaatsing dan hier, te dicht tegen een te druk penant gezet, tusschen twee
raampjes, die door het overschijnende licht het kijken belemmeren. Waarom juist
in een luxe hut dergelijke fouten, tegen den aard der plastiek en tegen de eerbied
voor het werkstuk, gemaakt worden is een raadsel. Juist hier had men een feillooze
schikking verwacht.
E s c h a u z i e r zelf brengt ons, na Spanjaard-Oud, in een geheel andere sfeer.
Men moet daar van houden en men kan, zich thuisvoelende bij de anderen, zich
niet even behagelijk gevoelen in de behagelijkheid van E s c h a u z i e r . Toch
beantwoordt de ruimte, die wij juist hier in gebruik
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hebben gezien, zeer aan de bestemming. En waarom voor een schip, dat een
mercantiele onderneming is, iets anders te vragen? Het is een zekere voorname
hôtelsfeer, gedempt, wat duur maar niet protserig; zeer verzorgd en geslaagd, vooral
in het benutten van de hoeken. Hier is nog iets van vooroorlogsche verzadiging
over. Een stijl kan men dit niet noemen, het is een ingetogen sfeer, waar onwillekeurig
het woord ‘voornaam’ zich weer opdringt. Dat zegt genoeg om het voor en tegen te
beseffen. Maar gezien de eischen is zoo'n absorbeer end milieu tenslotte wat het
zijn moet voor een bepaalde categorie van reizigers.
Wij zijn nu langzamerhand toe aan de zaal, waar het comble te vinden moet zijn
van een recreatie-ruimte op een schip: de ‘grand hall’, die Wijdeveld voor zijn
rekening kreeg. Dat men juist Wijdeveld vroeg heeft zijn historische redenen. Hij is
de man, die de eischen voor een feestzaal van groote allure kan begrijpen. Zijn
fantastische neigingen zijn bekend en er zit altijd iets meesleepends in de vaart van
zijn beelden, die vaak sneller gaan dan de technische verwezenlijking in de materie.
Als voornaamste medewerkers had hij R a e d e c k e r en P o l e t , de beeldhouwers
en R ö l i n g , de schilder.
W i j d e v e l d had de beschikking over de grootste en hoogste ruimte. Eschauzier,
met een lager plafond, had het stellig, wat de menschelijke verhoudingen betreft,
gemakkelijker. Hij kon iets intiems, iets beveiligends, iets warms en absorbeerends
bereiken, door meer binnen menschelijk bereik liggende maten en verhoudingen.
W i j d e v e l d heeft een ruimte toegemeten gekregen, waarin het zich-verliezende
element sterk meedoet. Daarom mag zijn greep, de vloer ongemoeid te laten en
alles te verleggen naar de zoldering, waarvoor Raedecker een in aluminium
uitgevoerd plafond zou maken, gelukkig heeten. Ook de kleur, het zilverige grijs, is
als fond voor de avond-kleeding der menschen, met onmiskenbaar raffinement
gekozen. De zaal heeft bij het eerste binnentreden iets van een betooverend-fijne
bekoring. Het moet echter gezegd, dat bij langer en herhaaldelijk beschouwen, iets
verdwijnt van de bewondering voor deze schepping. Men moet het niet critisch
bezien en zich mee laten nemen door het betooverend gebaar. Misschien is dat
dan ook voldoende voor het doel. Maar ook dan blijven er vragen over, die de
schepping van Wijdeveld niet voldoende kan beantwoorden. Er zit n.l. iets
tweeslachtigs in zijn ruimte-versiering. Hij liet Raedecker een plafond maken op een
motief van een Michel Angelo-achtig formaat- de gang van het leven naar den dood.
Een van de grootste opgaven, die men een kunstenaar kan stellen, een levenswerk,
dat jaren zou vragen, maar niet het korte tijdsbestek van deze boot. De opgave was
verleidelijk, maar verkeerd gedacht voor dit doel, te hoog gegrepen en van zin te
vol, te rijp, te grootsch, te zeer op de eeuwigheid gericht. De zin voor wat kan en
wat mag is hier zichtbaar overschreden. Bij beperkter, lichter, beknopter doelstelling,
bij minder draagwijdte zou
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van een overspannen opgave als thans geen sprake zijn geweest. Raedecker heeft
het niettemin op zich genomen. Het dient gezegd, dat hij tegen het einde het best
geslaagd is in het deel, dat niet gefotografeerd werd: de overgang naar den dood.
Hij komt daar tot aanduidingen, die ver boven de opdracht en deze zaal uitgaan.
Hij vergeet daar zichzelf en de boot en Wijdeveld. Stil ebt daar het relief weg. Moge
men dit gedeelte later redden en moge het Raedecker gegeven zijn dergelijke
opdrachten te ontvangen en te aanvaarden voor blijvender ruimten met andere
bestemming. Hier is het misplaatst en hij moet zelf gevoeld hebben hoe mis het is
geweest den kunstenaar te roepen voor dingen, die niet goed doordacht zijn.
Er is nog een andere moeilijkheid, die een algemeener kant heeft. In een normaal
geval werkt de kunstenaar voor een ruimte, die hij gereed kan zien en waar rustig
overwogen kan worden wat daar passend is. In dit geval moet alles tegelijk groeien.
De kunstenaar moet beginnen voor dat de ruimte er is. Hij kan tevoren niet zien hoe
de werking is. Pas langzamerhand kan men over en weer tot een verwezenlijking
komen, die echter geen ingrijpende wijziging, geen terug meer toelaat. Alleen een
hechte samenwerking en een begrip van elkanders vormen kan tot een goede
uitkomst leiden.
Zoo lijkt in dit geval de wijze waarop Wijdeveld het plafond in de ruimte heeft
gebracht en gecombineerd met het verlichtingsprobleem niet ten voordeele te
strekken van de reliefvormen. De accenten van het relief werken niet alleen te weinig
vloeiend en kabbelend, te sterk ruimtelijk, maar het plafond als geheel drukt de
ruimte, het weegt in de ruimte, maar dekt deze niet licht. Niet alleen de
verlichtingsaccenten veroorzaken deze drukkende werking, een nadeel voor het
vloeiende karakter zijn de naden tusschen de aluminium platen, die de compositie
telkens onderbreken op plaatsen waar ze allerminst die onderbreking verdragen
kan. De boven de ingangen en op het plafond aansluitende schilderingen van Röling,
ten onrechte wandschilderingen genoemd, werken evenmin mede tot versterking
van de plafondfunctie. De schilderingen zijn door de kleurstelling te luid en door de
wijze van aanbrengen - als schermen voor de ingangswanden - theaterachtig-los.
Een decor, dat circusachtig aandoet en in strijd lijkt met de motieven van leven en
dood in een grandioos plafond verwezenlijkt. Hier is tweeslachtigheid. Een gebaar
naar de eeuwigheid en een gebaar van den feestganger. Beide onbeheerscht. Röling
kan zoo'n schildering blijkbaar niet aan. Het formaat is hem zichtbaar te machtig
geweest. Op enkele plekken na heeft hij slappe, opgevulde acrobaten en verstarde
kermispaarden geleverd, nare dieren en menschen, zooals we die in mythologische
plafond- en wandschilderingen circa 1880, doch iets naturalistischer, gewend waren
(zie Kurhaus Scheveningen). Geen zier beter en even vervelend en onwaar. Men
moet daar den schilder niet te hard over vallen. De fouten, zooals gezegd, liggen
meer nog in den architectonischen opzet, die aantrekkelijk van gebaar,
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maar in de realisatie teugelloos is geweest. De beperking heeft ontbroken en de
diepzinnigheid speelde er te veel doorheen.
Dat de geëtste raamfiguratie van Charles Eyck niet beter is, dat deze met
nonchalant gemak doorsneden mag worden op belangrijke plaatsen, past wel bij
de opvattingen van deze richting, die nu eenmaal niet architectonisch wil denken.
Maar hier is de tegenkant van deze opvatting toch wel zeer openbaar en hinderlijk.
Bij de draagfiguren van Polet ligt de welving ook precies op de verkeerde plaats.
Allemaal opmerkingen, die terug zijn te voeren tot de aechitectonische bron.
De kleinere ruimten (de leeskamer en het bridgezaaltje) laten gelukkig Wijdeveld
op zijn best zien. Hier zijn verfijningen in de stoffen (het Paapje) en in de vormgeving
van den architect, goed gekozen kleurstellingen van Joan Colette, fraaie meubels,
die het geheel een bijzonder cachet geven, dat niemand ook niet van Ravesteyn in
zijn overigens elegante en lichte leesruimte (terzijde van Eschauzier), bereikt heeft.
Het doet goed Wijdeveld in deze deelen van zijn moeilijke opgave op dreef te zien,
Daartoe werkt ook mede, de met echte Wijdeveldsche statie en zwier ontworpen
opgang naar de dansruimte. Hier is een regiseur bezig geweest, die zijn spelers
met alle waardigheid, maar tevens met alle voor het tooneel berekende effecten,
voert naar het spel der vergetelheid. De erkenning van bepaalde voortreffelijke
hoedanigheden wordt weer verstevigd, nadat de getemperde waardeering voor de
slechts ten deele beheerschte groote grijze feestzaal die erkenning bedenkelijk
heeft doen wankelen. Wij zijn immers op een schip. Wie dreigde zijn evenwicht te
verliezen voelt zich iets verder weer gekalmeerd en tot vaster gang in staat. Wij
gaan daarom weer naar buiten. We verheugen ons over de strakgelijnde gangen,
over de heerlijke dekken. Wij ontdekken weer opnieuw dat het schip als vorm, een
bindende en allesoverheerschende werking heeft, die heel wat tumult van
kunstenaars kan velen, die heel wat moedige experimenten van een directie kan
verdragen, veel meer dan men ooit had gedacht. We verheugen ons over het ruime
vergezicht over de breede rivier, die in het late middaguur, overrijp om in den avond
open te gaan, vast en van wind doorwoeld, vervuld van een licht, dat onuitsprekelijk
teeder is, onze critische en onze bezwaarde gevoelens opneemt, meeneemt en
verdampt. Ineens, zonder moeite; als op reis naar een ander land, den nacht in,
verder, aldoor verder, tot er niets over is dan het zelf, dat zich hervindt in deze wijde
wereld van water en hemel, in deze volstrekte zuiverheid van het al.
De vignetten in den tekst zijn ontleend aan de motieven van het verguld koperen
fries in het zwembad der kajuitskksse, ontwerp mevrouw E. Spanier-Dammers.
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In memoriam Willem Kloos
Door Hk. Mulder
Eerste onder al de lente-zwang're fluiters,
in wie 't nieuw leven van een Volk ontwaakt,
Eerste van al de fel-verbeten muiters
door wie een jong geslacht zijn banden slaakt;
Eerste onder al de zwaar-geladen uiters
van Holland's taalschoon, waar hun geest voor blaakt:
héén vaart hij thans, de Wagen-en-Zijn-Ruiters
van 't Israël dat hij heeft vrij gemaakt!
En van zijn hooge schouderen stort neder
't dichter-gewaad dat zooveel leed verhult,
en, ach, in stêe van licht gelijk een veder,
lood-zwaar is, slechts te dragen in geduld....
Dat niet wórdt afgelegd, maar in 't onweder
des Doods ontvalt, mèt alle zorg en schuld.
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De groote Zorzi
Fragmenten
Door C. en M. Scharten-Antink
Zevende hoofdstuk
I
VERDWAALDE accoorden voeren in den stillen Augustus-avond over de snaren
van Zorzi's luit. In hun vertrouwelij ken toren-koepel zaten de vrienden te zaam. Een
zoele wind speelde door de open boogjes; diep onder hen, in een waas van hitte,
rumoerde de stad. ‘Wat zing je ons, Zorzi?’ vroeg Taddeo al voor de tweede maal.
Zorzi keek afwezig op.
‘Van avond niet,’ antwoordde hij eindelijk.
‘En waarom bracht je dan je luit mee?’
Zorzi gaf geen antwoord, lei zijn instrument naast zich neer op de bank. De
anderen wilden niet aanhouden.
Gabriele Vendramin, een nieuweling in den kring, hervatte zijn hartstochtelijk
betoog. Hij was pas achttien jaar; zijn onregelmatig, hoekig gezicht met de
schrandere, bruine oogen stond warm begloord in den laten hemelgloed.
‘Alles kan verklaard worden uit de leer der elementen, zelfs het wezen van den
mensch. De man staat rechtop naar den hemel toe, omdat hij weinig aarde en water
heeft, en veel lucht en veel vuur; terwijl de vrouw, met haar melk en haar overvloed
van bloed, meer water heeft en meer aarde, en weinig vuur, en daarom een zittend
leven moet lijden en achterstaat in geest.’
‘En de vogels,’ vulde peinzend Taddeo aan, ‘die nog minder aarde en water
hebben dan de man, en nog meer vuur en lucht, kunnen vliegen.’
‘Waarom meer vuur?’ vroeg Zorzi plotseling.
‘Omdat ze warmbloediger zijn,’ wist Taddeo.
Wie overtuigd moest worden van dat alles, was Giacomo Marcello; een enkele
maal kwam die bij hen te gast, daar hij de jongere broeder was van Girolamo, nog
altijd op zee, in den oorlog tegen de Turken. ‘De Florentijn’ noemden ze hem, omdat
hij dweepte met Petrarca en slechts noode zich ophield met de ontdekkingen, die
de Aristotelische teksten aan hun aller weetgierigheid brachten. Hij was een zwierige
jongeman, men mocht niet zeggen met een mooie-meisjesgezicht, daar hij van het
scheren blauwe kaken had; doch vrouwelijk bijna was de verfijnde smaak, waarmee
hij zich kleedde. Hij ging voor dom door.
‘En de kleuren bijvoorbeeld,’ wierp hij Gabriele tegen. ‘Wat hebben die met de
elementen te maken?’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

334
‘Dat moest een Florentijn toch weten,’ kwam Antonio Broccardo uit zijn hoek. ‘Heb
jij De Pictura niet gelezen van Leon Battista Alberti? De vier hoofdkleuren zijn volgens
hem niet anders dan de vier kleuren der elementen: rood van het vuur, blauw van
de lucht, groen van het water, en grijs van de aarde.’
‘Wat vindt jij daarvan, Zorzi?’ vroeg Giacomo.
Zorzi fronste verstoord. Hij had zitten denken aan zijn afspraak met Zuanne. Om
elf uur zouden ze gaan zingen op het water, voor Vianello's huis, - het huis van
Cecilia! Dáárom had hij zijn luit meegenomen.
‘Groen een hoofdkleur?’ vroeg hij eindelijk stug. ‘Ik máák groen, uit blauw en geel.’
- Wat had Zorzi toch dezen avond, dacht Taddeo; Zorzi, die dikwijls de levendigste
van hen allen was. 't Leek, of hem iets hinderde.
En plotseling schoot Taddeo de schoone inval weer te binnen, die hem enkele
nachten geleden, toen hij den slaap niet kon vatten, had bezig gehouden. Daarmee
zou hij den schilder uit zijn schuilhoek lokken!
‘Zorzi, luister eens,’ kwam hij op eenmaal, ‘je moet een schilderij voor mij maken.
Ik loop al dagen met dat plan rond. Herinner je je het fragment van de drie leeftijden,
uit Aristoteles' Rhetorica, dat ik vroeger eens voor je vertaalde? Het doet mij denken
aan ons dierbaar Padua, waar nog altijd die baardige Teutonen, de kwaadsappige
Tubetta en de zure Neritone hun theologicum furorem uitbraken en werken met de
Kabala en met de occulte wetenschap der getallen; en naast hen, in een roerende
verbroedering, hun vijanden van eertijds, de metaphysische pupillen van Averroës,
de hooghartige Nifo en de zielige Vernia, die zelf niet meer gelooft, wat hij leert; terwijl onze Tomeo, onze Pomponazzi er het nieuwe licht van de zuivere, Grieksche
waarheid brengen! Je moet een schilderij maken van de drie leeftijden van het
menschelijk denken.... een schilderij, waarin je die geweldenaars der logica en die
Arabische bespiegelaars in twee karakteristieke figuren uitbeeldt.... Je mag ook den
draak met ze steken. Die twee moeten terzij in de schaduw staan. En daartegenover,
in het volle licht, de jonge gestalte van onze nieuwe, heldere zekerheid.’
‘Wij, de Veneti Victores!’ riep fier de achttienjarige Vendramin, die gespannen
toegeluisterd had; ‘wij, de overwinnaars van de monsters, de beesten, de
vleermuizen!’
Dat noemen we ‘juvenilis furor,’ temperde wijs Taddeo.
Allen lachten.
De Vendramins waren bij lang niet van een zoo oud geslacht als de Contarini's
of de Marcello's. Van niets waren zij snel opgekomen, en Gabriele's oudoom Andrea,
een rijkgewerkte vethandelaar, bijgenaamd de Pot, had het zelfs tot Doge gebracht.
‘Je vergeet,’ zei Broccardo bedachtzaam, ‘dat Aristoteles den middel-
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baren leeftijd het hoogst stelt, tusschen de te onstuimige jeugd en den verbitterden
ouderdom....’
‘En Dante,’ kwam Giacomo - zelden had hij een zoo goede beurt - ‘Dante, in zijn
Convivio, ziet den ouderdom het mooist, want het dichtst bij God.’
‘Juist,’ riep Taddeo, ‘maar Zorzi en ik zien de Jeugd het mooist, de dageraad, de
lente!’
Zorzi keek op. Het fijne gelaat met de groote, wat weemoedige oogen was vol
genegenheid naar hem heen. Hij begreep, dat Taddeo hem daar een belangrijk
onderwerp had ontvouwd; maar het stond vóór hem, als iets, dat men ziet zonder
het te zien. Hij had er zijn gedachten niet bij. Evenmin dacht hij duidelijk aan Cecilia.
't Eenige wat hij voelde, was een adembeklemmend verlangen.
‘Ik moet erover denken,’ weerde hij af, ‘'t is niet gemakkelijk, wat je mij voorstelt....’
‘Natuurlijk,’ stemde Taddeo toe, ‘je moet erover denken.’
Gabriele Vendramin was opgesprongen. ‘Jongens! gauw, gauw! Kom kijken!’ riep
hij, of hij nog met zijn kornuiten van een paar jaar her verkeerde. ‘De schepen van
de Raina! De schepen van de Raina!’
Allen keken ze uit aan de borstwering, van onder de lage boogjes. De Raina zou
over zee naar Capo d'Istria gaan, dat wisten ze; daar zouden de zeshonderd
Hongaarsche ruiters haar opwachten, want de bruidschat uit Frankrijk was
aangekomen. Dien avond moest ze vertrekken.
En Gabriele en Giacomo en Taddeo, - Zorzi, over hun schouders, keek zijns
ondanks mee - zij tuurden uit, of zij niet in een sloep het fijne figuurtje van de Raina
herkenden, die haar onbekenden man tegemoet ging worden gevoerd....
..................................................................
Op een morgen in November, zonder dat er was geklopt, vloog de deur van Zorzi's
winkel wagenwijd open, en daar stond, in zijn volle gewichtigheid, Vianello.
Zorzi ontstelde, en tegelijk joeg hem een golf van vreugde het lichaam door. Dit
was het oogenblik, waarop hij maandenlang gewacht had. Maar zou het brengen,
wat hij hoopte? Vianello zag er wel zeer plechtig uit en deed voornamer dan ooit.
Niet alleen, dat hij zijn pauwblauwen mantel droeg met den breeden kraag van
vossebont, maar ditmaal ook de fulpen baret, die de geleerden kenmerkt, welke
ampele baret, stevig over zijn zwaren kop met den grijzenden haarbos getrokken,
hem bizonder goed stond.
Vol waardige jovialiteit kwam hij op Zorzi toe, en in zijn bruine oogen lichtte een
kleine twinkeling, die misschien ironisch was.
Zorzi, wat hem niet vaak gebeurde, voelde, dat hij een verlegen indruk
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maakte. Vianello was voor hem niet de rijke en wat ingebeelde burger, hij was de
voogd van Cecilia. Aan de goedgunstigheid van dezen man hing zijn lot.
En dadelijk nam de bezoeker met veel gezag het woord. Hij kwam Zorzi's
schilderwerk eens bekijken, zei hij. Behalve den San Giorgio, die toen jammer
genoeg naar Duitschland werd verkocht, den dooden Christus van San Rocco, en
de fraaie gevel-beschildering van Ca' Soranzo, kende hij niets van hem.... Doch
hoewel de Drie Philosofen op den ezel stonden, keek hij slechts terloops dien kant
uit en begon aanstonds wijdloopig te vertellen over de Markiezin van Mantua. Buiten
zichzelve was de goede Isabella over Giambellino! In September al had zij hem
geschreven, dat de antieke fabel voor haar Camerino, die hij maar al niet afleveren
wou, haar danig begon te vervelen.... Liet hij liever een Christus' geboorte voor haar
slaapkamer schilderen. Hij, Vianello, moest maar uitmaken, wat zij daarvoor te
betalen zou hebben....
‘Och, ze weet, wat ze aan mij heeft, nietwaar?’ praatte hij zelfvoldaan. ‘Nu, er
moesten op dat schilderij de Madonna, Onze-Lieve-Heertje, Sint Josef, Johannes
de Dooper, en de beesten. En als hij ook weigerde, díe opdracht uit te voeren, dan
wilde zij haar voorschot terug....’
‘Maar wat Giambellino blij was, eindelijk van die antieke fabel af te zijn! Hij zou
onmiddellijk aan een Christus' geboorte beginnen.... een prachtige zou hij er maken!
Maar hij wilde honderd ducaten! Ik héb het overgebracht. Doch 't was te voorzien....
daar kwam Isabelleke niet in! Vijftig ducaten, en geen soldo meer!’
Zorzi luisterde in een houding van toegewijde belangstelling, terwijl hij vertwijfeld
zich afvroeg, waarom Vianello eigenlijk gekomen was, en hoe hij hem brengen
moest op het muziek-maken in zijn huis.
Zachtjes rinkelend in zijn mantelzak, vertelde Vianello omstandig verder, blijkbaar
nog nagenietend van al de vertrouwelijke brieven over en weer met een zoo
beroemde vorstin. Totdat hij eindelijk ertoe overging, met Zorzizelf zich op te houden
en diens onvoltooid schilderij te beschouwen. Was hij niet zoo onverhoeds
binnengekomen, Zorzi zou het zeker hebben weggezet. Hij hield er niet van, dat
men hem bij het werk betrapte. Toch, omdat het Vianello was, begon hij gedienstig
de beteekenis der drie figuren te verklaren, maar het scheen niet, dat zijn geleerde
bezoeker een duidelijke voorstelling van Averroë had, noch van het essentieel
verschil tusschen averroïsten en scholastikers....
‘Belangwekkend, zeer belangwekkend,’ zei hij, wat afwezig.
Dan vroeg hij, hoeveel het doek kostte. Toen hij hoorde, dat het besteld was en
door wien, en dat Zorzi reeds jaren met Taddeo Contarini bevriend was, veranderde
zijn toon aanmerkelijk. Hij verzocht, andere doeken te mogen zien.
Zorzi had niet anders meer dan den astroloog bij het water, dien hij on-
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gaarne toonde, en nog een klein schilderijtje.... een knaap, niet ongelijk aan dien
van den kardinaal Grimani, een peinzend jongetje, dat zacht de hand deed rusten
op een bol van glas. Hij had daarmee willen zeggen, lei hij aan Vianello uit, hoe
alleen de zuivere jeugd de volmaakte schoonheid bezit, en hoe broos die schoonheid
is....
Hij verachtte zichzelf. - De liefde maakt laaghartig, dacht hij. Wat stond hij hier
aan dezen burger zijn geheimste bedoelingen toe te vertrouwen? Hij hoopte maar,
dat Vianello het doekje niet koopen zou.... daarom was het hem immers niet te doen!
Het was alleen om indruk te maken, hem voor zich te winnen, dat hij hem al dat
moois vertelde....
‘Heel fijn,’ zei Vianello, al zachtjes rinkelend, ‘een fijn schilderijtje. Wat moet het
kosten?’
Zorzi stond op het punt, het hem ten geschenke te geven. - Niet doen! dacht hij,
het zou argwaan wekken. En zelfs niet te goedkoop laten! waarschuwde iets in hem.
Te veel vragen, nog minder! Hij moet mij noch te nederig, noch te aanmatigend
vinden.
Dus zei hij: ‘Ik had er nog niet over gedacht, dit te verkoopen.’
‘Maar als ik het nu graag heb?’
Toen stelde Zorzi, omdat het maar een klein doekje was, tien ducaten voor. En
tegelijk dacht hij vol angst: Waarom spreekt hij niet over muziek maken? Zoo meteen
gaat hij nog weg, zonder dat er iets gezegd is!
‘Tien ducaten,’ zei Vianello bedenkelijk en had onwillekeurig met rinkelen
opgehouden, ‘'t is maar één kleine half figuur; 't lijkt me nogal veel.... Ik had vijf of
zes ducaten gedacht....’
‘Maar dat is mij natuurlijk óók goed, Siër Michele,’ kwam Zorzi haastig, ‘het
denkbeeld van verkoopen overviel me.’
‘Maar nee, volstrekt niet!’ voegde hij er aan toe, als hij meende, dat Vianello dieper
tastte in zijn zak, ‘u betaalt dat later wel! Hangt u het eerst eens in uw huis, of het
u op den duur bevalt.... Zoo niet, dan spreken wij nog wel eens over een ander
werk....’
Deze houding scheen Vianello te bevallen. En plotseling gooide Zorzi het gesprek
om:
‘Wat was dat een prachtige avond,’ zei hij, ‘dat gastmaal ter eere van de Raina!’
En dit beviel Vianello blijkbaar nog beter. Hij glom van vergenoegdheid. Maar
tegelijkertijd meende Zorzi weer dien eigenaardigen fonkel in zijn oogen te zien.
‘Ja,’ zei hij, ‘dat was een grootsche avond, nietwaar? Een koninklijke avond!’
‘U heeft een bizonder mooi spinet,’ prees Zorzi.
‘Ja,’ zei Vianello weer, ‘er is er geen tweede zoo. Lorenzo da Pavia heeft het
opzettelijk voor mij gebouwd.’
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‘Uw dochter speelt er met groote bedrevenheid op....’
Vianello glimlachte aanmoedigend. ‘En nu heb je mijn zoon nog niet op de viola
hooren spelen,’ vulde hij aan.
Zorzi voelde het oogenblik tintelen.... Het was, of een maat, druppelsgewijs gevuld,
eindelijk overloopen ging. Hij merkte, dat hij een kleur kreeg, toen hij antwoordde:
‘Ik hoop, dat die gelegenheid zich spoedig voor zal doen.’
Vianello keek hem ondoorgrondelijk aan:
‘En mijn nichtje heeft een mooie stem, nietwaar?’ zei hij langzaam.
Dan, toch nog overrompelend, kwam de uitnoodiging: zij studeerden nu nieuwe
kwartetten in, bij hem thuis. Was Zorzi een goede notenlezer? Zoo zou hij misschien
van de partij willen zijn....
Zorzi had moeite de vreugde, die hem overstelpte, te verbergen. Hij antwoordde,
dat hij graag kwam. De muziek had al zijn liefde.
‘Dat weet ik,’ zei Vianello geheimzinnig.
En nadat er nog afgesproken was, dat hij een dienaar zenden zou om den knaap
met den glazen bol te halen, ging hij heen.
Het werd Zorzi niet duidelijk, of Vianello van den aanvang af het plan had gehad,
hem bij zich thuis te vragen of niet. Ze konden hem goed gebruiken, dat was zeker,
maar hij was er ook van overtuigd, dat Vianello, niet zonder misnoegen, de serenade
had gehoord. Ten slotte meende hij te begrijpen, dat zijn vriendschap met een
Contarini misschien den doorslag had gegeven....
Maar wat kon het hem alles schelen! Hij zou Cecilia weerzien!

II
Hij zag Cecilia, en de schoone droom begon, de schoone en droeve droom, die
hem tot in den dood bevangen houden zou.
Met welk een glimlach zag zij hem komen! Het was of voor een oogenblik haar
heele wezen openbloeide. Doch bijna dadelijk erop sloeg zij de oogen neer en haar
betooverende mond sloot zich met dien trek van afweer, die trots mocht schijnen
of misschien koelheid was.
Vianello's dochter behandelde hem met een beminnelijke onderscheiding. De
zoon Tiburzio was een weinig terughoudender, maar Zorzi vond hem meer verfijnd
dan vader en zuster.
En nog twee andere gasten waren er: twee vrienden van den zoon, rijkuitgedoste
en niet onzwierige, goedgezinde burgers. De jongste, Ottavio Freschi, deed hem
welhaast denken aan een jongen edelman; de ander, te dik en niet al te snugger
om te zien, moest, naar Lavinia hem toevertrouwde, over een prachtige bas
beschikken. Eindelijk was daar Vianello's zuster, een nog jonge matrone, die alt
scheen te zingen.
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En Vianello zelf bleek een uitbundig gastheer, schermde druk met ‘den vriend van
Siër Taddeo Contarini en van Siër Girolamo Marcello’, maar hij was ook een echte
muziek-liefhebber; er mocht geen tijd verloren gaan! En dadelijk werden de stukken
bekeken, die er gespeeld konden worden. Er was een langzame dans, die men ook
zingen kon, doch die Tiburzio en Lavinia plachten uit te voeren als eene sonata voor
viola da gamba en spinet. Zoo Zorzi er de luit bij spelen kon, zou de dans nog voller
klinken.... Hij keek de bladen door; hij dacht dat het wel gaan zou.... Tot driemaal
toe zag hij uit de noten-golven eenzelfde melodie opduiken.... want hij wist uit die
zwarte blokjes en strepen de tonen te hooren.
Lavinia zette zich aan het groen-en-verguld spinet. Tiburzio nam de
schoongewelfde viola als een bruid aan zijn hart, en Zorzi greep zijn luit. En terwijl
zij hunne snaren stemden, zag hij, hoe Ottavio Freschi vertrouwelijk naast Cecilia
op de bank schoof....
En zoo bleef haar beeld in zijn geest, terwijl zij speelden: haar lichtrood zijden
gewaad, van een gouden weerschijn door vlo ten, het schoone hoofd met de
kastanjebruine haren, de geloken oogen, en de mooie, blanke handen over elkander
rustend in haar schoot; maar met een lichte en toch kwellende argwaan bleef hem
ook bij de gemeenzame manier van doen jegens haar van dien jongste der twee
vrienden, Ottavio Freschi.
Zij speelden, en Zorzi waagde zich in het zingend labyrinth der noten. Hij hoorde
zelf, hoe zijn luit, zoodra die inviel, aan het geluid der andere instrumenten een
tintelender leven gaf. Zonder te tellen, enkel door het rhythme geleid, doordoolde
hij de fijne grillen der dansfiguren. Eens verdwaalde hij, en toen hij, voor zij opnieuw
begonnen, omkeek, zag hij, hoe Cecilia's oogen glanzend staarden naar hem heen.
De jonge man naast haar, die met het hoofd in de handen had toegehoord, keek
verwonderd op.
En zijn luit zong nog schooner dan te voren. Hij wist hoe Cecilia luisterde, in het
bizonder naar hem. Zijn onrust was verdwenen.
Als de dans uitruischte, ging er een klein applaus op, en Zorzi zag Cecilia's blijden
lach en haar witte, fijne handen, die vroolijk en luchtig tezaam sloegen. Plotseling
hield zij in; Ottavio boog zich tot haar over met een vraag.
Dan werd er beraadslaagd over een quartet, dat zij zingen konden. Dat wat werd
uitgezocht, een lievelingsstuk van Vianello, kende hij voor enkel mannenstemmen,
maar zijn aandeel bleef hetzelfde. Hij zou zingen met Cecilia, met Vianello's zuster
en den anderen vriend van Tiburzio.
Lavinia, op haar spinet, tinkte den eersten toon aan, en het madrigaal verhief
zich, rijk en teeder, als uit een menschelijk orgel:
De teere kruide' en de verliefde blaren,
De teere kruide' en de verliefde blaren,
Dewelke sieren
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Dewelke sieren
Den o! zoo schoonen
Den o! zoo schoone' en liefelijken heuvel....

En het leek hem, of hij leefde in een hooger leven, want door zijn stem, die nooit
zoo stralend had geklonken, weefde gedurig zich Cecilia's reine en volle
engelengeluid. Daaronder vervlochten zich de diepe alt, de zware bas. Het deed te
hooger hunne stemmen glanzen. Die twee anderen waren de aarde en het water,
zoo ging de gedachte door hem heen; zij beiden, zij waren de lucht en het vuur. Hij
voelde zijn hart beven in zijn borst, want het was, of hun stemmen elkaar streelden,
of zij zich vlijden door elkaar, zich overgevend aan elkanders weelde.
En als zij uitgezongen waren, schrok hij van de zachtheid van haar blik.
Vianello was verrukt. Welk een aanwinst bleek Zorzi voor hun huiselijke concerten!
Hij sprak met zooveel warmte en begrip, dat Zorzi voor het eerst verstond, hoe hij
zoo de vertrouwensman van de geleerde en kunstlievende Isabella d'Este was
geworden.
En zij zongen nog andere madrigalen en latijnsche motetten, en broer en zuster
speelden een schoone samenspraak voor viola en spinet.
Doch buiten de muziek om, was tot meer dan een algemeen gesprek geen
gelegenheid. Aan Ottavio Freschi vroeg Zorzi, of hijzelf niet aan de allerzoetste der
kunsten deed. Ottavio antwoordde met een glimlach zonder vriendelijkheid, dat hem
de allerzoetste kunst toescheen, die van het kunnen genieten. Cecilia's gelaat had
opnieuw dien even droeven ernst, die trots geleek. En een nieuwe onrust beving
Zorzi.
In 't eind vroeg Vianello om nog een lied van hem alleen. Wat zou hij zingen? Het
waren alle liederen van droeve liefde, die hij kende. Want alle liederen voor ééne
stem waren bedoeld om des nachts gezongen te worden onder een venster, ten
einde het hart der geliefde te winnen, door medelijden met een ander versmachtend
hart. Hij wenschte niet te zingen nu van smart en van sterven.
En plotseling - was het zijn gedachte van daareven aan de vier elementen, door
de vier stemmen uitgebeeld van een kwartet? - herinnerde hij zich een minnezang,
die hij zonder te begrijpen in zijn vroege jeugd gezongen had, het stralende:
‘De vogel brandt, die 't vuur heeft in zijn vleugels!’

Hij zong het niet naar Cecilia heen, maar zijn hoofd achterover geworpen, naar de
gouden bladertwijgen en vogels op het granaatrood damast aan den wand. Doch
bij den laatsten regel:
‘De vogel brandt, die 't vuur heeft in zijn hart!’
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keek hij opnieuw in haar azuren oogen, die even, als met een vluchtigen schrik, in
de zijne gevangen bleven.
De volgende malen ontving Cecilia hem niet meer met dien verheugden glimlach
van den eersten avond; zij leek bedrukt. Tiburzio en Ottavio hielden hem merkbaar
op een afstand. Lavinia - een goede meid - bleef beminnelijk, en Vianello zelf, die
door Zorzi zijn huismuziek tot een hooger peil zag opgevoerd, deed of hij nergens
iets van merkte. Hij had zich in den huidenhandel een harde huid gefokt. Welk
gevaar ook zou hij duchten? Hij had alle macht in handen. Maar zijn zuster Felicia
- zij was een vrouw niet ouder dan veertig - voedde blijkbaar een zwak voor Zorzi,
en had een té beschermende houding.
Zorzi's gespannenheid voelde dit alles pijnlijk helder; hij ervoer het zóó
vernederend, dat hij zou zijn weggebleven, zoo niet Cecilia heel zijn wezen had
beheerscht. Wat was het verduren van al dat andere bij het dragen harer
ondoorgrondelijkheden?
Doch als zij zongen, ging hem de hemel open. De madrigalen klonken schooner
dan ooit; het was bijna smartelijk schoon, zooals uit de sonore diepten de lagere
stemmen, de sopraan en de tenor hun opvaarten vierden. En niet alleen Cecilia,
ook de anderen voelden zich meegevoerd in den hartstochtelijken stroom, door
Zorzi verwekt.
Aan Vianello waren dialogen voor zang in handen gekomen, bij Petrucci gedrukt.
Die moesten Zorzi en Cecilia zingen. Eerst ontweek het meisje deze verleiding,
zeide dat de muziek haar te moeilijk was. Maar Vianello en Zorzi hielden aan; en
toen in den liefdestrijd van het duet hunne stemmen zich vermengden, was het of
zij zich losrukte uit een ban en met een wilde vreugde zich aan de verrukking overgaf.
Doch het muziek-maken voorbij, was zij een andere. Zij trok zich terug in een
vreemde koelheid, en ontwijkend, met iets van angst, docht hem, in haar trotschen
blik, zag zij hem aan.
En Zorzi leed het groote leed, dat hij nooit had gekend. Want nooit had hij werkelijk
liefgehad, tenzij, misschien, toen hij een kind was in Castelfranco. De liefde, sinds
hij een man werd, was hem steeds een vroolijk en al te gemakkelijk veroveren
geweest. Nu de groote liefde hem werd geopenbaard in al haar stralend geweld,
nu voelde hij zich de zekerheid dier overwinnende macht ontgaan.
Hij vermoedde, dat Cecilia aan Ottavio beloofd was, niet zonder haar toestemming
misschien. Toch dreef een onweerstaanbare drang hem tot volhouden, en de
ongelijke kamp begon van den liefde-verdwaasden schilder tegen den rijken burger,
beschermd door den dwang van een vastgesteld huwelijk.
Diep-in wist Zorzi van den aanvang af, dat zijn zaak verloren was. Doch

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

342
hij klemde zich vast aan de vervoeringen van hun samenzang, waarin hij zoo vaak
haar willige overgave had ervaren; en met het eenig wapen, dat in dezen strijd het
zijne was, zijn stem, zou hij haar hart verwonden en haar winnen voor zich. En
Vianello, die, verzot op zijn zingen, hem telkens weer om nieuwe liederen vroeg,
was zijn roekelooze bondgenoot.
Alle de schoonste zangen, die hij kende, het leek, in deze wending van zijn lot,
of zij voor háár geschreven waren.
Hij zong het lied van verwijt zonder hoop, dat aldus aanvangt:
‘Hoe zal mijn leven, lief, tot leven komen,
Als wie mij 't leven geven kon, den dood mij brengt?’

En hij zag, hoe Cecilia tersluiks hem aankeek met een blik, waarin pijn was. Later
op den avond was zij lief voor hem, doch met een moederlijke liefheid, die hem
kwetste.
Dan weer zong hij de ridderlijke smeekbeê:
‘Gelaat vol liefde, schoon en zoet,
Daar 't zooveel deugd bergt in uw pracht,
Dat gij mij 't harte leven doet,
't Welk immer door naar u versmacht,
Ach, zoo uw blik mij blij der blonke
En schonk mij kracht, en schonk mij kracht,
Ik gaf mij over aan uw macht,
Gelukkig, in zoo harde ketenen te zijn geklonken!’

Doch het leek, dat dit lied Cecilia mishaagde. Ottavio keek schampermedelijdend.
‘Bravo! Bravo!’ riep Vianello. Hij bewonderde Zorzi hoe langer hoe meer, en hij
sprak ervan, een groot concert te geven in zijn huis. Door Zorzi's bezielende kracht,
die hun aller hart veroverd had, gelijk hij zei, was de uitgevoerde muziek, zoowel
die der stemmen als die der instrumenten, tot een zoo bloeienden rijkdom gestegen,
dat anderen daarvan meegenieten moesten! Alwie in Venetië zich met de kunst der
tonen verlustigde, ging hij noodigen; en als Zorzi zijn vrienden, Siër Taddeo Contarini
en Siër Girolamo Marcello, mee wilde brengen, het ware hem een groote eer.... Van
een paar der verrukkendste madrigalen moest hij de noten mee naar huis nemen,
om tot nog volmaakter schoonheid van samenzang te geraken....
Doch toen hij de volgende maal kwam om met de anderen te oefenen, verklaarde
Cecilia niet te kunnen zingen, alhoewel zij geen werkelijk beletsel wist aan te voeren.
Vreesde zij hun samenzang?
Zoo speelden zij alleen de muziek der snaren. En als daarop Vianello, humeurig
door Cecilia's grilligheid, liederen commandeerde, was Zorzi, in
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zijn vertwijfeling, onvoorzichtig genoeg, de tenorpartij te zingen van een frottola,
die, indringend als hij ze zong, haar beleedigen moest:
‘Het zoete spreken vol van zacht verleiden,
De trotsche gratie van een schoon gelaat,
Dat voor altijd in mijn gedachten staat,
Temmen mijn harte en mijn oordeel beiden;
Maar ach, de schoone, lieve, blanke hand
Heeft mij verraden en haar hart verpand.’

Cecilia verbleekte; streng zag zij hem een oogwenk aan. Ottavio, aan haar zijde,
wierp hem een verontwaardigden blik toe. Die schilder met zijn zingen beviel hem
in 't geheel niet.
En Zorzi was zichzelf niet meer meester. Hij kende een stouthartig lied met een
veroverende melodie.... Tartend geeselde hij de snaren van zijn luit, en zonder
verder verlof te vragen, zette hij in:
‘Als gij, om van mijn schóóne onderneming
Mij af te brengen, toont uw trots en toorn,
Den blik verbergend, waar mijn hart naar hijgt....’

Eensklaps stond Cecilia op. Zorzi hield in.
‘'t Is laat,’ zei ze tot Vianello, ‘ik ben moe....’
Ze kuste vluchtig haar tante, legde even haar hand op Ottavio's schouder, groette
met een neiging van het hoofd de anderen en verliet het vertrek.
Vianello, die niet begreep of niet begrijpen wilde, was woedend over deze
plotselinge onderbreking. Hij maakte zijn verontschuldigingen aan den schilder,
sprak van een volgende maal.... informeerde, zeer weinig ter snede, naar Siër
Taddeo Contarini.... Tante Felicia, ontdaan, trachtte opgewekt te doen.... Doch
Tiburzio en Lavinia waren zoo weinig aanmoedigend, Ottavio zoo vernietigend in
zijn zwijgen, dat Zorzi zich voornam - wanhoop verwilderde zijn hart - in dit huis
nooit weer te keeren. Een redelooze woede ziedde hem door den kop. Hij had zijn
luit in stukken kunnen gooien aan hun voeten.
(Slot volgt)
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Eens dichters eenzaamheid
Door J.D. Bierens de Haan
Nu is in mijn vertrek terug gekomen,
mijn Eenzaamheid, en de eigen avondlamp
doet teere schijnsels langs mijn handen stroomen,
waar 'k aan mijn tafel neerzit, en mijn droomen
glijden doorheen dit stille kamp.
En 'k vind mijzelf verzonken in gedachten,
en zie, zooals een milde sneeuw zich legt
op 't akkerveld in maanbeglansde nachten,
een stilte nederdalen, die haar zachte
befloersingen aan alle dingen hecht.
Daarbuiten gaan door leege straat de schreden
der enkelen, die langs de huizenrij
in trage of sneller maatgang treden.
Hun lichte voetstap is nu weer voorbij,
en elk geluid zinkt weg in het verleden.
Daar naderen opeens mijn droomfiguren,
geborenen van kort of lang geleen;
zij treden aan als zwijgende geburen,
glijdend geruisloos langs mij heen,
dolende geesten dezer avonduren.
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Zij treden zacht om niet de rust te storen
van mijn bezinnen, vragend of ik hen
terugvind in mijn denken; zij geboren
uit mijn gedacht' die 'k aan 't gelaat herken en wagen zich in 't licht der lamp naar voren.
Hoe heb ik deze in lange niet, en dezen
die naast haar aantreedt, in nog langer tijd
niet meer herdacht! en komen zij verrezen
uit mijn gepeinze' om mijn gezel te wezen,
genooten mijner eenzaamheid?
Daar zijn bevriende' uit vroege en later dagen,
elders wellicht hun eigen werklijkheid
belevend, maar ik zie ze voor mij dagen,
vertrouwde gasten van mijn welbehagen,
hier waar mijn lamp haar stille schemers spreidt.
Staat nu rondom mij minnende gelaten,
bewoners van mijn hart, die tot mij zijt
genaderd in deez' vrede, en die de baten
van mijn verstild geluk in deze late
uur deelt met mij, vrienden der eenzaamheid.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

346
Dit is mijn schoone weelde, dit mijn eigen
geluk, dit toeven in herinnering,
waar in het zwevend lamplicht mensch en ding
met mij verblijven in verzadigd zwijgen,
tezaam getreden in mijn tooverkring. Nu daalt een sluimer, die mijn wezen zegent
ook op de dingen neer. De geestenrij,
in tragen optocht langs mij heenbewegend,
en die met lichten groet mijn groet bejegent,
wenkt mij ten afscheid toe, en trekt voorbij.
Zoo gaat dan henen luchtige gespelen;
ik opende u mijn deur ten avondtijd
om met mij in dit zoet verzaam te deelen,
maar voor mijn stilte zijt gij toch te velen Blijf gij met mij alleen mijn goede Eenzaamheid!
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Zekerheid
Door K. van der Geest
DAGENLANG was het al mistig geweest en toen eindelijk de mist optrok kwam de
eerste herfststorm.
Een huilende wind teisterde de boomen; over de straten dwarrelden de doode
bladeren, die, in luwe hoekjes tegen de huizen, op hooge hoopen bijeen gewaaid
werden.
De oude kerels, die altijd op den dijk bij de haven stonden, scholen weg achter 't
sluiswachtershuisje; slechts nu en dan staken ze even hun grijze koppen om den
hoek en keken ze met tranende oogen uit naar de schepen, die nog binnen moesten
komen.
Telkens als ze heel in de verte weer een zeil zagen en telkens als ze na lang
turen dat zeil weer herkenden, ging één van hen het dorp in om te waarschuwen:
die of die komt er aan!
Daarna wachtten ze, samen met de vrouwen of de moeders van het volk dat
binnen kwam, op de pier. Daar sprongen ze toe, zoo gauw het schip gemeerd moest
worden: om een touw vast te maken en om maar de eersten te zijn die konden
vragen hoe het was met de vangst en hoe het leek, buitengaats.
De vangsten waren slecht - bitter slecht! Dien geheelen nazomer al was er niet
veel gevangen.
- Maar we zijn tenminste weer behouden thuis. Daar moet een mensch nog maar
dankbaar voor zijn.
Zóó kwamen ze dat jaar, de een na de ander, weer behouden thuis. Alleen Jan
Lammerts niet. Die was er nog niet toen het slechte weer al zóó lang aanhield dat
niemand hem ook meer verwachtte.
Jan Lammerts' Margje had maar heen en weer geloopen, de eerste dagen, van
haar huisje het dorp door naar den dijk en van den dijk het dorp door naar haar
huisje. Dáár kon ze er niet toe komen haar werk te doen. - Het is of me de handen vast gehouden worden!
Ze deed alleen het hoogst noodige, en als ze dat gedaan had ging ze weer naar
den dijk.
Toen al de andere visschersschepen binnen waren zeiden de oude kerels, die
achter het sluiswachters-huisje stonden: - Mogelijk dat Jan nog onder de eilanden
ten anker gegaan is.
Dat zeiden ze tegen elkaar - en ze geloofden 't zelf niet! - en ze zeiden 't tegen
Margje, die 't ook niet geloofde.
Of ze vertelden haar hoe zijzelf 't in hun tijd wel meegemaakt hadden en hoe ze
wisten dat anderen 't soms wel meegemaakt hadden.
Zij luisterde naar wat ze vertelden - of ze stond er alleen maar net bij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

348
alsóf ze luisterde - en ze dacht alleen aan haar man, van wien ze niet gelooven
wìlde dat hij nooit terug zou komen en van wien ze niet gelooven kón dat hij wél
terug zou komen.
Tot ze eindelijk, jammerend, uitviel: - Als een mensch tenminste maar zekerheid
had....
Daarna kwam ze nìet meer op den dijk. Ze bleef heele dagen door stil zitten in
den grooten stoel voor het raam van haar huisje. Zóó vroeg kon men 's morgens
niet langs komen of ze zat daar al, en zoo laat kon het 's avonds niet worden of ze
zat daar nóg.
Het leek alsof ze daar zat en uitkeek, maar ze keek niet uit - ze wilde ook niet
meer uítkijken.
Soms maakte ze zich wat eten klaar, dat ze toch niet opat. Ze warmde zich een
beetje koffie of thee op - ze schonk zich zelfs een kommetje vol in, maar liet het in
dat kommetje dan weer koud worden. En voor haar zwarte kat goot ze wat melk op
een schoteltje, maar ze vergat het schoteltje op den grond te zetten zoodat het beest
er bij zou kunnen.
Elk oogenblik keek ze naar de klok - de paar uur dat ze in bed lag en probeerde
te slapen hoorde ze de klok telkens slaan. Maar telkens als ze de klok had hooren
slaan of telkens als ze naar de klok had gekeken wist ze toch niet hoe laat het was.
De gedachte maalde haar door 't hoofd: - Als een mensch tenminste maar
zekerheid had.
Den derden nacht toen 't zulk slecht weer was - ze was juist even ingedommeld,
schrok ze wakker. Ze hoorde Jan duidelijk zeggen:
- Nou dag, Margje.
En ze hoorde zichzelf zeggen:
- Nou dag, Jan.
Daarna stond ze op en ze stak de lamp aan. Toen sloeg de klok vier.
- Vier uur.
Ze zette wat frissche koffie, zooals ze die altijd gezet had als Jan thuis was: sterke
koffie met een beetje kaneel er in; zelf hield ze daar zoo niet van.
De kat die achter de kachel had liggen slapen kwam overeind, rekte zich en streek
langs haar beenen.
- Jij moet maar even wachten, m'n beestje.
In de kamer had ze nog het een en ander te beredderen; daarna ging ze zitten.
- We zouden van 't winter juist vijf-en-veertig jaar getrouwd zijn geweest.
Over de tafel heen haalde ze den bijbel naar zich toe; daar stond het in - op het
schutblad! - wanneer ze getrouwd waren.
- Vijf-en-veer tig jaar.... ja....
Het leek niet eens zoo lang - nu al die jaren achter haar lagen. En al de zorg van
die jaren leek nu niet zoo zwaar meer.
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Hun jongen - hun eenige! - was weg gegaan, op de groote vaart, en ze hadden nooit
meer iets van hem gehoord nadat hij wegging.
Dat leek nu niet zoo erg meer.
En hun dochter - de jongste! - was al vroeg gestorven.
Dat leek ook zoo erg niet meer.
Haar magere hand zocht de slip van haar bonte schort en daaraan begonnen
haar vingers te frommelen. Opeens wist ze dat ze altijd zoo met die slip van haar
schort had staan frommelen: toen ze nog een kind was, als ze om het een of ander
bestraft werd; later, toen ze in betrekking was - ze had nog bij doktersvrouw gediend!
- als die onredelijk op haar mopperde om iets dat ze verkeerd gedaan had of om
iets dat ze had vergeten te doen; nóg later als het Jan in 't begin van hun trouwen
tegenliep met de vangst en hij daarom ruw tegen háár was.
Zoo had ze ook met de slip van haar schort zitten frommelen toen haar jongen
nog niet zoo lang weg was en er maar geen bericht van hem kwam - en zoo had
ze gezeten bij het bed van haar jongste dochter toen die ziek lag en maar niet beter
werd.
Nu lieten haar vingers het bonte schort los, alsof het nu niet meer nóódig was
nog te frommelen aan de slip.
En even drong zich de vraag aan haar op: - Wat heb ik toch?
De wind gierde om het huis. Vaak had ze angstig naar dat gieren zitten luisteren.
Nu luisterde ze er naar en ze voelde zich niet angstig.
Ook toen ze dat besefte drong zich de vraag op: - Wat heb ik toch?
Door de dorpsstraat ging iemand, klossend op klompen. Eén die, niet gerust, was
opgestaan en zich aangekleed had om naar den dijk te gaan en te zien of zijn schip
wel zóó vast lag dat het geen kwaad kon, ook niet als de wind eens draaide.
- De menschen maken zich soms ongerust.... bedacht Margje.
Zijzelf had zich ook wel ongerust gemaakt - ze had zich dikwijls ongerust gemaakt.
Maar nu maakte ze zich nìet meer ongerust - nergens over. Nu hóefde ze zich
nergens meer ongerust over te maken.
- Want alles komt toch zooals het komen moet!
Dat hadden Jan en zij soms tegen elkaar gezegd, om elkaar moed in te spreken
of om elkaar te troosten.
Ze dommelde in. Vaag zag ze nog de groote bijbel onder 't gele licht van de lamp,
op tafel.
Terwijl ze insliep wist ze het, als een zekerheid, voor 't eerst werkelijk in haar
lange leven: dat alles komen zou, zoo als het komen moest.
Het was hoog dag toen ze wakker werd doordat iemand aan de deur: Volk! riep.
Een van de oude visschers kwam zeggen:
- Ze komen er aan!
- Is 't.... begon ze. Maar ze stond niet dadelijk op om mee te gaan
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naar de haven. Eerst moest ze nog even stil zitten, en kijken naar den bijbel, die
daar lag, op tafel.
- Och ja.... alles komt zooals het komen moet, fluisterde ze.
Toen ging ze mee met den oude, die was blijven staan wachten.
***
Het bottertje van Jan Lammerts slingerde zwaar over de golven.
- Nu zijn ze bij de zwarte ton. Nog één keer overstag en als ze dan goed hoog
aanhouden, loopen ze zoo tusschen de pieren door naar binnen, zeiden de mannen
op den dijk.
Maar die op het bottertje moesten nog twee, drie keer overstag en konden dáárna
nog maar net hoog genoeg komen om tusschen de pieren door naar binnen te
laveeren.
- Waarom gooien ze de fok niet neer?
Ze gooiden de fok niet neer. Ze kwamen met de fok en het grootzeil op voor den
kant.
En toen zag iedereen al, dat er maar één man aan boord was - alleen het knechtje
maar.
Die liet de zeilen klapperen aan den mast - hij gooide een touw aan den wal en
sprong toen zelf tusschen het volk daar. Hij zag wit, zoo wit als het schuim dat voor
den wind over de pier stoof, en hij stotterde. Het duurde even eer hij goed kon
vertellen:
- We waren onder de eilanden voor anker gegaan, maar daar durfden we niet
blijven liggen, omdat we met vloed last van 't water zouden hebben gekregen als
de wind eens gedraaid was. Vanmorgen gingen we anker op....
De jongen keek wild om zich heen.
Margje stond stil tusschen de anderen. Niemand scheen haar te zien.
- Vanmorgen om vier uur gingen we anker op!
Hij schreeuwde 't uit, en hij zwaaide met zijn handen.
Toen begon hij te huilen. Hìj had Margje gezien. En toen kon hij vertellen:
- Ik was voorop, bij het anker. Jan had 't zeil opgezet en stond bij het roer. Hij
heeft zeker een klap van de giek gekregen....
Margje bewoog haar lippen; stil voor zich zelf zei ze den jongen elk woord na:
- ....klap met de giek....
- En....
Ze moesten den jongen weg brengen; twee mannen namen hem tusschen zich
in. Toen dachten de anderen pas aan Jan Lammerts' Margje. Ze wilden wat zeggen
- maar ze wisten niet wat ze zeggen konden; ze wilden haar troosten, maar ze wisten
niet hoe ze haar troosten konden.
Ze hoefden haar ook niet te troosten en ze hoefden niets tegen haar te zeggen.
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Ze bewoog nog haar lippen en zei: - ....een klap met de giek....
Opeens, alsof ze zich iets herinnerde, draafde ze achter de mannen aan, die met
den jongen weg gegaan waren. Ze haalde hen in en duwde hen van hem weg. - Hoe laat was 't? Hoe laat was 't, Sip?
Wat wezenloos keek hij haar aan en wat wezenloos zei hij:
- Hoe laat?
Hij scheen er lang over na te moeten denken. Eindelijk wist hij 't weer en hij zei
't: - Vier uur.
- Ja, zei Margje. - Ja.... vier uur.
Daarna ging ze naar huis.
De kat die achter de kachel had liggen slapen stond op en rekte zich en kwam
naar haar toe om wat melk.
- Het was vier uur, m'n beestje.
En ze ging naar de tafel waar haar bijbel op lag - daar legde ze haar magere hand
op. Langzaam zei ze:
- Alles komt zoo als het komen moet!
Zoo oud als ze was klonk dat nog als een gebed: God leer me gelooven dat alles
komt zooals het komen moet.
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kwezelke
Door Leo Rikmenspoel
EEN vrouw uit het arbeidersvolk met zes kleine kinderen kon geen drukker leven
hebben gehad dan Kwezelke, die moederziel-alleen op de wereld was.
Ik zal u wat gaan vertellen van Kwezelke, dat wijfke van diep in de zeventig, dat
al meer dan dertig jaren in den weduwestaat leefde en in een hut van mergelblokken
woonde ten plattelande, waar de Maas stroomt. Het kleinste pensioentje, dat mogelijk
was, vormde haar vaste inkomsten en als zij geen bijverdienste had gehad, dan
zou zij misschien al lang verhongerd, begraven en vergeten zijn geweest.
Den naam Kwezelke hadden de menschen haar niet zoo maar gegeven. De
jongere menschen van het dorp wisten niet beter, of Kwezelke was met dien naam
geboren, getrouwd en weduwe geworden, maar de dorpsgenooten, die kleinkinderen
hadden, konden des te beter vertellen, hoe het wijfke aan dien misprijzenden en
toch goedig-gewoon geworden bijnaam gekomen was. Dat was, toen zij eens, lang
geleden, maanden achtereen, elken dag opnieuw, in de kerk had zitten bidden,
urenlang, voor de genezing van de zieke dochter van den toenmaligen burgemeester.
In die dagen was Dorus van Halen, de man van Kwezelke, gemeente-bode en
doodgraver, en ook zoo'n beetje huisknecht bij den burgemeester. Zoodoende waren
de centjes uit die drie beroepen net voldoende geweest voor het onderhoud van
twee eenvoudige menschen. De vrouw van den gemeentebeambte was daar
erkentelijk voor en van louter dankbaarheid had zij mijnheer den burgemeester
beloofd, dat zij elken dag voor zijn dochter zou bidden, totdat Onze Lieve Heer
juffrouw Lena zou hebben beter gemaakt. En toen hadden de burgemeester en zijn
vrouw en alle menschen van het dorp na vijf maanden het wonder zien gebeuren,
dat juffrouw Lena van den burgemeester weer gezond was geworden.
Daarmee had de vrouw van den gemeente-bode een ongewone reputatie gemaakt,
want iedereen wist, dat die groote gunst door het aanhoudend gebed van vrouw
van Halen van den hemel verkregen was.
Van dien tijd af sprak niemand meer van vrouw van Halen, maar van Kwezelke.
Dorus van Halen zelf had de populariteit van zijn vrouw niet lang beleefd, want het
volgende jaar stierf hij en werd begraven met de eer, die een gemeente-beambte
toekomt.
Nu zouden moeilijke dagen voor Kwezelke met het magere weduwenpensioentje
zijn aangebroken, als de menschen van het dorp haar niet op een eigenaardige
manier voor geld in dienst van de gemeenschap hadden gesteld. Het duurde namelijk
geen half jaar, of het was een volledig beroep
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van het wijfke geworden, om op bestelling te bidden voor al wie een gunst van den
hemel te vragen had en de gebeden daarvoor goed bezorgd wilde weten. Kwezelke
bad in de kerk, zoolang die open bleef, en thuis werd het beroep voortgezet, zoolang
er nog bid-opdrachten voor denzelfden dag te vervullen waren. Ze bad voor elken
prijs. Betaalde men weinig, dan was Kwezelke natuurlijk nogal gauw met bidden
klaar, maar wie meer betaalde, had, naar den tijdsduur der gebeden gerekend, meer
kans, om de verlangde gunst van Onze Lieve Heer te verkrijgen. En als men eenig
begrip heeft van de nooden en verlangens der menschen op een dorp, dan zal men
zich niet verwonderen over alles, waarvoor Kwezelke in den loop der jaren zoo al
gebeden heeft. Dat was: voor de genezing van zieken, voor de bekeering van
zondaars, voor huwbare dochters, die noodig een vrijer moesten hebben, voor den
goeden afloop bij het kalveren van koeien, voor een goeden oogst, voor de
vruchtbaarheid van gehuwde vrouwen, die te lang kinderloos waren gebleven,
kortom voor alles, wat tot geluk en voorspoed van het dorp en zijn bewoners kon
bijdragen.
Meestal ging Kwezelke met haar voorover gebogen figuurke éénen dag in de
week langs de huizen, om de orders op te halen, maar voor nood-gevallen kwam
men ook wel tusschentijds bij het wijfke aan huis om voorrang verzoeken op de
goed-gevulde beurtlijst van verlangde gunsten. Aan de nauwgezetheid van Kwezelke
behoefde niemand te twijfelen en de stiptheid, waarmee zij de opdrachten uitvoerde,
kwam meer voort uit braafheid dan uit zakelijk inzicht of angst klanten te verliezen.
En zoo had zij dat beroep van vertrouwen al tientallen van jaren zonder concurrentie
kunnen uitoefenen. Maar ge begrijpt, dat zij er niet bij iedereen mee te koop had
geloopen, dat er vooral in den eersten tijd wel eens opdrachten waren geweest,
waarmee zij een beetje in het nauw had gezeten. Want wat moest zij doen, als boer
Mulders haar vroeg om te bidden voor wat malschen regen op zijn karotenakker en
boer Stevens terzelfder tijd dringend behoefte had aan droog weer op zijn
korenvelden? Daar had zij dan wel eens geen raad mee geweten. Maar van lieverlee
was Kwezelke in dergelijke gevallen al meer en meer een neutraal standpunt gaan
innemen en had in volgorde der ontvangen verzoeken op denzelfden dag maar
gebeden om regen en zonneschijn en het aan Onze Lieve Heer overgelaten, wat
hij geven wilde. Daar was er een, wien dat niet naar den zin was. Dat was Manus
Volders, de oude schoenlapper, die vond, dat het allesbehalve te pas kwam, dat
Kwezelke op een en denzelfden dag zat te bidden voor een malsche bui regen en
tegelijk voor zonneschijn en warmte. Dat was bedonderderij!
Nu moet ge niet denken, dat het ongedeukte rechtschapenheid van Volders, den
schoenlapper was, om er zoo over te denken. De ware reden was, dat hij het wijfke
niet mocht! Hoe dat gekomen was? Ja, dat was een geheim gebleven voor het dorp.
Toen de gemeente-bode gestorven was en Kwezelke
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daar zoo alleen achterbleef, had de weduwnaar Volders zoo gedacht: Kwezelke is
altijd goed geweest voor haren man, waarom zou zij het voor een tweeden ook niet
zijn? En van twee halve huishoudens kan men beter één heel maken. Dat had hij
haar met mooie woorden en schoone beloften willen doen verstaan, maar Kwezelke
had daar niet van willen weten en was niet te bewegen geweest om nog eens te
trouwen.
Sindsdien stookte de schoenlapper onder de menschen van het dorp tegen het
wijfke, dat hij niet had kunnen krijgen, en ontzag zich zelfs niet te zeggen, dat de
Kwezel lang niet altijd bad voor de gekregen centen. Dat was zeer leelijk van Volders,
want Kwezelke was nooit zoo slecht geweest, om niet te bidden, als zij geld daarvoor
van de menschen had aangenomen. Het scheen, of Onze Lieve Heer zich eindelijk
zelf er mee ging bemoeien. Op eenen dag werd de oude schoenlapper ziek, erg
ziek. Het ging elken dag slechter met hem en daar had hij zelf drommels goed het
besef van. Zijn broer Bertus, de smid, meende, als de dokter er niets aan doen kon,
dat dan hulp bij Kwezelke moest worden gezocht. Daarom vroeg hij aan Manus:
- Zêk jong, wat dunk diech, zouwe veer Kwezelke 'ns laote beîje?
Maar, hoe ziek Manus ook was, de naam van Kwezelke joeg een verborgen kracht
naar zijn kop, dat zich wat hooger op het kussen rukte. Met kwaadaardige oogen
keek Manus zijn broer Bertus aan en wat hij antwoordde, was:
- Iech gaôn nog liever kapot!
Bertus zei niets meer. Achter den rug van Manus ging hij 's avonds naar Kwezelke
en vroeg haar kort-weg:
- Drei daog achterein, eed'ren daag e kerteerke, veur Manus, verstei-ste? 'r Kin
al bijnaô geinen aôsem mie kriege....
Hij wierp een gulden op tafel en haastte zich om weg te komen.
Van dit verzoek was Kwezelke nu heelemaal van streek geworden. Het wijfke
had nog nooit verzuimd te bidden, als het haar gevraagd, en er geld voor gegeven
was. Aan Bertus den gulden teruggeven en zeggen, dat zij voor Manus niet wilde
bidden, dat ging niet....
Ondanks dat het nu een spoedgeval was, wachtte Kwezelke tot den volgenden
dag. Urenlang lag zij dien nacht wakker. Manus Volders was het begin en het einde
van haar gedachten. Van angst, dat Manus dien nacht zou sterven, vond zij geen
rust op haar bed.
Den volgenden ochtend was Kwezelke de eerste, die over den kerkweg liep. Zij
liep zoo gauw als zij gaan kon. Er was nog geen ander levend wezen in de kerk,
toen zij er aankwam. Alleen Onze Lieve Heer telde in een mysterieuze stilte de
vlugge voetstappen van Kwezelke op de groote vloertegels van het koude steenen
gebouw, waar de kleine vlam van de Godslamp zacht heen en weer wiegde, alsof
pas een engel uit den hemel wat olie had bijgevuld.
Bij het groote houten offerblok bleef zij, bevend in al haar leden, staan.
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Toen sloeg zij haar vochtige oogjes hemelwaarts en begon te bidden. Maar zij bad
geheel anders dan gewoonlijk, Niemand kon hooren wat ze zei:
's Leeven'ierke, vergêf et miech. Veur Manus Volders beîj iech neet, noets vaan
ze leve....
Meteen liet Kwezelke den gulden van Bertus door de gleuf van het offerblok vallen
en de slag van het geldstuk op den bodem was de vergiffenis van haar zonde, 't
Was of de poort van de hel, waaruit de vlammen al naar buiten sloegen in haar
oogen, plotseling weer was dichtgevallen. Zij was zoo blij, dat onnoozele wijfke, dat
toen zij op den terugweg Anna, de oude pastoorsmeid tegenkwam, zij haar heel in
vertrouwen vertelde wat haar overkomen was.
Anna had niet goed geweten, of zij moest lachen of meewarig kijken en toen had
zij de oogen neergeslagen en wijs geknikt, dat zij het begrepen had.
Drie dagen later was Manus, de schoenlapper, tot ontsteltenis van zijn broer
Bertus gestorven. Nu had Kwezelke voor den tweeden keer hevige wroeging en om
haar geweten opnieuw tot rust te brengen, bad zij een week lang, elken dag, voor
de zielerust van Manus. Want in haar hart was Kwezelke rechtvaardig als een kind.
Zij had ternauwernood tijd gehad voor die extra-gebeden, want de laatste weken
waren er zoóveel opdrachten gekomen! Meestal tot diep in den nacht zat Kwezelke
in haar kamerke bij het zwakke schijnsel van de petroleumlamp nog haar gebeden
te prevelen.
Op een avond, toen de wind nogal hevig te keer ging, zat zij ook omtrent
middernacht nog Onze Vaders en Wees gegroeten te mummelen. De wind deed
de ruiten rammelen, de maan was met haar verlichte gondel door een groote wolk
verzwolgen en de sterren hadden zich van angst verborgen. Juist sloeg de klok van
den kerktoren twaalf onnoodige slagen over het slapende dorp. Alleen Kwezelke
deed nog haar werk en bad, half in slaap.
Opeens werd zij opgeschrikt door drie harde bonzen op het bovenlicht van het
raam. Een koude huivering trilde door haar zenuwen, toen ze opkeek en tegen het
zwarte vlak van den donkeren hemel onder een langen, knokigen tak van een zwaren
eik een spook in een wit laken zag staan op een ladder. Het spook spreidde de
armen zijwaarts onder de plooien van het laken en begon met een rauw, heesch
geluid te spreken:
- Iech bin.... Manus.... Volders. Doe hûbs veur miech neet wille beîje.... Doe hûbs
miech laôte sterve.... D'n duvel zal diech hole....
Kwezelke was bijna van haar stoel gevallen bij het hooren van dat ontzettend
verwijt van den dooden Manus. Maar terwijl ze haar oogen niet durfde afwenden
van het spook, kwam ineens de gedachte haar te hulp:
- 'n Ech spook heet geine leer nudig, um ziech in de loch te hâwe.
Meteen kwam zij tot zichzelf, liep naar de kast, greep een bezem en ging daarmee
bij het raam staan, den boender naar het spook opgeheven, terwijl ze krijschte:
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- Lieleke duvelskop, wils doe 'ns gâw make tots-te wegkums, aanders zal iech diech
liere!
Ze had nog niet geheel die bedreiging uitgeschreeuwd, of het spook sloeg de
handen aan den ladder en zonk ter aarde, om te verdwijnen in den donkeren nacht,
achterna gezeten door den baldadigen wind.
Zou het spook straks nog kunnen terugkomen, of had ze den kwaden geest op
de vlucht geslagen? Om zekerheid te hebben, sloeg ze drie kruisen achter elkaar.
Half-dood van den schrik was ze weer op haar stoel gaan zitten. In de kilte van
haar angst, ging ze maar weer bidden, het beste wat ze nu doen kon. Het was diep
in den nacht, toen aan alle verzoeken om te bidden, met een toegift, was voldaan.
Toen ze eindelijk naar bed was gegaan, kon Kwezelke niet slapen. Al haar
zenuwen trilden om het hardst in haar lichaam, zoodat zij er pijn in den buik van
kreeg. Zij was pas een beetje rustiger, toen het eerste licht van den volgenden dag
te zien kwam aan het raam, waar de verschrikkelijke spookgedaante had gestaan.
Kwezelke heeft daarna nog menigen dag om gunsten voor de menschen gebeden,
maar nooit is er een dag gekomen, dat zij het gewaagd heeft met iemand te spreken
over het spook en het geheim van Manus Volders, den dooden schoenlapper. Maar
zij heeft er ook nooit erg in gehad, dat zij Anna, de pastoorsmeid, eens achter den
sluier van het geheim had laten kijken. En nog minder is Kwezelke te weten gekomen,
dat Bertus, de smid, den dag, nadat Kwezelke dien helschen gulden in het offerblok
had laten vallen, een nieuwe pijp in het keukenfornuis der pastorie heeft moeten
maken. Bij die gelegenheid had Anna iets aan den smid verteld. En ze had toen
den vinger op den mond gelegd en haar oogen ondeugend toegeknepen.
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Aan een uitvoerend kunstenaar
Door Hermance Farensbach
In memoriam Ludwig Wüllner
Hij heeft een ‘kop’,
zijn haar is wit,
zijn hart gekloofd
tot op de pit.
De vrouwen dringen
om hem saam:
Hij is een man
van groote faam.
Zijn hand zet
achteloos zijn naam
op een program,
op een portret....
's Nachts ligt hij
slapeloos in bed, en voelt zijn hart
zóo klein en bloot
in dë omklemming
van den Dood....
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En 's morgens vroeg
gaat het weer vóórt....
Veel passagiers
van oord tot oord:
Elk heeft zijn plaats,
waar hij behoort.
Maar hij zit eenzaam
in den trein
der dwazen,
die verzaligd zijn....
Daar verweg hangt een gulden schijn,
die wijkt.... en wijkt....,
maar die hem trekt.
Er is iets diep in hem gewekt,
dat hunkert naar het hoogste goed....
Hij heeft den bitter-wreeden moed
te snijden áf ál wat hem bindt:
Daar is iets, dat hij dieper mint,
waarnaar hij haakt gelijk een kind,
dat men een sprookje heeft verteld....
De wereld heeft hem steeds gekweld maar in het wonder van dien schijn
daar ver, moét men gelukkig zijn....
daar ver, daar rijpt men langzaam heen,
door wijde vlakten, - en alleen
met wanhoop, wind en duisternis....
Zóo leert een mensch wat leven is.
Zóo reist een man de jaren door,
bezittend, wat hij steeds verloor,
God en den waanzin op het spoor!
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Kroniek
Willem Kloos † 1859-1938
Den jongen dichter Willem Kloos moeten de goden wel zeer lief hebben gehad,
zoodat het bijna verwondert, dat zij hem niet vroeger tot zich riepen... Een lang,
door innigst verbond met de Vrouw zijner liefde gelukkig leven, is zijn menschelijk
deel geworden; het weegt wellicht op tegen de genade, die o.a. zijn vriend Jacques
Perk toeviel, toen die stierf met den dauw van het dichterschap op de lippen en om
zijn blonde slapen het aureool van den door den dood bezegelden roem. Toch moet
hij - het klinkt uit vele zijner jeugdverzen op - deze uitverkorenen wel benijd hebben:
‘Klaagt niet - wij allen wenschen ons uw lot
Te vallen in den strijd voor eigen God,
In volle kracht, als mannen, weggedragen...’

In theorie scheen Kloos - ik schrijf het aarzelend, want de tijden kenteren gestaag
en hij heeft het in argeloozen kunstenaarstrots zelf nooit willen erkennen - zijn wereld
overleefd te hebben. In waarheid overleefde hij het wonder zijner lyrische jeugd,
want nooit in zijn later, wijsgeerig, op andere wijze vruchtbaar bestaan, steeg hij
meer tot die allerhoogste toppen en mystieke sfeeren, vanwaar hij met enkele, te
tellen sonnetten neerdaalde, welke het goddelijke in zich dragen, een vonk van het
eeuwig licht. Het zijn er nauwelijks twintig, maar zij bevestigen volkomen en
grandioos, wat hij ook in zijn verdere levenswerk, met eindelooze variaties op één
thema, heeft beleden: dat den dichter - een God in het diepst van zijn gedachten inderdaad de verheven functie van gevleugelde bode tusschen hemel en aarde
werd toevertrouwd. Met schier elken versregel uit die ongeëvenaarde bloeiperiode
van zijn hooge begaafdheid heeft de jonge Kloos, zijn roeping getrouw, den
goddelijken oorsprong van het dichterschap bewezen. Het laat zich met geen
woorden er-om-heen duidelijker verklaren, hij heeft dit ook zelf nooit gekund. Kloos'
critisch proza heeft voor mij altijd dat moeizame gehad van iemand die het
onuitsprekelijke uit wou spreken in tastbare teekens, en wanhoopt datgene wat
hemzelf bij ingeving gewerd, aan anderen duidelijk te maken. Zijn proza-stijl had
nooit de heldere indringende kracht, noch het aanvurend rhythme en de ontroerende
schoonheid van Van Deyssel's opstellen, en hij werd met de jaren meer en meer
didactisch en omhalig. Van Kloos inspireerde bovenal het subliem voorbeeld, de
liefde die hij verwekte en met het simpelste, in versmaat geuite gevoel, aan velen
voor het leven meegaf.
‘Nauw zichtbaar wiegen, op een lichten zucht
De witte bloesems in de scheemring....’
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Een ademtocht is dit, iets onnoemelijk teers. En in ditzelfde sonnet, de achtste regel:
‘Want alles is bij dag zóó innig niet.’ Lees deze eenvoudige woorden in ietwat andere
volgorde: ‘want bij dag is alles niet zóó innig’ en gij beseft iets van de broze
schoonheid, die van den hartklop leeft. ‘Als alles, wat heel ver is, en heel schoon.’
Hier, in dit gedragen rhythme, ligt de berusting om het onbereikbare. ‘Hij heft het
kopje, en fluit.... Ziet ge de plotselinge bewéging van het vogeltje, dat denkt dat het
al dag is.... Indien poëzie bewijsbaar ware, dan zouden deze volmaakte verzen van
Kloos de heerlijkste overtuigingsstukken zijn. En indien er meer menschen van
nature ontvankelijk voor waren, dan zou het prachtig dramatisch fragment ‘Rhodopis’
- misschien ook ‘Sappho’ - een eereplaats innemen op het tooneel van ons
Nederlandsch klassiek repertoire. Zóó zet het in:
‘Myrrha, mij dorst! -schenk mij wat water, Myrrha....’. Er is al niets meer noodig,
niets dan deze zachte klacht, om ons den smachtenden dorst, den dorst naar hooger
leven, der Grieksche hetaere smartelijk te doen proeven. Geen scherts van Myrrha,
de vriendin, kan haar afleiden: ‘Neen, ik zeg u, geef mij water! water! Mij dorst!’
Nog één maal moet zij haar smeekbede herhalen ‘.... Geef mij toch water, goede....
Myrrha,’ eer deze wufte ziel haar eindelijk den beker reikt.
‘O wonder-reine glans,
Die in dees drupplen speelt met stille stralen!
Gij zijt van al wat klaar en lieflijk is,
Van al wat godlijk is, zijt gij het beeld!’

Over de geheele, in zichzelf-overtuigde, maar ook in zichzelf-gekeerde figuur van
Willem Kloos valt meer te zeggen dan in kort bestek ook maar aan te stippen zou
zijn. Het groot en in veel opzichten brillant avontuur, waarmee ‘De nieuwe Gids’
onafscheidelijk verbonden blijft, zal - afgezien van beter vergeten haarklooverijen de letterkundige generaties nog jaren boeien. De omwentelingen, die er later op
gevolgd zijn, mogen van een sociaal of ethisch standpunt bezien, door sommigen
belangrijk worden geacht, de uit noodzaak voortgekomen en met hartebloed
voltrokken revolutie van '80 staat daar tegenover als de eenige beweging die in het
eigenlijke wezen der schoone letteren heeft ingegrepen. Zonder haar zou er van
een Nederlandsche letterkunde nauwelijks gesproken kunnen worden. De namen
der twee legeraanvoerders, Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel, zijn de symbolen
van een grooten tijd en zullen als zoodanig, geëerd of aangevochten, al naar de
strooming van den dag, hun plaats in de geschiedenis onzer letteren blijven innemen.
Maar daarnaast leeft de poëzie van den een, het proza van den ander, waarmee
hun de ware onsterfelijkheid verzekerd wordt, en bij den dood van
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Willem Kloos is het beter één verrukkelijken versregel te herlezen, dan den weg te
zoeken in ‘Veertien jaar literatuur-geschiedenis’, met nog tientallen jaren erbij....
‘Zou dát het doodsuur wezen,
Waar alles op zijn best
Verheerlijkt, opgerezen
Verschemert voor het lest?’

De dichter Willem Kloos was een begenadigde, zooals Paul Verlaine een
begenadigde is geweest. Hij kon schrijven: ‘Ik ga mijn leven in orgieën door’, met
den serenen glimlach van een kind. Hoe zeldzaam zijn ze.... En hoe hoog in eere
behouden wij hun nagedachtenis!
TOP NAEFF

Schilderkunst
Suzanne Valadon †
Na een vruchtbaar leven is de schilderes Suzanne Valadon op 72 jarigen leeftijd te
Parijs gestorven. Het lijdt voor mij geen twijfel, dat zij hier te lande en misschien
mede in het buitenland nog onvoldoende wordt gewaardeerd. Te uitsluitend hebben
de officieele instanties en de kunsthandelaren ons het werk getoond van de
gracieuze, in gelukkige uitingen subtiel fantastische Marie Laurencin, en zij hebben
de stroevere en minder gefatsoeneerde, maar zeker hartstochtelijker voortbrenging
van ‘la terrible Maria’, gelijk Degas haar noemde, bijna stelselmatig over het hoofd
gezien. Men kent deze laatste dan ook beter als de moeder van Maurice Utrillo dan
als een schilderes van bezielde naakten, portretten, landschappen, stillevens en
bloemstukken, in een aparte persoonlijke penseelvoering en een bloeiend, rijk
geschakeerd coloriet. Utrillo's naam heeft de hare haast doen vergeten; en de roem
van den zoon wortelt meer nog in de verbijsterende legende van zijn menschelijk
bestaan dan in zijn expressieve kunst.
Inmiddels ontbreekt het Suzanne Valadon's leven evenmin geheel aan romantiek.
Immers zij was acrobate - het kan haar kennis van de menschelijke figuur en haar
durende belangstelling ervoor in de hand hebben gewerkt - totdat een val van het
zweefrek haar dwong een minder hachelijken werkkring te zoeken. Toen kwam de
oude, van kinds af ervaren behoefte om te teekenen weer boven. Zij besloot model
te worden en poseerde, in de ateliers van la Butte, beurtelings voor Renoir en Puvis,
Lautrec en Degas, hun werkwijzen ongemerkt bestudeerend en in vrijen tijd zelf
gretig teekenend. Bij toeval ‘ontdekte’ Lautrec haar, moedigde haar aan en was
haar tot steun, al dankt zij ongetwijfeld nog meer aan Degas. Zijn scherpe geest en
compositorisch vermogen moeten haar sterk geboeid hebben. Maar het zullen toch
wel vooral Gauguin en Van Gogh zijn geweest, die later de krachtige coloriste in
haar wakker riepen.
Men kenschetst het best Suzanne Valadon's kunst als een modern, psychologisch
realisme, met punten van aanraking zoowel met het impressionisme als het
expressionisme. Het werk past in het algemeene kader van den tijd, maar het werd
niet door bepaalde tijdsstroomingen beïnvloed. In de vijftig jaren van haar activiteit
bleef de
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schilderes onveranderd zichzelf, bekommerde zich niet in het minst over de
opeenvolging der ismen en werd geen oogenblik door aesthetische theoriën verward
of door drogredenen misleid. Ondanks het eenigszins steile, doelgerichte, zelfs
bruusk aanvallende en soms wrange van haar kunst, heeft men geen moeite de
vrouwelijkheid ervan te ervaren in de zeer openhartige, sobere en warme overgave
aan al wat leeft. Het werk is steeds van het hart uit geschilderd en toont weinig
neiging tot bespiegeling of abstractie; het is een overtuigd realisme op modernen,
vrijen grondslag en in den vrouwelijk emotioneelen zin; lenig en ferm in de weleens
te nadrukkelijke contouren, bewogen in de getemperd vurige kleur, kundig en rijk
aan onverhoedsche vondsten in de vaak meesterlijke vulling van het vlak.
In Suzanne Valadon hebben wij een wezenlijke schilderes verloren, een der
vooraangaande van het huidige Europa.
JOS. DE GRUYTER

Victor Paul Vignon (1847-1909)
Huinck en Scherjon, Amsterdam
Een vergeten schilder! Wie wist, dat er nog in de eerste decade onzer eeuw een
luministisch schilder in Frankrijk had gewerkt, die Vignon heette en een oeuvre
naliet, dat in de geschiedenis der Fransche schilderkunst meetelt? De catalogus
van deze eerste tentoonstelling van Vignon in ons land vertelt, dat Vignon betrekkelijk
weinig heeft geproduceerd; dat zijn werk dadelijk door verzamelaars werd gekocht
en dat eerst in 1919 een dier collecties onder den hamer kwam, waardoor het publiek
voor het eerst deze figuur ontdekte, welke echter opnieuw werd vergeten, daar geen
verder werk van Vignon voor den dag kwam. Thans, nu een dezer verzamelaars is
overleden, ontstond de gelegenheid om een vrij groote collectie van 42 stuks naar
Amsterdam te brengen. Ongetwijfeld hebben deze omstandigheden tot het ‘vergeten’
van dezen schilder bijgedragen, doch een voorname reden zal ook wel zijn, dat
Vignon - althans te oordeelen naar déze collectie, de rest is mij onbekend - weliswaar
in enkele werken zijn grootere tijdgenooten nabij kwam, doch over het geheel
beneden deze bleef en als luminist of als landschapschilder toch stellig niet een
figuur der eerste grootte was.
Victor Paul Vignon werd in 1847 te Villers-Cotterêts geboren en begon als leerling
van Corot, die toen op het eind van zijn leven was. Steeds werkte hij in ‘Ile de
France’, aan de boorden van Seine en Oise en zijn landschappen ontstonden in en
om Auvers-sur-Oise, Osny, Hardricourt, Vaux-sur-Seine en Evecquemont.
Wij zien hieruit, dat Vignon de jongste was van de dragers der luministische
landschapschool, 7 jaren jonger dan Claude Monet, 17 jaren jonger dan Camille
Pissarro, 8 jaren jonger dan Alfred Sisley. Kan men hieruit wel concludeeren, dat
hij niet behoorde tot de grondleggers van het luminisme, ook zijn werk toont aan,
dat wij hier niet met een ‘voorganger’ te doen hebben. Het is liefelijk, beminnelijk,
vaak innig, doch mist het aanstormende van een aanvanger. Men zou mogen
verwachten, dat deze jongere het luminisme, zoo forsch door Monet en de zijnen
ingezet, verder zou hebben gebracht, verdiept, of technisch volmaakt, doch dit is
niet het geval geweest. Nergens overtreft Vignon zijn grootere en oudere
tijdgenooten, ja zelfs heeft hij dit luminisme, deze stralend-blijde en toch zoo
harmonieus geordende schilderkunst nimmer beleden met die overgave, welke het
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Barbizonners en stellig door zijn grooten leermeester Corot was verworpen. Maar
dit waren uitzonderingen. Wij moeten hem ten slotte beoordeelen naar zijn rijpe,
goede werk en dat was hier in voldoenden getale aanwezig; wij zullen dan ook niet
zoozeer letten op die doeken, waarvan de kleur wat hard of krijterig is en niet op
een enkel conventioneel portret of matig stilleven.
Vignon moge een enkele maai portret, figuur of stilleven hebben geschilderd, hij
was vrijwel uitsluitend en kennelijk met overtuiging, landschapschilder en in deze
beperktheid lag meteen zijn waarde, want hij was blijkbaar een van die echte
‘paysagistes’ die zóó één zijn met de hen omringende natuur, dat zij er al de
innigheid, al het geheime ademen van hebben opgenomen en verkend. Het verzadigd
groen van een zomerschen boschrand, waarin een ‘ramasseuse d'herbe’ vermoeid
wegzinkt als een eigen brok natuur, het nog koele blauw van een voorjaarsdag met
de verwachting van uitbotten in de boomtakken, de stille berusting van den herfstdag,
die wazig voorbijtrekt, de volle weelde van een Seine-bocht en het levendig water,
dat voorbij de begroeide oevers stroomt, dit alles herschiep hij in kleine, goed
gecomponeerde doeken, veelal met dat fijne, getempereerde coloriet, dat tot de
onvergankelijken roem van de Fransche landschapschilderkunst behoort. Meestal
schildert hij de beslotenheid van een door heuvelen afgesloten landschap en dan
is hij op zijn best; het is of hij zelf begreep, dat zijn visie niet reikte tot de
oneindigheden; waar hij trachtte een verre weidschheid uit te drukken, verslapte de
concentratie en werd ook de kleur onbelangrijk.
Voor zoover de tentoonstelling van dit deel van zìjn oeuvre in staat kan stellen,
de plaats van Vignon in de Fransche schilderkunst te bepalen, kan men zeggen,
dat hij recht heeft te worden genoemd naast zijn tijdgenooten Monet, Pissarro en
Sisley, maar dat hij niet tot hun grootte rijkt. De stoutheid van Monet, die de zon te
lijf ging, om zoo te zeggen, mist Vignon en hij mist ook het briljante, het
blij-fonkelende en pittige van het coloriet van Pissarro en Sisley. Hij was een man
van kleiner accenten, maar desalniettemin een innig en echt landschapschilder,
dichterlijk en trouwhartig, fijn en harmonisch als het land van Seine, Oise en Marne
zelf. En wellicht is er in dit stille, beschroomde werk meer van blijvende waarde dan
in honderden doeken, waarin de zoogenaamde ‘école de Paris’ haar desperate
benauwenis heeft uitgeschreeuwd.
J. SLAGTER

Muziek
De opbouw van de Nederlandsche Opera-Cultuur
Onder auspiciën van de Wagnervereeniging werden op 24 en 26 Maart j.l. in den
Stadsschouwburg te Amsterdam door een uitsluitend uit Nederlandsche kunstenaars
samengesteld ensemble onder leiding van mr. Johannes den Hertog twee opera's
opgevoerd: de comédie musicale ‘L'heure Espagnole’ van Maurice Ravel en de
komische opera ‘De Snoek’ van Guillaume Landré, welke laatste bij deze gelegenheid
haar première beleefde. Het was voor het eerst, dat de Wagnervereeniging een
opvoering volledig aan Nederlandsche krachten toevertrouwde. Deze avond, welke
werd bijgewoond door H.M. de Koningin en den Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, droeg daardoor eenigszins het karakter van een manifestatie.
Opnieuw werden wij voor de vraag gesteld, of in ons land een eigen opera-cultuur
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eerst, dat aan den opbouw van een Nederlandsche opera-cultuur met ernst en ijver
is gearbeid. Voor den oorlog heeft de ‘Nederlandsche Opera’ (gezelschap Van der
Linden) zelfs een tijdperk van bloei doorgemaakt. Er bestond toen een wisselwerking
tusschen dit gezelschap en de toenmaals meest vooraanstaande componisten:
Richard Hol schreef de opera's ‘Floris V’ en ‘Uit de Branding’, Henri Brandts Buys
‘Albrecht Beyling’, Cornelis Dopper ‘Het Eerekruis’, S. van Milligen ‘Brinio’ en
‘Darthula’. In de laatste decennia zijn wij echter van de eene opera-misère in de
andere gevallen. Zoowel de ‘Nationale Opera’ als de ‘Co-opera-tie’ (die o.a. met
financieelen steun van eenige Rotterdamsche kunstzinnigen de opera ‘Beatrijs’ van
Willem Landré heeft opgevoerd) moest op den duur het bedrijf staken en de
‘Opera-studio’ kon het omstreeks 1933 slechts tot een gering aantal opvoeringen
brengen. Zoo leven wij thans weer eenige jaren (behoudens nu en dan een
incidenteele onderneming) in een opera-loos tijdvak, doch intusschen is de
Wagnervereeniging aan de uitvoering begonnen van een plan, dat veel kans van
slagen schijnt te hebben. In 1934 viel het gouden jubileum van de Wagnervereeniging
samen met het 50-jarig bestaan van het Amsterdamsch Conservatorium en bij deze
gelegenheid heeft de Wagnervereeniging bij wijze van jubileum-gave aan het
Amsterdamsch Conservatorium een subsidie verstrekt voor de muziekdramatische
klasse. In vier jaar tijds heeft deze operaklasse het onder de stimuleerende leiding
van Joh. den Hertog reeds zóó ver weten te brengen, dat zij van eenige
veeleischende muziekdramatische meesterwerken (o.a. ‘Gianni Schicchi’ van Puccini,
‘Pelléas et Mélisande’ van Debussy en ‘L'heure Espagnole’ van Ravel) opvoeringen
kon geven, welke een strengen toets der critiek en zelfs vergelijkingen met
buitenlandsche prestaties volledig konden doorstaan. Er zijn aan het adres van Joh.
den Hertog en zijn leerlingen reeds tal van hartelijke woorden gericht en ieder is
ervan overtuigd, dat wanneer er in de toekomst sprake zal zijn van een eigen
Nederlandsche opera-instelling, men h i e r het fundament moet zoeken. Doch terwijl
men hoopvol uitziet naar hetgeen in Amsterdam voor den opbouw van een eigen
opera-cultuur verricht wordt, lijkt het mij niet ondienstig na te gaan, op welke factoren
vroegere ondernemingen van dien aard (welke toch óók niet van ernst en geestdrift
verstoken waren!) zoo hopeloos gestrand zijn.
De groote moeilijkheid voor een Nederlandsch opera-gezelschap is, dat het geen
publiek achter zich heeft, waar het eenigen staat op kan maken. Er bestaat in ons
land geen opera-traditie en de allereerste taak van een opera-gezelschap is, zulk
een traditie tot stand te brengen. Een dergelijke opgave is eenvoudig absurd, want
welk gezelschap zal zooveel financieelen weerstand en reserves bezitten, om den
strijd met de inertie van het publiek langer dan één seizoen vol te houden? Een
opera is uiteraard een kostbare onderneming. Reeds de voorbereiding, de opbouw
van een bescheiden répertoire, kost zooveel geld, dat de recettes en subsidies wel
zéér royaal moeten uitvallen, wil men het einde van het seizoen met een eenigszins
sluitend budget halen. Er is in den loop der jaren reeds heel wat subsidie-geld aan
de Nederlandsche opera verspild. Het klinkt misschien wat hard, om in dit verband
van ‘verspillen’ te spreken, doch het is inderdaad niet anders. De ‘Nationale Opera’
heeft (volgens gegevens in het Haagsch Maandblad van Augustus 1924) een seizoen
gekend, waarin zij aan subsidies van H.M. de Koningin, van het Rijk en van de
gemeenten 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam te samen een bedrag van f
113.000 toucheerde. Toch is dit gezelschap te niet gegaan. Dr. Peter van Anrooy
constateerde in zijn opstel op bovengenoemde plaats terecht,
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dat men eigenlijk het t i e n v o u d i g e had moeten voteeren: ‘dan ware het zeker
een dure geschiedenis geworden, doch men had er dan tenminste iets voor gehad’.
Dan hadden wij n.l. gereede kans gehad op een duurzame Nederlandsche
opera-instelling, welke langzamerhand bij het publiek het besef had kunnen doen
doordringen, dat naast de symfonische muziek óók de opera een kunst-vorm is,
welke het leven kan verrijken. Hetgeen vijftien jaar geleden gold, geldt thans nog
evenzeer. Slechts met behulp van machtige, geduldige maecenaten en een radicale
overheidssteun, welke voor een periode van eenige jaren is gegarandeerd, kan men
van de oprichting van een stationnaire Nederlandsche opera-instelling iets goeds
verwachten. Zonder zulk een hechte financieele basis is elke poging in deze richting
een utopie. Daarbij komt nog, dat iedere mislukking het wantrouwen van het publiek
versterkt. Wanneer men de zaken zóó stelt, komt men tevens tot de conclusie, dat
in de huidige omstandigheden en waarschijnlijk ook in de afzienbare toekomst, de
oprichting van een Nederlandsch opera-gezelschap ten eenentmale is uitgesloten.
Bij de pogingen, welke hierboven omschreven werden, begaat men echter een
fundamenteele fout. Men wil n.l. op zekeren dag te voorschijn komen met een
vollediggeoutilleerde opera, welke geheel naar buitenlandsch model is ingericht.
Doch men vergeet, dat deze buitenlandsche gezelschappen enkel bestaan kunnen
dank zij een jarenlange opera-traditie in hun land. Voor een inwoner van Düsseldorf
of Aken, Zürich of Kopenhagen zou zijn stad niet volledig zijn, wanneer de opera
eraan ontbrak. De Amsterdammer voelt het nauwelijks als een gemis, dat zijn stad
geen eigen opera bezit. Gerekend naar het Concertgebouw is Amsterdam een
muzikale wereldstad, doch dit sluit nog niet in, dat men bij de pogingen om tot een
eigen opera te geraken, iedere muzikale wereldstad tot voorbeeld kan kiezen!
Daarvoor ontbreken hier de noodige voorwaarden. Hetgeen voor de echte
opera-steden reeds een cultuur-bezit is, moet door de Nederlandsche steden nog
als bezit veroverd worden. De muziekdramatische achterstand in ons land wordt
niet ingehaald, door overhaast een opera naar buitenlandsch model uit den grond
te stampen. Deze zijgt weer spoedig ineen, omdat zij in het cultureele leven geen
basis vindt. Dit hebben wij reeds verscheidene malen ondervonden. Een
opera-instelling in ons land heeft alleen dàn kans van slagen, wanneer zij bij het
b e g i n begint en zij kan zich slechts ontwikkelen, wanneer in haar omgeving die
belangstelling wordt gewekt en aangewakkerd, welke haar bestaan meer en meer
rechtvaardigen kan. Uit hetgeen de Wagnervereeniging in de laatste jaren voor de
Nederlandsche operakunst gedaan heeft, blijkt dat zij dezen zelfden gedachtengang
is toegedaan. Vandaar dat ik hierboven schreef, dat haar pogingen kans van slagen
hebben. Terwijl zij door middel van haar model-opvoeringen de belangstelling voor
de muziekdramatische kunst in de hoofdstad levend houdt, heeft zij in haar eerste
pogingen tot een eigen opera-cultuur dadelijk de jeugd betrokken. Onder de
bezielende leiding van Joh. den Hertog, die sinds 1927 te Bayreuth als hulp-regisseur
en solo-repetitor werkzaam is en zich daar de noodige ervaring kon eigen maken,
zijn eenige jonge kunstenaars zich ernstig op den opera-stijl gaan toeleggen. Van
deze leerlingen wordt niet alleen het bezit van een goede stem vereischt, doch zij
moeten tevens het bewijs afleggen van een algemeen-muzikale scholing. Deze
leerlingen werden, zij het op zeer bescheiden voet, ingeschakeld in de opvoeringen,
welke door buitenlandsche krachten onder auspiciën van de Wagnervereeniging
gegeven worden. Doch zij hadden ook hun eigen openbare uitvoeringen, welke in
de hoofdstad dadelijk belangstelling trokken. In September 1937
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werd een belangrijke stap naar de openbaarheid gedaan: in het kader van de
gemeentelijke abonnements-voorstellingen in den Stadsschouwburg gaf deze groep
een reeks voorstellingen van ‘Pelléas et Mélisande’ van Debussy onder directie van
Pierre Monteux, en in Januari 1938 werd een nieuwe reeks voorstellingen van dit
werk gegeven met Joh. den Hertog aan den dirigeerlessenaar. Dit was een zeer
tactische maatregel, want op deze wijze werd tevens het ‘schouwburg’-publiek (dat
in de eerste plaats terwille van het t o o n e e l een abonnement neemt!) op
ongezochte wijze met de muziekdramatische kunst in aanraking gebracht. Deze
paralleliteit is van onschatbare waarde.
De opzet slaagde voortreffelijk, want op den snellen verkoop van de tweede serie
gemeentelijke schouwburg-abonnementen had de aankondiging van de opvoering
van ‘Pelléas et Mélisande’ kennelijk invloed. Hierop volgden in Maart de bijzondere
voorstellingen van de Wagnervereeniging, waarop Guillaume Landré zijn opera ‘De
Snoek’, welke hij reeds eenige jaren in portefeuille had, zag opgevoerd. ‘Het is geen
toeval, maar een weloverwogen plan, dat zij (de Wagnervereeniging) het werk van
een landgenoot ten doop houdt’, stond in het programmaboek te lezen. ‘Wil de opera
in Nederland ooit bestanddeel van het maatschappelijk leven worden - een probleem,
dat thans als acuut mag worden beschouwd - dan moet naast de vorming van goede
vertolkers de scheppende kunstenaar in het wordingsproces worden betrokken’.
Landré's opera stond wat het in kreupelrijmen vluchtig uitgewerkte libretto betreft
niet onder een gelukkig gesternte, doch zij toonde een geprononceerd talent in
muziekdramatisch opzicht. Ook de vertolking wist ons van sterke begaafdheid te
overtuigen.
Hoe de werkzaamheden van de Wagnervereeniging zich op den weg naar een
eigen opera-cultuur zullen ontwikkelen, valt thans nog moeilijk te voorspellen. Doch
dat zij den opbouw op de eenig-juiste wijze is begonnen, staat voor mij vast. Het
dichtstbij gelegen ideaal is wellicht: een répertoire van vijf of zes opera's, welke over
het geheele seizoen verdeeld worden. Zoo kan de opera langzamerhand worden
ingeschakeld in het cultureele leven van de hoofdstad. Het zal een geleidelijk
groeiproces worden, een weloverwogen ontginning van een nieuw gebied.
WOUTER PAAP

Marianne Oswald
Men aarzelt haar naar haar jeugd te vragen, men begrijpt, dat deze hard en bitter
geweest is. Met een vlam van haat tegen elke intooming der persoonlijkheid kwam
ze uit Sarreguemines naar Parijs. Deze vlam heeft ze weten te beschutten tegen
alle lagen van wie zich ergerden aan haar bitse uiterlijk, de poovere plunje, het
geëxaspereerd bleeke gezicht, met wild ros haar omlijst, vooral aan haar schorre
rauwe stem met het Duitsche accent. De révolte was haar reden van bestaan: wat
aan blindelingsch verzet, aan hoon en woede in haar brandde, moest ze naar buiten
brengen. Van het begin af aan deed ze dit door middel van.... mag men het chansons
noemen? Ze zegt het zelf: ‘voor mij is een lied een voorwendsel om buiten me zelf
te treden. Ik heb genoeg van de sentimenteele chansons van matrozen en hun
liefjes’.
Het is moeilijk dit optreden te rubriceeren. Men zoeke bij haar geen behaagziek
vocaliseeren, bevalligheid van houding noch verlokkend oogen- of handenspel, al
dan niet met behulp van een sjaal, geen speculatie op de goedkoope ontroerbaarheid
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tegemoet, ze wil niet anders dan den menschen haar toorn met deernis inhameren.
Opeens is ze op het tooneel en terstond breekt het applaus los, dat moeilijk een
einde neemt en na elk nummer dringender opkomt. Ze staat er schutterig en vele
malen snel achtereen schokt ze zonder gracie het hoofd, waarbij de haarbos schudt.
Ze is onwennig, verlegen met haar figuur. Dan opent ze den mond en de eerste
woorden zijn een kreet, ze snerpen. Ze begint dof, half voor zich heen, de
ongeschoolde klanken vallen schuw in de stilte, die spant. Maar daarmee vaart er
leven in de hoekige gestalte; ze beweegt de armen, de voeten trappelen, soms heft
ze een been, kortom, ze begeleidt de woorden met een toelichting van gebaren.
Deze zijn niet anders dan schematisch, want een ‘realistische’ zangster mag ze niet
heeten. Ze lijkt een pop met houterige gestes in een spookachtige atmospheer uit
den tijd van Caligari. Maar ze moge de school van het Duitsche expressionnisme
doorloopen hebben, bewust schijnt ze deze effecten niet te kiezen. Aan de ‘echtheid’
van haar actie in monodrama's is niet te twijfelen en het technische te-kort van stemen plastische middelen moet haar bewogen hebben, van deze trekken van haar
wezen gebruik te maken.
Boven de arabeske stelt ze de gebroken lijn. Alles aan haar is gebroken, de
gebrokenheid bepaalt haar waarde als kunstenares, al moet dit woord te haren
opzichte met voorbehoud gelezen worden. Want al behoort Marianne Oswald op
ander plan beoordeeld te worden dan Damia, Marie Dubas, Lucienne Boyer en Lys
Gauty, om deze alleen te noemen van de Parijsche chansonnières onzer dagen, al
bereikt ze in de gewilde disharmonie een nieuw evenwicht, al zou men niets van dit
kervende, moedwillig aanstoot gevende willen missen, in beheersching van métier
en schakeeringsrijke schoonheid staat ze achter bij wat Yvette Guilbert in haar beste
oogenblikken verwezenlijkt.
De toorn van Marianne Oswald ontspringt te dicht bij wat haar wezen zelf heeten
mag dan dat 't haar mogelijk is afstand te nemen, waarmee ze zich den humor
ontzegt. In elken tour de chant zet ze de volle persoonlijkheid in. Voor haar is elk
verschijnen voor de hoorders erop of eronder, nederlaag of triomf. Ze spéélt de
sloebers en verdwaasden niet, wier reacties zij den menschen toesmijt, zij is ze zelf.
Bij elk optreden gaat ze een tweegevecht aan. Er is in dit getuige zijn iets ander
pijnlijks dan wat uit het ‘geval’ zelf voortkomt. Maar het dwingende in de voordracht,
het snijdende van de stem, dit onverbiddelijke en dan de rukwind van de wiekende
armen, de zekerheid van het niet anders kunnen noopt den hoorder haar als
kunstenares te aanvaarden of te verwerpen.
Het is niet mogelijk het oordeel voorzichtig te doseeren. Zij bewandelt geen
middenwegen en het gaat niet aan dit met haar te doen. Dat wordt vergemakkelijkt,
omdat ze niet zwicht voor de verleiding zich door revolutionnaire partijen te laten
lijmen. In zoo ver ze kunst geeft is het die van dwarse onafhankelijkheid. Door links
noch rechts wenscht ze zich te laten inlijven, ja, deze onderscheidingen wegen niet
in haar hand. Waar voorliefde haar heentrekt is duidelijk, maar deze drang is zonder
leerstelligheid. Ze is niet bekrompen, want wat haar aandrijft is het instinct. Ze leeft
van het hart of liever van het bloed uit.
Wie, meermalen onder den indruk van dit optreden gekomen, haar prijst is doof
noch blind voor wat er gebrekkigs en zelfs verouderds in is. Maar terstond is hij
geneigd deze restrictie te herroepen, die ten aanzien van Oswald noodeloos pedant
klinkt, want de onbekommerde indringendheid van dit reciet, de laaiende hartstocht,
waarmee ze, om haar eigen woorden te citeeren, buiten zich zelf treedt, ook de
vaardigheid, waarmee ze de obsedeerende eentonigheid, het gesaccadeerde
rhythme van de herhaling gebruikt
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ontzenuwt deze bezwaren. Zij komt op voor de menschelijke waardigheid en vond
ettelijke kunstenaars bereid voor haar teksten en muziek te schrijven. Of moet men
zeggen, dat haar non-conformisme Cocteau, Darius Milhaud en Honegger
inspireerde? Hoor haar:
Ils m'ont jeté des boules de neige
Parce qu'ils ne m'ont pas comprise....

Of het donkere:
Quand on est mort entre les morts
Qu'on se traîne chez les vivants....

Het drieste van de smijtkeuken op de kermis:
Tape sur leurs pauvres gueules
Parce que vous êtes tous trop veules
De taper sur les puissants!
Houpla boum dans la poitrine
Houpla boum dans le palpitant,
Houpla boum dans la bobine
Houpla boum, tiens dans les dents....

En dan het einde, voor haar doen wee, maar pakkend:
Et moi aussi, vivant Guignol,
Te rappelles-tu, bel Espagnol?

Of het schrijnende relaas van Cocteau over de kamenier en de meesteres,
Asschepoes en prinses:
Ah mademoiselle,
Mademoiselle Annabelle,
Elle recevait un tas de gens
Elle dépensait un tas d'argent....

‘Anna la bonne, celle qu'on sonne’, aan het bed van de meesteres geroepen om
den slaapdrank te schenken giet het heele fleschje leeg, waarna ze zich laat gaan
in die andere verdooving, van een wervelende Java.
Ze staat er ten voeten uit, weerloos en uitdagend, gekomen om het publiek te
striemen en door datzelfde publiek aanbeden, wier stem door ovaties overstelpt
wordt zooals misschien nooit een diseuse verwierf en die zingt of spreekt, in den
trant van een uitzinnige litanie, van de stokers in het ruim van een oceaanschip,
boefjes in kinderhuizen, de dame van Monte Carlo, stukken uit de Driestuiversopera,
Soerabaya-Johnny, verstomping van achterbuurtsleven of de starre wezenloosheid
van den zwakzinnigen oom, die maar verft, verft.... In de mate, waarin van een genre
mag gesproken worden is het dat van de angstverdwazing, die, uit de verstarring
losgewrongen, hallucinaire vormen aanneemt. En voor men haar voor het eerst in
een film heeft gezien, in Le petit chose naar Alphonse Daudet, onthoudt men van
haar aan het einde van een optreden het door dit optreden zelf als het ware uitgehold
zijn, dit wankele staan, het hoofd naar voren geknakt, de armen als gekruist uiteen.
H. VAN LOON
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Boekbespreking
Letterkunde
Gerard van Eckeren, Parade gaat door! Em. Querido, Amsterdam, 1937.
Van de vóór-den-oorlogsche auteurs, nog in actieven dienst, is Gerard van Eckeren
degene die het meest blijk geeft van den wil, ongetwijfeld ook den drang, zich te
vernieuwen. Was zijn vorige roman ‘De oogen in den spiegel’, ofschoon als geheel
niet representatief, van den schrijver van o.a. het te vroeg vergeten, voor zijn tijd
wél representatieve: ‘Annie Hada’ reeds verrassend, dit laatste boek ‘Parade gaat
door!’ bewijst dat Gerard van Eckeren voor wat hij nog te zeggen heeft - en dat is
niet weinig - naar andere vormen grijpen moest dan die waarin naar een vroeger
procédé zijn beste werk kon worden gevat.
Men kan in den chaos dezer jaren zwijgen, hetgeen volgens het spreekwoord:
spreken is zilver.... wellicht meer dan ooit ‘goud’ is, of men moet meepraten op een
al even chaotische wijze, commentaar op de niet bij te houden indrukken van den
dag, in- en uitvallen over alles en nog wat. De meesten doen dit in essay-vorm, die
er zich vooralsnog ook het best toe leent. Een uitgesproken romanschrijver echter
kan zich daar op den duur niet mee tevreden stellen, hij wil niet alleen
zich-rekenschap-geven, getuigen, belijden of propageeren, hij wil vóór alles ‘beelden’.
Aldus ontstaat de hybridische romanvorm, half litteratuur half reportage, waarin wij
- maar meestal uit jongere handen dan die van G. v. E. - den hedendaagschen
roman zien verschijnen. Wij kennen er de deugden en de gebreken van - de
bestanddeelen zijn en blijven ietwat onverzoenlijk - en hebben in de meeste gevallen
te kampen met de filmachtige onduidelijkheid van vele o vervulde, plastisch zwakke
bladzijden, die het voorstellingsvermogen van den lezer op een zware proef stellen.
Zulke brokken ‘pakken’ dan niet, het wordt min of meer een straf er de aandacht op
te spannen, voor zoover de draad van het verhaal niet verloren mag gaan.
Ook Gerard van Eckeren, een van onze beste prozaschrijvers, is het niet altijd
gelukt deze perikelen van het gemoderniseerd romanprocédé bij zijn laatste boek
te overwinnen, en hier staat de lezer voor een des te moeilijker probleem omdat wij
nog op de vaagste plaatsen den bekwamen stylist herkennen - daaraan ligt het dus
niet - en ook blijven gevoelen, dat hetgeen dezen uit herinnering en recente ervaring
voor den geest heeft gestaan, voor hemzelf geenszins onduidelijk, ja, vol levende
werkelijkheid moet zijn geweest. Wij herademen zoodra de schrijver weer op een
plaats aanlandt, waar zijn oude techniek - het bloed kruipt waar het niet kan gaan
- zich van de stof meester maakt, om haar uit te werken op een dramatisch plan en
in een eigen atmosfeer. Die plaatsen zijn talrijk en schenken ons prachtige
fragmenten, fijn en levendig geschreven en met veel verinnigd begrip. Het is soms
of deze, als bij een décalqueer-prent langzaam uit ‘het niet’ opkomen en doorkleuren.
Wij noemen: het tooneel in den kelder, blz. 62, dat even aan ‘Le grand Meaulnes’
herinnert; het overlijden van ‘Minna’, blz. 169-179; het tragisch einde van den soldaat
Pierre Lemoge, waarin het bewogen hoofdstuk: ‘Het bodemlooze’ culmineert; het
weerzien van vader en zoon, die elkander nog onverhoopt, in weldadige vertwijfeling,
menschelijk vinden, aan het slot van den roman.
Gerard van Eckeren is een schrijver van calvinistischen huize; al heeft hij zich
nooit op de onderscheiding: christelijk, laten vóórstaan en al heeft zijn werk onder
geen
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dogma geleden - daarvoor stond een ruim gevoels- en gedachtenleven borg - zijn
sterkste indrukken hangen toch samen met zijn opvoeding in een bepaald milieu,
en wij begrijpen dat de vernietiging van zoovele geestelijke waarden en de dreigende
ondergang onzer beschaving voor iemand uit die kringen, niettegenstaande hij ook
van het conservatisme de hypocrisie en vrome starheid klaar doorziet, verbijsterend
moet zijn; erger nog dan voor degenen, die van huis uit minder ‘ernstig’ werden
groot gebracht.
In Willem van Weele Caers, zoon van den rechtschen ex-minister, heeft G. v. E.
een jongen geschetst, hem in dien zin verwant. Een gevoelig reageerende jongen,
die het nergens vinden kan, omdat zijn hart blijft hangen aan de essentiëele waarden
van een vorig tijdperk (zijn jeugd) en hij altijd weer tracht te midden van de algeheele
ontwrichting, de geestelijke inflatie van de latere jaren, deze waarden te redden.
‘De zonde tegen den heiligen geest’ behoudt voor hem haar volstrekte draagkracht;
wat ook een jonger bewustzijn over boord moge gooien, zij blijft en wreekt zich.
Het uiterlijk leven van dezen Willem Caers, de dingen die hij doet en die hem
overkomen, ze zijn alleen te aanvaarden en boeiend in dit verband. Een zinnelijk
kinderspel, dat tot de catastrophe van zwangerschap bij een jong meisje leidt, schokt
hem voor zijn leven. Op zijn vlucht naar het buitenland ziet hij in een armzalige jonge
vrouw met een zuigeling op haar schoot het evenbeeld van deze ‘Mary’ en tracht
‘wat aan haar goed te maken’. Het onuitroeibaar begrip van ‘boete en verzoening’.
Wanneer hij later, op zijn weg als oorlogs-correspondent dien zuigeling - een
volwassen chauffeur - terugvindt, ziet zijn verbeelding opnieuw zooiets als een
gemankeerden zoon in hem, en kweekt hij, onverbrekelijk verbonden aan zijn verward
verleden, deze vaderlijke gevoelens in zichzelf aan, om maar iets van waarde te
kunnen stellen in de plaats van het onwaardige, het ‘onrecht’, dat zijn innerlijk leven
beheerschen bleef.
En wij gevoelen - de feiten daargelaten - dat wat hem drijft niet meer is: vroomheid
in engeren zin, maar diepe eerbied voor het leven, zooals het zou kúnnen zijn,
zooals de verbeelding het kent, en altijd weer opnieuw schept. Op de vraag: wat is
God? die het kind Willem Caers eenmaal op den vochtigen keldermuur schreef, ligt
hierin het antwoord. En met dit antwoord op de lippen vindt hij ten slotte den dood
onder de instortende muren van een huis in Spanje, terwijl hij bezig is een oude,
doodelijk gewonde vrouw het sterven te verlichten. ‘Gelooft de senor in God?’ ‘Ja,’
zegt hij. Maar het is een andere God, dan de God van zijn jeugd, aan wien hij
vertwijfelde; aan de hand van dezen God kan hij verzoend ten gronde gaan.
Door deze verantwoording van het, de dingen raadselachtig verwevend innerlijk
leven, het verbeeldingsleven, dat over alle uiterlijke waarschijnlijkheid en
onwaarschijnlijkheid heenreikt, toont Gerard van Eckeren zich inderdaad een modern
auteur, van den nieuwen tijd, die een Pirandello voortbracht. Hoezeer hij er zich
tegelijkertijd tegen wapent, blijkt uit het motto van Pascal dat door het geheele boek
heen werkt: ‘Les hommes prennent souvent leur imagination pour leur coeur, ils
croient être convertis dès qu'ils pensent à se convertir’. Want het verbeeldingsleven
is even machtig als gevaarlijk, het voos en valsch idealisme van de massa is er
almede een uitvloeisel van. Parade gaat door! Niet te stuiten. Op den duur wellicht
te overzien....
Bij al wat er als het ware nog ongevormd in dezen roman besloten ligt, is het een
moedig en belangwekkend boek, een poging om door middel van den roman te
komen tot redelijker bewustzijn van wat ons als een nachtmerrie beklemt, er gestalte
aan te
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geven. Een boek van den gerijpten geest, die hier en daar onbegrijpelijk fantaseerde,
maar daartegenover ook diepten benaderde, welke zich alleen openen voor een
schrijver die in volle overgave zijn materie peilt. Het is opgedragen aan de
nagedachtenis van Carry van Bruggen.
TOP NAEFF

Tai Aagen Moro, Levend Speelgoed. A'dam, Van Holkema & Warendorf,
1937.
Hoe komt het toch dat we bij de mode, die tegenwoordig heerscht om in de litteratuur
een sprookjessfeer te doen herleven - telkens weer bevangen worden door een
verlangen naar dien grooten dichter en verteller, die ieder levenloos ding door zijn
woord levend maakte.... Andersen?
Men mag toch niemand het recht ontnemen op zijn manier sprookjes te schrijven?
Maar als Henriëtte van Eyck alles laat leven, tot een zonnestraal toe die een mannetje
wordt, als bij Dé van der Staay het olie- en azijnfleschje dierbare gesprekken gaan
voeren en Tai Aagen Moro (van wie we zoo iets heelemáál niet verwachten) laat
een steenen kikker met een speelgoedaapje de wereld in trekken, dan bekruipt ons
het heimwee, dat we hierboven trachtten te schetsen. Het is alles goed en wel, maar
er is in dit verschijnsel iets dat niet heelemaal echt is.
Het ligt geloof ik aan den levenwekkenden adem van een groot mensch die
werkelijk, diep in het hart, geloofde dat al het bestaande bezield is - waardoor wij
lezers, mèt hem gelooven.
En al is Tai Moro's verhaal over levend speelgoed niet zoo erg gek, ja, zelfs wel
eens boeiend, overtuigen in dieperen zin doet het ons toch niet.
Ik weet niet waarom ik er iets op tegen heb, dat die antieke, met steenen bezette
kikker in menschentaal spreken kan en dat zelfs gaat doen tegenover doodgewone,
ja, banale menschen, die dus geen speciale ooren kunnen hebben om de
sprookjestaal te verstaan. Deze totaal onvoorbereide menschen slaan dan ook van
schrik achterover!
Bij Grimm zal men iets van dien aard nooit vinden, daar spreken wèl de dieren,
doch niet de voorwerpen. Andersen bezat nu eenmaal de unieke kracht, waarmee
hij voorwerpen - een kachel of een halsboord, - tot wezens maakte, die een
geheimzinnig, eigen aura uitstraalden.
Veel minder dan de pad is de kikker een sprookjesfiguur, en déze kikker wordt
voorgesteld of hij in China het symbool van wijsheid beteekende - wat ook al vreemd
is.
Het lieve, onschuldige aapje is werkelijk aardig en de twee jongens, die een
tijdlang het levend speelgoed op zolder herbergen, staan ons wel goed voor den
geest, zooals zij in de zonnige speelkamer, met oom Paul versche broodjes eten
en er het levend speelgoed laten rondspringen.
Er zit ook iets als moraal verborgen is deze geschiedenis! Want duidelijk is het
dat het aapje in zijn naïeviteit en liefheid, soms heel wat méér bereikt, dan de kikker
met zijn intellectueele superioriteit! Dit boek is bijna geschikt voor kinderen - zij
zullen er wel niet álles van begrijpen, maar hun fantasie kan aanvullen, kleuren,
voller maken en ze zullen er zeker wel van genieten.
Doch voor ons, critische volwassenen, blijkt het - ondanks gedeelten met
uitgesproken charme - niet overtuigend. Het roept de schim van Andersen op en
we voelen heimwee naar het stralend paradijs onzer kinderjaren!
JO DE WIT
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Anton van Duinkerken en C.J. Kelk, Poëzie uit den Pruikentijd,
Amsterdam, Bigot en Van Rossum (De Uilenreeks No. 28).
‘Een eeuw van weelde en lichtzinnigheid, van galant travesti en van teederen
weemoed, een eeuw van stilgeworden humanisme en van ontbindende orthodoxie
is de achttiende eeuw.’ Zoo vangen de samenstellers van dit alleraardigste boekje
hun toelichting voor den lezer aan. In enkele bladzijden geven zij dan een
voortreffelijke karakteristiek van het tijdperk, uit de poëzie waarvan zij een keuze
deden voor hun bloemlezing.
In hun opzet om datgene te bieden waarin onze tijdgenoot belang kan stellen,
zijn zij zeer geslaagd en het is niet hùn schuld, dat niet alles even mooi of sympathiek
is. Staring's ‘Herdenking’ (hoeveel maal al zou dit gedicht in een bloemlezing
vereeuwigd zijn geworden?) houdt het maar al te gemakkelijk uit tegen vrijwel de
geheele rest. Noemen wij verder ‘Lijkkrans voor mijn dochtertje’ van Dirk Smits, met
den prachtigen slotregel ‘doch liet de schulp beneden’; Brief aan Aagje Deken door
Elisabeth Wolff-Bekker bij het overlijden van haar echtvriend, met het, natuurlijk ook
berijmd, antwoord van Agatha; enkele verzen van Poot, die hier ook gemakkelijk
spel heeft; een voor dien tijd blijkbaar geestig sonnet van Juliana Cornelia de Lannoy,
die Babylon, Ninive, Titus' zegeboog, Piza en Pharos ten tooneele voert om ons
mede te deelen, dat (wegens de onbestendigheid aller dingen) na den trouwen
dienst van acht of negen jaren de haak van haar balijnenrok het begeven heeft;
Rhijnvis Feith's ‘Nieuwjaarslied’ (Uren, dagen, maanden, jaren....); een zeer treffend
en zuiver ‘Gebed’ van Bilderdijk; enz. - Men koope het boekje en geniete van den
gevarieerden inhoud. De samenstellers merken nog op, dat zij geen volledig overzicht
van het voorradige materiaal hebben geboden en dat zij zich hebben moeten
beperken tot een kleine keuze. Wellicht vinden zij nog eens gelegenheid, bij een
herdruk b.v., meer poëzie aan de vergetelheid te ontrukken. - Voor dat geval zou
ik hun aandacht willen vestigen (grasduinen is aanstekelijk!) op een vergeten dichter,
nl. Robert Hennebo, uit wiens ‘Verzamelde Dichtwerken’ (Amsterdam 1721) naast
een fragment uit het 504-regelig gedicht ‘Lof der Jenever’ het hier volgende gevoelige
versje opgenomen zou kunnen worden.

Aan Claudia
Ik zie u ieder' dag, en zoeke u als het licht;
Doch als mijn hertsgeheim zijn' kerker wil ontslippen,
Sluit Eerbied beevende mijn lippen;
Maar Liefde spreekt door mijn gezicht.
Zo deeze taal u kan bekooren,
Zij uit zich klaar genoegd; zij doet u duid'lijk hooren
Den toestand van mijn Hert, verteerd door minnepijn;
Een Hert, zo teder, ingetoogen.
Helaas! verstond gij slechts mijne oogen!
Wat zou dat Hert gelukkig zijn.

JOHAN DE MOLENAAR
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ALFRED STEVENS L' INDE À PARIS
COLLECTIE ALBERT WARNAUT, BRUSSEL
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Brussel, de caninische!
of.... Joseph Stevens en zijn honden
Door Siegfried E. van Praag
I
HONDEN zijn van alle tijden en van alle landschappen. Maar Brussel is hun plaats
van samenkomst. Daar doemen ze van alle kanten op. Daar was het me of ik midden
tusschen de schoonste honden stond en of zij tesamen met hun stad me onder een
lichte, blijvende bekoring brachten. Ik moet over Brussel, zijn honden en hun vrienden
schrijven. Het is alsof ik op een vroolijk feest geweest ben, dat misschien wat droevig
eindigde. Door ervan te vertellen, zal ik er opnieuw kunnen toeven. Wat is schooner
dan de herinnering aan de bekoring van gisteren! Ik zal dus ook van hondendroefheid
en van stadsdonker spreken. Maar de eerlijkheid wil dat ik verklaar dat Brussel en
zijn honden voor mijn verbeelding vooral luxetafereelen zijn en niet in de eerste
plaats de gedachte der ‘chiens calamiteux’ aan wie Baudelaire zijn onsterfelijke
woorden van diepte en ongedwongenheid wijdde, in mij wekken. Baudelaire schreef
die ‘hondenmiserere’ in zijn ‘Petits poèmes en prose’ ter eere van den hondenschilder
Joseph Stevens (geboren te Brussel, 20 November 1816, gestorven aldaar 3
Augustus 1892), maar ik roep Stevens geest tot getuige: Joseph Stevens heeft het
Brussel der honden beleefd in zijn dubbelvorm: Brussel-op-zijn-rijkst en
Brussel-op-zijn-armst.
Zelf ben ik uit eigen beweging aangeland op het groote feest van Brussel, de
Caninische. Want anders wil ik deze stad niet meer noemen. Maar Joseph Stevens
is mijn gids geweest, ik heb hem gedwongen mijn vriend te zijn. Ik heb dat verdiend,
zooveel ben ik gaan houden van de stemming zijner schilderijen.
In het Museum van Moderne Kunsten heb ik kennis gemaakt met de twee
gebroeders Stevens, Joseph en Alfred, beiden zeer wereldsche heeren in hun tijd,
die de levensvreugde van het Tweede Keizerrijk naar behooren gediend hebben.
Alfred werd een schilder der Parijsche boudoirs. Sommigen van zijn doeken zijn
wat zoet en wat vleierig. Maar er zijn er enkele, die een flacon zijn, vol met een diep
en zacht parfum. Ik vermoedde niet dat ik dit parfum nog ergens vinden kon. Het
heet: negentiende eeuw. Ik heb nu tehuis een gravure naar Alfreds schilderij ‘Le
Bouquet effeuillée’. Het is de herfstzon in de ziel, de herfstzon in de maatschappij,
de herfstzon in de kamer. Een poes
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vleit zich op tegen een statige en reeds wat geknakte, ernstige en zachte vrouw,
die zoo kalm en alleen in haar stil-rijke kamer is als een bladeren-weenende boom
op den heuvel van zijn bosch.
Joseph Stevens, de oudste der broeders, Joseph, Arthur en Alfred-Arthur was
kunstcriticus - is zeer verwant met zijn broer Alfred. Beiden waren wereldsche heeren
van 't second empire en echte schilders, In beiden heeft de geest van de negentiende
eeuw zich genesteld, zijn rijkdom, de droom van zijn groot-bourgeoisie, zijn zin voor
warmte in huis en gouden schijnsel over donkerfluweelen kamerhoeken, zijn dubbel
gevoel voor uitgestalde luxe en warme beschutting. Maar Joseph is een machtiger
schilder dan Alfred, hoewel Alfred in zijn dagen meer geëerd was. Joseph genoot
van de weelde van 't laatste kwartier van zijn eeuw en borg haar in zijn kunst, maar
hij werd niet haar hoveling als Arthur. Hij verliet na een tienjarig verblijf het keizerlijk
Parijs en ging naar Brussel terug. Het vrouwelijk boudoir heeft hem niet in slaap
gesust en wat vergiftigd, gelijk het met Alfred geschiedde. Hij was meer een cavalier,
een ruiter van het second empire, verbonden met de mannelijke kunst van haar
luxe - hij schilderde rijzweep en tuigage, schilderde meer leer dan fluweel - en hij
belichaamde en wist het misschien niet, het andere groote gevoel van deze eeuw,
de blik op de waarheid der armoede. Hij keek onverschrokken naar de armoe en
schiep de honden van Brussel-op-zijn-armst, in de ruigheid die zijn mannelijke natuur
hem veroorloofde, met de stiptheid van een harden gentleman.
Joseph Stevens noemt men een dierschilder, omdat hij ook katten, paarden en
apen gemaakt heeft. Hij specialiseerde zich nog verder: hij was een hondenschilder;
toch algemeener, sferischer, dieper dan bijna alle schilders die heel hun kunst aan
één of een paar dieren wijdden - behalve Paulus Potter. De paar doeken die het
Brusselsche museum van hem heeft en de anderen, waarvan ik afbeeldingen zag
- hangen samen, vormen een wereld. Is 't die der honden? Niet alleen. Met zijn
honden heeft Joseph Stevens de wereld der maatschappelijke kringen en ook die
van menschenstemmingen opgebouwd en hoe realistisch hij ook is, zijn doeken zijn
symbolisch-evocatief en bewijzen dat de hond een even goede vertegenwoordiger
van het leven en een tijdperk zijn kan als de mensch.
***
Brussel is de jubelstad der honden en eens toen ik droomde en ik me temidden der
honden begaf, die een nachtelijke ronde uitvoerden midden op het leege de
Brouckuèreplein, hoorde ik een hymne, die overeenkwam met de melodie die voor
tien jaar de menschen zongen als ze zich gelukkig voelden: ‘Wien, Wien, nur du
allein, wirst stets die Stadt meiner Träume sein!’ Maar op de honden oefent Weenen
deze aantrekking niet uit en ik meende in mijn droomen dat die schoone krulstaarten,
die daar des nachts op de
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Place Brouckuère tesamen kwamen, een melodie zongen op de wijs van ‘La
1)
Garçonne’ en verstond de woorden van het refrein als volgt:
‘A Bruxelles, à Bruxelles,
C'est le rendez-vous des chiens!
On s'y mêle, s'y querelle,
Mais on n'est nulle part si bien
Place de Brouckuère
On s'y flaire
On y tient le bonheur en mains
Si l'on doit renaître sur terre,
Déposez-nous, oh notre père
A Bruxelles.’

Brussel is de stad der honden. Men gaat er niet uit, zonder dat een hond den mensch
chaperonneert. Het huis wordt als kinderloos beschouwd, wanneer er geen hond
is, en het zou me niet verwonderen, als Victor Hugo, die in Brussel gewoond heeft,
zijn gedicht ‘Le cercle de familie’ oorspronkelijk met deze woorden aanving: ‘Lorsque
le chien paraît le cercle de familie applaudit à grands cris.’
De honden geven de stad een apart karakter onder al de steden. Men ga maar
op welk plein ook voor een raam zitten. Van alle kanten ziet men tafereelen
opdoemen die door een man of een vrouw met de hond gevormd worden. Het is
zelfs niet noodig een aparte studie van den eigenaar en van den hond te maken.
Ze zijn van hetzelfde soort. De menschen te Brussel hebben als elders vrouwen,
echtgenooten, kinderen, vrienden en vriendinnen, maar het nauwst aangesloten
zijn ze bij hun hond. Brussel is caninisch. Men heeft nog niet met bekoorde oogen
naar de schoonheid van een fox gekeken, of er komt reeds een heer met zijn setter
vanuit een andere straat; een brabançon met haar oude dame wisselt hem af. En
we kunnen dit schijn-barsche hondje niet volgen, omdat een driespan Schotsche
terriers ons afleiden, dat tesamen de puffende mevrouw van den
Oosthoek-Vandenesse voorttrekken.
Brussel is één wandelende hondententoonstelling en dit komt de schoonheid, de
fleurigheid, den rijkdom aan surprises van de stad bijzonder ten goede.

II. De honden van Brussel-op-zijn-rijkst
Joseph Stevens heeft de hondenmaatschappij vooral geschilderd in de honden van
Brussel-op-zijn-armst. De arme hond is buurziek en vreet, viert feest en vecht graag
met makkers te samen. De rijke honden schilderde Stevens veel alleen, in een
menschenleege kamer. Natuurlijk is ook hem de psychologische eenheid en
eenvormigheid van mensch en hond opgevallen. Maar hij

1)

Creatie Georgel. Tekst J. Bertet en J. Rodor. Muziek Vincent Scotto.
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was, hoewel zoo wereldsch, en misschien juist daardoor, ietwat misantroop. Hij
wilde waarschijnlijk zijn honden niet ontsieren door het gezelschap van rijke
menschen en schilderde ze tesamen met weelderige voorwerpen. Hij heeft trouwens
het dameshondje niet herschapen. Zijn honden zijn zeer mannelijk en erg vrouwelijk;
sterke reuen en zachte teven. Maar ze zijn nooit omwolkt door de sfeer van de
‘dame’. Wat een diep verschil met zijn broer Alfred, het genie van de damessfeer!
Hoe zeer de namen van Stevens' schilderijen en zelfs de samenstelling van zijn
hondendoeken echte negentien-de-eeuwsche tafereelstukken zijn - er is geen
lieftallig-sentimenteele Greuze in Joseph Stevens. Zijn rijke hond is een aparte
sinjeur die zelf de stemming aangeeft. Zijn rijke honden stellen geen belang in
menschen. Dat is vreemd, omdat juist aandacht hun beste eigenschap is. Allen
kijken ze, vol wijze verwondering naar iets. Maar dat iets is nooit een mensch, wel
een aap, een schildpad, een spiegel, een andere hond, vooral een vlieg. Alleen een
clown, niet eens een entomoloog, heeft zulk een schoone, schilderachtige
verwonderende belangstelling voor een vlieg als Joseph Stevens goed-gevulde
witte dog, die een vlieg op den leegen muur waarneemt. (Le chien à la mouche).
Voor mij echter is het rijk der honden-op-zijn-rijkst niet een kamer maar een
stadsbeeld, de Avenue Louise, het Ter Kamerenbosch, de nieuwe Natiënlaan en
omgeving. In deze buurten heb ik de honden en ook den overgang der eeuwen
gevonden. De Louiselaan is nog zoo statig en donker met haar bruine kastanjes.
Haar huizen zien met groote ramen op de straat uit, maar trekken het licht naar
binnen in lange, donker gemeubileerde kamers. Ze is de oude eeuw. De gladde,
asphaltlichte baan van de Natiënlaan, met haar apart staande lage buitenhuizen,
haar tuinen en tennisplaatsen, is de twintigste eeuw, De huizen van de Natiënlaan
stellen zich niet meer tegenover het buiten, maar willen er het overdekte vervolg
van zijn.
Ik zoek gaarne een wachtpost op een bank aan het einde van de Louiselaan,
waar zoo donker, deftig en rijzig het perk met de Araucarea's staat. Hun takken
hangen af of houden zich in ronde krommingen staande. Ze lijken op de lange,
fluweelen slangen, die door koperen ringen vastgehouden, tot leuning dienen van
een marmeren trap. In zeldzame parade trekken nu de honden langs me. Het
dameshondje trippelt scherp gespannen van vorm en aan de getrokken lijn voor
zijn meesteresse uit. Veel Schotsche terriers dwingen er hun meesteressen tot een
wandeling en veel ruigharige foxen, die in hun ruigheid versteend zijn, en
gebeeldhouwd naar den smaak van dezen tijd, die in blokken wenscht te zien. Maar
de vrouw heeft, onwetend van dit alles, ook reeds een andere richting ingeslagen.
Daar trippelen aan één band tesamen drie Pekineezen langs me, die wel een kiem
kunnen zijn van een neo-rococo dat geboren gaat worden uit- en tegen den tijdgeest
in. En de vlinderhondjes dan? Die moderne beestjes, maar vlodderig van kantjes
en van strikjes, of ze uit minder sportieve, en uit huiselijk-frivoler eeuwen
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komen! De honden van Brussel-op-zijn-rijkst zijn als de juweelen van een etalage
zoo verscheiden. Van allerlei groote, vorm en sfeer trekken ze langs mijn bank op
dit morgenuur van de Louiselaan. Ik onderga een uiterst teere maar afdoende
contrastwerking. Het statige bruin en groen van de Louiselaan, de atmosfeer der
eindelooze rust, door haar langheid gesuggereerd, wordt luchtig en vroolijk door de
witheid der honden, die de aandacht lager trekken. En ze zijn niet eens allen
overwegend wit. Want hoeveel schotsche terriers van donkergrauwe stof passeeren
me niet, en zwart-zijige cockuerspaniels. Maar de witte honden blijven baas en
schuiven zich elegant maar beslist in de oud-groene sfeer van de deftige
woon-boulevard. Er zijn witte, Engelsche setters, honden in margine der mode! Zij
sieren hun eigenaar met modieuze oorspronkelijkheid. Zij vertellen ook meer van
hun eigenaar dan een massa-modehond. Een ruigharige fox zegt me slechts dat
de bezitter weinig persoonlijkheid heeft. Maar ik houd den man die met een
Engelschen setter wandelt voor een romanticus en die een boxer heeft voor
onverschrokken en door kilheid gevaarlijk voor vrouwen. Engelsche setters, witte
boxers, Duitsche doggen, kleine vlinderhondjes, foxen, foxen, nog eens foxen en
de statige Avenue Louise is in wandeltoilet. Zelfs donkerder honden, mevrouw met
haar Scottisch, haar bruine chow-chow, dien in den adelstand verheven keeshond,
wekken de Avenue uit haar deftig gepeins, doen haar opstaan van het rustbed, het
doodsbed misschien der eeuw die verging. Ik zou geneigd zijn over de harmonieën
van vrouwen- en manstoiletten en hun honden te gaan spreken. Van een licht-grijze
zijden skyeterrier naast fraaie vrouwenbeenen in donker ajour gespannen kousen
en donkerbruin peau de suède schoenen. Maar zulke schoonheid, zulke
aaneensluiting van stof en beweging mag men wel genieten doch niet beschrijven.
Hier loert de zoetelijkheid, de ‘mièvrerie’ die Alfred Stevens verwijdert van Joseph.
Er is echter de tuigage der honden. Sommigen dragen zorgvuldig omgevende
manteltjes om hun romp, gekochte of blauwe zelfgebreide manteltjes vol
menschenijdelheid, menschensmaak, goedheid, zorgzaamheid en maniakaliteit.
Die manteltjes worden om den ronden romp door strak leer gebonden en maken
den éénen hond sportief, den anderen tot een ingebakerde, ingesnoerde
sanatoriumzieke. Er zijn de halsbanden van glanzend rood en bruin en zwart leer,
die mij en de Avenue opvroolijken. De groote, harige gemzencolliers die men de
‘bouledogues français’ om den hals bindt, waardoor zijn barsche kop met de groote
oogen en de lepelooren nog imposanter-dwaas schijnt en de ‘bouledogue’ tot een
kleine, in zijn tijd verdwaalden ouden baron met grootheidswaanzin wordt. Hier grijpt
Stevens in. Hij kende de versterkende, mannelijke kracht van het leer en begreep
den halsband beter dan La Fontaine, wiens hond uit den fabel (Le Chien et le Loup)
den halsband als een stigma droeg. Stevens' witte doggen en boxers dragen hun
halsband als een gentleman zijn ongenaakbare stijve boord. Op 't schilderij ‘Les
ennemis’
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(collectie Henri Le Boeuf, Brussel) kijken twee doggen elkaar aan met de arrogantie
van hun breeden leeren halsband. Ze werkt als een monocle, als een hooge hoed,
als in de hand gehouden handschoen. Joseph Stevens was een vriend van
Baudelaire, den kenner der ‘correspondances’. Ook hier zijn ze te vinden, de
geheimen der sfeer. In zijn ‘Une sellerie de l'empereur Napoléon III à Paris’ brengt
Stevens twee doggen saam met een paar rijzweepen en hooge rijlaarzen. Hoewel
dit tarefeel niet beheerscht wordt door bewerkt leer en wereldschheid, maar door
een blazende kat. In zijn ‘De hond en de spiegel’ (Museum van Brussel) is echter
niets dan wereldsche ijdelheid, schoonheid en mannelijk ‘Darauflosgehen’. Daar
loopt een schnauzer hond onverschrokken op den spiegel toe en op den kalen
houten vloer naast hem liggen rijk en arrogant een rijzweep en een paar
mannenhandschoenen.
***
Soms hebben de honden van Brussel-op-zijn-rijkst hun ‘Vanity-Fair’. Tentoonstelling
op den Heysel. Maar deze ‘Kermis der IJdelheid’ maakt de stad niet verschillend
van andere steden, zooals het straatbeeld van Brussel, de Caninische. Het is maar
een onderbreking, van het ware leven tesaam met de menschen, wier ijdelheid ze
streelen, aan wier liefdeszin, aan wier behoefte aan schoonheid-die-trouw blijft, ze
voldoen. Nu loopen ze achter elkaar door den ring, ring twaalf, waar Baron de
Woutgaerde keurt, de chowchows, de witte samojeden, verre van Jack Londons
Poolhonden-ideaal, de Pyreneeënhonden. Hun dame houdt hen trotsch aan den
band of zit in den ring en kijkt of haar femme de chambre haar hond wel goed
gekamd heeft en laat uitkomen. Trotsch wandelt ze voort: Diane de Bricancourt, uit
Amante de Séron, door Dagobert de Sautenplonge! En gewillig gehoorzaamt de
hond en loopt in de wolk van ijdelheid en schoone sferische aanvoeling, van
arrogance en legende-zware traditie, waarmee de honden van Brusselop-zijn-rijkst
omgeven worden.

III. De honden van Brussel-op-zijn-armst
Joseph Stevens schijnt een goed hart bezeten te hebben. Hij was, al bleef hij wat
gesloten ‘gentleman-artist’ een hartelijke kameraad van zijn vrienden. Eén van hen,
M.A. d'Inghuem geeft ons in zijn ‘Souvenirs anecdotiques’ een blik op kleine
gebeurtenissen uit zijn leven, die den schilder belichten. In de taverne Horton (Rue
Villa-Hermosa) waar veel artisten saam kwamen, ontmoette Stevens den armen
Baudelaire, die zulke prinselijke behoeften had. Reeds vele malen had Baudelaire
het fluweelen vest van Stevens bewonderd. Op een avond sprak de dichter weer
over dat mooie, weelderige vest. Toen trok Stevens het uit en gaf het Baudelaire
als geschenk.
Toch geloof ik niet dat Stevens uit goedhartigheid de honden van Brussel-
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op-zijn-armst heeft geschilderd. Bewondering voor een schoonheid, nog mooier
dan die rijkdom, een mannelijke bewondering voor hun sloven, bracht hem ertoe.
De honden van Brussel-op-zijn-armst zijn nog talrijker in Stevens' werk dan die van
Brussel-op-zijn-rijkst. In hun sjofele intimiteit heeft hij er eens twee uitgebeeld, ‘Dans
l'attente’ heet het stuk (Collectie Gaston Richelot, Brussel), die bloedverwanten zijn
van Rimbauds gedicht der ‘Effarés’. In het gedicht verdringen zich arme jongetjes
voor het brood uitgeurende raampje van een bakkerskelder. Stevens schildert een
pas afgespannen groote zware hond voor een tralieraam, waarachter een pot soep
staat te dampen. Hij heeft zijn trektuig nog aan, maar de bek is vrij en begint te
kwijlen. Naast den grooten zwarten hond die zit, staat aarzelend een klein,
wit-en-zwart straathondje, met één pootje geheven en kijkt mee. 't Is of de os en de
ezel naast elkaar geploegd hebben tegen het verbod van den Bijbel in, en nu beiden
goede rust- en hongerkameraden zijn geworden.
Afgejakkerd zijn de trieste trekhonden van het schilderij ‘Le Marchand de sable’
uit de collectie van den Belgischen koning en het doek ‘Un métier de chien’ uit het
Museum van Rouen. De honden die in de ‘Marchand de sable’ de zandkar over het
donkere land trokken, liggen er nu voor dood bij. Ik heb in Brussel naar de honden
die een ‘métier de chien’ uitoefenden, gezocht maar ze zelden gevonden. Ik zou
den trekhond hier bijna niet kunnen missen. De kar van den bakker, de kar van den
melkboer, die den ochtend of den avond aankondigen en altijd de pathetische sfeer
van ‘op weg’ of ‘naar huis’ hebben, worden door de zware honden van het Belgische
slag getrokken. De melkemmers glanzen op de kar. Het fluweelen pak van den
melkboer is opwekkend van ochtendfrischheid. De koonen, de oogen van de ‘laitière
flamande’ lachen eerder dan dat ze de smart van 't dagelijksche werk bergen. Voor
de kar loopen de mâtins belges, machtigsten onder de honden, zooals de Belgen
de machtigste trekpaarden, de Brabanders en de Ardenners schiepen. Zoo gaan
de honden de oploopende en afgaande straten van Brussel op en af. De melkboer
heeft zijn hand aan den rand van de kar, gaat weg en schelt aan een deur. De hond
buigt de dijen en gaat zitten. Blokzwaar en proletarisch plechtig is de barsche kop.
Hij bast zelden. Maar doet hij het, dan hoort de heele straat den hond van den
melkboer. Een prachtig span trekt over den ‘Boulevard militaire’ een licht karretje.
Zij zijn als de twee kameraden uit het Duitsche soldatengedicht. De een is zwart,
de ander bruin met een witte vlek op de borst. Hun pooten zijn laag maar sterk, de
koppen zóó harmonisch, zóó gericht op dezelfde verte - nog een huis, nog een
straat en dan tehuis voor den voedselpot - alsof ze op één penning stonden.
Deze stoere trekhonden van Brussel zijn geen dieren van Brussel-op-zijn-armst
en bij Stevens zandkarsjouwers vind ik ze niet terug. Maar als ik den hond niet vóór
maar ónder de kar gespannen zie, dan begint 't honden-
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baantje. Ik heb den zwarten hond onder de kar van den bakker oneindig hooren
huilen naar vrijheid. Een dame van Brassel-op-zijn-rijkst kwam langs met haar
airedaleterrier, brutaal-verwend, aan de ketting. De zwarte hond onder de kar wilde
er naar toe, misschien om te vechten, misschien om te paren. Maar zijn kop sloeg
op tegen den donkeren houten bodem van de kar. De bakker komt terug en duwt
de kar mede de hellende straat op. En het dier dat urineeren wil, mag niet eens en
moet ‘inhouden’ als een kind op straat. Wild blaffend van scherpen haat kruipt hij
onder zijn kar, Welk een menschenlot!
Ik vond de honden van ‘Le marchand de sable’ en ‘'t Métier de chien’ niet terug
dan voor de handkar, waarmee arme menschen verhuizen. De man duwde achter
de kar, de hond, een oude nat geregende herder, een ‘malinois’ trok er onder en
op de kar zat de jonge vrouw met een smal getrokken Zigeunersgezicht. Soms rolt
door de rijke kwartieren van Brussel een orgelkarretje, dat door een vrouw met zwart
haar en wijde rokken opgeduwd wordt. Een trouwe, grauwe, morsige hond, die den
kop laat zakken en in zijn toch zoo moeie pooten den eeuwigen voortgang
symboliseert, trekt het voort. Joseph Stevens schilderde de honden van den
kermisreiziger (l'intérieur du Saltimbanque, enz.) en die van de zandkar. Beider
misére gaat samen in den hond van de Brusselsche orgeldraaister.
***
In het Museum van Brussel hangen de twee doeken die men de klassieke noemt
van Joseph Stevens: ‘Hondenmarkt te Parijs’ en ‘Brussel des Morgens’. Ook deze
ben ik gaan terugzoeken in Brussel, de Caninische. Ik heb echter in den prillen
morgen, op geen leeg marktplein honden gezien die om een been vochten,
verwilderde luxehonden, barzois en greyhounds. Ik zag geen arme vrouwen meer
die vodden bonden bij het vechten der honden. Voddenrapers die met kalme wijsheid
vuilnisbak na vuilnisbak met een ijzerdraad peilen, heb ik dikwijls gezien en
bewonderd, want zij zijn zoo oplettend en nederig, Zij hadden echter geen hond
meer bij zich als Stevens ‘Le chien du chiffonnier’.
Brussel, de caninische, is geen stad van afval meer. Twee hondensoorten zijn
meester van het straatbeeld. De rashond aan 's meesters lijn en de trekhond voor
de kar. De straathond, de pariahond is in dit hondenrijk juist zeldzamer dan elders.
En toch is het rijk der honden van Brussel-op-zijn-armst niet verdwenen. Ik heb het
teruggevonden nog in de sfeer van Joseph Stevens. Des Zondags ben ik naar de
hondenmarkt gegaan, naar de overdekte marktloodsen van Anderlecht, waarachter
de eerste hallen van het stadsabattoir liggen. Voor me, op de Boulevard de l'Abattoir,
liep een opgeschoten jongen die een oude teef bij zich had. Waar had ik die teef
meer gezien, die
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meewarige, oude jachtteef? En ik herinnerde mij een afbeelding van Stevens
schilderij der ‘Vieille lice’. De teef was een raszuivere épagneul breton, maar o hoe
oud! Ze deed me aan een meewarige en meelijwekkende oude vrouw denken. Triest
lapten haar twee ooren langs haar smallen, witten kop. Haar snorharen begonnen
reeds grijs te worden. Als roze lapjes bengelden de tepels langs haar buik. Haar
oogen vroegen vergiffenis voor den slechten indruk dien ze wel zou maken. Haar
haren waren wat ruig en grijs van het stof. Achter den jongen met zijn teef kwam ik
bij de hondenmarkt.
Er waren dien Zondagmorgen in Anderlecht heel wat honden en menschen ter
markt saamgekomen. Honden en menschen uit alle streken der maatschappij.
Reeds op eenigen afstand hoorde men het geblaf der honden, wier sensaties veel
heviger zijn dan die der menschen.
Voor de hallen, waar enkele verkoopers postgevat hadden, liep een oud manneke
op en neer, die een langgerekten lagen hond op een schouder droeg. Het dier zat
vast aan een lange ketting, wier uiteinde aan 's mans vest was bevestigd. Het was
een vosje van de Zuid-Amerikaansche pampa's. Niemand wil zoo'n dier koopen,
maar de man, een oud zeeman, wil er mee pronken en met dit dier zijn leven
openbaren.
- Schoone whippets, meneer, schoone whippets, zei een vrouwtje, dat de touwtjes,
waarmee drie hondjes vastgebonden werden, aan de hand hield. 't Vrouwtje was
vroeger een mevrouw geweest. Toen behoorde haar sierlijke hazewindhondje tot
haar mondainen tooi. Des namiddags ging ze ermee naar de tearoom van de Bon
Marché. Mary, haar whippet, wekte hier niet minder bewondering dan Alphonse,
het zoete, zachtharige, gekapte zoontje van madame van Zuylen, en dan haar
mantel van otterbont. Maar toen haar man gestorven was en toen ze door te veel
slimheid haar geld had verspeeld, was Mary de whippet een broodwinning geworden.
De hond ging uit spelen, zooals mevrouw de handeling der liefde noemde, met
schoone mannelijke whippets, en kreeg jongen die madame verkocht aan de Kennel
‘Votre ami, madame’, van de Chaussée de Vleurgat. Mevrouw behield zelve ook
eenige van Mary's kinderen en toen de klad in de whippets kwam, ging ze er des
Zondags mee naar de markt. Ze deed het met fermte. Ze haalde voor niets den
neus op en stond daar op het marktplein klein en veel te breed voor haar grootte,
want ze had haar mantel uit otterbont aan, die op sommige plaatsen kaal was en
dien men het kon aanzien dat hij een verzorgden ouderdom zou hebben en mevrouw
hem mee zou nemen in het graf. Een kenner van kinologen - een studie die als
neventak der hondenkunde kan beschouwd worden - kon aan mevrouw én haar
vroegeren én haar tegenwoordigen staat ontdekken. Haar tegenwoordigen staat
kon men ruiken aan de meer dan amateurshondenlucht die ze uitwasemde. De
ware ‘professionallucht’. Maar wanneer ze met een theekopjespresenteerhandje
haar whippets streelde en berispte, merkte men nog haar hoogen stand en het
vroegere protectoraat
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dat zij over den hond uitoefende, voordat zij hem als kleine onderneemster
exploiteerde.
Ik trad onder de markthallen. Daar kon men niet loopen van de drukte, daar moest
men zich tusschen zachte hondenlijven en ruige menschenbroekspijpen heenwringen
om lucht te happen. Joseph Stevens had het op de Marché-aux-chiens van Parijs,
waar hij de schetsen voor zijn meesterschilderij maakte, nog gemakkelijker gehad
dan ik, die nu op zijn paden liep op de Brusselsche markt.
Brussel, de Caninische, Brussel de hondenfee, opende met den glimlach van een
Pola Negri, haar fancydoos, en in een onontwarbaar menschengewriemel - menschen
stonden zij aan zij en borst aan borst en rug aan rug - slechts honden en mandjes
en kistjes verhinderden dat hun beenen zich in elkaar verwarden; in een
onontwarbaren menschenwriemel ontwaarde men naar beneden starend Brussel's
heerlijkste voortbrengselen, de bloempjes van zijn hondenteelt.
‘Een fokske, meneer!’ riep een oude koopvrouw. - ‘Vive beestjes, over een week
zijn ze zindelijk’ en ze toonde twee rondig-weeke kopjes van foxterriers, voorloopig
nog warharig, maar bedoeld als gladharig. Uit een valies voor proviand keken vier
dikke zwarte kopjes van toekomstige New-Foundlanders uit. In zeldzame
verfomfaaiing werd door een armen eigenaar een Engelsche setter te koop
aangeboden. Pekineesjes, eens paleishondjes van China's bijna goddelijke keizerin,
lagen op den opgehouden arm van Maria, de jonge vrouw van Chef. Weemoedig
stond een oude man met rood-ontstoken oogen, rookte misschien zijn laatste tabak
van dien dag in een aarden pijp en had zijn hand aan den halsband van een
schuchter dier, een jachthond, die op een Labrador leek. Hoe hij aan dezen hond
gekomen was, is zijn levensgeheim. Maar hij wilde hem kwijt en ook weer niet. Af
en toe sprak hij iemand die zich door de massa heengewrongen had, weifelend en
onverstaanbaar aan, mompelde woorden die evengoed een bede om een aalmoes
konden zijn als een aanbeveling voor zijn hond die het aan jeugdig vuur maar zeker
niet aan levenservaring ontbrak.
Ik maakte me uit de dichtste marktdrukte los en verliet de plaatsen, waar
hoekmannen handelden in courante speculatiefondsen: chow-chows, ruigharige
foxen, pekineezen, vlinderhondjes. Ik landde op de krijgsmarkt, waar herdershonden
met wild geweld aan de ketting, waarmee ze aan de koeienmarkt-stangen vastgelegd
werden, trokken. Vooral de Duitsche herders schenen den Brusselschen aard niet
deelachtig te kunnen worden. Zwarte Groenendalers, in grijzen moddertoestand,
basten schel of ze nog de grens bewaakten. In doffe grootheid blaften diep twee
mâtins-belges, waarbij hun kop met den blaf meeveerde. Ze hadden het karretje,
waarmee ze ten verkoop geleid werden, zelf getrokken, gelijk de menschen de kar
van hun onheil, de geschiedenis. Even buiten de hallen, op het voorplein van het
abattoir, deed
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een hond een proefrit onder een kar, terwijl de eigenaar zijn uithoudingsvermogen
prees en de kooper wantrouwend naar het souterrain-trekdier keek. Wie dit afkeurde,
werd in zijn opinie over het trekhondenvraagstuk wankel, wanneer hij het ongelukkige
dier dat dán het werk van deze zware honden zou moeten overnemen, aankeek.
Er stond daar voor een bemeste kar een paard, reeds pasklaar voor de anatomieles
met opgave van het beenderstelsel en met aanduiding van de plaatsen, waar de
spieren bij de paarden moeten zitten. Maar kan een arm man die in zijn schamele
kar met zijn hond ter markt rijdt om den makker te verkoopen, zijn paard naar
behooren voeden? Wat hebben huisdieren toch op hun geweten dat zij aan de
chronischzieke menschenmaatschappij gekoppeld zijn en nog wel als reservefonds
van die noodlijdende maatschappij dienen!
Een witte boxer had zich losgerukt en vloog woedend op een mand met
pseudo-honden af. De mand was gevuld door een beeldschoone moeder van een
Siameesche poes met teeder kroost. De markt heeft zijn satellieten. In de schaduw
van den hondenhandel werd zij misbruikt om Vlaamsche reuzen en andere konijnen,
kakelende Mechelsche koekoeks, eenden en zelfs domme, saai-kleurige ganzen
te verkoopen. Het kwam de schilderachtigheid ten goede maar brak het kastenstelsel,
zooals dit stelsel op heel die markt getreden werd. Want de grootste hondenbankiers,
moesten er de aanwezigheid van de kleinste beunhazen dulden; de coulisse drong
door tot 't parket, de verarmde particulier die er ten einde raad zijn hond kwam slijten
en het jongetje dat door zijn vader gedwongen werd overtollige hondjes te loozen,
deed concurrentie aan gespecialiseerde vakmenschen, gediplomeerde foxterrieristen,
papillonisten en beëedigde whippètici.
Ik had me uit het marktgewoel losgemaakt en voelde de eigenaardigholle
voorstadsatmosfeer met haar velden, emplacementen en straten als een aangebeten
buiten of een reeds verminkte stad om me heen. Naast de loodsen liep een weg
dien ik insloeg, blij te kunnen dwalen, vaag onder den indruk van het geblaf, en van
de oude teef, den ouden man, dien ik gezien had, van de mengeling van
Brussel-op-zijn-rijkst en Brussel-op-zijn-armst die in de hondenmarkt een wijle tot
stand komt.
Toen stond ik plotseling voor het Asyl voor Noodlijdende dieren van het Blauwe
Kruis. Ik liep een steenen trap af en werd ontvangen door een geblaf dat reeds
aangevangen had maar bij m'n komst verdubbelde. Achter de tralies van een lange
kooiengang basten honden van allerlei formaat. Even na mijn komst werd de deur
weer geopend en er verschenen twee mannen. De één was een asyloppasser, de
tweede de eigenaar van de oude teef, de épagneul breton die ik had ontmoet, toen
ik ter markt ging. Wat leek me dat alweer lang geleden. De eigenaar drukte den
knecht iets in de hand en ging onverschillig weg. Zou de teef nu rust krijgen? dacht
ik. Zou het arme dier nog eens iets anders van de wereld ondervinden dan een
onver-
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schillige ‘tramp’ van een eigenaar? Men zag haar 'r rustige tevredenheid aan. Ze
stond kalm in haar liefelijkheid van ouden jachthond naast den knecht, leunde zelfs
met 'r weeke, opgeleefde lijf vertrouwelijk op tegen zijn been. De knecht nam haar
aan de ketting, gedwee liep zij een paar passen met hem mee. Ik volgde 't tweetal
door een gapende deur hoewel ik wist dat 't verboden was. Maar ik zocht naar
Stevens en de honden van Brussel-op-zijn-armst. Ik kwam op een plaatsje aan en
schrok terug. Nog altijd even goedig en gelaten stond de oude teef naast den knecht.
Wat wilde die man nu? Wat had hij toch in de hand. Zachtjes drukte de teef haar
kop tegen zijn knie. Zij had een gevoel van wellust. Na een vreugdeloos leven had
ze nu een baas die haar liefkoosde, kittelde, wel even vreemd die harde, koude
vinger achter het oor. Maar heerlijk was het toch. Plotseling hoorde ik een korte
ontploffing. Ik zag de oude teef opspringen, hoorde een korten grom, zag haar
wangvel zich optrekken als dat van een roofdier. Het was het eenige booze gebaar
dat de oude teef in lange jaren gemaakt had. Maar het had geen psychologische
beteekenis en was niet eens een voorwaardelijke reflex van Pawlow. Het dier lag
al op den grond en spartelde met de pooten die als knechten nog gehoorzaamden,
niet wetend dat de meester niet meer bestond. Langs den bek van den hond siepelde
een slangetje bloed. De knecht bevoelde haar eens en zette toen zijn pistool op
haar hart. Nog eens hoorde ik een ontploffing. De knecht die een goedig boersch
gezicht had en een gemoedelijken pijprookersmond, greep de oude teef bij een poot
en wierp haar op den afgrijselijken hoop.
En toen klonken gevoelens in me die een herinnering waren aan de woorden die
de minnaar der ontredderden, Charles Baudelaire voor Joseph Stevens,
hondenschilder, geschapen had:
‘Je chante le chien crotté, le chien
Pauvre, le chien sans domicile....
Je chante les chiens calamiteux
Soit ceux qui errent solitaires,
Dans les ravines sinueuses des immenses villes,
Soit ceux qui ont dit à l'homme abandonné,
Avec des yeux clignotants et spirituels:
Prends-moi avec toi,
Et de nos deux misères, nous ferons
Peut-être une espèce de bonheur!’

Oh, de ‘chien sans domicile’ had er dan wel hier één gevonden. Daar lag een breede
stapel van op den morgen van de markt afgemaakte honden. Het was zelfs meer
een perk van nog bloedende, hier en daar met pooten en lijven trekkende
hondencadavers. Het is al droevig om op de straat afgesneden bloemen te zien
liggen, die een plukster uit haar bundel verloren
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JOSEPH STEVENS, HONDENMARKT TE PARIJS (MUSEUM, BRUSSEL)
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heeft, Dìt perk was nog somberder, want er lag nog veel hooger schoonheid nu
zielloos bijeen. Afgesneden luxe lag daar op de mestvaalt, wonderlijke mooie vormen
en kleuren wachtten er dat men er op zou trappen, al het bloed er uit zou persen,
darmen en ingewanden zou laten klotsen, beenderen de huid zou laten doorsteken.
Maar nu was het perk nog gaaf en mooi van doodenpraal.
Een geweldige witte Duitsche dog met zwarte vlekken bij het oor, de lendenen
en den staart, lag bovenop. De teef bloedde uit den bek en uit de richel onder het
gesloten hooghartig nadenkende ooglid. Urine, of was het een kostbaarder
levensvocht, ontvlood nog het gemartyriseerde vrouwenlijf. Ja, hoewel behendig
afgemaakt, was het dier gemartyriseerd, omdat een door niets geschonden
levensverlangen den nek was omgedraaid. Niet aan het dierenlichaam, aan den
grooten, naieven wensch van de dierenziel, was de wreedheid voltrokken. Daar lag
die zware, weeke, witte bloem met alle kroonblâren gestrekt - als een waterlelie,
als een zware, groote herfstdalia, op de andere afgesneden, donkerder bloemen,
eenvoudiger bloemen, maar bloemen toch ook. Een klein, oud dashondje lag krom
tegen haar poot of men van zijn ruggegraat een koepel had willen maken. Een
cockerspaniel, grauwig en zwart, rustte of 't op een kussen was, op den buik van
een harigen Belgischen herdershond, die in een wolvengrijns gestorven was. Zijn
kaken weken van elkaar en hij scheen opstandig uit het leven te zijn gegaan, een
hondachtig roofdier dat toch nooit aanvaard had hond te zijn, Verknoedeld lagen
daar oude, vormlooze straathonden, monsters, foxen met pluimstaarten,
black-and-tanterriers met kromme teckelpooten door elkander, en bloedden nog
wat na op elkaars lijf. Daar lag nu ook als een weggesmeten wit grondkleedje dat
eens voor den diwan van een rijke vrouw had kunnen liggen, maar goor geworden
was van de stappen der bezoekers, de oude teef, oorspronkelijk bruin en wit,
raszuivere épagneul breton en haar oogen waren gelukkig geheel gesloten. Ook
haar pooten bewogen niet meer.
Toen draaide ik me langzaam om, in rouw om menschen en om honden. Ik had
Joseph Stevens en de honden van Brussel-op-zijn-armst teruggevonden.
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Renaissance van de balletkunst
Door Cornelius Conijn
Die schöne Beweglichkeit der Uebergänge ist hier für einen Moment
fixiert, so dass wir das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige zugleich
erblicken. Auch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine
Sinnlichkeit in eine höhere verwandelt, so dass von jener kaum eine Spur
mehr zu finden ist.
GOETHE

I. Inleiding
EEN van de opmerkelijkste feiten der laatste vijf jaren in het cultuurleven van alle
beschaafde landen is de opbloei van belangstelling voor den dans als kunstuiting
en het daarmee verband houdende ontstaan van centra der dansbeoefening, in
Europa zoowel als in Noord-Amerika. In ons eigen land hebben wij dit kunnen
constateeren door de recente vorming van de Balletgroep der Wagnervereeniging.
Het verkregen resultaat heeft men meer in het algemeen kunnen zien op de officieele
voorstellingen, die tijdens de Parijsche Expositie gegeven werden. Als artistieke
ambassadeurs van hun land kwamen verschillende groepen de wereld toonen,
hoever de ballettechniek gevorderd was en op welke wijze deze universeele kunst
individueel aan landsaard en volkseigen kon worden aangepast.
Zoo is er de unieke gelegenheid geweest in een kort tijdsbestek de beste krachten
en ensembles van Europa en Amerika vereenigd te zien.
Het nieuwe werelddeel zond het Philadelphia Ballet, een nog jonge organisatie
zooals het dit land in cultureele wording betaamt - al beweert men wel eens, dat de
jeugd van Amerika haar oudste traditie is! Deze groep, onder leiding van een van
Diaghilew's vroegere medewerkers, eerbiedigt de klassieke techniek; hetgeen een
waarborg is voor het zuiver overbrengen van een traditie, die verder in New York
gediend wordt door Balanchine als balletmeester van de Metropolitan Opera en
door Fokine, die er jarenlang zijn school had.
Europa zond in de eerste plaats het Deensche Ballet van de Opera te Kopenhagen.
Deze enkele galavoorstelling was voor velen d e openbaring. Want Denemarken
heeft een eigen traditie, die meerdere eeuwen oud is. Wat techniek betreft bleven
zij in direct contact met de groote Fransche, Russische en Italiaansche scholen,
doch men evolueerde volgens eigen landsaard en zocht de kleur van een bonte en
belangrijke folklore.
Dan kwamen de Londensche Balletten van het Vic Wells theater, een vereeniging
van jongeren, voortgekomen uit het gezelschap, dat het historische
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Shakespeare Theater aan Waterloo Bridge, de ‘Old Vic’, bespeelde. Daar werden
intellectueele experimenten gewaagd op dramatisch- en opera-gebied, totdat men
de beschikking kreeg over de Saddler Wells, een nieuw gebouwde schouwburg in
een voorstad van Londen. Hier begon men aan de danscreaties evenveel aandacht
te besteden als aan het dramatische deel. Onder leiding van de choreografe Ninette
de Valois (ook eenmaal danseres bij Diaghilew) worden tal van nieuwe werken
opgevoerd, die soms een experimenteel karakter dragen, doch steeds op de groote
ballettraditie steunen.
Duitschland zond als officieele afgevaardigden twee groepen, die inderdaad de
twee groote stroomingen op dansgebied in dit land vertegenwoordigen. De Günther
Gruppe van München gaf een juist overzicht van de methode, zooals die door een
Mary Wigman na den oorlog werd gepropageerd en waarvan wij in Holland zooveel
(misschien te veel) solo uitvoerenden hebben gezien. Het Ballet van de Deutsche
Staatsoper toonde daarentegen de moderne ballet-opvattingen volgens het klassieke
voorbeeld doch zonder de spitsen techniek, meer acrobatisch en voornamelijk op
folklore gebaseerd, vreemd genoeg minder puttend uit eigen bron dan leenend van
de omringende landen.
Als vertegenwoordiger van het exotische Indië zagen wij de volmaakte kunst van
Uday Shan Kar en zijn Hindoe balletten; met een twintigtal leden, dansers, musici
en danseressen het meest volledige Orientaalsche ballet dat men heden ten dage
aantreft. Hij geeft meer dan een nationale kunst, hij geeft een quintessence van het
Oosten. Men verwijt hem - terecht - dat hij niet steeds authentiek is, doch zijn pure
kunstzin geeft een Westersch publiek immer een aesthetische ontroering.
Een beschouwing van deze kunst valt buiten dit kader, want alles is
tegenovergesteld aan ons begrip van ballet. De handtechniek van de gevarieerde
‘moedra's’ vervangt die van de pirouetten en het voetwerk der ballerina's. De
inspiratie is vóór alles religieus en zelfs in de volksdansen gestyleerd, decors zijn
onnoodig, costuums en maskers traditioneel. De muziek wordt niet uitgebeeld, is
rhythmische begeleiding alleen. De eenige verwantschap met onze kunst is in de
adaptaties door de moderne Duitsche scholen. Doch wanneer wij die behandelen
zullen wij uiteenzetten, dat deze eigenlijk eveneens buiten het kader van de pure
Westersche balletkunst verbannen dienden te worden....
Een even moeilijk geval is het met de Zwitsersche balletten van Trudi Schoop.
De echtheid van haar artistieke persoonlijkheid en haar kunstzin zijn boven allen
twijfel verheven. Doch is dit balletkunst? Het woord heeft door misbruik reeds veel
verwarring gesticht; wij bedoelen hiermee de gangbare beteekenis van
dansdivertissement volgens de klassieke methode, uitgevoerd door een ensemble
en solisten.
In haar laatste creaties ‘Blonde Marie’ en ‘Alles aus Liebe’ heeft zij het
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gewaagd een ganschen avond met eenzelfde verhaal te vullen en zij boeide van
begin tot eind. Toch is dit experiment niet nieuw. Ook Diaghilew voerde eens de
oorspronkelijke versie van Tchaikowsky's ‘La Belle au Bois dormant’ uit in drie lange
bedrijven. Doch dat was pure dans en het werk van Trudi Schoop en haar
medewerkers moeten wij eerder als pantomine beschouwen.
Ten slotte de Poolsche balletten, volgens de rasechte traditie van hun Russische
naburen gevormd, onder leiding van de groot e choreografe La Nyinska, zuster van
den genialen Nyinski en een van de vooraanstaande figuren van de oude school.
De Russen prefereerden op deze landenbijeenkomst alleen hun tooneelkunst te
toonen, al beweert men dat de Leningrad balletten op nog even hoog peil staan als
die vroegere van Sint Petersburg, met groote sterren als Assaf en Sulamith Messerer
en la Semanova, die men haast met een Pavlova of een Nijinsky zou kunnen meten.
In een korte beschrijving van elk dezer groepen zullen wij trachten het volkseigen
en de individueele prestaties te beschrijven.

II. Het Philadelphia ballet
De wordingsgeschiedenis van deze, in 1934 gestichte, groep is min of meer die van
de leidster en première danseuse Catherine Littlefield. Vanaf haar zesde jaar danste
zij en volgens een typisch Amerikaansche loopbaan van danseres, waarin music-hall
en film overheerschen, trad zij op in het enorme Roxy theater en werd door Ziegfeld
geëngageerd. Totdat de operadirectie van Philadelphia haar, ondanks jeugd en
geringe ervaring, de plaats van balletmeesteres aanbood. Haar eerste groote creatie
was Ravel's Daphnis et Chloé, waarin haar brillante vertolking van de titelrol en de
experimenteele choreografie opvielen. De muzikale leiding was in handen van
Leopold Stokowsky en het Philadelphia Symphonic Orchestra. Een groote figuur
van de vroegere Russische balletten, Alexis Dolinoff, strond haar als partner en
balletmeester ter zijde. De beste leerlingen van de balletschool, waaruit zijzelve
voortgekomen was, vormden de kern van het corps de ballet.
Door het groote succes aangemoedigd besloot Catherine Littlefield een eigen
onderneming te stichten, oorspronkelijk met de dertig leden van haar opera
dansgroep; weldra voor de groote ensembles die zij wenschte te toonen tot zestig
uitgebreid.
Ziehier dus Amerika verrijkt met een volledige balletgroep, volgens de klassieke
traditie door een van Diaghilew's beste leerlingen geschoold, die even goed
solodanser als meester is en dat zeldzame bezit ‘dansgeheugen’ heeft. Men bedenke
toch dat het uiterst moeilijk is een bepaald ballet, wat de passen en figuren betreft,
schriftelijk vast te leggen. De opschrijfmethode van elke choreograaf is zoo
persoonlijk, dat meestal hijzelf allen uit die notities
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UDAY SHAN KAR IN EEN DANS VAN INDRA
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OPENINGSSCÈNE VAN KINGSLEY'S BALLET ‘TERMINAL’

- PHILADELPHIAN BALLET COMPANY

UDAY SHAN KAR'S HINDOE BALLETTEN DANSEN DE LEGENDE ‘NIRASHA’
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CATHERINE LITTLEFIELD, LEIDSTER VAN DE PHILADELPHAN BALLET COMPANY IN DE TITELROL VAN
TCHAIKOFSKY'S BALLET ‘PUPPENFEE’
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FOKINE'S BALLET ‘LES SYLPHIDES’ VAN CHOPIN

HELSTED'S SYMBOLISCHE LEGENDE ‘PSYCHE’
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- DEENSCHE BALLETTEN MET ELSE HOEJGAARD

- DEENSCHE BALLETTEN (HARALD LANDER)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

389
en eigenbedachte terminologiën wijs kan worden. En slechts zeer enkele dansers
herinneren zich naast hun eigen soli ook die van de anderen en de groepmotieven
van het corps de ballet.
Dank zij Dolinoff dus kan de jonge troep werken als ‘Puppenfee’ door Pavlova
gecreëerd en Poulenc's ‘Aubade’ door Nemchinova gedanst, in origineele versie
op het repertoire nemen. Die eerste jaren werken zij nog bescheiden in het duister,
daar zij niet de verblindende reclamelichten van Broadway wenschen alvorens een
zeker peil te hebben bereikt. Zij begrijpen dat dit voor den puren klassieken dans
meer dan enkele jaren vraagt. Het is hun streven den dans in het algemeen te
dienen en zij erkennen dat geen balletscholing mogelijk is zonder de perfectie van
de klassieke training. Daarnaast zoeken zij echter een eigen, een nationale
uitdrukkingsvorm.
Voor de moderne creaties gaven zij terecht in de eerste plaats aan typisch
Amerikaansche onderwerpen de voorkeur. En de drie Amerikaansche balletten die
op het repertoire staan vormen het hoogtepunt, van hun programma. Het technische
deel, dat in de werken van het wereldrepertoire nog wel eens te lijden heeft, is in
deze nieuwe balletten met geringere eischen die binnen hun bereik liggen, feilloos
verzorgd. Men bewondert vooral het zuivere ensemblewerk. Van de solisten vallen
slechts enkelen op. Thomas Cannon en Dorothy Littlefield als verdienstelijke
karakterdansers en Dolinoff als de centrale figuur, vooral in de klassieke balletten.
De ster, Catherine Littlefield heeft een brillante techniek, doch haar persoonlijkheid
blijkt nog ontoereikend, zij is niet licht en limpiede genoeg en bewijst, dat het voor
een ballerina niet voldoende is een perfecte rond de jambes of een recordserie
fouettés uit te kunnen voeren.
Zij zijn allen op hun best in het Amerikaansche ballet ‘Terminal’, muziek van
Herbert Kingsley met decors en costuums van Angelo Pinto. Een groot station, in
den vroegen ochtend. Werksters schrobben den vloer, onder toezicht van een
verkeersagent. Het voorstadstreintje komt aan. Plotselinge volte van het perron:
krantenverkoopers, schoenpoetsers, witkielen (de Amerikaansche variant is
zwartgezicht en, n.l. negerboys). Een geestige persiflage van de kantoorheeren en
hun typisten. Het ‘ewig weibliche’ herneemt haar rechten wanneer de trein van Reno
binnenstoomt, met de pas gescheiden vrouwtjes. Zes superbe ‘vamps’ in een
kostelijke parodie. De muziek herinnert eenigszins aan Gerswin's Rhapsody in Blue
en wordt meer en meer door jazz en swing time beinvloed, vooral als de trein uit
het Zuiden met de negerfamilie arriveert. Nu wachten allen in spanning op de
Hollywood Express met de star. Miss Littlefield heeft haar verschijning op Dietrich
geïnspireerd. Allergeestigst is zij met de reporters en haar zes ex-echtgenooten.
De zevende wordt weldra uit de persfotografen gekozen en in een prachtige parodie
van een filmhuwelijk eindigt men in een warreling van oranjebloesems en witte
sluiers.
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Dit is geen groote kunst, maar het is frisch, jeugdig, origineel en de introductie van
actueele onderwerpen uit het dagelijksch leven in een choreografie, die de klassieke
principes trouw blijft, is van belang in de evolutie van dansopvattingen.
Van dieper waarde is de ‘Barn Dance’, georchestreerd naar oude volksmelodiën,
omstreeks 1850, met costuums van Salvatore Pinto uit diezelfde periode.
Een schuur van een farm, ergens in de Middle West. Kinderen spelen. De moeders
bereiden de victualiën voor het festijn. De dorpsvedelaars komen en met hen de
boerenjongens en meisjes. Ronden worden gevormd. Daar verschijnt de dominee,
een karikaturale zwarte gestalte. De puriteinsche moeders beschermen hem tegen
de ronddolende jeugd; handgeklap en claquettes.
Nelly (Dorothy Littlefield) die vroeger met een minnaar naar de stad is gevlucht,
keert terug, rijk gekleed, provoceerend. De geestelijke wil haar verbannen; de jonge
mannen kiezen haar partij. In een uitbundige algemeene vroolijkheid, van een
bruischende vitaliteit, eindigt het feest.
Dit is de triomf van het ensemble werk. Men heeft het met de dansen van Prince
Igor vergeleken. Vergelijkingen gaan altijd mank en deze jonge groep is er zich van
bewust dat het de eigen traditie nog moet scheppen. Doch hier is reeds een werkelijk
resultaat bereikt door cohesie, eenheid van inspiratie en uitvoering en discipline.
Het ballet ‘Minstrel’, eveneens door Salvatore Pinto gedecoreerd, is de korte
naieve geschiedenis van het meisje, door een duenna bewaakt, die haar troubadour
misleidt door te ontsnappen, zoodat hij zijn zangen bij vergissing aan de oude kokette
kweelt. Dit is te romantisch en te gewild-kinderlijk voor deze dansers, wier beeldend
vermogen nog te kort schiet, zoodra de zware taak van solowerk op hun schouders
wordt gelegd.
Veel interessanter was de nieuwe versie van Ravel's Boléro. Geen valsche
‘Olé’-atmosfeer gelukkig, slechts een skelet van Spaansche dansen en uiterst
geestige synthetische Spaansche costuums van Lee Gainsborough. Tegen het
zwarte gordijn draadsilhouetten van witte paarden. Mooie zwart-en-wit tegenstellingen
in de costuums van mannen en vrouwen, handig als effect voor de dansreien
geëxploiteerd.
Er is geen plaats in Amerika voor een imitatie-Russisch ballet. Deze jonge groep
en de intelligente directrice hebben het begrepen. Zij streven slechts naar adaptaties
volgens eigen temperament van werken der wereldlitteratuur en het brengen van
op folklore of landseigen gebaseerde nieuwe balletten.
Steunend op de traditie van die vóór hen kwamen en technisch op de geijkte
klassieke methode.
Zoo kozen zij de beste basis om, opnieuw scheppend, tot een nationale uitdrukking
te komen.
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III. De koninklijke balletten van Kopenhagen
Weinig hoofdsteden van Europa hebben een geleidelijke historische ontwikkeling
van een eigen ballet gekend. Kopenhagen behoort tot die weinigen en - in
tegenstelling met wat men van flegmatieke Noorderlingen mag verwachten - de
dramatische kunst vierde daar haar hoogtij juist in den klassieken dans. Vanaf het
begin der zeventiende eeuw werden aan de hoven dansdivertissementen gegeven,
geinspireerd op die van Frankrijk en Italië. De onderwerpen, volgens de mode van
dien tijd, werden voornamelijk in de Grieksche mythologie gevonden.
De werkelijke creatieve periode en het ontstaan van een zuiver nationalen kunst
begon eerst in het midden van de achttiende eeuw, met de komst van een
Italiaanschen balletmeester, Vincente Galeotti. Deze was een der beste leerlingen
van Noverre, den hernieuwer van het klassieke ballet aan de Parijsche Opera.
Galeotti introduceerde in dit land den neo klassieken stijl en tijdens zijn langdurig
bewind (hij stierf in 1816) legde hij de grondslagen voor een prachtig homogeen
ensemble en een eigen school, waarin de traditioneele techniek en het
wereldrepertoire aangepast werden aan het landstemperament en aan de uitingen
van de eigen artisten.
Na hem kwam een nog belangrijker figuur, Auguste Bournonville, zoon van een
Franschen balletmeester en een Deensche danseres. In zijn jeugd vierde hij als
solodanser aan de Parijsche Opera triomfen, doch vanaf 1829 tot aan zijn dood in
1879 vinden wij hem als balletmeester in Kopenhagen. Vele van zijn geniale
danscomposities zijn nog heden op het repertoire en vormen het belangrijkste deel
van de erfenis der klassieken.
Hij werkte samen met de groote musici van zijn tijd: Gade, Helsted, Grieg
En den romantischen schrijver Adam Oehlenschlager leverde meerdere origineele
danslegenden. Ook liet hij folklore-zangen tot balletmuziek verwerken en dat veel
schatten van volkskunst tot op den huidigen dag bewaard zijn gebleven is aan
Bournonville te danken.
De tegenwoordige balletmeester is Harald Lander, tevens karakterdanser van
talent, bijgestaan door den modernen choreograaf Boerge Ralov, wiens interessante
composities dikwijls experimenteel modern zijn en een tendens van symbolisme,
styleering en een philosophische verdieping van het scenario toonen, zooals in
andere landen Massine en Balanchine dat aangeven. Trouwens, deze laatste,
tegenwoordig alleenheerscher in de balletgroep van de New York Metropolitan
Opera, monteerde in Kopenhagen meerdere van zijn nieuwe choreografische versies
van klassieke balletten.
Harald Lander zorgt er steeds voor, in nauw contact te blijven met de creatieve
centra van den dans en zoo gaf hij, in hetzelfde seizoen waarin de oorspronkelijke
premières in Londen en Parijs werden getoond, Ravel's
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Bolero en Kurt Weill's ‘De Zeven Hoofdzonden’, door Lotte Lenja gezongen en door
Tilly Losch als gast gedanst.
Het mannelijk personeel van deze zeer groote dansgroep is veel sterker van
techniek en persoonlijkheid dan de vrouwen, waarvan alleen de schoone Ulla Poulsen
en de brillante Else Hoejgaard opvielen. Lander toont een bepaalde gave voor den
Spaanschen dans in zijn Argentijnsche Farrucas en in het Mexicaansche ballet
‘Gaucho’. Typischer van nationale kleur zijn echter de twee balletten naar sprookjes
van Andersen ‘Den lille Havfrue’ (De Sirene) en ‘Hyrdinden og Skorstensfejern’ (De
Herderin en de Schoorsteenveger).
Een belangrijk aandeel in deze balletten hebben de jonge leerlingen van de
balletschool, aan de Koninklijke Opera verbonden en waaruit de sterren-van-morgen
naar voren zullen komen. Mooi van kleur zijn de antieke volkscostuums en
opmerkelijk van cohesie de ensembledansen, in de compositie waarvan men een
duidelijk streven naar vernieuwing ziet, die echter nooit in het bizarre of
onharmonische vervalt.
Is Lander dus streng klassicist, zijn medewerker Ralov blijkt het tegenovergestelde.
Met verwaarloozing van de oude principes verkrijgt hij soms wel verrassende
effecten, doch hij is te zeer beinvloed door de West-Europeesche methoden om het
balletmateriaal onpartijdig te kunnen behandelen. Zijn groot werk ‘La Veuve et le
Miroir’ op muziek van Christensen, vertoont alle sterke doch ook alle zwakke zijden
van zijn talent. Het is hybriede, zonder eenheid; vol geestige trouvailles, die echter
niet ten volle worden benut en met inzinkingen van monotone passages, die de
aandacht op den duur afleiden.
De symboliek van het scenario zinspeelt op het nuttelooze leven van een schoone,
luchthartige vrouw, die zoozeer in haar ego opgaat, dat alle andere gebeurtenissen
geen enkelen indruk op haar maken en zij dus onberoerd langs het leven heen glijdt.
Zoo zien wij haar in ijdel vermaak met haar twee cavaliers een gavotte dansen,
terwijl de werkers, op een ander plan, in een zwaar gescandeerd bewegen het
rhythme van den arbeid verheerlijken. Ulla Poulsen, als de vrouw, weet een
geheimzinnige sfeer rond zich op te roepen en charmant ook is de vederlichte Margot
Lander. Doch de tè cerebrale opzet van het geheel doet schade aan den eindindruk.
Wat echter vooral bijblijft, dat is de technische volmaking van allen, op frappante
wijze getoont in een bravoure stuk; de derde acte van een ballet van Bournonville
‘Napoli’, van een meesleepend joie de vivre en waarin de mannen, Knud Henriksen
en Oernberg aan het hoofd, een ballon, elevatie en pirouettenzekerheid te zien
geven, die alle bewondering afdwingt.
Zoo toont deze groep een groote levenskracht, die alle waarborg voor de toekomst
van het Deensche ballet biedt.
(Wordt vervolgd)
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Het portret en zijn gelijkenis
Door Mr. W.C. Feltkamp
DE oneenigheid, die zich onlangs heeft voorgedaan bij het beoordeelen van de
gelijkenis van het borstbeeld van wijlen de koninginregentes Emma en de geschillen
in den Haagschen raad, gerezen bij het monument van Jan Toorop over de getroffen
gelijkenis, hebben duidelijk in 't licht gesteld welke primitieve inzichten nog bij velen
over portretgelijkenis bestaan.
Is men wel eens ervan getuige geweest dat een schilder zijn pas ontstaan portret
aan de familie en kennissen van den voorgestelde liet zien, dan zal men verbaasd
geweest zijn over het sterk uiteenloopen van het oordeel over de getroffen gelijkenis.
De felste tegenspraak hoort men dan. Volgens de een lijkt het portret heelemaal
niet, volgens een ander is de gelijkenis sprekend, een derde zegt: ‘Ja, de mond is
het precies, maar de oogen zijn zoo niet’ waartegen dan weer een vierde opmerkt:
‘Die oogen zijn het juist sprekend’. Daarom is het de moeite waard eens te
analyseeren hoe het met die gelijkenis van portretten staat.
Om te beginnen realiseert men in 't geheel niet hoe ingewikkeld het proces ‘zien’
is. De gezichtsbeelden vormen zich zoo natuurlijk in ons dat de naïve mensch de
idee heeft, dat de voorstelling van een ding precies hetzelfde is als het voorwerp
buiten ons dat er de oorzaak van is. Maar het nadenken leert dat er van b.v. een
hoofd waarvan wij een voorstelling maken van ± 25 cm hoog, op het netvlies een
beeldje van slechts eenige vierkante millimeters bestaat, terwijl die netvlies projectie
behalve door andere oorzaken, ook vervormd is, doordat zij op het holle binnenvlak
van het oog geworpen wordt, zoodat elke rechtheid een kromme projectie krijgt.
Dit zoo gegeven beeldje nu wordt, met behulp van de gevoelens in de spieren,
die de oogassen richten, omgezet tot de voorstelling van een hoofd, de ruimtelijke
voorstelling van drie afmetingen zooals wij die kennen. In de hersenen, in den geest
worden de oorspronkelijke netvliesprikkels, zintuigelijke gewaarwordingen, samen
met de spiergevoelens tot een nieuw geheel, de voorstelling verwerkt. Nu laat zich
van te voren inzien, evenals geen twee menschen, door kleine anatomische
afwijkingen, precies 't zelfde spreken of loopen, dat er ook in het opnemen van de
prikkels en het verwerken van de voorstellingen allerlei individueele verschillen
zullen optreden. De beteekenis hiervan voor de afbeelding der dingen, dus ook van
den mensch is duidelijk, want zooals Schopenhauer opmerkte (W. als W. II 425):
‘Demgemäsz stellt die vor unseren Augen ausgebreiteten Natur sich in den
verschiedenen Köpfen sehr verschieden dar: und wie jeder sie sieht, so allein kann
er sie
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wiedergeben, sei es durch den Pinsel oder den Meiszel oder Worte oder Gebehrden
auf der Bühne’.
Afgezien van de zooeven besproken individueele physiologische oorzaken van
verschil, heeft men ook de curieuze inwerking van onderdeden der voorstelling op
elkaar, b.v. een zwart en een wit vierkant naast elkaar van exact uitgemeten gelijke
grootte, zijn toch voor het oog verschillend, het zwarte kleiner het witte grooter. Men
denke ook aan het bedriegelijke beeld van evenwijdig geteekende lijnen, die voor
't oog naar elkaar toe schijnen te loopen als er convergeerende schuine lijnen
doorheen getrokken worden. Men w e e t dat zij evenwijdig zijn, en toch z i e t men
hen naar elkaar toe loopen. Deze bedrieglijke voorstellingen treden bij ieder op maar
zooals mij bleek is de afwijking bij den een grooter dan bij den ander. Ook in 't
schatten van grootte-afmetingen bestaan sterke verschillen, bekend is dat een
grootere groep menschen de maan in hun voorstelling de grootte van een soepbord
geven terwijl een kleinere groep de maan zich voorstelt op de grootte van een
kwartje, bij navraag in zijn omgeving zal men ervaren dat dit onderscheid in
grootte-voorstelling bestaat.
Voorts is de eene mensch gevoeliger voor kleur, de ander voor lijnen, de derde
voor vorm, deze heeft voorkeur voor naar rood gaande kleuren, gene voor blauwe
of gele. In hun voorstelling zal in overeenstemming daarmede van de voor hen in
't oog vallende kenmerken een duidelijker beeld gevormd worden. Ook hebben
sommigen een instelling van de aandacht op bepaalde vormen, Leonardo merkte
al op dat dikwijls grootneuzigen eerst naar den neus van anderen kijken, daar een
speciale belangstelling voor hebben, en er in hun voorstelling meer aandacht aan
wijden. Begrijpelijk is het dat men de maten in verhouding tot zichzelve ziet en een
mager schilder zal veelal de dikte aan een gezet model accentueeren, het portret
dat uit zijn handen komt zal vaak corpulenter zijn dan dat van een confrater waarbij
de verhoudingen omgekeerd zijn.
Maar de belangrijkste oorzaak van het verschil in voorstelling is wel de
vervormende invloed van het gevoel. Ook uit de psychoanalyse weten we dat
bepaalde affecten het herinneringsbeeld geheel kunnen vervormen, de voorstelling
van een plaats waaraan ongewenschte en dientengevolge verdrongen affecten
verbonden zijn wordt verwrongen weergegeven.
In het voorstellingsleven der krankzinnigen ziet men ook den grooten
deformeerenden invloed van het affect waarvan men voorbeelden vindt in die
Bildnerei des Geisteskranken van Prinzhorn. Evenwel zijn daar de vervormingen in
het ziekelijke overdreven, maar zij geven toch aanwijzingen over den invloed van
het gevoel op het voorstellingsleven, want er is veelal een graadverschil geen
essentieel onderscheid. De teekeningen van kinderen toonen ook hoe de détails
die hen pakken grooter en duidelijker worden voorgesteld. In de negerkunst doet
zich hetzelfde verschijnsel voor dat deelen,
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die voor den afbeelder belangrijk zijn, overdreven worden zooals ook in de moderne
Europeesche kunst de expressionisten zwaar accent leggen op wat hun gevoel trof.
Thorn Prikker b.v. geeft de smeden op zijn teekening ‘Les forgerons’ heel groote
handen en van Gogh maakt de hoofden der zaaiers op zijn vroege teekeningen
grooter dan de normale afmeting.
Het gevoel naarmate het sympathiek of antipathiek staat t.o.v. den voorgestelde,
weet de trekken van het gelaat in een aangenaam of onaangenaam verband saam
te trekken. Ieder weet wel uit eigen ervaring dat hij een persoon waarvan hij eerst
veel hield, later als zijn affectie veranderd is, heel anders ziet. Vatte hij eerst wat in
het gezicht maar gunstig op te vatten was tot een lieflijk beeld samen, naderhand
overheerschen de ongunstige accenten. De liefde vindt in het gelaat trekken, die
het nobele uitdrukken, en vat hen samen tot een schoon verband. Vader Cats moet
dit beseft hebben toen hij dichtte:
‘Let vrienden op den grond van uwe saecken
Des vryers gunstig oog dat ken de schoonheyt maecken.’

Precies dezelfde gedachte vindt men uitgedrukt in de versregels:
Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte
Welche Wonne gäb mir diese Blick.

Een bewuste overdrijving van de karakteristiek van gelaatstrekken ziet men in de
caricatuur, die meestal een boosaardige maar ook wel eens een goedaardige visie
op den voorgestelde geeft.
Het vermogen om verband te zien in teekenen, die eigenlijk dat verband niet
bedoelen uit te drukken, komt ook naar voren als wij in vochtvlekken of
behangselpatronen den eenen dag heel duidelijk een gezicht zien dat wij een
volgende dag soms niet eens terug weten te vinden, zoo weinig objectieve gegevens
waren er in het behangsel zelf te vinden. Dat men de wijziging van de voorstelling
door het gemoed min of meer bewust kan cultiveeren bewijst de in de brieven van
van Gogh voorkomende passage:
Je voudrai faire le portrait d'un ami artiste, qui rêve de grand rêves, qui travaille
comme le rossignol chante, parce que c'est ainsi sa nature. Cet homme sera blond.
Je voudrai mettre dans le tableau mon appréciation, mon amour que j'ai pour lui.
Je le peindrai donc tel quel, aussi fidèlement que je le pourrai, pour commencer.
Mais le tableau n'est pas fini ainsi. Pour le finir je vais maintenant être coloriste
arbitraire. J'exagère le blond de la chevelure, j'arrive aux tons orangés, aux chromes,
au citron pâle.
Derrière la tête, au lieu de peindre le mur banal du mesquin appartement je peins
l'infini, je fais un fond simple du bleu le plus riche, le plus intense,
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que je puisse confectionner, et par cette simple combinaison la tête blonde éclairée
sur ce fond bleu riche, obtient un effet mystérieux comme l'étoile dans l'azur profond.’
Hierbij is natuurlijk direct op te merken dat het beeld dat van Gogh direct voor
oogen heeft, ook al onbewust door zijn gevoelsleven beinvloed is, maar hij gaat die
spontaan ontstane voorstelling bewust sterker wijzigen.
Een voorbeeld heeft men in het zelfportret uit de collectie Tutein Nolthenius naast
het zelfportret uit de collectie Chester Dale het eerste direct naar de natuur gemaakt,
het tweede strenger gestyleerd. Gaan wij nu na deze algemeene opmerkingen over
het tot stand komen van de voorstelling, nader op het portret en zijn gelijkenis in,
dan denke men vooraf aan de geestige en juiste opmerking van Mme Cavé: ‘On
voit beaucoup trop un portrait, on le voit plus en un jour que l'original en dix ans.’
Zeker is dat men allerlei dingen gaat realiseeren, die men tevoren niet of lang
niet zoo scherp bekeken had. Hoevelen gaan zich dan niet pas afvragen welke kleur
oogen of wat voor oorvorm de voorgestelde heeft. Dat er één juiste voorstelling,
één waarheidsgetrouwe afbeelding van een persoon zou kunnen bestaan berust
op twee ficties. Eerstens de fictie dat de persoon die waarneemt 't zelfde blijft, terwijl
toch de waarnemer voortdurend verandert en dientengevolge zijn instelling op de
voorgestelde zijn voorstelling zelf ook verandert. Daarvandaan zegt Baudelaire. ‘Un
portrait est un modèle, compliqué d'un artiste.’ Het wezen van den kunstenaar zooals
hij was toen hij het portret maakte, weerspiegelt zich erin. Nog duidelijker en
helderder werd dit inzicht gestalte in The picture of Dorian Gray van Oscar Wilde,
want naarmate Dorian in zijn leven verandert, wijzigt zich zijn voorstelling van zijn
portret als hij het bekijkt en ziet hij er voortdurend een ander karakter in uitgedrukt.
De tweede fictie houdt geen rekening met de doorloopende verandering van den
waargenomene en komt daaruit voort dat men de sensatie dat men dezelfde blijft
verkeerd opvat en uitlegt alsof men h e t zelfde blijft.
Het is hier de plaats niet om op dit moeilijke probleem in te gaan, hoe het toch
komt dat terwijl onze bewustzijnsinhoud, onze ideeën, onze gevoelens en
appreciatie's totaal anders zijn dan tijden terug, terwijl wij dus in 't geheel niet meer
h e t zelfde zijn, dat wij toch de sensatie hebben de voortzetting te zijn van een
zelfde wezen, dat wij het ikgevoel hebben, de overtuiging dat wij dezelfde zijn. Ons
innerlijk en ons uiterlijk veranderen zelfs in een kort tijdsverloop voortdurend. De
beweging van de trekken geeft uitdrukking aan het gelaat en roept de impressie
van het wezen op. Alcibiades zei van Socrates dat hij zwijgend leelijk maar sprekend
mooi was. En Mme Cavé puntig: ‘Qui de nous n'a pas cent visages? Mon portrait
de ce matin sera-t-il celui de ce soir? de demain? Rien ne se répete à chaque instant
une impression nouvelle. En dat dit niet slechts een schermen met zinlooze woorden
is, blijkt
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(1936), DEN HAAG

FOTOFORTRET VAN JAN TH. TOOROP KORT VOOR ZIJN DOOD GEMAAKT
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dengene die de zelfportretten van Rembrandt eens naast elkaar zet of de
zelfportretten van van Gogh. Dan springt in het oog, dat in het volle bezit van hun
vermogen tot uitbeelden zij zich zelf steeds anders gezien moeten hebben, om tot
zoo uiteenloopende voorstellingen te komen. Men kan de verschillen niet schuiven
op onkunde of onmacht en toch ziet men dat ook de zelfportretten die vrijwel in den
zelfden tijd ontstaan zijn, groote verscheidenheid zoowel in den vorm als in de
uitdrukking opleveren.
‘Maar’ hoor ik opmerken, ‘een photografie geeft toch de voorgestelde objectief
en mechanisch exact weer.’ Zeker, maar wij kennen de photo alleen subjectief, ook
die wordt in onze voorstelling onmiddellijk individueel gerepresenteerd. Echter zijn
de innerlijke reacties niet zoo heftig als op de persoon zelf, men mist de spanning
in het gelaat, daarom verveelt een foto ook zoo gauw. Toch hoort men, ondanks
het feit dat een foto exact adequaat zou moeten zijn, daarvan dikwijls de gelijkenis
ontkennen. Dit wil dan zeggen, dat de uitdrukking die men van de foto opvat niet
correspondeert met degene die men gewend is zich voortestellen. Voorts komt men
met de tegenwerping dat men de verhouding b.v. van de lengte van het gezicht tot
de breedte of de helling van den gelaatshoek kan meten. Echter het weten van
maten is heel wat anders dan de voorstelling van het gemetene. Een zuiver vierkant
zien wij rechthoekig door dat het aftastende gevoel in de spieren die de verticale
draaiing van het langs de zijden van het vierkant kijkende oog bewerken, ietwat
anders is dan 't gevoel dat de horizontale oogspieren opleveren. En evenmin als
men deze physische oorzaak van afwijkingen kan uitschakelen evenmin kan men
de psychische beïnvloeding van de voorstelling opzij zetten.
Het voortdurend veranderen van de voorgestelde en het verschillend zijn van de
schilders en beeldhouwers is de oorzaak van het uiteenloopen der afbeeldingen
van een en dezelfde persoon. Zet men van de vele portretten die van Toorop
gemaakt zijn de meest uiteenloopende naast elkaar dan kan men haast niet begrijpen
dat dezelfde persoon ervoor gezeten heeft. Is. Israëls' portret van Toorop naast een
zelfportret van deze of de kop die Altorf geboetseerd heeft vergeleken met het
masker dat Raedecker voor Toorops monument maakte dwingt ons te realiseeren
hoe verschillende interpretaties mogelijk zijn.
En nu moet men niet denken dat dit uitwassen zijn van onzen te individualistischen
tijd want vergelijkt men de reproducties der koppen van Amenophis IV, ook genaamd
Khoun-aten of Akhnaton, dan constateert men enorme verschillen tusschen
conterfeitselen waarvan door inscriptie's vaststaat dat de voorgestelde genoemde
pharao is. In het eene beeld is de inplanting van het oor veel hooger waardoor de
onderkaak veel meer vooruit lijkt te steken en het gezicht een teere uitdrukking krijgt
in het andere is het profiel straffer en strenger van expressie naar het inzicht van
den beeldhouwer. De verschillen zijn werkelijk in het oog springend.
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Sterk verschil ook tusschen het schilderij van Lionello d'Este door Pisanello en het
aan Jacopo Bellini toegeschreven portret van dien zelfden prins.
Dankbare objecten van vergelijking zijn ook de afbeeldingen van Philips IV van
Spanje door Velasquez en Rubens. Bij Velasquez het accent op de aristocratische
verschijning de vormen vlak en ingetogen behandeld, bij Rubens valt door de
geaccuseerde plastiek en de volle zinnelijke lippen de nadruk op het lichamelijke.
Naarmate nu iemand meer innerlijk verwant is aan de eene of aan de andere
visie, verkiest hij de eene of de andere opvatting. De naïve beschouwer zegt dan
dat het door hem uitverkoren portret beter lijkt op het natuurvoorbeeld, het model.
Maar hij moest zeggen: ‘Het lijkt meer op mijn voorstelling van het model’. Want
dieper doordenken toont aan dat voor den beschouwer de ‘frappante gelijkenis’
alleen bestaat tusschen zijn voorstelling en de voorstelling van den schilder. Bij het
oordeel over gelijkenis moet men in ieder geval bedenken dat de visie van den in
kijken getrainden schilder, na langdurig voortgezette waarneming tot standgekomen,
minstens dezelfde aanspraken heeft op natuurwaarheid als ons eigen vaak
oppervlakkiger tot stand gekomen inzicht.
Bijna overbodig lijkt het mij uitvoerig te betogen dat de vraag betreffende de
gelijkenis in het geheel niet parallel gaat aan de vraag naar de kunstwaarde van
het portret. Het is n.l. zeer wel mogelijk, dat wij een portret als schilderij of
beeldhouwwerk prachtig vinden, terwijl het naar ons inzicht niet lijkt. Omgekeerd
kan een voor mij sterk gelijkend portret, ondanks de knappe uitvoering als kunstwerk
vrijwel waardeloos zijn, als het geen tot gestalte geworden emotie belichaamt. Ja,
men kan met het volste recht beweren, dat juist naarmate een kunstenaar zich
sterker emotioneel uitte en dus de emotie de voorstelling meer vervormde de
gelijkenis voor de banaal voelende mensch minder zal worden. Echter zal men
dikwijls ervaren, als men zich niet eigengereid van zoo'n aanvankelijk vreemd
aandoend portret afwendt, dat de kunstenaar trekken erin heeft gegeven die van
een dieperen kijk op de persoonlijkheid getuigen. En veelal zal men dan de
voorgestelde persoon terugziend niet alleen kunnen begrijpen dat de schilder tot
zijn visie gekomen is maar zal men ook zijn eigen inzicht verrijkt en verdiept vinden.
Enkele hoofdrichtingen, waarin de schilders zich bij het portretteeren bewegen
zijn wel aan te geven en als het portret een bepaalde functie te vervullen heeft kan
men bij keuze van een conterfeiter daarmee rekening houden.
Eerstens zijn er de realisten, die allen nadruk leggen op het zoo scherp mogelijk
waargenomen uiterlijk aanzicht. Dergelijke portrettisten zijn vooral geschikt om voor
de familie de lijfelijke verschijning van den voorgestelde vast te leggen. Want op
deze zoo exact mogelijke afbeelding kan ieder zijn eigen psychische reactie hebben.
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Een tweede richting neemt wel het uitgangspunt in de realiteit maar vanuit een
bepaalde opvatting van het geestelijk zijn van de voorgestelde wordt zijn afbeelding
geïdealiseerd. Het is de opvatting door Lessing in zijn Laokoon beschreven met de
woorden ‘denn obschon auch das Portät ein Ideal zuläszt, so musz doch die
Ahnlichkeit daruber herschen. Es ist das Ideal eines gewissen Menschen, nicht das
Ideal eines Menschen überhaupt.’ Als de voorgestelde drager is van een bepaalde
idee, belijder van een zekere wereldopvatting, kan zijn portret, vrijwel los van zijn
lijfelijke verschijning onder de handen van een kunstenaar die zijn opdracht begrijpt,
tot een monument van algemeen-menschelijke beteekenis worden.
Wil men voorbeelden dan is Is. Israëls een sterke representant van de eerste
richting. Isaäc geeft de directe impressie van de zoo levend voor hem staande figuur,
typisch van houding en gebaar. Zijn vader Josef Israels schiep in het portret van
Roelofs, diens burgerlijke verschijning om tot een figuur van patriarchale grootheid,
een treffend voorbeeld van de tweede richting. Natuurlijk zijn er geen scherpe
grenzen te trekken want het portret door Vincent d'un ami peintre, qui travaille comme
le rossignol chante gaat al naar de derde richting over. Ook het portret van Toorop
door Raedecker is uitgegroeid tot het beeld van een grooten Ziener. Het verst
verwijderde van der Leck zich van de realiteit in zijn portret van van Gogh, gebaseerd
op een zelfportret van Vincent, waar hij door de werking van blokjes grijs en kleur
het zuivere wezen en geestelijk sereene van Vincent in zijn hoogste momenten wil
uitdrukken. Hier is bijna geheel geabstraheerd van het lichamelijke om het spiritueele
streven als geestelijke essentie van dezen grooten mensch en kunstenaar lucide
uit te drukken. Maar hier zal voor vele op de zichtbare realiteit ingestelden de grens
overschreden zijn. Dezen zullen bezwaar maken een dergelijke uitbeelding nog als
portret te laten gelden en het liever een gemoedsreactie van van der Leck noemen.
Echter, en hier komen wij weer bij het uitgangspunt terug, wordt door hen te spoedig
vergeten, dat ook hun eigen voorstelling een reactie is geheel door hun
persoonlijkheid bepaald, en dat het feit, dat er meer menschen zijn die oordeelen
evenals zij, geen grond of bewijs is dat hun min of meer op elkaar gelijkende visie
‘de juiste’ is.
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Muziek en dans in manelicht
Door Hélène Swarth
Toen zag ik dalen van een marmren trap
Tot in een lusthof blank van manelicht
Een kinderstoet met stralend aangezicht,
In feestkleedij, met dansend vluggen stap.
Hoofsch bogen knapen, snel dan opgericht,
Met maagde' als bloemen handen vlechtend rap.
Eén gaf signaal met rhythmisch handgeklap
En 'k zag dien dans gelijk een schoon gedicht.
O mochten zoo mijn arme woorden zijn,
Als kindren mooi in paarlen maneglans,
In spel van gratie deinende op cadans
Melodisch teeder van viool en fluit,
Elk oor vertroostend met gewiekt geluid,
Elk hart verblijdend met hun beeldendans.
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de Groote Zorzi
Fragmenten (Slot)
Door C. en M. Scharten-Antink
Zevende hoofdstuk
III
DAGEN vol benauwenis bracht Zorzi door. Hij wilde het niet gelooven, hij kon het
niet dulden, dat Cecilia hem voor altijd ontgaan zou zijn. En toch moest hij wel
vaststellen bij zichzelven, dat hij door zijn driestheid elke mogelijkheid verspeeld
had, in haar huis nog langer te verkeeren. Het was de eerste nederlaag, die hij in
de liefde leed.
Maar was het een nederlaag? Gevoelde Cecilia niet méér voor hem dan zij
bekennen wilde, zelfs aan zichzelve? Hij dacht aan zijn San Giorgio, naakt tusschen
zijn spiegelbeelden. Dat schilderij had een triomf geheeten, en het was, voor hem,
een nederlaag geweest. Dit scheen een nederlaag, en was het misschien niet een
overwinning?
Maar als Cecilia van hem hield, dan móest hij haar toch veroveren kunnen? Hij
zag haar voor zich, haar overschoon gelaat, omkoesterd van die lieve, glanzende,
kastanjebruine haren! Een wonder waren zij hem van goddelijke natuur, tusschen
al het glimmende, geverfde blond van courtisanen en edelvrouwen. En binnen dat
even rossig bruin het blanke voorhoofd en de bezielde, azuren oogen, die zoo vaak
zich hadden geloken onder oogleden, gaaf als rozebladen. Op elke ontroering, die
haar adem sterker gaan deed, bewogen zacht de fijne neusvleugels. En onder de
korte bovenlip, die haar gelaat een bekoring te meer gaf, glimlachte die rozeroode
mond, zoo trotsch en toch zoo lief van lijnen, die mond, die hem verdwazen deed....
En o, de droom van een Godinne-lichaam, dat bij dit goddelijk gelaat behoorde....
Het was toch een onmogelijkheid, dat dit meisje, schooner dan een Venus, van
dien Freschi wezen zou? Had haar reine engelenstem, haar stralende ziel, zich niet
gegeven aan de zijne, in volle overgave? De gedachte aan het huwelijk met dien
ander folterde hem van uur tot uur. Wat kon hij uitdenken, om het te verhinderen?
Hij hardde het niet in huis en trok er op uit naar de ‘listoni’, de bekende
wandelpleinen der stad, en speurde er rond onder de vele daar paradeerende
vrouwen, of niet ergens haar lieve gestalte bewoog.... Hij wist niet, welk campo haar
voorkeur bezat.... En nergens kwam hij haar tegen.
Herhaaldelijk reeds, terwijl hij zat te droomen aan haar, had hij haar gelaat al
teekenend hervonden; het was hem zelfs gebeurd, dat hij, figuren trekkend zonder
zin, bladeren, arabesken, onwillens haar aanbeden wezen vanuit zijn ziel had
neergeschreven.
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In geen weken had hij meer gewerkt. Hij tilde de Drie Philosofen van den ezel, en
zocht zich een hoog en smal paneel, en bereidde het toe.
Hij ging haar schilderen; heel haar heerlijke verschijning ging hij de zijne maken,
ten voeten uit. Hij wist nog niet op welke wijze, in wat voor historie gevat, in welke
omgeving. Maar wel wist hij, dat hij haar niet tot zich nemen ging met zijn
schilderende handen, om met dat bezit verzadigd te zijn. Hij maakte dat schilderij
niet voor zich! Hij had de vage, dwaze hoop, dat hij er haarzelve mee veroveren
kon!
En hij zocht in zijn geheugen, welke figuur uit de fabelen der oudheid of uit de
heilige geschiedenissen Cecilia zou kunnen verbeelden in al haar fiere schoonheid.
Vele dagen lang stond het leege paneel op den ezel, alsof uit dien blanken afgrond
vanzelve haar verschijning opdoemen moest.
En op een morgen werd hij wakker en wist het. Zij zou Judith zijn, Judith, die
Holofernes doodde en zijn hoofd vertrad. Met die minnende aanklacht ging hij Cecilia
betooveren. Want had zij, in hun samenzang, zich niet met hem vereend, en had
zij hem niet vertrapt daarna?
Trotsch zou dit beeld zijn, en zoet en wreed, - zoo zoet en zoo wreed, dat zij den
aanblik niet zou kunnen verdragen.
En hij schetste haar jonkvrouwelijke gestalte voor een muurtje, waartegen hij twee
zware eike-stammen zette met enkel de onderste, struische takken boven haar
heen. Aan de rechterzijde was dat muurtje hooger; haar eene arm, met de sierlijk
afhangende hand, zou daarop leunen. De andere hield het rechtopstaande, zware
zwaard, dat den moord had volbracht. En op de aarde, in het gras, lag Holofernes'
afgeslagen hoofd. Zij keek ernaar, de oogen neer.... Het eene been, uit haar kleed
tevoorschijnkomend, vertrad het met den voet. - Zijn kop zou het niet wezen! Daartoe
kon hij zich niet vernederen. Maar zij, zij zou het zijn in heel haar wreede en liefelijke
schoonheid. Zij zou er staan op haren heuveltop met gansch de wereld in de diepte
achter zich.
En het schilderij groeide, en al schilderende werd hij met verteedering bewogen
over hare schoonheid, en een grenzenlooze vereering rees in hem op voor den adel
van haar wezen, zooals dat, uit zijn herinnering omhoog, te bloeien begon op het
doek.
En voor het eerst gevoelde hij, ook, meewarigheid....
Hoe anders werd zijn schilderij, dan hij gedacht had!
Hij had een kouden dageraad willen verbeelden, volgend op den nacht van den
moord, - en het werd een avondstond met teere, gele wolken langs het diafaanste
blauw, een gouden avond, die gansch het verre uitzicht over boomen, meer en
bergen zette in zijn diepen schijn.
Hij sierde haar lieve, eenvoudige haren met de kleine, blauw en gouden scarabee
van toen hij haar de eerste maal zag, en haar gewaad maakte hij
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lichtrood als dat, wat zij droeg, toen zij de eerste maal tezaam gezongen hadden.
Goudachtig glansde dat rood, waar het licht viel, als donker vuur gloeide het in de
plooien; en purper werd haar gordel, waarvan oranje franje afhing.
Zoo hulde hij haar in de zachte vlammen van zijn liefde, en daartegen deed hij
zingen het lichtend azuur van den steen in haar eenig, kruisvormig borstkleinood.
En gedurig, in de liefde-verteerde aandacht, waarmee hij schilderde, werd alles
aan haar schooner, en edeler, en liefelijker.
Hoevele teekeningen en verfschetsen maakte hij niet van haar zachte
meisjeshanden, vóór hij ze voltooide in het schilderij! Zóó luchtig rustten de tengere
vingers van de eene op het ijzeren zwaard-gevest, dat slechts een bovenaardsche
kracht hen tot een zoo vervaarlijke gewelddaad in staat kon hebben gesteld. De
andere, nederhangende, scheen 't been daaronder af te willen houden van zijn
meedoogenloos vertreden; en inderdaad de voet vertrad niet, gleed voorzichtig
langs Holofernes' hoofd, dat glimlachte in den dood.
En haar overschoon gelaat, het staarde naar dat hoofd terneder, bevangen in
een droeven droom.
..................................................................

Achtste hoofdstuk
I
Het achtste hoofdstuk vangt aan met een nieuw bezoek van den grijzen
veldheer Tuzio Costanzo, die vroeger hem de opdracht bezorgd had voor
het portret der Koningin van Cyprus.
In een hooggerugden armstoel zat hij neer, een monument.
‘Je hebt toen een mooi portret gemaakt,’ zei hij; ‘ik heb eer met je ingelegd. En
nu heb ik je noodig voor ons Castelfranco.’
Dan vertelde hij hem, dat hij voor zijn familie-kapel in de kerk van San Liberale
een Madonna wilde doen schilderen.... een Madonna met San Giorgio en San
Francesco. Hoe hij daar zoo toe gekomen was, zei hij niet.
Ook sprak hij over den veldtocht, dien de Republiek beraamde. Hijzelf was te
oud; maar zijn zoon Matteo, Zorzi kende hem, was nu een man van tweeëntwintig
jaar. Hij zou meegaan aan het hoofd van vijftig lansen....
Trotsch stond het gramme gelaat van den grijsaard, maar in zijn diepliggende
oogen, onder de grauwe brauwen, bleef een teederheid nalichten, toen hij
uitgesproken had.
‘Ik doe het graag,’ zei Zorzi, ‘een Madonna schilderen....’
Aanstonds had hij aan Cecilia gedacht, Cecilia, die de Madonna zou zijn!
‘En San Giorgio, en San Francesco....’ peinsde hij hardop.
‘San Giorgio, de hemelsche ridder,’ zei Tuzio, ‘de onoverwinnelijke, die het lichaam
beschermt.... en San Francesco, die over de ziel waakt....’
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Toen begreep Zorzi opeens, dat de oude vader dat schilderij begeerde ingevolge
een gelofte aan de Madonna en de twee Heiligen, opdat zij zijn geliefden, jongsten
zoon beveiligen mochten in den krijg.
Geen van beiden spraken zij het uit.
In een groote vervoering bleef Zorzi achter.
Cecilia als Madonna, het was een droom, die plotseling heel zijn wezen vervulde.
Hij zag haar op den hoogsten troon, waarop ooit eene Madonna verheven was.
Liefelijk zou haar gelaat zijn en droef, wegstarende over het jongetje op haar schoot.
Zorzi huiverde. Cecilia's kind! Cecilia's kind, dat van hem had kunnen zijn, als het
lot het anders had gewild. En hij nam zich voor, dat het slapen zou.
Nimmer was hij zoozeer bezeten geweest van de begeerte, trotsch en deemoedig
tegelijk, een schilderij te scheppen van onevenaardbare schoonheid, een stralenden
treurzang aan de geliefde vrouw, weggestorven uit zijn leven en als de Madonna
herleefd; een schilderij, waarin zijn aardsche smart zou worden opgelost in een
hemelsche harmonie.
Hij droomde van een gouden na-zomeravond, waarin zij peinzende zitten zou op
haar zeer hoogen troon. Aan hare voeten zouden de beide Heiligen waken, de
geharnaste, trouwe San Giorgio, dien hijzelf gelijken wilde, en de ontfermingrijke
San Francesco. En zoekende in zijn geest naar al wat aan zijn schepping een
zuiverder volmaaktheid geven kon, hervond hij, gelijk zoo vaak, de leeringen van
zijn ouden meester Giovanni Bellini. Hij hoorde hem weer vertellen over Antonello
da Messina, die, in geometrische figuren zijn gestalten vattende, des te schooner
ze leven deed, gelijk levend de muziek omhoogbloeit uit de strenge orde der maten.
Te weerszijden het voetstuk van een onbestijgbaren troon zouden San Giorgio
en San Francesco op hunne schouders de basis dragen van een rijzigen driehoek,
welks top door de Madonna-zelve werd gevuld; en boven haar nog uit zou recht de
troonrug in den hemel opgaan.
Achter dien troon, die in een afgeschutte en geplaveide ruimte geplaatst was, zou
ademloos een herfstelijk landschap wazen van dofgroene en roestbruine bosschages,
zonverschroeide, stille weilanden en de wijde rust van een teederblauw meer.
Vele schetsen maakte hij, waarin hij al rijker dezen aardschen hemel doordacht
en doortooide. Geen troon zou er zijn op de wereld, van welke Madonnamet-Heiligen
ook, zoo torenrank, zoo simpel en zoo rijk van kleuren. Rechtlijnig zou die steeds
ijler stijgen vanuit een breed, porfieren basement, langs een grijsmarmeren voetstuk,
tot de verhevenheid van den strak opstijgenden zetel. Geen enkel ornament mocht
van dien zetel den eenvoud breken. Alleen de gloed van kostelijk brokaat, - blauw
achter het hoofd der Heilige Maagd, en groen, afhangend over het grijze marmer,
vanonder den plooienval van haar warmrood kleed -, zou in een wonderdiep accoord
haar
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glorie zingen, vóór het herfstelijk avondgoud. van een verloren paradijs.
Hoeveel zorg, dagen en dagen lang, besteedde de groote Giorgione aan den
geblokt en vloer van grijze en ivoorwitte tegels, blond beschenen in het avondlicht.
Het bleekroode vaantje, aan San Giorgio's lans, bewegeloos afhangend in den
windloozen avond, schilderde hij met een nog gespannener begeerte naar het
wonder; en hoe lang verwijlde zijn geduldig penseel bij de twee vederfijne boompjes,
verrijzend uit het bruin gestruikte!
Reeds zat de Madonna op haren troon, doch als de schim nog van wat zij worden
zou. Een schroom hield hem ervan terug, de Maagd te schilderen, die in een sfeer
van goddelijkheid de kwelling zijner menschelijke smart zou moeten stillen, - de
Madonna, die Cecilia zou zijn.
Sinds dagen martelde hem een onvervulbare begeerte. Zoo hij Cecilia zelve, al
was het één enkele maal slechts, daar tegenover zich had kunnen doen neerzitten,
ten einde haar verschijning te verheerlijken op het doek! Hij wist, dat het niet kon,
en een jonge moeder van den Rialto zat voor hem, met over haar knieën de ampele,
lang afhangende, rozenroode mantel. Van het jongetje, dat zij had meegebracht,
maakte hij een aantal vluchtige teekeningen in rood krijt. Het goddelijk kind wilde
hij scheppen uit de geheime diepten zijner gepeinzen. En om de stilte hoorbaar te
maken, penseelde hij, fijntjes, in de verte van het weiland, twee geharnaste
soldeniertjes, één zittend en één staande, die in de kalmte van dat uur vertrouwelijk
bijeen waren.
Vaag wachtte nog altijd, in kleurloos licht-en-donker, Cecilia's droef gelaat. En
door zijn hopeloos verlangen sloop opnieuw de avontuurlijke mogelijkheid: zou niet
Cecilia te bewegen zijn, één enkelen morgen, als een allerlaatste gunst, voor hem
te poseeren? Waarom zou zij niet een peinzende Madonna willen wezen? Zou hij
haar durven schrijven?
Dan had hij een nieuwen inval. Hij ging een brief richten aan Vianello zelf, hem
vertellend van de vereerende opdracht van den vroegeren onderkoning van Cyprus,
Tuzio Costanzo. Misschien kon hij zijn ijdelheid vleien, zoo hij hem schreef, hoe zijn
nichtje aan den generaal en aan de kerk van Castelfranco een uitzonderlijke
hoffelijkheid zou kunnen bewijzen door ééne maal voor zijn Madonna te poseeren....
Hij schreef den brief, vol van een schijnbaar achteloozen zwier, en bracht hem
naar Vianello's huis.
Elk uur scheen hem van dan af zonder einde, elke dag een eeuwigheid. Hij ging
om door het vertrek, met in zijn hart de felle, flakkerende vlam van het verlangen.
Elke maal, dat stappen gingen langs het huis, schrok hij op. Hij beluisterde de
stemmen die voorbij woeien. Ademloos verwachtte hij soms het vreugdeschot van
den klopper op de deur.
Doch in de uren, dat zijn vervoering had uitgewoed, wist hij, dat zij nooit komen
zou.
..................................................................
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Negende hoofdstuk
I
Vroeg donker waren die winterdagen, en de koude striemde steeds scherper.
Zorzi was somber gestemd, maar zoolang het licht was, zocht hij heul in het werk.
En als de avond viel, liep hij, gehuld in zijn bontgevoerden mantel, met groote passen
den witten nacht door, God wist waarheen. Zachtjes kriepte de vervroren sneeuw
achter zijn passen, alsof hij iets achterliet in het duister.
En op een morgen, dat hij bezig was te schilderen aan een Christus, zittende op
het graf, stond daar op eenmaal Titiaan vóór hem. Met zijn donkere, welbewuste
stem zei de jongen, dat, sinds hij de Madonna van Castelfranco had gezien, zijn
eenig verlangen was, bij h e m te komen werken.
En Giorgione, getroffen door den mannelijken wil in dit jongensgelaat en den ernst
van zijn bewondering, gevoelde, dat een leerling als deze een ongekende verrijking
zijner dagen beteekenen zou; hij ervoer het tevens als iets, dat zoo wezen moest,
en hij was op het punt van ja te zeggen.
Doch dan dacht hij opeens aan den avond, dat Giambellino tot hem was gekomen,
- Giambellino, die zoo groot ging op zijn jongsten discipel. Hoe kon hij zijn ouden
meester het leed aandoen, dat zijn liefste scholier van hem wegliep?
Daarom antwoordde hij: ‘Als je zoo nu en dan eens wilt komen kijken hier, daar
heb ik niets op tegen. Maar blijf bij Giambellino, dat is beter.’
Titiaan, te trotsch om teleurstelling te toonen, hield niet aan.
‘Ik zou je portretten willen zien,’ zei hij alleen nog; ‘ze zeggen, dat je portretten
leven.’ Toen beloofde Zorzi: hij zou hem meenemen in de huizen zijner vrienden,
bij Contarini, bij Marcello; en misschien zou het mogelijk zijn, hem het conterfeitsel
te doen zien, dat hij eens maakte van Caterina Cornaro....
Gansch dien dag bleef hem een warmte bij over dit bezoek. Hij wist, dat deze
Titiaan, al had hij hem niet als leerling aangenomen, - en hij was blij, tot die weigering
de kracht te hebben gehad - reeds in den geest zijn volgeling was. En als een nevel
van licht vervulde hem het bewustzijn, dat het schoon is vóór te gaan.
Later op den middag daalden opnieuw de groote, pluizige vlokken. Het weer werd
zachter. En vóór Zorzi dien avond in slaap viel, hoorde hij het lekken van den dooi.
Midden in den nacht schrok hij wakker door klokgelui. Hij herkende het schelle
gebeier van San Luca en het bangelijk geklepel van San Bartolomeo. Plotseling
brak, vlak boven zijn hoofd, de toren van San Silvestro in vervaarlijk galmen los.
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Zorzi sprong zijn bed uit en gooide een luik open. Een rood schijnsel walmde aan
de lucht. Er was brand. Snel kleedde hij zich aan. Beneden langs de gracht
schreeuwden menschen elkaar de kwade mare toe. Andere klokken verwarden nog
meer het alarm, dat de stad verschrikte.
Met een davering door het huis sloeg de deur achter hem dicht en ijlings liep hij
in de richting van het Canal Grande. De smeltende sneeuw sopte rond zijn schoenen.
Dan zag hij, dat vlak achter de Rialto-brug het vuur den hemel inlaaide. Het was
het Duitsche Koopmanshuis, dat brandde, het groote Fondaco dei Tedeschi. De
vlammen joegen uit de bovenramen en uit het dak.
Van alle kanten spoedden gestalten nader. Bij den Rialto dromde het volk te hoop.
Midden op de brug stonden, in hun bontmantels gedoken, de Schepenen van den
Nacht en gaven hun bevelen. Mannen droegen emmers aan en koperen vaten vol
druipende sneeuw. Een troep Carnavalsgangers drong zich de volte door;
spookachtig in den rossen gloed was de onbewegelijke grijns van een masker.
De modderige kade werd volgestapeld met zakken en pakken en stukken huisraad,
die de Duitschers moeizaam naar buiten sleepten. De brand was ontstaan op een
vliering, werd er gezegd, waar bij heete komforen natte huiden waren gedroogd.
Een dier komforen zou voor den nacht niet gedoofd zijn.
Plotseling stortte met vervaarlijk gekraak een zoldering in. Zware balken, gloeiend
van roodgouden schilfers, trokken krom in den laaienden baaierd. Duitschers kwamen
jammerend en huilend de Rialto-brug op; zij hadden hun waren niet meer kunnen
redden.
Maar Zorzi doorvorschte het huiverend gewapper der ijle vlammen, rood en geel,
en flauwblauw en oranje. Hij snoof de brandlucht, en zijn geest proefde haar scherpe
bitterheid.
Heel den volgenden dag door brandde het Fondaco. Van tijd tot tijd hoorde Zorzi
in zijn winkel den doffen plof van het instorten der muren. Tegen de schemering
ging hij nog eens kijken.
Achter de als door een wonder gespaarde houten Rialto-brug rookte een bouwval.
Hoog op de brug stond hij en tuurde uit over de jammerlijke verwoesting, aangericht
door het schoonste en vervaarlijkste der elementen. Dan, een eindje van zich af,
zag hij opeens een jong vrouwtje staan, een rood en groen geblokt doekje om het
hoofd getrokken, een kleine hengselmand aan den arm. Een rond en bekommerd
gezichtje keek zijn kant uit. En opeens herkende hij haar.... Het was Maddalena!
Zijn eerste ingeving was, te doen, of hij haar niet gezien had en heen te gaan. Doch
op hetzelfde oogenblik scheen ook zij hem te herkennen; een verheugd lachje brak
door over haar zorgelijke trekken. Zorzi ging op haar toe.
‘Dag Zorzi,’ zei ze beschaamd.
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Ontroerd glimlachte haar kleine, roode mond tusschen de bleeke molligheid van
haar wangen. Haar bruine oogen blonken vochtig.
Het werd hem warm om het hart. De kleine Maddalena, een jonge vrouw nu. Al
de nietige, lieve vertrouwelijkheden, die hen verbonden hadden, den eersten tijd,
dat hij bij hen woonde, slopen hem plotseling de herinnering binnen.
‘Maddalena,’ zei hij, ‘wat een verrassing!’
Dankbaar zag ze hem aan.
Hij vroeg haar, hoe ze daar zoo kwam.... Ze had even uit gemoeten, zei ze, om
brood en eieren te halen....
‘Ik dacht, dat jullie verhuisd waren; ik heb je al die jaren nooit meer gezien.’
Maddalena was nog bleeker getrokken.
‘Wist je niet, dat mijn ouders dood zijn?’ vroeg ze zacht.
Toen herinnerde Zorzi zich, hoe zijn tante in Castelfranco hem eens verteld had,
dat haar zwager overleden was. Van haar zuster had ze toen niet gerept.
Het bleek, dat Maddalena reeds meer dan een jaar ook van moederskant wees
was. Ze hadden lang achter San Zaccaria gewoond, vertelde zij; dat was dichter bij
het Dogenpaleis geweest, voor haar vader.... haar vader was immers schrijver bij
den Grootkanselier geworden.... dat herinnerde Zorzi zich toch nog wel?.... en al
die narigheden met de Bank?.... arme vader! Vijf jaar later was hij gestorven. Moeder
en zij hadden het toen eigenlijk arm gehad.... eerst de eene lange ziekte, dan de
andere.... En nu was ze bij verwanten in de buurt van San Casciano.... dat was een
heel eind vandaar.... ze zou nooit zoo ver van huis zijn gegaan, als ze niet
nieuwsgierig was geweest naar den brand....
‘Dat die dáár nu goed voor moest wezen,’ besloot ze haar wat lang en triest
verhaal, ‘dat ik jou wéér zou zien....’
Zorzi glimlachte even om de klein-vrouwelijke berekening, dat heel het Duitsche
Koopmanshuis mocht afbranden, om hun ontmoeting mogelijk te maken. - Mooi
was ze niet, dacht hij, maar toch ook niet onbekoorlijk: dat kleine, roode mondje
tusschen die mollig-ronde wangen, dat eigenzinnig neusje, die vochtige oogen....
Arme, kleine Maddalena! En hij bracht haar naar huis.
Verteederde vertrouwelijkheid, dat was de diepste indruk, dien de wandeling door
den natten avond bij hem achterliet, - een weldadig gevoel iets te hebben
weergevonden, iets dat hij noodig had. Hij had niet kunnen laten haar te vragen, of
ze elkander gauw nog eens weer zouden zien....
..................................................................
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Zilvermeeuw
Door Jaap Moulijn
Een zilvermeeuw ligt aangereden, dood.
Ik vind een ring, geslagen om zijn poot.
Ik buk mij: - Helsingfors, - zoo lees ik zacht.
Jij hebt die ring van 't Noorden hier gebracht
naar Amsterdam, jij snelle zilvermeeuw,
dus snerpend heeft jou schelle, schrille schreeuw
van Finland af geklonken over 't land
van zee doorbroken. Over wadden, strand
en langs de branding klonk je vrijheidskreet,
die boven 't bulderen zich hooren deed.
Met duizend' andren trok je zuidwaarts mee
en zocht er voedsel langs de zilte zee
en zocht er zon en warmte op je tocht,
terwijl je krij schend om de vangsten vocht.
Dat jou, die in de wijde ruimten steeg,
dat jou de dood hier in zijn klauwen kreeg,
dat jij hier, kleine zwerver, die de zon
in zilver op je vleugels vangen kon,
den dood bij 't zoeken naar het Zuiden vond
en jij dit wreed gebeuren niet verstond,
is denkbaar, want zelfs menschlijk intellect,
dat innerlijk ook aldoor zuidwaarts trekt
of tracht te trekken, peilt het raadsel niet;
hier zijn wij één, 't ligt buiten ons gebied.
Hier zijn wij samen zwervers, zilvermeeuw,
zoo is 't reeds jaar na jaar en eeuw na eeuw.
Wij hebben allen onzen weg te gaan
en zullen het na dezen eerst verstaan.
Al vliegen wij door schaduw of in licht,
de dichte kimmen bieden weinig zicht.
Wij slaan het leven op een wiekslag door
en volgen achtereen hetzelfde spoor.
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Voorjaarskermis
Door Mary Dorna
EIGENLIJK was dat kermisje niet heelemaal een echte kermis, er waren alleen
maar oliebollen-kramen en draaimolens en nog iets onbereikbaars met poffertjes
en wafels - ik geloof, dat daar studenten en kantoorbedienden met dames
heengingen - in elk geval mannen met lange broeken en al oud. De oliebollen zonder
krenten en rozijnen kon ik soms zelf nog betalen - die kostten één cent. Voor de
groote bollen met alles erin hadt je jongens noodig en in 't bijzonder voor de
draaimolen. De jongens waren vreeselijk, maar ze hadden boekjes vol groene
kaartjes, die gemakkelijk zacht van een gaatjes-randje werden getrokken. Ineens
‘ging’ je dan met een jongen - 's ochtends om half negen stond hij al te wachten en
dan was er haast niet eens tijd voor oliebollen of draaimolens, en moest je den
heelen weg naar school naast hem loopen en je verveelde je dood erbij. Soms kreeg
je in het voorbijgaan toch nog een oliebol; als sneeuw werd de poeiersuiker erover
heen gestoven - het was een mooi gezicht. Maar de bol lag zwaar in je maag zoo
vroeg op den dag, het was er een voor vijf cent, dus heel groot en zwaar. Vaak hadt
je twee jongens, die elkaar liepen te stompen voor en langs je heen. Je kreeg
misdadige gedachten over diefstal uit overjassen van twee tienritten-boekjes - twintig
groene kaartjes, twintig toertjes. De jongens hadden rare stemmen en kleine donkere
gaatjes op hun neuzen. Ze spraken soms over dingen, die je niet begreep, en dan
hadden ze een gemeen soort lach met een knak erin, dof-zwaar en hoogpieperig
tegelijk - een rotlach.
Om twaalf uur stond er al weer een op je te wachten, doch dan kon je even
draaien. Er waren vriendinnetjes bij gekomen - ook met jongens - en het was voor
een oogenblik toch verrukkelijk: de geur van den draaimolen, het lawaai, de heerlijk
gekleurde rolletjes serpentines en het draaien zelf. Sommige jongens trokken de
kaartjes heel langzaam uit de rittenboekjes - later zag ik een naar soort getrouwde
mannen even zoo bedachtzaam hun chèquebonnen behandelen. Enkele jongens
gaven in goed vertrouwen een paar kaartjes tegelijk - dat waren de lui, die later
goedgaande aannemersbedrijven onder talrijke bittertjes zouden afwikkelen. Een
enkele gaf een heel boekje zoo maar - dat zou een grand-seigneur worden, die voor
een paar mooie oogen z'n heele vermogen er vlug door heen jaagt. Die van het
heele boekje zei ook iets aardigs over oogen en krullen, zoodat je voor je fatsoen
er niet met het heele boekje vandoor kon gaan. Maar je zat er toch leelijk aan vast
- je fantaseerde, hoe goddelijk je in je eentje met zoo'n heel boekje zou kunnen
optreden - je hadt alleen op een paard kunnen zitten, zonder het lastige gedrang
en gebots van die vreemde jongens tegen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

411
je aan. Bij een heel boekje ging de jongen op jouw paard meezitten - dat moest je
goedvinden, en meestal rook de jongen niet lekker zoo heel dichtbij, een beetje
naar melk en andere flauwe huisluchten. Je zou tien ritten achter elkaar op het paard
heel alleen kunnen rijden, wanneer je het boekje voor je zelf hadt gehad - je hadt
niemand op je paard erbij geduld.
Maar na vier uur dacht je dat ook al niet meer. Dan was er alleen nog de roes,
de heete onvergetelijke geur van zaagsel en stoom. Later merkte ik, dat de Metro
een beetje zoo ruikt. Om vier uur waren er ook altijd twee jongens samen - eigenlijk
waren twee jongens gemakkelijker dan één jongen. Ze hadden het druk met elkaar
te pesten, zoodat je alles meer genieten kon, dan wanneer één jongen in z'n eentje
aldoor tegen je praatte. Wanneer ze alleen waren vroegen ze, of je veel van ze hield
- het was een krankzinnige vraag - of wien je aardiger vond, den een of den ander.
Uit beleefdheid zei ik altijd: ‘Jou vind ik het aardigste’ - en soms gebeurde dan iets
ontzettends: in het nuchtere ochtendlicht van den volgenden dag kwamen ze met
z'n tweeën naar je toe en vroegen met strenge stemmen, bijna als leeraren, hoe
dat zat - ik had tegen allebei gezegd, dat ik ze het aardigste vond - ik was een
valsche meid, als dat zoo was. Wanneer ik me dan heelemaal geen raad meer wist,
holde ik zonder een woord te zeggen weg. Meestal kwam één van beiden wel terug
- de zwakkeling van de twee kwam bijna altijd terug. We vormden dan een vreemd
escorte den verderen duur van de kermis: ik met den zwakkeling voorop en de
kwaadaardige achter ons aan, valsch fluitend en een beetje tegen onze hielen
trappend. De zwakkeling was meestal nog leelijker dan de kwaadaardige, de
kwaadaardige bezat ook ruimere middelen om bollen en rittenboekjes te koopen.
Wanneer ik den zwakkeling dan maar vallen liet door den last, die het heele geval
me bezorgde, werden ze weer goed met elkaar. Gedurende de kermis liet je iemand
niet zoo vlug vallen, die je den toegang tot het paradijs mogelijk maakte, ook al had
hij dikke kuiten onder een te laag hangende broek en bolle oogen in een bol, bleek
gezicht. Doch op een keer gebeurde het onverwachte, de schok, waar je nooit mee
gerekend had. Vereend van zin en onuitstaanbaar luidruchtig kwamen de zwakkeling
en de kwaadaardige samen op me af met rittenboekjes in hun handen, de zwakkeling
een beetje achter de kwaadaardige aan: ‘twintig ritjes en geen een voor jou erbij,
valsch kreng’, zei de kwaadaardige, die oogen als kerven had, zoo klein en
diepliggend, en een ver vooruitstaande kin - het type, dat later als reklame voor
stetsonhoeden en smokings een veel gezocht schoonheidsideaal bleek te zijn - ‘we
hebben alle twee een ander meisje, veel mooier dan jij met je drukte en je valsche
kletspraatjes, vindt je ons nou nog allebei de aardigste?’ treiterde hij er valsch
achteraan, terwijl hij me probeerde na te spreken. Een oogenblik keek ik ze aan,
de bolle en de spieetoog, en ik dacht, wat zijn jullie leelijk en naar en gemeen - en
hoe gaat het nu met de kermis, ik moet de
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kermis hebben. Het eerste deel van mijn gedachtengang sprak ik uit: ‘Wat zijn jullie
leelijk en naar en gemeen - en jullie stinken,’ zei ik er ook nog bij in mijn machtelooze
woede, maar over de kermis zweeg ik. Ik hoorde nog een repliek, waar de woorden
‘valsche kat’ en ‘kale opschepster’ een soort recitatief van waren. Doch dat kon me
niets schelen. Over een paar dagen zou de kermis afgeloopen zijn en een heel jaar,
dat eeuwig duurde, zou komen - zonder serpentines, zonder heete verrukkelijke
walmen van bollen, zonder draaimolens, waar je je direct in voelde zweven - zoo,
wanneer je erin kwam. En de bolle met de spieetoog gingen triomfeerend vlak langs
je heen met twee gichelende meiden bij zich, die op de paarden zouden zitten, die
den geur zouden opsnuiven, den heeten meesleependen geur van zaagsel, stoom
en verrukking. - Niet naar huis gaan, dit om alles in de wereld niet, in de buurt van
de kermis blijven en den laatsten oliebol eten in je arme van alle vreugde verstoken
leven, den laatsten oliebol van één cent.
Bij die oliebollen-tent stond Davidje Waterman omzichtig en ernstig twee oliebollen
uit te zoeken, voor zich en zijn broertje Maxje, en vroeg toen, of ik met hem draaien
wilde en ook een bol wilde hebben. Het was heel schamel, om met Davidje Waterman
te gaan - hij was nog kleiner dan ik en kon niemand stompen, die me wat naars
deed. Hij had zachte roodbruine konijnen-oogen en vuurrood haar, zoo krankzinnig
rood als de pruik van een clown. Het haar vond ik wel mooi, omdat niemand het
zoo had en de heele klas er een beetje vroolijk door uitzag. Maar het broertje Maxje
was nogal erg. Het zat zoowat heelemaal in een grijzen omslagdoek met franje
gespeld, zoodat het leek, of het geen armpjes had, en werd door Davidje met
moederlijke zorg behandeld en van een schooltje gehaald en gebracht, waar het
denkelijk dan van z'n wikkeldoek bevrijd werd. Het eenige dat Davidje vergat of niet
voor noodig hield, was den neus van Maxje te snuiten; er hing altijd iets aan, waar
ik liever niet heen keek - het allerpijnlijkste vond ik, dat Maxje heel hard van tijd tot
tijd snoof, zijn tong langs z'n bovenlip liet gaan en dan met ontzettend welbehagen
het woord ‘zout’ zei. Wel had de zorgzame David ervoor gezorgd, dat zijn broertje
op de een of andere manier een luchtballon bij zich had - ik geloof aan het halsje
bevestigd. Nee, David Waterman had geen broertjes om eer mee te behalen. Doch
David zag er prettig smal en tenger uit, het was niet iemand, die tegen je aan zou
botsen, en je zou plaats genoeg hebben op één paard met de dunne David. Ik vroeg
hem, Maxje zijn neus schoon te maken, waarop David antwoordde: ‘Och, zoo'n klein
kind’, alsof kleinheid een verontschuldiging voor alle vuile neuzen ter wereld kon
zijn. - En het had nog alles een klein, vreedzaam feest kunnen worden; de muziek
was er weer en het warme lawaai, en David nam werkelijk heel weinig plaats in en
hij zei, dat ik net een prinses was - hij keek me zacht en overdreven bewonderend
met zijn rood-
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bruine konijnen-oogen aan. Het broertje Maxje had zijn oliebol op en stond nu
vereenzaamd in zijn grijze wollen oude-vrouwen-doek te brullen, dat het alles
overstemde - de muziek, het teedere compliment van David en het hoonende
getreiter van de bolle en de spieetoog met hun meiden. Ik beval: ‘Laat dat kind
ophouden, David, of breng hem weg, en sla die jongens met hun meiden dood.’ De
kleine David kon niets van dit alles klaar spelen. Hij keek me hulpeloos en dood-zielig
aan en vroeg me zacht, het kind toch te laten huilen en me van de jongens en
meiden niets aan te trekken - wat werkelijk heel verstandig geweest zou zijn. Maar
ik vond dit geen kermis meer met het aldoor harder blèrende Maxje, de te langzame
distributie van de ritjes en de ongewroken jongens met meiden. Wanneer er een
tehuis voor vondelingen in de buurt geweest zou zijn, had ik David bevolen Maxje
daar direct heen te brengen; de riem met het nikkelen beslag van het zeiltje, waar
ik m'n boeken in droeg, had me al eens eerder geholpen door er als een wilde mee
rond te zwaaien - en aldus meiden met jongens onschadelijk gemaakt, want die
riem kwam goed aan. Doch er was geen vondelingengesticht in de buurt en David
kwam trouw voor zijn broertje op: ‘Ik moet toch op hem passen,’ en weer zei hij
zacht en verontschuldigend: ‘Zoo'n klein kind.’ Het kleine kind was zoo plotseling
verstomd, toen David weer bij hem stond, of er een stop in hem was gestoken ter
wering van elk geluid - het snoof alleen weer, likte langs zijn lip en zei droomerig
‘zout’. ‘Misschien breng ik hem morgen niet mee,’ beloofde de zachte David met
het vlammenhaar en het teedere gemoed, en hij keek twijfelend van mij naar Maxje.
Maar ik wist, dat Maxje er altijd zou zijn - met franjedoek, gebrul en het vreeselijke
‘zout’.
Toen viel ik over de krukken. De eigenaar van de kruk riep: ‘Hallo, krullebol’,
inplaats van iets naars. Het was iemand met een lange broek, die me wel eens
toeknikte, wanneer ik voor straf op de mat in de schoolgang stond, en waar ik dan
eerbiedig ‘Dag, mijnheer’, tegen had gezegd - het was iemand, die het volgend jaar
student zou zijn, dus al oud. Ik zat aldoor nog in de laagste klasse wegens niet
meekunnen en gebrek aan vlijt. Hij stond naar de kermis te kijken, zooals ik nog
nooit iemand bij een kermis gezien had. Ik zag het door mijn tranen heen. Ik huilde
om de vreeselijke gebeurtenissen van dien dag - om den bolle en den spleetoog,
die ik niets gedaan had en die me zoo met hun meiden getreiterd hadden, omdat
David te klein was. Ik huilde om de kermis, die voorbij zou zijn, omdat Maxje blèrde
en een snotneus had - ik huilde, omdat ik diep medelijden met me zelf had en ik
niet meer op een paard zou zitten: ‘Echt, heusch niet, mijnheer, ik heb die rotjongens
niets gedaan, ik heb alleen gezegd, jóú vind ik de aardigste, omdat ze het vroegen,
en ze vroegen het alle twee, maar het zijn mispunten en David kan ze niets doen,
die durft niet, en zijn broertje heeft altijd een snotneus en hij schreeuwde de heele
draaimolen bijelkaar - ik
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kan er niet langer tegen, mijnheer.’ ‘Ik heet Tom,’ zei de mijnheer met een opvallend
aangename stem, ‘Tom van Compselaere - en hier is geld voor een rittenboekje en
dit is voor oliebollen, als je er nog trek in hebt. Ben jij dat kind, dat tegen den
Franschen leeraar gezegd heeft: ‘Je ruikt naar klare jenever?’ - Ja, dat had ik gezegd
en een brief naar huis gekregen, ‘maar hij rook wel naar jenever, is 't niet?’ - ‘En
ben jij het zelfde kind, dat zich op den grond laat rollen tusschen de banken, als je
geen zin meer hebt?’ informeerde hevig geïnteresseerd de mijnheer, die Tom heette.
- Ja, dat was ik, en dan sjorden ze allemaal aan me en er ging lekker een heelen
tijd mee voorbij.... In mijn hand lagen de sommen geld voor een paard alleen en
nog oliebollen. ‘Vindt je het niet naar, nu alleen in den draaimolen te gaan? - ìk kan
niet,’ zei Tom met een vreemd lachje, en hij tikte even op een kruk. Ik vertelde hem
haastig en opgewonden, hoe ik nu binnen zou komen, hoe er een paard zou zijn,
waar niemand anders dan ik alleen recht op zou hebben - alle ritten achterelkaar,
het stilstaan erbij inbegrepen - misschien zou er een schimmel vrij zijn. De bolle en
de spleetoog zouden barsten van nijd met hun rotmeiden, beeldde ik me - bij nader
inzien volkomen ongemotiveerd - in. Of ik dan om vijf uur misschien met hem wafels
ging eten, hij zou om vijf uur bij de wafelkraam op me wachten, dan zou ik hem
vertellen, hoe alles geweest was? ‘Goed, om vijf uur bij de wafelkraam,’ beloofde
ik - en in gedachte reed ik al op een schimmel, misschien zou ik voor de afwisseling
ook even een zwaan probeeren - ik hield van witte dieren....
De jongen, die nu de rittenboekjes verkocht, was naar mijn gevoel met een
uitgelezen smaak gekleed - een soort kleeding, die ik nog niet gezien had. Hij had
een zwarte, strak zittende trui aan met een hoogen tot de kin reikenden kraag. Bij
deze trui droeg hij een donkere manchester-broek. Zijn gezicht was volkomen gaaf,
zonder puisten, oneffenheden of verkeerde vouwen erin. Het was matbruin van
kleur, en eigenlijk had ik ook nog niet zulk een mooi gezicht gezien - behalve in de
gipszaal van het museum, waar ik wel eens teekenen mocht op vrije middagen. Die
jongen van de draaimolen had hetzelfde triomfant rustige van de Grieksche goden
en dan had hij nog oogen, goud-bruine glanzende oogen met dichte donkere
wimpers. En wanneer ooit één der Grieksche goden ter afwisseling van de vele
metamorphosen draaimolen-jongen was geworden, dan zou hij zóó aan en op de
rijdende caroussel gesprongen zijn - panterachtig, elegant, niet te vlug en niet te
langzaam met een prachtige, loome sierlijkheid. Hij vroeg als een gewoon iemand,
toen ik mijn rittenboekje wilde koopen: ‘Wil je een keer voor mij draaien?’ Hij deed
alles tegelijk: rittenboekjes verkoopen, orde bewaren, door ‘alla daar’ te zeggen, en
zich met mij bemoeien. Ik heb op den schimmel, den zwaan en in de schommels
gezeten. En aldoor draaide ik voor den jongen, die op een Griekschen god leek en
Carlo heette - en van
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wien alles was, de muziek, de serpentines, de onvergetelijke draaimolengeur, alle
dieren en de met rood pluche bekleede schommels erbij. Men beleeft maar enkele
oogenblikken van hoogste glorie in zijn leven - sommige menschen moeten er
beroemd voor zijn, anderen dronken, en enkelen verliefd. - Ik zat op den schimmel,
drie ritten achterelkaar, en de god, Carlo geheeten, gaf den bolle en den spleetoog
te verstaan, dat ze met hun meiden ophoepelen konden - ‘en kies in 't vervolg wat
knappers uit dan die stofdoeken,’ raadde Carlo den spleetoog en den bolle aan. En
hij stond met zijn scherpe kin vlak voor hun ordinaire laffe gezichten - precies als in
Nick Carter of op de film Het uur der Wrake of iets anders, waar het hard tegen hard
gaat, de edele overwint en de laffe en gemeene eerlijk hun welverdiende straf krijgen.
Carlo heette Carlo, omdat zijn moeder een Italiaansche was, en ik verwachtte
iets prachtigs te zien op moeder-gebied, een soort Venus van Milo met gouden
oorringen en een kleurigen doek om het hoofd. Doch denkelijk was Carlo een
ondergeschoven kind, want de moeder scheen al heel oud en had geen tanden
meer. Ze kwam van achter een stuk zeildoek te voorschijn - ik dacht, dat ze daar
had zitten tooveren of zoo iets - ik achtte alles mogelijk bij deze bijzondere menschen.
En er wáren groote mogelijkheden in deze familie. Er waren ten eerste al dertien
kinderen geweest, waarvan Carlo de jongste was en twee dood gevallen waren één bij een looping the loop en de andere bij een trapeze-act. De Italiaansche
moeder begon zacht te snikken en kwam met een map heerlijk fantastische foto's
aandragen: de doodgevallen broeders van Carlo waren in verschillende houdingen
bij de moeilijkste toeren gefotografeerd - zelfs de looping the loop stond erop, waar
de broer Giulio alleen maar in de lucht als een spartelende visch te herkennen was.
De broers hadden al snorretjes, zoodat ze als goden niet in aanmerking kwamen.
Sommige der zusters daarentegen waren in nauwsluitend tricot al weer een soort
fantasie-godinnen met sterren en bloemen in het haar en in de moeilijkste dans- en
acrobatiek-standen afgebeeld. Enkele hadden iets met Engelsche lords en Fransche
markiezen te maken. In 't geheel genomen schenen de dochters van deze familie
er beter aan toe te zijn dan de zonen. Afgezien van Carlo - die was er goed aan toe,
hoe dan ook, al stond hij de eene maand als uitroeper bij een
menschelijke-abnormaliteitentent en de andere maand maar doodgewoon als
bediende bij een tante, die poffertjes bakte. Carlo was een der Grieksche goden voor de afwisseling op aarde terug gekomen - bruin, glimlachend, zeker van zichzelf.
En later werd hij dan dompteur. Ik wist eerst niet, of dompteur iets bij de
abnormaliteiten of bij de poffertjes zou zijn - doch tijdens een der volgende Fransche
lessen op mijn vreeselijke school was ik de eenige die wist, dat dompteur
dierentemmer beteekende, en ik keek vol verachting den leeraar en de andere
mispunten aan, die zoo verwonderd waren, dat ik plotseling een goed antwoord gaf.
Carlo heeft me dan nog naar huis gebracht en mijn naam en adres
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op een papiertje gekrabbeld - hij kon ternauwernood schrijven, Carlo - zou ooit een
der Grieksche goden de kunst van schrijven machtig geweest zijn? Heelemaal naar
huis bracht hij me natuurlijk niet - hij begreep wel, dat ze het thuis niet goed vonden,
en speelsch lachend trok hij even mijn hoofd tegen zijn donkere hooggesloten trui
aan, die naar alle kermissen en alle caroussels van de wereld rook.
Er komt altijd een volgende ochtend - volgens ijzeren wetten van zon, maan,
sterren en een door de menschen vastgestelden tijd komt er een ochtend met een
klok, waar het half negen op is en die iets met plicht en dingen, die men niet graag
doet, te maken heeft. In dezen ochtend stond als het Noodlot zelf Tom van
Compselaere ineens voor me - de volkomen vergeten Tom, Tom met de krukken.
De krukken waren juist dezen ochtend zoo opvallend aan hem: hij leunde er zwaar
op - geheel naar voren gebogen. En hij was erg buiten adem en bezweet, de
gewoonlijk zoo rustige Tom, die anders steeds nog in een goede houding trots zijn
krukken liep. ‘Je moet niet naar school gaan,’ zei hij haastig, ‘in geen geval - er
wordt afschuwelijk over je gesproken, die Zigeuner, weet je.’ Plotseling zag ik den
seconden-flits terug, waarin de bolle- en de spieetoog-gezichten me door haat en
woede en nog iets verwrongen aangestaard hadden, toen zij met hun meiden door
Carlo van de draaimolen verdreven werden. ‘Mag jij zoo maar wegblijven?’ vroeg
ik Tom, om iets te zeggen, en ook wel, omdat het me bezig hield - ìk bleef vaak zoo
maar weg en mocht dat volstrekt niet. ‘Ik mag alles,’ zei Tom - en hij zei het heel
anders, dan ik het gejuicht zou hebben - ‘er is niets, wat ik niet doen mag,’ voegde
hij er bitter bij. ‘Nou, dat is toch zeker fijn,’ antwoordde ik tactloos en verstrooid en
het ook meenend - ‘wat is er met een Zigeuner?’ - Ik liep aldoor een paar passen
heen en terug als een vlugge hond, die geduldig telkens z'n meester opwacht - zoo
langzaam moest Tom loopen. ‘Laten we maar naar die tent gaan, waar je me gisteren
voor niets hebt laten wachten, weet je wel - bij de wafels?’ stelde hij doodvermoeid
en oneindig treurig voor. Het was koud, er was wind, er was een bleeke zon - het
was voorjaar. Kermis was er zoowat niet op dat vroeg-trieste schooluur - alles zat
dicht of werd inelkaar gezet, en in de wafelkraam stonden enkel een paar mannen
bier te drinken - het rook er nieteens meer naar iets lekkers - alleen naar koude
sigaren en dof pluche. Even beleefde ik nog met intense belangstelling het heuglijke
feit, dat er slechts voor ons beiden wafels gebakken werden - eigenlijk alleen voor
mij - want Tom gaf niet om wafels. ‘Nu niet meer,’ zei hij met nadruk. Ik reageerde
nauwelijks op het zacht verwijt, want de wafels namen mijn heele aandacht in beslag.
Ik kreeg ze met suiker en al bestrooid en even was de geur er ook weer. Even was
alles verrukkelijk - het ongewone uur, de pluche banken en de brosse wafels....
Maar er zou nu een oploop zijn, een heele rel stond bij de school me op te wachten,
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joelend en gemeen schreeuwend: ‘Scharesliepmeid, spullemansgek’ en nog veel
onaangenamer dingen. ‘Nog erger, wat dan?’ informeerde ik gretig nieuwsgierig,
nu ik veilig voor de beschimpingen uit de buurt zat, ‘zeg het maar gerust.’ ‘Nee, ik
zeg het niet - waarom ben je niet bij dat aardige roode jongetje gebleven? - hij werd
zoo getreiterd met je en staat aldoor te huilen,’ vroeg Tom, zonder in te gaan op
mijn vurige belangstelling ten opzichte van de scheldwoorden en benamingen, die
nu prettig een eind in de verte over mijn hoofd wegdwarrelden. ‘Ik heb je toch al van
dien snotneus verteld,’ antwoordde ik ongeduldig en vaag, ‘en het is geen Zigeuner,
het is een dompteur en hij lijkt op Antinus,’ met den klemtoon op de beide laatste
lettergrepen, daar ik dien naam als een klassieke variatie op het Hollandsche Tinus
beschouwde - ‘Antinous,’ verbeterde Tom me, ‘hoe weet je dat van Antinous?’ - ‘O,
ik weet alles van ze,’ beweerde ik met eenige overdrijving en alsof ik familie was
van alle Olympische en andere goden, ‘ze zijn mooi, ze staan in het museum in
gips, maar gisteren op de kermis in een trui - en hij heet Carlo. Je hoort en je voelt
hem niet loopen, als hij naast je gaat, zoo licht loopt hij - ik geloof op
gymnastiekschoentjes of zoo iets.’ - ‘Nee, op trijpen pantoffels, een klein eindje ben
ik nog achter jullie aangegaan, nadat je me zoo lang hadt laten wachten,’ Tom's
gezicht was doodsbleek geworden, - ‘toen kon ik niet verder, begrijp je - Antinous
op trijpen pantoffels en jij, jullie liepen beide heel licht en heel vlug.’
Er zijn dagen, dat alles hetzelfde is en men niets nieuws of interessants ontdekt,
niets vroolijks, niets dood-treurigs, niets om te juichen, niets waar je oneindig lang
om moet huilen - de pa- en moe-dagen noemde ik ze in dien tijd: er gebeurde niets,
dan wat straf, wat gezeur en wat verveling - ontbijt, twaalfuurtje en middageten. En plotseling, in een paar dagen, ontdek je alles - de doorsnee gemeenheid, den
triomf, de schoonheid en het geluk - en het bittere vreeselijke ongeluk. Ik had er
nooit aan gedacht, dat Tom ongelukkig kon zijn. Ik wilde graag ziek zijn, om van
alles af te zijn en pleizierig in bed te liggen of, als Tom, met uiterste hoffelijkheid
door iedereen behandeld te worden en bovendien nog om vier uur met een prachtig
rijtuig van school afgehaald te worden - een rijtuig met een heerlijk kastanjeglanzend
paard ervoor. Ik ontdekte nog meer: ook Tom was mooi - en ik zei het hem direct anders mooi dan Carlo; ik ging lang op het onderwerp in, ik ging lang op alle
mogelijke dingen in, de krukken, de schoonheid, het kastanje-kleurig paard, de vieze
gezichten van den bolle en den spleet-oog - slagers-gezichten noemde ik ze - en
weer op de bijzonder fijne gelaatstrekken van Tom - ‘en je handen zijn prachtig,’
besloot ik mijn verward en opgewonden betoog, ‘en je bent ook een ridder, omdat
je helpen wilt.’ - ‘Ja, Tom zou het heele zootje onder handen nemen, ik kon 's
middags gerust naar school gaan, naar hem hoorden ze wel - ja, een ridder was hij
- maar dan een ridder van de treurige figuur. Ik verstond den ridder ‘met’
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het treurige figuur - en in mijn dankbaarheid en medelijden pakte ik zijn slanke lange
hand en ik zei nog heel veel, dronken van opwinding en geestdrift en alles, wat in
die paar dagen over me losgebroken was. Eigenlijk hield ik maar van twee soorten
menschen, legde ik hem uit: het soort Carlo, dat heelemaal gelukkig en dierentemmer
was - en het soort Tom, dat heelemaal ongelukkig en ridder was. En dan was er
nog een klein zielig soortje, dat ik ook wel mocht, het soortje David, dat een beetje
gelukkig, een beetje ongelukkig en een beetje ridderlijk was. De anderen waren de
slagers- en de pa- en moe-soorten. - Gelukkig lachte Tom nu weer, en de wafelkraam
werd allengs voller en voller en de eene wafel van Tom kreeg ik er ook nog bij. En
ik beloofde Tom tegen David een beetje vriendelijk te zijn, al had zijn broertje een
vuilen neus - dat hadden die kleine kinderen nu eenmaal, zei Tom. En Tom zou
alles met de slagers- en de pa- en moe-soorten voor me in orde maken, wanneer
ik hem beloven wilde, in 's hemelsnaam niet meer met mijn riem in het rond te slaan
- dien met nikkel beslagen riem. Dat stond zoo verschrikkelijk, vond Tom en hij
herhaalde glimlachend in zich zelf ‘de slagers- en de pa- en moe-soorten....’
Gelukkig, dat ik dit maar gezegd had, iets waar Tom om lachen moest - want,
toen er nog geregeld prachtige ansichtkaarten voor me kwamen, heerlijke
meisjeskoppen met echte steentjes in het haar en op den laag uitgesneden boezem,
ansichtkaarten met ‘U Carlo’ erop, werd Tom in een wagen gereden - niet in het
rijtuig met het mooie paard ervoor, maar in een ziekenwagen met een statigen
knecht erachter. Davidje en ik groetten schuw. Tom keek, alsof hij ons al haast niet
meer herkende, dan knikte hij ons toe met een vaag glimlachje - hij had oogen als
uit een andere verre wereld.... En tot mijn schande moet ik bekennen, dat ik er nog
op lette, hoe Davidje's broer Maxje zijn slechte gewoonte van het opsnuiven niet
had kunnen afleggen.
Lang - jaren lang daarna - bleef ik nog steeds het onderwerp van een legende,
een vreemde gevaarlijke geschiedenis, die ik in mijn prille jeugd met een
Italiaanschen beeldjes-koopman en een manken baron gehad zou hebben.
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Het gevleugelde woord
Door Melis Stoke
Bij de ontbinding van de Weensche Vereeniging van letterkundigen en
de arrestatie van den voorzitter.
Hoog over de gestelde grenzen en óver menschelijken tijd
rijst het gewiekte woord der Grooten op krachten der onsterfelijkheid.
En hoe men 't smoort en straf beteugelt,
of voor een spanne tijds ontvleugelt,
het leeft.... De aarde moge het binden.... de vrije hemel is te wijd....!
Ook onbeschermd door menschenwetten, blijft het gesproken woord, en leeft,
al smoorde men den mond Desgenen die 't eenmaal uitgesproken heeft.
De mensch moog zijn systemen bouwen
in 't tijdelijke zelf-vertrouwen
dat machtsvertoon, luidruchtig pralen en kracht uit angst-verwekken geeft.
Zij die de woorden trouw bewaren, al werden die ook niet verstaan,
zijn voor den machts-stroom vol gevaren, op het bevel uiteen-gegaan,
maar dragen in hun vrije harten
het Woord, dat het bevel blijft tarten,
en, boven vlaggen, monumenten en krijgsgehuil zal voortbestaan.
Ze dragen 't naar een generatie die - óver grenzen van den tijd onzichtbaar wacht.... en 't op zal nemen en 't dragen door de eeuwigheid,
waar 't machtig, door geen mensch beteugeld,
in 't trouwe blauw des hemels vleugelt,
den mensch, en al zijn angstig wanen, en al zijn euvelmoed ten spijt....
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De misdaad
Door P. Hoogenboom
I
TOEN ze waren verhuisd uit de Zoutsteeg naar Tuinoord, voelden ze zich onwennig.
De dokter kon bij hoog en bij laag beweren, dat het beter was voor Sjeffie, en dat
ze d'r allemaal van zouden opknappen, maar bevallen dee 't ze niet. Ze verlangde
met 'n dof heimwee naar het oude huis, de ouwe stank, de ouwe buren. Ze wisten
wel dat de buren hier - de nette arbeidersburen, al waren ze net zogoed arm en
zonder centen - hen schorum vonden. De kinderen van de buurt vertikten het om
te spelen met Henkie en Sefietje (Kees, de oudste, had gauw genoeg zijn ouwe
kornuiten van de binnenstad weer opgezocht); en de vrouwen praatten maar liever
niet met vrouw Jaspers, al bleef die ook de hele dag lui in de deur hangen, met
schijnbaar slaperige vijandigheid het leven in de buurt beogend, zoekend naar een
rel, bereid tot alle laster. Maar de buurt leverde geen stof op.... De straat was breed,
je overburen kende je nauwelijks, en mensen van vier huizen verder waren
vreemden. Er spande zich een cirkeltje van zwijgende vijandigheid om het
schorumgezin, dat het huis liet vervuilen, waar de kinderen straatschenders waren,
waar de vader een kankerende niksnut was, die zich nog graag bezoop ook, en de
moeder een vies wijf. Uit protest werden de Jaspersen nog eens zo vies en
schreeuwerig, en de zuster van het Consultatiebureau, die eens in de week kwam
om te controleren, hoe 't met Sjeffie was, en of de voorschriften werden opgevolgd,
ging elke keer wanhopiger weg.
Sjeffie was er ook ongedurig onder. Hij was, van alle stroppen van vader Jaspers,
de grootste. Jaspers had gevloekt in zichzelf, iedere keer als 't weer ‘zover’ was.
Hij had 't gevoel, dat de menselijke voortplanting er alleen was om hem te pesten.
Hij had zich erover geërgerd dat zijn kinderen naar zijn voorbeeld opgroeiden tot
deugnieten, en hij had de schuld ervan op zijn vrouw proberen te gooien. Maar dan
was hij aan geen goed adres geweest, want vrouw Jaspers was in ruzie tegen twee
kerels opgewassen, en zo had hij zich langzamerhand in zijn lot geschikt, had de
dingen hun beloop gelaten, en was na vier jaren werkloosheid een stille kankeraar
geworden, die zich tot de avond schuil hield in het donker kamertje, en 's avonds
met vrienden vertier zocht bij een veel te dure borrel. Ook voor hem was de overgang
onwelkom, naar deze buurt waar iedereen je nakeek als je wegging of thuiskwam
en de kinderen al gauw waren begonnen hem na te jouwen. 't Was allemaal de
schuld van Sjeffie, die t.b.c. had en maar beter gauw dood kon gaan dan dat je
moeite dee hem in 't leven te houden.
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Hij was negen jaar en had al meer gegapt dan de groten met elkaar. Op z'n magere
lijf stond een groot, scheef, geel oudemannetjeshoofd met pluizig grijsblond haar.
Zijn muizenogen glipten schuw en listig heen en weer in z'n oogspleetjes, z'n venijnig
neusje bewoog als dat van 'n ruikend konijn en zijn mond was een bloedeloze scheur
in zijn bleek gezicht.
Sjeffie had het meest van allemaal een hekel aan het nieuwe huis. Vroeger in de
Zoutsteeg, had-ie makkelijk weg kunnen sluipen, de vrije straat op. Hier konden ze
'm opsluiten op een kamer, boven, waar hij in bed moest blijven, en veel meer
voelde, dat-ie ziek was en hoestte, met een scherpe ouwemannetjeshoest, die zeer
dee door heel zijn lijf.
En zo gebeurde het op een dag, dat het heimwee het gezin Jaspers te sterk werd,
en ze terugtrokken naar d'r ouwe huis, waar een bordje prijkte boven de deur:
O n b e w o o n b a a r V e r k l a a r d e W o n i n g , en waar in die tussentijd nog
niemand had willen intrekken.
Sjeffie had zijn vrijheid terug. Als moeder keef met buurvrouwen of urenlang te
kletsen stond, sloop hij de deur uit, schooierde hij over straat, altijd alleen, als een
lichtschuw dier voortschuifelend langs de huizen, soms een appel gappend bij een
groentewinkel, soms iets kostbaarders, dat hij kwijt kon voor een paar centen bij
rooie Piet - tot een ondragelijke moeheid en de benauwde hoest, verergerd door
het roken van veel cigaretteneindjes, hem terugdreven naar de donkere bedstee in
het achterkamertje, waar zijn vader noch zijn heengaan, noch zijn thuiskomen
scheen op te merken.
Tot dokter Van Zwieten het nodig vond in te grijpen. Hij meende nog steeds dat
een verandering van omgeving bij Sjeffie wonderen zou doen. Het verhuis-experiment
was mislukt; nu trachtte hij een plaats te vinden voor hem in een sanatorium, wat
hem ook lukte. Zijn voorstel om de kleine jongen erheen te sturen, stuitte bij het
gezin Jaspers op dezelfde onberedeneerde tegenzin als het verhuisplan. Om Sjeffie
gaven ze niet veel, maar ze konden niet met de gedachte vertrouwd raken, dat een
van hen zou weggaan naar die ‘andere wereld’. Er bestond bij hen, als bij alle
steegbewoners, een onuitgesproken geloof in een wereld, waar zij buiten stonden,
waaraan zij geen deel mochten hebben. Dat was de wereld van de nette mensen,
die behoorlijke kleren droegen en een geregeld leven leidden. Zij zagen onder die
mensen niet veel verschil. Behalve de fabelachtig rijken, die op villa's woonden,
was alles één pot nat: dokters, schoolmeesters, vaste arbeiders uit de betere wijken
- ze waren de andere, welvarende wereld, die ze haatten, verachtten en vreesden.
Zij zelf waren het klusje uitschot, het zoodje, dat samenspoelde in de goten, waarop
ze waarachtig nog nette blauwe bordjes hadden gespijkerd met namen als
‘Zoutsteeg’; daar woonde Joost de Fietel van het draaiorgel met een houten poot,
met zijn zoon Freek, die scheef liep en belachelijk lange armen had van het draaien
aan de slinger, daar was Rooie Piet met zijn luizige baard als uitgeplozen touw, en
vrouw Stek, die ver-
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dachte praktijken uitoefende en met de zedenpolitie overhoop lag, met haar zoon
Arend, die al verscheidene malen gezeten had en in verbinding stond met zware
jongens uit Rotterdam - Arend, die met een scheve pet, 'n link smoelwerk en brutale
manieren alle meiden 't hoofd op hol maakte.... En ginds de andere wereld, die
eensgezind, helder en fatsoenlijk stond tegenover hen, het schorum, bijeengedreven
in de goot, die ze ‘Zoutsteeg’ noemden.
Aan die wereld zouen ze Sjeffie af moeten staan; en hoewel ze om hem niet zo
bekommerd waren - in d'r hart misschien zelfs blij, dat ze 'm met ere kwijt zouden
zijn - het scheen hun toch, dat daarmee de ‘andere wereld’ opnieuw dreigde met
meedogenloos licht in hun duister bestaan. Maar ze zouden eraan moeten geloven:
tegen dokter Van Zwieten kon je niet op; die zou er desnoods de politie bij hebben
geroepen.
De dag, voordat hij weg zou moeten, kneep Sjeffie er stilletjes tussenuit. Hij had
geen deel genomen aan de ruzie-achtige gesprekken tusschen zijn ouders en de
dokter. Hij had zwijgend, met de wantrouwige blik van een bang dier toegekeken;
zijn spleetmond had vreemde beweginkjes gemaakt, z'n handen hadden als magere
klauwtjes gegraaid in de oude deken. Met schuw knipperende oogjes had hij gekeken
in het brilgeschitter voor dokters ogen, toen die hem vroeg, of hij 't niet prettig vond
weg te gaan, en niets gezegd. De dokter had hem verteld van heldere bedden,
zonlicht, aardige zusters, in de verwachting, dat dit de zaak aantrekkelijk zou maken
voor zijn patient. Maar het had alleen maar angst wakker geroepen in de nachtelijke
ziel van de kleine duisterling.
Het rottende zoekt de duisternis. Diepste grond van de haat tegen de andere
wereld in het slop is schaamte. Zij zijn weerloos tegen hun armzaligheid, tegen de
stinkende armoe. En zo viel in de ziel van de kleine jongen een angst, die hem
doorschokte en wakker hield, elke nacht urenlang. Dan droomde hij van overheldere
grote zalen met grote witte mensen, die om hem bewogen en naar hem keken met
koele, starre ogen, hem dreigden en trapten. Eéns had een politieagent hem een
trap gegeven, toen hij appels gapte van een marktstalletje. De brede,
hardgeschoende voet was boven hem geweest en was hard neergebotst tegen zijn
magere borst. Hij droomde dag en nacht van dokters in witte jassen, die om hem
lachten en meedogenloos naar hem trapten met zwarte schoenen.
Vrijdag had hij weggemoeten; Donderdag ging hij er vandoor. Hij sliep 's nachts
onder de Wijnbrug, tussen hondedrek en nattigheid, in een gure motregenwind. De
volgende dag vond een politieagent hem en werd hij gebracht naar het huis van
dokter Van Zwieten.

II
Dr. van Zwieten had zich het lot van Cornelis Jaspers, bijgenaamd en meer bekend
als Sjeffie, bijzonder aangetrokken. Van het begin af, dat een
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meelijdende buurvrouw hem had meegenomen naar het Consultatie-bureau, omdat
het wurm altijd zo hoestte, had hij er zich over verwonderd, dat dit armzalig wezen
in leven bleef en zich blijkbaar niet eens ziek genoeg voelde om stil in een hoek
weg te teren. De rechterlong was geheel aangetast; het proces was in volle gang
en het weerstands vermogen van het nauwelijks ontwikkelde lichaam leek miniem.
Het scheen, of het dwaas-grote hoofd een energie uitstraalde, die het lijf belette
dood te gaan en het leven aan de gang hield, hoe droevig het er ook mee gesteld
was.
Sjeffie leek de jonge dokter het symbool van alle menselijke ellende en armoe.
De aanblik van de kleine jongen pijnigde hem, maakte een onrust in hem wakker
en bracht hem in conflict met alles wat in de wereld mooi was. Misschien was het
wel om zijn eigen geweten te sussen, dat hij zich zoveel van deze éne patiënt
aantrok; misschien ook vond hij een geheim genoegen in de pijn, die het hem deed
deze verschoppeling te aanschouwen; maar hoe het ook zij - in zijn hoofd zette zich
de koppige gedachte vast, dat het zijn plicht was Sjeffie Jaspers te redden. Hij had
al gemeend een eind op de goede weg te zijn, toen hij de familie uit het oude krot
verdreven en in een heldere woning had ondergebracht, en niet begrijpend had hij
moeten berusten in de sombere drift, die de verstokte slopbewoners terugdreef naar
hun vuil en duister. Hij had erover gepraat met zuster Boers, een kloeke, in het vak
vergrijsde vrouw, die in haar hart de jonge idealist uitlachte, maar toch teveel
sympathie had met de onvermoeibare ijver voor zijn misdeelde zieken, om hem dat
te laten merken. Voor haar was het geval Jaspers een uitgemaakte zaak. In haar
lange praktijk had ze er teveel zó meegemaakt, teveel tegronde zien gaan, te bitter
de ongeneeslijke ellende van de paupers van de binnenstad gevoeld om nog illusies
te hebben. En toen Dr. Van Zwieten kwam met het plan, Sjeffie naar een sanatorium
te sturen, had ze niet kunnen nalaten haar twijfel te tonen. Maar hij hield vast; in
een kindersanatorium kon hij geen plaats vinden; maar in een groot volkssanatorium,
dat om zijn leiding uitstekend bekend stond, kon Sjeffie komen.
Toch - hoewel hij tevreden was met wat hij bereikt had, bleef een onuitgesproken
twijfel hem kwellen. Hij had de angst en de vijandigheid gezien in de ogen van het
kind, toen hij hem vertelde wat er gebeuren zou, en de plotselinge vlucht van huis
had hem geschokt. Daar kwam nog bij, dat de lichamelijke toestand van de jongen
er niet beter op was geworden, vooral na die nacht buiten. Toen hij door de politie
die Vrijdag was gevonden, en er toch geen sprake meer van kon zijn hem nog
dezelfde dag weg te zenden, besloot hij hem maar bij zichzelf aan huis te houden
om hem dan Zaterdagmorgen met zuster Boers te laten vertrekken. Zo begon
Sjeffie's leven in de andere wereld met de grote verschrikking van het doktershuis.
Hij durfde niet te schreeuwen of zich te verzetten, toen hij de grote voor-
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deur werd ingedragen. Zwaar woog nog in hem de angst voor de politieagent, die
hem had meegenomen naar het bureau, de grote, sombere man, die niets had
gezegd, maar wiens verschijning in zijn knopenglinsterende blauwe uniform de
grootste verschrikking in zich droeg, die zijn kleine roversziel kende. Politie - ‘tuut’
- dat was de waarschuwingskreet voor het gevaar. Dat had op hem en de andere
boefjes de uitwerking als de verschijning van een sperwer boven een troep mussen.
Zelfs als in de buurt de kinderen bezig waren met een onschuldig spel, was het
woord ‘tuut’ voldoende om hen schuw te maken en te verstrooien. De tuut was zijn
grote natuurlijke vijand - en toen hij, ontwakend tussen het vuil en de plassen onder
de Wijnbrug de tuut over zich gebogen zag, waren zijn ogen opgevlamd in dierlijke
angsthaat, die dof was weggevloeid, toen de agent, reeds over het geval ingelicht,
hem had opgetild en meegenomen. Hij moest het kind dragen, omdat het niet lopen
kon of wilde. Het was een zielige vertoning geweest: het verwaarloosde wezen met
slap bengelende beentjes, het grote, asbleke hoofd neergedoken tussen de spitse
schouders, op de arm van de forse agent - en de mensen hadden hen nagekeken,
half spottend, half met medelij....
Maar het hart van Sjeffie had geklopt met koortsige snelheid, de hele tocht door,
en die uren, dat hij had moeten wachten op het politiebureau, en opnieuw bij de
tocht naar het huis van de dokter op de arm van een andere agent.... Ze waren niet
onvriendelijk voor hem geweest, maar niemand had kunnen dringen door de
glasharde wand van angst om dit schamele leven, en hoofdschuddend hadden ze
erover gepraat, getroffen door een vreemd gevoel van onbehaaglijkheid, dat ze
evenwel spoedig vergaten.
Nu zat hij in een vreemde witte kamer, met een grote witte bak aan de kant, vol
zacht dampend water, met grote witte doeken en witte stoelen en dingen onbekend,
en tegenover hem zuster Boers, een van de weinige mensen voor wie hij niet
helemáál meer bang was, hoewel hem ook tegenover haar zijn schuw stilzwijgen
zelden verliet. Er was een gevoelloosheid over hem gekomen - de heftige emoties
van de morgen hadden hem weerloos gemaakt. Even nog brandde zijn angst op,
toen de verpleegster hem in het water zette, maar weldadig verdovend sloeg de
warmte om zijn kleine lijf - het was voor de eerste maal in zijn leven, dat hij iets
voelde wat zo geheel weldadig was - en hoewel het wassen van de zuster hem
weer hinderde, zakte toch dadelijk een grote moeheid over hem, zodat hij niet eens
meer voelde hoe ze hem afdroogde, kleedde in schone witte kleren en naar een
klein wit bed bracht, op een heldere kamer. Even bleef ze op hem neerzien;
wonderlijk-lelijk lag het scheve hoofd op het kussen. De eeuwenoude moede
kindermond was half opengezakt, de adem piepte zachtjes door zijn luchtpijp. Waar
hij lag was het dek nauwelijks gewelfd. Dr. van Zwieten kwam binnen en keek naar
hem met een lange, zwijgende blik - zuster Boers
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zag hem aan en schudde het hoofd met een glimlach, die wijs en zorgelijk was.
Maar wrevelig wendde hij zich af.
's Avonds bracht hij hem eten. De jongen was wakker en lag met wijdgetrokken
ogen te staren naar de verre lucht achter het raam. Toen de dokter binnenkwam
trok de angst terug over hem. Hij zag het eten, waarheen zijn blik getrokken bleef
met vreemde nieuwsgierigheid en schijnbaar zonder begeerte. Hij snoof de geur
ervan op, en woelde zenuwachtig wat achteruit in zijn kussen. Dan schoot met een
plotselinge schok zijn hand uit naar het rode vlees op het bordje, en gulzig schrokte
hij het naar binnen, met korte, rauwe schokken, zijn vingers aflikkend, de ogen
gesloten. Even keek hij de dokter aan, met pure, triomfante vijandigheid, die weer
wegschoot achter een nieuwe vrees, zoodat hij ogenknipperend wegschool in het
grote kussen.
Dokter van Zwieten voelde zich zwak. Hij trachtte te glimlachen, zei zacht,
onhandig:
‘Toe jongen - je moet dat andere ook eten.’ Hij zette het bord op het nachtkastje,
ging op de rand van het bed zitten, trok het kussen wat recht en de jongen voorzichtig
wat dichter bij zich.
‘Je bent van mij toch niet bang? Je weet toch, dat je van mij niet bang hoeft te
zijn? Heb ik je wel eens kwaad gedaan? Ik wil immers een flinke kerel van je maken,
die voor niemand bang hoeft te zijn!’
‘Ik mot geen ete,’ zei het kind onverwacht, met zijn rauwe stem.
De dokter zweeg, keek naar het vreemde gezicht, waar de koorts al gloeiplekken
op brandde. Een grote droefheid kwam in hem. Zijn hand streelde even met een
stille beweging over het dunne kinderhaar.
‘Ik zal wel weggaan,’ zei hij. ‘Doe jij nu je best, en eet flink dit bord leeg - ik kom
straks nog eens kijken.’
Hij kwam terug met Elly, zijn zesjarig dochtertje. Sjeffie had van zijn bord het vlees
afgegeten en de gestoofde peren; de aardappels had hij laten liggen. Het laken had
hij vies gemaakt, en scheef over zich heengetrokken, zodat alleen het hoofd en de
nietige schouders eronderuit kwamen. Met strakke nieuwsgierigheid keek hij naar
het meisje, en het meisje keek naar hem. Er was een ernstig speuren in beider blik.
Toen drukte Elly zich met een uitdrukking van ontevredenheid tegen de vader.
‘Ik wil weg,’ dreinde ze zacht.
‘Maar Elly,’ verzette de vader zich, ‘we hadden toch afgesproken om even naar
het arme zieke jongetje te gaan kijken....’
Maar in de ogen van de kinderen, die elkander aanzagen, gloeide een ogenblik
diepe vijandigheid; een lege grijns lei zich om de mond van de jongen, en in een
afzichtelijk grimas stak hij de tong naar haar uit.
Toen dokter van Zwieten zijn blond dochtertje weer had meegenomen op de gang,
begon ze te huilen.
‘Het is een schoffie,’ zei ze heftig, ‘een schoffie, een rot-schoffie!’
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III
Tenslotte was Janus Tulp de enige tot wie Sjeffie zich voelde aangetrokken. De
anderen waren en bleven vreemden, al deden ze ook hun best om het hem zo
aangenaam mogelijk te maken. Ze waren geen kwade kerels, ook niet bijzonder
goed, en ze hadden elk zo hun eigenaardigheden, die ze alleen zelf voor belangrijk
hielden. Dat was al jaren zo geweest op kamer 42. Er waren mensen gegaan en
gekomen, ze hadden de kamer vervuld van hun leven en lijden; het was nooit precies
eender geweest en ook nooit anders. Er waren erbij geweest, die eigenlijk niet erg
ziek waren, al na veertien dagen het bed uitmochten en al spoedig weer vertrokken;
en er waren erbij die al jaren hadden gelegen voor de grote open ramen, met
onrustige ogen uitkijkend naar het donkergrijze bos, in een langzaam verebben van
hun leven, dat verder en verder weg leek te glijden achter een onzichtbare horizon....
De dagen kwamen er met grijs licht in de morgen en gingen met een snel doven in
de avond; de nachten waren er lang en zwaar van onrustig dromen, hoesten en
een enkel opklinken van een schreeuw in de slaap.
Er is weinig wat zo droevig is als dit leven, maar dìe het leven weten het niet. De
grondeloze droefheid wordt er overspeeld door een overspannen vrolijkzijn, waarin
geen mens de pijn meer proeven wil.
Janus Tulp was de rauwste gast van kamer 42. Hij kon weinig zeggen zonder
erbij te vloeken. Hij was ontevreden met alles en het meest met zichzelf. Hij was
Rotterdammer en kende van het leven weinig meer dan de rafelkant, zodat hij dacht,
dat hij het hele leven kende en dat het allemaal een grote rotzooi was. Hij was groot,
had vuilblond, loszwierend haar, een hoekig groot gezicht met kleine oogjes, lange
armen en knokige slingerbenen. Hij kon niet stilzijn, maar moest praten of lachen
of vloeken, omdat hij van binnenuit verbrandde. Er was niemand, die hem serieus
nam, maar ook niemand, die niet in de grond bang voor hem was. Behalve Bruintje.
Bruintje, de zeeman, had de hele wereld en alle bordelen van de wereld gezien.
Bruintje lachte om hem en kon nog beter vuilbekken. Maar hij had sjans bij alle
zusters en meisjes en kon op zijn manier meneer zijn. Dat kon Janus niet en Janus
had ook geen sjans. Als Janus een vrouw wilde hebben, lachte ze hem uit of liep
ze voor hem weg, of hij moest zich tevreden stellen met het allergemeenste wat hij
kende. Dat stak hem en daarom haatte hij de wereld.
Sjeffie moest altijd stilletjes om hem grinniken; onweerstaanbaar trok de scheve
grijns om zijn bloedloze lippen als Janus uitvoer. Hij begreep er niet veel van, maar
er was iets in, wat hem bevredigde en hem aandeed als oud en bekend, dat de
geluidloze lach opgrijnzen deed in zijn gezicht.
Ze hadden hun best gedaan hem wakker te krijgen uit zijn achterdocht, in een
vaag meelij, maar het was vergeefs geweest. Toen hadden ze begrepen:
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hopeloos, en ze waren op hun beurt een beetje achterdochtig geworden. Maar
Janus liet hem niet in de steek. Hoe meer de anderen zich van de jongen
terugtrokken en in hun stilzwijgen het onverbiddelijk oordeel legden, des te meer
voelde Janus zich tot hem aangetrokken in een stom bondgenootschap. Wat hij
nog kreeg aan vruchten en snoeperij deelde hij met Sjeffie. Hij was de enige, die
met hem sprak, en al zei de jongen geen woord terug, zijn ogen spraken van
begrijpen en meegevoel. In het donkere brein van de grote kerel begon het te werken,
het moeizaam begrip van samen verstoten te zijn. En harder leerde hij vloeken en
kankeren over de rotheid van de maatschappij en de laagheid der mensen. Als ze
samen waren en de anderen hen niet horen konden, vertelde hij van zijn leven. Hij
sprak van zijn jeugd, zijn mislukking. Hoe hij vroeg wegens kleine diefstallen met
de politierechter in aanraking was gekomen, en hoe hij tenslotte het stelen had
afgeleerd, omdat hij begrepen had, dat 't nergens toe diende. Hij was stoker
geworden op de Batavier en had vijf jaar lang gevaren - tot hij was ziek geworden,
een jaar lang had gelegen in een stinkende achterkamer bij zijn moeder thuis, zonder
uitzicht op de wereld of op beterschap. Hij was langzaamaan wat opgeknapt, had
'n paar keer een los baantje gehad aan de haven en was tenslotte verliederlijkt in
de kroegen en bij de meiden, tot hij weer was ingestort en ze 'm hierheen hadden
gebracht.
Hij vertelde, zijn grove stem dempend tot traag grommen, zijn ellebogen gesteund
op de knieën terwijl hij zat op de rand van het bed, de waterige ogen omhoogstarend
naar het bewegen der dennetoppen. En de kleine jongen luisterde, alleen maar
horend en begrijpend de klank van de stem, die een mengeling was van haat,
berusting, ondergang en wanhoop.
Intusschen was er weinig beterschap te bespeuren bij de kleine patiënt. Het was
een geval, waarmee niemand raad wist; het ziekteproces ging zijn gang, zonder
heftigheid, zonder hoge koorts, maar stil-gestadig. Hij at weinig, liet zijn melk staan
en was ongevoelig voor elk standje, elke vriendelijke vermaning. Er was maar één
woord dat hij dikwijls uitsprak: een stuggesloten ‘nee’. Alleen Janus kon wel eens
wat aan hem kwijt: een banaan, die hij gedwee naar binnen sabbelde, wat druiven,
of chocola, waarmee hij zijn laken bevuilde, zodat de zuster de verboden snoeperij
ontdekken moest en de rest in beslag nam, tot machteloze woede van Janus.
Leefde hij of leefde hij niet? Uren lag hij doodstil te staren, schuinweg door het
raam, naar de top van een donkere spar, die nu eens wegdoezelde in nevelgrijs,
dan weer afstak tegen felblauw hemellicht. Hij had zijn ogen bijna gesloten en zijn
mond in roerloze plooi in zijn grijs gezicht. Hij was de voorbeeldigste patiënt in het
sanatorium, maar in hem vrat het langzaam bederf, piepte moeilijker zijn adem,
breidde koel de dood zich uit.
Hij leefde. Niets ging er voorbij aan zijn waakzaamheid. Hij hoorde op de gang
het minste gerucht, voelde aan elk stemgeluid de gezindheid van
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de spreker. Hij wachtte in gespannen angst op alles wat nieuw zou kunnen zijn.
Aan het hem omgevende was hij gewend geraakt; de alleruiterste vrees had hij
leren bedwingen, zoals wij angst bedwingen om een gevaar, dat wij niet reëel meer
weten, al kunnen wij de diepste roersels niet beheersen. Hij zoog angst en haat in
zich op, beide machteloos als gevangen vogels, beide rusteloos en levend. En hij
troostte zich aan de grofgetemperde stem van Tulp, waarin de broederschap blonk
van hun verworpenheid. Hun broederschap vond onverwacht een vijand, toen
Geerling op de kamer kwam.
Geerling was een stille jongen, rustig, eigenwijs en Christelijk. Hij verafschuwde
de luide taal, het vloeken, de onderlinge hoon. Hij was van een wat hoger plaatsje
van de maatschappelijke ladder neergetuimeld in kamer 42, en bracht met zich mee
de geur van kleinburgerlijke welstand, een zwart pak, een bijbeltje en een bril.
Hij hoorde op de kamer niet thuis en werd flink in de maling genomen; maar dat
luwde allengs, doordat hij weinig weerbaar was en zich verschanste achter een
somber getinte gelijkmoedigheid, die Janus hield voor schijnheilige binnenvetterij.
Ze lagen met zijn drieën naast elkaar: in de éne hoek Sjeffie, middenin Janus,
Geerling in de deurhoek; de drie anderen daartegenover.
Janus deed bij elke gelegenheid zijn best, Geerling in de maling te nemen. Hij
spotte met God en Christenen, hij vloekte op schijnheilige donderstene, die zich in
de kerk zatte te besabbele met psalleme, en doordeweeks arme donders te graze
namen. Hij stortte zijn hele wilde welsprekendheid uit over de verdwaalde burgerman,
tot ergernis van het slachtoffer, tot vreugde der anderen, tot meerder verbittering
van zichzelf. Geerling hield zich daarbij rustig. Hij trachtte zijn toorn en zijn vrees
voor de onbehouwen ruziemaker te kalmeren met Christelijke berusting. Maar hij
kon toch de verzwegen ergernis niet overwinnen, die een giftig gat vrat in zijn
zielerust. Wel werd langzamerhand de verhouding kalmer - maar het was een vrede
vol gevaarlijke spanning.
***
Janus had een nieuw pak aangevraagd. Hij had nog een goed pak, maar hij meende
er wel een bij te kunnen gebruiken. ‘'t Kan beter van de grote hoop af dan van de
kleine,’ zei hij, en ze waren 't met hem eens. Voor hen was de wereld een grote
massa rijkdom, waarvan de meeste mensen op één of andere onrechtmatige manier
verstoken bleven, en waarvan ieder, hoe dan ook, zijn deel moest zien te krijgen.
Hoofdzaak was, dat je niet tegen de lamp liep. 't Goeie pak van Janus zou dus
zolang in de kast van Bruintje worden opgeborgen, terwille van de controle. Er zou
een inventaris worden opgemaakt van heel zijn hebben en houen, en dan zou 't pak
er wel komen. Alleen Geerling vermaande, onrustig, nijdig, gekweld. Hij kreeg een
grote
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bek en zweeg. Nadat de controle had plaats gevonden, kreeg Janus zijn pak
toegezegd.
Die nacht sliep Geerling slecht. Er woedde een hevige strijd in hem. Tegen de
morgen was de strijd beslist. 's Middags ging hij naar het spreekuur van de
geneesheer-directeur, en een uur later was Janus de laan uit. Geerling had zijn
plicht gedaan en zich voor zijn medepatiënten onmogelijk gemaakt.
Toen Janus van de zaak in kennis werd gesteld, en hij ogenblikkelijk voelde, wie
't hem had geleverd, brak er een wild beest in hem los. Hij vloekte, zoals hij zich
niet herinnerde het ooit eerder gedaan te hebben, en hij zwoer, dat hij de bloedlijer
de oren van zijn kop zou timmeren. Maar de bloedlijer bleef buiten schot, en Janus,
in een ander uiterste vervallend, brulde zijn geliefkoosde lied:
‘Maar eenmaal komt de tijd,
Damme de rotzooi gaan verlate....’

en dee vrolijk als een dronkeman, terwijl hij zijn schamel bezit aan 't inpakken was.
Er was maar één moeilijk ogenblik voor hem geweest - dat was, toen hij afscheid
ging nemen van Sjeffie. Hij ging nog eens op de rand van zijn bed zitten en zei met
een krampachtig smoren van zijn stem:
‘Kleine dondersteen - ze zulle jou ook wel gauw te graze hebbe - ons soort mense
is niet goed genoeg om te leve. Groetjes, Sjeffie - hou je maar, kleine verdommeling.
Zajje nog is an Janus denke? En zajje die keleiraschijter, die Christelijke
verdomsstraal an ze gat zette, wat-ie mij geflikt het?’
Sjeffie grijnsde zijn boventanden bloot, zodat hij leek op een nijdig aapje. Als hij
geweten had wat huilen was, zou hij gehuild hebben. Maar omdat-ie dat niet wist,
bleef hij liggen knipperen met zijn spleetoogjes, zonder een woord te zeggen.
Twee dagen lang bleef hij zwijgen. Hij lag met bijna gesloten ogen, zodat niemand
zeggen kon of hij waakte of sliep. Er kwam geen geluid meer van hem, zelfs geen
piepen of hoesten. Zijn lichaam scheen stil te staan - hij dronk nog minder dan
anders en at haast niet. Maar al die tijd broedde in zijn hoofd de haat, langzaam
sparend aan energie en moed, om te komen tot de wraak, die zijn eerste en enige
vriend hem had opgedragen.
Overdag lag hij nu alleen op de kamer; voor Janus in de plaats was een patiënt
gekomen uit het paviljoen, die al werkte, en ook de anderen waren allang het bed
uit. Hij wist, dat 't niet lang zou duren, voor er een nieuwe bedpatiënt kwam, en hij
begreep, dat het de tijd was voor zijn daad.
De Zondag was stil geweest van mistige kou. Nu, bij 't opkomen van natte
sneeuwbuien, lagen de lopende patiënten het laatste uur diep weggedoken onder
de grijze dekens op de ruststoelen in de hallen. De broeder ging er op en neer, hier
en daar wat pratend, zich zoveel mogelijk schuil houdend voor de nattigheid. De
zusters haastten zich door de gangen, temperatuurlijsten
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invullend, rillend in de guurte, die overal vrij toegang had. Sjeffie lag alleen Hij vroeg
de dienstdoende zuster, het licht uit te doen, omdat hij slapen wilde. Verwonderd
over de vraag van het kind, dat nooit iets vroeg, half ongerust, deed ze het, na hem,
bezorgd, warm in zijn dekens te hebben gestopt.
Sjeffie lachte geluidloos. Hij wachtte, tot hij haar stap weer voorbij had horen gaan
naar de keuken, waar ze voorlopig wel blijven zou. Toen, rillend van kou en
opwinding, gleed hij zijn bed uit, trok zijn stugge zwarte kousen aan zijn magere
benen, en over zijn ondergoed heen de nieuwe winterjas, die hij gekregen had van
't Hulpbetoon bij z'n vertrek naar 't Sanatorium. Hij haalde de sleutel van zijn kast
en sloop op zijn pantoffels naar de hoek van Geerling. Met nerveuse vingers, bevend
van spanning en met een duister gevoel van wellust begon hij aan het slot te wurmen
van Geerling's kast, dat tenslotte vrij gemakkelijk openging, en toen stond hij, half
ontzet, maar met een wild gevoel van triomf, voor de bezittingen van de vijand.
Een zwak licht viel van buiten naar binnen. Hij zag duidelijk alles: de kleren links,
netjes weggehangen; het gehate zwarte pak, de keurige overjas, het werkjasje. En
aan de andere kant het opgevouwen ondergoed, de overhemden, het plankje met
boeken, schrijfpapier, inkt - het bijbeltje.... Alles lag daar minachtend naar hem te
kijken, in heldere ordelijkheid, het straalde welverzorgde vijandigheid naar hem toe
- maar het was daar meteen zo machteloos voor zijn kleine handen, die zich bevend,
begerig uitstrekten, met de langzame bewegingen van iemand, die van zijn zaak
nog niet zeker is.
En plotseling woedend griste hij, hakte hij met Bruintje's mes, dat hij die middag
al gegapt had, door het helder goed, zodat flarden eraf vielen, en voorzichtig, elk
geluid trachtend te dempen, bewerkte hij het zwarte pak met lange, hatelijke halen
van het vlijmscherpe mes. Hij greep het bijbeltje, scheurde er de bladen uit, hij
verfrommelde het schrijfpapier, kraste door de andere boeken, alles met een diepe
wellust, geluidloos, hartstochtelijk, grondig. En tenslotte nam hij de inktpot, die hij
leegstortte over kleren en papier, zodat zwarte schaduwen zich langzaam
uitspreidden in het wit. Even nog stond hij stil voor zijn werk van vernieling; door
zijn mond gleden haastig kleine teugjes lucht; zijn hart raasde als een dol geworden
motortje. Hij keek, zonder denken, stil, bevredigd.
Toen, met schichtig achterom gluren, sloot hij de kast. Hij luisterde; toen hij alles
op de gang stil hoorde, opende hij voorzichtig de deur. Stilte; links de rij deuren in
het schaarse licht, rechts de blinde muur. Langs de muur glipte hij weg, een nietige
schaduw, de donkere eetzaal door, naar de keuken, waar het licht brandde. Door
een kier van de deur zag hij nog bezig de zuster, de warme melk schenkende in de
bekers. Hij wachtte om de hoek in het donker, tot ze hem voorbijgegaan was met
het grote schenkblad. Dan sloop hij weg door de achterdeur, de grote, koude nacht
van het zwijgende bos in.
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Kroniek
In memoriam Jo Zwartendijk
Geheel onverwachts is Jo Zwartendijk op betrekkelijk jeugdigen leeftijd te Rotterdam
gestorven, en wij hebben in haar een criticus van eenige beteekenis verloren, een
van de ten onzent niet talrijke figuren, die kennis van oude en nieuwe kunst paarde
aan een levendige, zelfs felle belangstelling ervoor en die haar persoonlijk gekleurde,
evenwel door studiezin gerugsteunde reacties op altijd onderhoudende wijze in
krant of tijdschrift in woord wist te brengen. Zij had een veelzijdige beweeglijke geest.
Zij schreef een roman en vertaalde er een uit het Engelsch, had een oordeel over
tooneel en litteratuur, was mede belezen op andere terreinen, hield wezenlijk van
Negerkunst, nam een werkzaam aandeel aan het Rotterdamsch vereenigingsleven
en was ook lid van verschillende kunstzinnige instanties buiten die stad. Het heeft
weinig zin, deze dingen in den breede op te sommen; van belang is enkel te wijzen
op haar vernuft en geest en levensgretigheid, op de lenigheid harer belangstellingen.
Zij heeft nooit aesthetische critiek geschreven in den engen, te engen zin: zij trachtte
altijd (het lukt niemand volledig!) de dingen te zien in onderlinge verbanden, in het
groote onderlinge verband. Dit was in haar de trek, dien ik het meest van al waardeer:
het niet-beperkte, het warme beweeglijke, het verbanden naspeurende. Lang niet
altijd kon ik haar critisch oordeel over de jonge schilderkunst deelen. Maar het gaat
niet allereerst over de betrekkelijke juistheid of onjuistheid van een aesthetische
meening. Het gaat over den aard en de hevigheid van de reactie, de
onaantastbaarheid daarvan, de overtuigdheid en menschelijkheid. Over de rest valt
te debatteeren, et c'est du choc des opinions enz.; maar de bedoelde basis moet
onontbeerlijk heeten en men treft deze, wèl beschouwd, niet zoo veelvuldig aan. Jo
Zwartendijk heeft haar critische taak nooit bedreven in een ambtelijk neutralen,
tegemoetkomenden zin, dáárvoor ging de kunst haar te veel aan het hart. Men wist
bij haar altijd waar men aan toe was, en deze duidelijkheid beteekent een deugd.
Door haar neiging tot scherpte, haar verzet tegen den schijn, haar niet dulden
van wat als onrecht wordt ervaren, haar uitgesproken vrijheidslust, heeft zij het niet
steeds gemakkelijk gehad, het zich zelf niet steeds gemakkelijk gemaakt. Maar haar
zin voor humor, haar onverhoedsche ironische invallen, hielpen haar over veel
narigheid heen. Toch heeft zij zich in brieven van den laatsten tijd meer dan eens
somber aan mij uitgelaten en ik heb den indruk, dat zij sterk leed onder de
toenemende beteugeling van de vrije meeningsuiting en het geleidelijk wegvallen
in Europa van vele waarden, die deze onze wereld in eeuwenlange worsteling zich
had eigen gemaakt. Jo Zwartendijk was door en door de liberale gedachte toegewijd,
en misschien heeft het leven haar in zijn ondoorgrondelijke goedheid juist nog tijdig
weggenomen.
JOS. DE GRUYTER
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Het 45-jarig jubileum van den Haagschen Kunstkring
Het Haagsche museum heeft zijn zalen opengesteld voor den Haagschen Kunstkring,
hetgeen een afwijking is van hetgeen tot nu toe regel was: dit museum geen
doorloopend asyl voor vereenigingen. De uitzondering was gerechtvaardigd. De
kring mist behoorlijke ruimten. De leden zijn nooit verwend geweest. Nu zij jubileeren
was er reden tot gastvrijheid, onder toezicht echter van de museumdirectie. Het zou
wellicht goed zijn geweest in den catalogus te vermelden, dat de tentoonstelling
door de directie gejureerd was. Wie thans hem van vroeger bekende namen mist,
zal niet dadelijk aan de schifting denken, die niet geheel in handen van het
Kringbestuur was. Als geheel heeft de expositie gewonnen. Er is minder dan vroeger
de altijd weer bij alle vereenigingen bekende ongelijkheid van sfeer en niveau der
inzendingen, waardoor het geheel die moeilijk te overwinnen sfeer van verveling
krijgt, waaronder dan de goeden vaak lijden. Een bezoeker van tentoonstellingen
is wel eens een mensch, die iets anders zoekt dan verveling en vermoeienis of uit
anderen hoofde dan zijn vak belangstelling heeft. Die zeldzame soort vergeet men
zoo gauw. We moesten die meer in eere houden, wat vriendelijker en aangenamer
zijn of liever eenvoudiger, echter en dus vanzelf onderhoudender of heelemaal niet
onderhoudend, maar zwijgzaam, stil. Dat zou zoo iets zijn als een opklaring, een
opluchting in het tentoonstellingswezen.
Is het niet eigenlijk zoo, dat we tegenwoordig bevooroordeeld - het mag wel niet
maar toch is het zoo - naar tentoonstellingen gaan, met een nauwelijks meer
verzwegen afkeer van al die interessante, opgeschroefde, onrijpe kunsthoudingen,
die nog altijd maar van de nieuwste snufjes leven, hongerig als modieuze meisjes,
voortdurend van masker meeveranderend. Ook de mode in de schilderkunst heeft
overigens beteekenis. Het zou zelfs een niet geringe wijsheid en historische kennis
vergen de geschiedenis der mode in de kunst te schrijven. De mode in de kunst
houdt ontegenzeggelijk verband met de mode op andere gebieden des levens. De
psychische uitwerking van het steeds veranderend masker (conform het nieuwste
hoedje, de maquilage, de laatste schouderlijn, de jongste sluiting) is interessant.
Een ander willen schijnen of zijn kan een verweer zijn, om het gebrek aan eigen
zelf te verbergen en te verhelpen. Het kan een verweer zijn om eigen verwarring te
ontkennen. In de schilderkunst is dat verweer te constateeren in het gebruik van de
mode. Het mag zelfs een misbruik heeten, waar het in den loop der jaren niet
corrigeerend heeft gewerkt, maar een soort verslaafdheid is geworden.
De Haagsche Kunstkring is daar ook niet vreemd van. Ze kent haar verslaafden
aan de mode. Wie in de laatste jaren niet altijd regelmatig de uitingen van haar leden
volgde zal hier versteld staan namen te vinden, die vroeger een geheel andere
lading dekten. Er zijn onherkenbaar vermomden bij. Het is onnoodig en onvriendelijk
de vermomming te verraden. Het begint eigenlijk al bij het binnentreden. Er ligt een
donker kleedje, dat uit de verte onweerstaanbaar deed denken aan de prachtige
inzending van Finsche kleeden op de Parijsche expositie van Kunst en Techniek,
7 maanden geleden gesloten. Dichterbij bekeken bleek het vermoeden onjuist. De
Haagsche herkomst was zeker, het aspect bleek bedriegelijk. En zoo voelt men zich
al te spoedig in de sfeer van de provincie, waar het laatste aesthetische nieuwtje
van Parijs de onmisbare injectie moet brengen tegen sleur en verveling.
Er zijn andere verrassingen en grappen. Hoog in de lucht, tegen het plafond van
een
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zaal, hangt een fries van kleine silhouetjes voor een.... kinderkamer. Wie het bij toe
val daar ontdekt veronderstelt een vergissing. In een andere zaal hangt een wandje
Permeke's en Wiegersma's. Het blijken werken van ongeveer vijf schilders te zijn.
Ook Willink heeft reeds zijn duplicaten, die unicaten willen zijn. Zoo wandelt men
verder met het gevoel telkens voor den gek te worden gehouden. En toch is dat niet
zoo. Het is serieus bedoeld. Het is inderdaad bijna de laatste mode, het is bijna iets,
dat is. Het is de revolutie niet meer. Deze zijn de rebellen niet meer, waar Hein von
Essen in zijn inleiding op doelde. Maar het zijn ook niet de wezenlijken, de
geestelijken, de verstaanbaren, die hij als vervangers wil zien van de rebellen. Er
zijn te veel modieuzen en die het wezenlijke zoeken zijn zeldzaam. Er is geen winst
aan verstaanbaarheid in de mode. Want de mode is altijd even verstaanbaar of
onverstaanbaar, naar men wil. De mode - en dat is het eendere daarin - heeft geen
hoogten en laagten. Ze is een onderscheidingsmerk van uniforme expressie, iets
tusschen massa en individu ingeschoven en als zoodanig is altijd onmiddellijk
begrepen en gekocht als onmisbaar. Wie ze koopt wint er ook in de kunst even een
gerustheid mee. Hij is bij. Hij komt niet achterna. Hij loopt niet vooruit. Zijn
persoonlijke verantwoordelijkheid is er mee begoocheld en gesust.
Het zou interessanter geweest zijn van de leden uit die 45 jaren een overzicht te
laten zien. Het ‘herstel van verbroken contact’ tusschen kunstenaars en publiek,
waar nu van wordt gewaagd, zou hier stellig voorbarig gesignaleerd blijken.
Intusschen zijn er eenige loffelijke uitzonderingen, bij de schilders en bij de
beeldhouwers en de architecten. Kunstenaars, die iets van de kunstho u d i n g
hebben afgelegd, die geen standen meer aannemen, maar zonder fratsen zich zelf
trachten te zijn. Zij vonden of zullen vinden in dit tijdschrift uitvoeriger bespreking,
telkens wanneer hun werken daartoe aanleiding geven. In het verband van deze
tentoonstelling blijve een ingaande bespreking liever achterwege, omdat meer het
verschijnsel der tentoonstelling als geheel dan de inzendingen afzonderlijk, tot
onderwerp van deze kroniek werd gekozen.
A.M. HAMMACHER

Schilderkunst
Frère François Mes O.S.B.
Onder bovenstaanden naam wordt thans het werk gepresenteerd van den
Hollandschen schilder Mes, die 46 jaar geleden in Haarlem werd geboren uit
protestantsche ouders, werkte in de grafische vakken, de Rijksacademie in
Amsterdam bezocht en, onder aanmoediging van Matthieu Wiegman, ging schilderen.
Hij werd katholiek en leekebroeder in het klooster der Benedictijnen te Oosterhout,
waar hij ook muurschilderingen maakte. In 1924 overgeplaatst naar het klooster ‘St.
Paul de Wisques’ (Pas-de-Calais) mocht hij ook daar zich geven aan de schilderkunst
en uit deze feiten volgt als iets natuurlijks, dat Mes zich vooral aan het schilderen
van religieuse onderwerpen wijdt. Van zijn werk kreeg men nu een overzicht in den
kunsthandel Robert te Amsterdam.
Wij ontleenen deze gegevens aan de inleiding, welke de dichter Jan Engelman
met als steeds welversneden pen schreef voor de fraaie uitnoodiging tot deze
tentoonstelling. Volgens Engelman schept Mes een kunst, waarin hij een kostbaar
evenwicht toont tusschen zijn geloof en zijn kunstvermogen en welke is ‘een stil
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denzelfden schrijver, aan de oude christelijke iconografie nieuwe perspectieven
hebben geopend.
Dat Mes het met zijn kunst even eerlijk meent als met zijn geloof is buiten twijfel,
evenzeer als het feit, dat Mes gedreven wordt door een sterken aandrang tot
schilderen en dat zijn geloof en zijn lidmaatschap eener religieuse orde hem van
zelf brengen tot de religieuse voorstelling als iets heel natuurlijks. Ook kan men
moeilijk ontkennen, dat Mes een schildersaanleg heeft, maar of wij hier nu staan
tegenover een zoo belangrijke figuur in de schilderswereld is niet heel zeker.
Aannemende, dat Mes door een groot en sterk geloof wordt gedreven, zou volgens
het door Engelman aangenomen evenwicht tusschen geloof en kunstvermogen ook
het laatste groot en sterk moeten zijn. Daarvan blijkt weinig.
Wil men de zuiver schilderkunstige kwaliteiten van Mes onderzoeken, zonder de
elementen van religieuse kunst te raken, dan moet men zijn landschappen en
stillevens beschouwen. Gesteld nu, dat niemand wist, wie Mes is en welk geloof hij
heeft en gesteld dat deze landschappen en stillevens op een of andere tentoonstelling
kwamen te hangen, zou er dan één gezaghebbend criticus zijn, die ze hooger zou
aanslaan dan het middelmatige, waarvan wij overvoerd worden op de jaarlijksche
exposities van sommige schildersvereenigingen? De paar landschappen, die Mes
hier toont, rammelen van een ontstellende bontheid van kleurtjes. Ze hebben die
soort van ‘kleurigheid’, welke de antipode van kleur is. Zet even een Seurat er naast,
of zelfs een sterk-coloristische Signac en ge zult de volslagen ontoereikendheid van
Mes gevoelen. En de stillevens? Wanneer een schilder, de doode dingen schilderend,
zich daarbij boven de stof weet te verheffen, de dingen weet te binden in een kleur
en samenschikking die tot een zelfstandig element van schoonheid worden verheven,
dan kan men daarnaar de kracht en de innigheid van zijn contemplatie afwegen en
die groot noemen. Zoo zijn Chardin en Verster groot geweest door hun diepe
schouwen in het leven der dingen. Wanneer thans zekere kringen den schilder Mes
met zoo hooggestemde lofuitingen overgieten, mag men toch zeker de namen dezer
twee stillevenschilders noemen, niet waar? Maar wat blijft er dan over van Mes,
wiens stillevens slechts den uiterlijken schijn der dingen hoogst oppervlakkig
weergeven en zich noch door kleur noch door stofuitdrukking onderscheiden van
het middelmatige? Chardin en Verster stonden beiden in de wereld; nochtans reikte
hun kunst tot de hoogste toppen van den geest. Mes is een monnik en ondanks de
stilte, waarin hij mag werken, is zijn stilleven de banaliteit zelve.
Ten slotte, zal men zeggen, moet men Mes afmeten naar zijn eigenlijk gebied:
het religieuse schilderij. De redeneering lijkt aannemelijk, doch is niet geheel juist,
want er is wel degelijk een algemeene conclusie te trekken uit de wijze waarop en
de mate waarin een schilder door bezinning en beschouwing den dood der dingen
weet te overwinnen. Maar goed: laten wij Mes dan alleen zien als schilder van het
religieuse onderwerp. Wij kunnen dan beginnen met de erkenning, dat hij daarin
betere en meer kwaliteiten vertoont. De kleur is daarin - op eenige uitzonderingen
na - van beter gehalte, de compositie over het algemeen rustiger, doch ten slotte
gaat het er slechts om, of de schilder door middel van zijn gaven als schilder en
door de kracht van zijn godsdienstige overtuiging werken heeft gemaakt, die niet
alleen een religieuse voorstelling bevatten, maar ook de religieuse sublimatie van
die voorstelling geven en de uitstraling zijn van een geloofskracht. Toetsen wij
hieraan het religieuse werk van Mes, dan kunnen wij daaraan slechts deze
waardeering hechten, dat het de religieuse voorstelling met meer
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of minder schilderkunstig geluk weergeeft zonder echter aan de sublimatie daarvan
toe te komen. Eenige voorbeelden! Mes schildert Jezus aan het meer van
Genezareth: in een uitvoerig gestoffeerd landschap met een
ingewikkeld-naturalistisch geschilderde lucht gaat de figuur van Jezus expressieloos
te loor. Waar is hier de geestelijke beteekenis? De opwekking van Lazarus verdrinkt
in een opdringerig coloriet; ook de voorstelling van Christus en de Samaritaansche
gaat onder in een onrust van kleurtjes van het omringende landschap, dat hoofdzaak
is geworden in plaats van bijzaak. Beter slaagt Mes dan ook, waar hij zijn figuren
tegen een neutralen achtergrond plaatst en in een H. Barbara weet hij dien
achtergrond - een rustige architectuur - schoonheid te geven, maar de figuur zelf,
waar het toch om gaat, blijft daarbij in expressie weer achter.
Een enkele maal verrast Mes met een mooie kleur, als in zijn H. Dorothea, en
men kan daaruit hoop putten voor een verdere ontwikkeling. Vooralsnog echter
vermag ik geen enkel nieuw perspectief te zien, dat Mes zou hebben geopend voor
de religieuse kunst. Dat hij geen verbreker doch een voortzetter van een groote
traditie wil zijn, is stellig in hem te prijzen, maar hij moet nu toonen, dat hij die traditie
met zijn eigen middelen opnieuw weet te bezielen. Daarvoor is naast een diep geloof
ook een groot kunstenaarschap noodzakelijk en dat kunstenaarschap kan alleen
winnen bij een concentratie van alle geesteskrachten op de geestelijke beteekenis
eener religieuze voorstelling en bij een versobering van schilderkunstige middelen.
Alleen dan kan een kunst ontstaan, welke niet slechts uiterlijk, maar ook innerlijk
religieus is. Het schoonste voorbeeld van zulk een kunst is Giotto; diens sereene
eenvoud en gespannen kracht mogen Mes verder helpen op zijn moeilijken weg.
J. SLAGTER

Christiaan de Moor, Esher Surrey Art Galleries, Den Haag
In het leven van iederen kunstenaar breekt een tijdstip aan, dat beslist over zijn of
niet zijn. To be or not to be - in den dieperen zin natuurlijk. Ook deze begrippen zijn
immers relatief. Critici hebben de beminnelijkheid van schilders met grijzende haren
te schrijven, dat zij goede vorderingen maken; een optimisme, waarachter voor de
ingewijden tragiek schuilt. Want men kan tot zijn dood toe beste vorderingen maken
zonder in den wezenlijken zin te z i j n . Studie en voortgang, het zich nu en dan
vernieuwen, als de slang van huid veranderen en dan weer doorzetten, geleidelijk
rijper worden, voetje bij voetje winnen, dit alles moet in onzen tijd vereischte heeten
om te geraken tot zelfontdekking en zelfbevestiging. Maar men komt er toch zelden
langs dezen weg alleen en het heeft er vaak meer van, dat men vele jaren achtereen
niet is, en dan plotseling ìs.
Uit den aard der zaak beteekent dit geen willekeur van het leven, geen toeval;
maar niet gemakkelijk blijkt het in zulke gevallen na te gaan waarin de beslissende
verandering gelegen is en waaruit zij voortkomt. Ingrijpende gebeurtenissen in het
leven van den kunstenaar kunnen haar bewerkstelligen, ook kan ons aller vriend
en vijand, de ‘Zeitgeist’, hem gunstig gezind zijn geweest. Voor De Moor geldt
vermoedelijk zoowel het een als het ander. Hij was tot dusver een schilder, teekenaar
en ontwerper, die stellig verwachtingen wekte maar ook wel teleurstelde, een
waakzaam zoeker en een wagend zwerver, die beurtelings vruchtbare perioden en
tijden van inzinking kende, beurtelings goede, zwakke en verdienstelijke dingen
maakte, veel heeft aangepakt en nogal eens van op-
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vatting veranderde, voor wien de ethiek geen leeg begrip was, maar de erotiek
daarnevens haar verleidingen had, die wereldsche kanten paarde aan een duidelijken
ernst, één kortom, die boven de middelmaat uitstak, maar met dat al nooit volledig
‘was’. Geen duidelijke ‘figuur’, geen schepper van het ‘entgültige’ kunstwerk op
bescheiden of grootsche schaal.
Thans is er wel die beslissende helderheid van bedoeling en afgerondheid van
uitvoering in deze voortbrenging gekomen: die onontbeerlijke concentratie en
samenvatting van het wezen: dat duidelijk en onafwendbaar in één richting willen
voortgaan en gestuwd worden. De Moor heeft de laatste twee tot drie jaren niet
enkel vorderingen gemaakt, hij heeft zijn krachten geconsolideerd, hij is zichzelf
geworden. En ongetwijfeld heeft de tijdelijke constellatie in de kunstwereld het in
de hand gewerkt. Want hij is au fond een klassiek ingesteld schilder, maar wie
ontkomt in onze dagen g e h e e l aan de aantrekking van het klassieke of
klassicistische? In 'n wereld boordevol klassen- en rassenhaat, een wereld, welke
dagelijks meer bezeten schijnt door toenemende brutaliteit en cynisme, waarin een
ieder zich wapent tot de tanden om de vredesgedachte hoog te houden, in deze
dreigende wereld lijkt een kunstmatig aangekweekt klassiek despotisme meer dan
ooit misplaatst, maar allerminst misplaatst is de behoefte in juist de fijnst besnaarde
geesten om zich te bezinnen op het redelijke harmonische. Behoefte aan rust, maat,
tact, beheersching en beperking; aan het overzicht en samenspel van vormen en
krachten; drang tot ‘edle Einfalt und stille Grösse’, hetzij meer heldhaftig, hetzij meer
intiem en lieflijk beklemtoond, deze beteekent niet enkel een vlucht naar de
Arkadische idylle, een heimwee naar het verloren Attische paradijs, maar is allereerst
een vruchtbare waarschuwing tegen dweepzucht en fanatisme, verwarring en
verruwing, en dit meer dan ooit op 't huidige moment.
De Moor heeft haar bizonder sterk ervaren, de bedoelde behoefte aan bezinning,
evenwicht, harmonie; een harmonie, die in zijn beste stukken geenszins louter
picturaal of decoratief aandoet, maar een uitgesproken geestelijke instelling verraadt.
Hammacher heeft in 'n voortreffelijke korte inleiding tot deze tentoonstelling de gracie
het kenmerk bij uitstek van 't werk genoemd. Terecht, mits we bij het woord niet
denken aan zwier en losheid, maar een bevalligheid in een nagenoeg primitieven,
zeer ingetogen zin. Deze bleek-ernstige, strak-vervulde koppen, blanke eenvoudige
naakten en stil zoete landschappen herinneren niet aan het Rococo, maar knoopen
aan bij de vroeg-Renaissancistische Italianen, die het naar binnen zien nog niet
hadden verleerd en in wie het ritueele levensbesef nog eenigermate levendig was,
en voorts bij Rousseau den Tollenaar, bij Coubine, bij Schumacher. Het is in de
beste, meest karakteristieke stukken, en deze zijn beslissend voor het oordeel, een
nieuw beginnen, kalm, nadenkend, doelgericht en met iets van een primitief
verwonderden levenseerbied. Ik noem vooral het portret van de vrouw van den
schilder in rooden gebreiden jumper en de baadster tegen een landschappelijk fond
in zacht iriseerende kleurtjes, doekje dit laatste, dat aan het gevaar der
sentimentaliteit prachtig ontkomt en dat gedragen wordt door een niet gering
technisch kunnen.
JOS. DE GRUYTER
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BRONZEN PORTRETBUSTE VAN DR. A. PIT DOOR MEVROUW C. FRANZEN-HESLENFELD,
JUBILEUM-TENTOONSTELLING, HAAGSCHE KUNSTKRING - GEMEENTE MUSEUM, 'S GRAVENHAGE
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CHR. DE MOOR, PORTRET VAN SIGNORA BOZZELLI

(1937, OLIEVERF)
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Muziek
Het vioolconcert van Alban Berg
Uitvoering door het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard
Flipse. Solist: Louis Krasner
Het concertseizoen loopt thans ten einde en wanneer ik naga, welke uitvoering mij
in de lange reeks van concerten het meest getroffen heeft, dan is het wel die van
het Vioolconcert van Alban Berg, dat Eduard Flipse met het Rotterdamsch
Philharmonisch Orkest in ons land geïntroduceerd heeft op 2 April j.l. Solist was de
Amerikaansche violist Louis Krasner, op wiens aandringen Alban Berg dit werk in
1935, dat tevens zijn sterfjaar zou worden, geschreven heeft.
Alban Berg was, zoo men weet, een overtuigd aanhanger van de
Zwölftonreihetechniek van zijn leeraar Arnold Schönberg. Deze techniek behoort
tot de drukst omstreden verschijnselen van de hedendaagsche muzikale compositie
en zij, die zich voor de tonaliteitsproblemen interesseeren, zijn vanzelfsprekend
geneigd, om, wanneer een compositie, welke volgens deze Schönbergiaansche
inzichten geschreven is, wordt gespeeld, speciaal te letten op de technische
antecedenten. Het opmerkelijke van Alban Berg's vioolconcert is echter, dat reeds
na de eerste maten deze technische speurzin bij den toehoorder verdwijnt. Hij moet
plaats maken voor volledige overgave aan de inferieure bewogenheid van deze
muziek. Dit wil dus zeggen, dat de componist erin geslaagd is, de techniek volledig
dienstbaar te maken aan de uitdrukking van het geestelijk wezen van zijn werk.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat de techniek van de twaalftonenrij van vrij
recenten datum is (de eerste experimenten werden omstreeks 1920 gewaagd, en
wat is een tijdperk van vijftien jaar in het licht der muzikale evolutie?) dan moet men
bewondering hebben voor het genie van Alban Berg, dat tegen zulk een radicale
ommekeer in de muzikale schrijfwijze bestand bleek.
De invoering van de twaalftoon-techniek is te beschouwen als een poging, om te
ontkomen aan de impasse, waarin de gestadige ondermijning der tonale bases de
muzikale gedachtenwereld gedreven had. In de klassieke periode (Bach, Haydn,
Mozart, Beethoven) waren de groote en kleine terts toonladder en hun
hoofd-drieklanken (die op den eersten, vijfden en vierden trap van den toonladder)
de stabiele grondslagen, waarop iedere muzikale conceptie veilig steunen kon.
Deze grondslagen waren niet alleen van harmonisch belang, doch zij waren tevens
van functioneelen invloed op de muzikale structuren. De klassieke sonate is,
harmonisch gezien, eigenlijk niets anders dan een met onuitputtelijke inventie steeds
weer opnieuw uit-gecomponeerde cadens, welke bepaald werd door de drieklanken
van grondtoon, dominant en onderdominant. In de periode der romantiek werden
deze polaire tegenstellingen door het invoeren van tusschen-dominanten en allerlei
alteraties en uitwijkingen voortdurend verzacht en verdoezeld. De verwantschap
tusschen de toonaarden werd tenslotte zoo innig, dat ieder willekeurig accoord in
iederen willekeurigen toonaard een plaats kon krijgen en hiermede was aan het
tijdperk der enkelvoudige tonaliteit voorgoed een einde gekomen. De willige
chromatiek was tot drijfzand geworden, waarin de muzikale gedachte dreigde te
verzinken. De tonaliteit was in haar tegendeel verkeerd: zij was in wezen reeds
a-tonaal geworden en de componisten, die in deze critieke periode naar een eigen
uitingswijze zochten, voelden zich genoodzaakt om de ingezakte peilers van
grondtoon en dominant door andere te vervangen. Men moet zich dezen toestand
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de tonaliteit nog zeer krachtige potenties schuilen, doch wij kunnen ons levendig
voorstellen, dat een man als Schönberg die de tonale (chromatische) vermoeidheid
aan den lijve heeft ondervonden, naar een nieuw motivisch uitgangspunt zocht. Hij
meende dit gevonden te hebben in de ‘Zwölftonreihe’, d.i. een door den componist
rationeel gerangschikte opeenvolging van de twaalf tonen, welke voorkomen
tusschen grondtoon en octaaf. Deze twaalftonenrij mag niet gelijkgesteld worden
met een ‘thema’; zij is niet het resultaat van een muzikalen inval, aan inspiratieve
factoren is zij zelfs op zettelijk vreemd, doch zij is het stramien, waarop de muzikale
gedachten hun hechtpunten kunnen vinden en de componist, die volgens dit consigne
te werk gaat, leeft in de goede hoop, dat de twaalftonenrij tijdens de compositie zal
opgaan en verdwijnen in het weefsel van het klankstuk. Men kan tegen deze
werkwijze tal van bezwaren aanvoeren, waarvan m.i. de belangrijkste is, dat de
componist hier gedegradeerd wordt van klank-vinder (‘troubadour’) tot samensteller
(‘componist....’), doch de aanhangers van deze theorie, die er tevens de
betrekkelijkheid van durven in zien, zijn geneigd haar als een tijdelijke toevlucht te
beschouwen. Ernest Krjsenek, die over dit onderwerp onlangs te Utrecht een
interessante lezing hield, gaf zelfs als zijn meening te kennen, dat over eenigen tijd
een toestand zal worden bereikt, waarin de componist de ‘Zwölftonreihe’ niet meer
noodig heeft: dan valt deze rij weg als een leeg omhulsel en zij zal dit nut gehad
hebben, dat de componist zich na deze periode van noodgedwongen
experimenteeren vrijer kan uitdrukken in de a-tonale denkwijze.
Het zou hier te ver voeren, na te gaan, in welke twaalftoon-composities een
voldoend evenwicht gevonden is tusschen den rationeelen opzet en het ‘musische’
element, doch wanneer men de werken van Alban Berg bestudeert, komt men tot
de ontdekking, dat deze technische overwegingen hèm in de uitdrukking van zijn
muzikale gedachten slechts weinig hebben geremd. Zijn kamerconcert voor piano,
viool en 13 blaasinstrumenten (1925) is, voor zoover ik tijdens een auditie te
Amsterdam heb kunnen nagaan, het eenige werk, waarin men hier en daar nog een
duidelijke tweespalt ervaart tusschen de muzikale idee en de technische
verwerkelijking, doch reeds in de Lyrische Suite voor strijkkwartet (1926) maakt de
componist van deze middelen op superieure wijze gebruik. In de liederen-cyclus
‘Der Wein’ heeft Alban Berg bij de samenstelling van de twaalftonenreeks kennelijk
rekening gehouden met de eischen eener natuurlijke vocaliteit. Dit werk is dan ook
geprononceerd vocaal, in tegenstelling b.v. met Schönberg's melodrama ‘Erwartung’,
waarin de solostem tot allerlei anti-vocale inspanningen wordt gedwongen.
Het kan in de a-tonale muziek natuurlijk nooit de bedoeling zijn, dat de hoorder
tevoren is ingelicht over de wijze waarop de componist zijn twaalftonenreeks heeft
ingericht. Deze blijft opgeborgen in de cuisine van den componist en waarschijnlijk
zal hij deze zelf het liefst willen vergeten, wanneer het werk voltooid is. Wanneer
men het vioolconcert van Alban Berg beluistert, zou men nauwelijks veronderstellen,
dat aan dit werk ook zulk een grammaticaal schema ten grondslag ligt; het is als
een ertsader verborgen gebleven in den bodem van het werk. Men zou zelfs somtijds
twijfelen of deze compositie inderdaad tot de principieel-atonale werkstukken is te
rekenen, want het lichtelijk onbehaaglijke gevoel, dat den hoorder vaak bekruipt,
wanneer hij a-tonale muziek hoort, blijft (naar muzikale leeken mij uitdrukkelijk
verzekerden) bij het beluisteren van dit werk geheel achterwege. De verklaring van
dit verschijnsel is in de twaalftonenreeks van dit werk te vinden, want deze is
zoodanig samengesteld, dat er een
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synthese bereikt is tusschen de tonaliteit eenerzijds en de a-tonaliteit anderzijds.
Deze reeks is namelijk grootendeels in tertsen opgebouwd; er loopt een diatonische
draad door en de drieklank in haar vier soorten van samenstelling is er duidelijk in
vertegenwoordigd. Over de a-tonaliteit heen leidt de componist ons wederom in
tonale regionen (vooral in het slot-adagio) en hieruit is het ook te verklaren, dat
Alban Berg in dit concert een koraal van Bach (‘Es ist genug! So nimm, Herr, meinen
Geist’ uit de cantate ‘Ewigkeit, du Donnerwert’) met behoud van de oorspronkelijke
harmonieën heeft kunnen citeeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot een hinderlijk
dualisme. Deze organische invoeging van Bach's koraal-melodie, welke langen tijd
als cantus firmus blijft fungeeren, geeft aan de compositie een diepen zin, want
Alban Berg heeft dit werk, dat ‘dem Andenken eines Engels’ is opgedragen,
geschreven ter nagedachtenis van een jong meisje uit den Weenschen vriendenkring.
Dit sterfgeval heeft hem zulk een hevige impuls gegeven, dat hij, die gewoonlijk
zeer lang met de conceptie van een compositie bezig was, dit werk in korten tijd
voltooien kon. Het vioolconcert vertegenwoordigt door de aangrijpende resignatie,
waaraan het uitdrukking geeft, een ethische waarde, waaromtrent het niet dienstig
lijkt uit te weiden, doch waaraan men zich kan noch mag onttrekken.
Het vioolconcert van Alban Berg behoort tot de meest adequate en ontroerende
uitingen, welke de ‘moderne’ muziek tot nu toe heeft voortgebracht. Het maakte in
de zaal een merkbaren indruk, welke mede veroorzaakt werd door het somwijlen
vervoerende spel van Louis Krasner en de daaraan geheel evenredige begeleiding
door het orkest. De solist, die dit werk reeds verscheidene malen in de voornaamste
muziekcentra van Europa en Amerika had voorgedragen (de allereerste uitvoering
had in den zomer van 1936 op het muziekfeest te Barcelona plaats) gaf te kennen,
dat hij d e z e uitvoering als de eigenlijke première beschouwde. Er hangt over dit
werk, dat in den schaduw van den dood geschreven is, een weemoedig waas,
evenals over de laatste strijkkwartetten van Beethoven en Bruckner's en Mahler's
Negende Symphonie. In technisch opzicht intrigeert ons de vraag, of Alban Berg,
wanneer hem een langer leven was beschoren, aan deze toenadering tot de tonaliteit
nog sterker gevolg gegeven zou hebben.
WOUTER PAAP

Boekbespreking
Letterkunde
Marie Schmitz, Een Mensch vindt het geluk. Uitg. W.B. 1938.
Er behoort moed toe een - zonder pardon - leelijk meisje tot de heldin van een roman
te verheffen. De mooien hebben nu eenmaal een gemakkelijken vóórsprong, zoowel
in de maatschappij als in de litteratuur; een Margarete Maultasch misschien
uitgezonderd. En bij den opzet is een auteur nog vrij zijn personages toe te rusten
met alle lieflijke attributen, gunstig voor een van de zijde der lezers gul onthaal.
De stoere romanschrijfster Marie Schmitz is in deze voor geen enkele verleiding,
geen enkele concessie bezweken; ook niet voor la beauté du laid. Haar hoofdpersoon
is een onbehagelijk meisje, grof en hoekig.
Zij liet haar geboren worden in een afgelegen vierkant steenen huis middenin het
polderland, op een nacht dat het water zwol en zwalpte in de rivier, regen en wind
de
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ramen van de kraamkamer deden rinkelen; het jongste van zes kinderen. En zij
noemde haar: Rina van der Pot.
Wanneer deze roman uit het Noorsch vertaald was, dan zouden de uitgevers hem
al op deze gegevens tot een roman-die-ieder-gelezen-moet-hebben weten op te
doffen. En dan zouden we er ook op kunnen rekenen tegen het einde van het boek
dit leelijke jonge eendje, zoo al niet in een zwaan, dan toch in een wezen van extra
edele inborst en verdrongen complexen te zien veranderen. Marie Schmitz echter
is een Hollandsche schrijfster, die een reeks bijna stug-eerlijke boeken op haar
naam heeft staan. Zij maakte Rina niet alleen tot een leelijk meisje, zij gaf haar ook
geen lief karakter. Noch gedurende haar kinderjaren, noch in de latere jaren - het
boek omspant een geheel vrouwenleven - vinden we in dit hartstochtelijk zichzelf
zoekend, blindelings haar eigen vermeend geluk najagend meisje iets wat voor haar
pleit, niets zelfs van die halfzachte algemeene menschenmin, van dat vage
hoogere-bewustzijn, waarmee de mode-litteratuur haar lezers pleegt te verwennen.
Het is niet eens ‘geluk’ te noemen, wat deze misdeelde als ook háár goed recht
opeischt, het is de angst dat haar ‘het leven’ met al wat er aan kan zijn: vrijheid,
vreugde, weelde, genot, ten eene male zal ontgaan. Het zijn de kleine illusies, en
ten slotte de schimmen daarvan, door haar hongerige zinnen opgezweept, die haar,
van huis uit een gebondene, een kind van de klei, tempteeren; surrogaten van ‘de
groote vervulling’. Slecht staan haar kansen! Haar moeder, aan wie zij gehecht was,
sterft jong, de vader, een dergelijk karakter als het hare, staat als een vreemde
tegenover zijn kinderen, de belangstelling der mannen - een leer aar, haar principaal
op een advocatenkantoor, die in haar dezelfde gevoelens opwekken als in elk andere
vrouw - gaat haar voorbij, een vriend, die haar geestelijk veel gaf en van wien zij
nam zonder er zich om te bekommeren wat er in dien zwakken dichter zelf omging,
ontvalt haar op wreede wijze. Het heeft nauwelijks vat op haar. Wanneer haar dan
een erfenisje toevalt, van een peettante, voor wie zij ook nooit iets ‘geweest’ is,
gelooft zij aan het begin van een vervulling te staan: ze kan gaan reizen. Tot ook
daar het ‘Dort wo du nicht bist....’ zich verpletterend doet gevoelen, zonder haar
alsnog te ‘bekeeren’. Het begint haar voor het eerst te schemeren wanneer zij haar
jongsten broer, die in Zeeland doodziek ligt, een halven dag vergeefs laat roepen,
omdat zij een feestje te Parijs dien avond niet wil offeren. Zij vindt hem reeds
gestorven, en het feestje heeft niets dan verdriet-door-jaloezie opgeleverd. De
onontkoombare waarheid, dat zij langs deze wegen niets bereikt, dat er nog iets
anders in het leven moet zijn dat, hoe ook, dichter tot het doel der al schameler
bevrediging voeren kan, bloeit stekelig op uit de ruïnen.... Niet als een openbaring,
ook niet als een dogma, het is het noodzakelijk kwaad, waarvoor zij zwicht. Weer
roept haar een ziekbed: de vader plotseling verlamd, aan het bed gekluisterd, het
kan nog jaren duren. Geen verpleegster houdt het in het afgelegen huis met den
lastigen patient uit. Een ziekenhuis? oppert zij nog, in vertwijfeling. Maar dan spreekt
haar broer Arie de eenvoudige woorden uit, die het vonnis inhouden èn de bevrijding:
‘Gun hem dat hij sterft in zijn eigen huis’. Zij neemt haar plaats bij het ziekbed in.
Het is geen dankbare taak, de schrijfster stuurt niet heen op ‘een wedergeboorte’,
maar er verandert toch iets, en het is de dienstmeid die het haar doet verstaan: dit
is de plaats waar zij behoort, de grond waar haar wieg stond, in dit huis is zij, de
arme zwerfster, de meesteres. En op de schaarsche oogenblikken, die zij buiten
het somber ziekenvertrek doorbrengt, ontdekt zij hoe de bloesem rijpt aan den
appelboom vlak vóór haar venster, en geniet dit - dit bereikbare - het eenige wat
haar gegeven werd - met al de felheid van haar hunkerend
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hart, nu zij al het andere heeft moeten loslaten en de opstandige gedachten de baas
blijft dank zij het nederig werk harer handen. Het is Marie Schmitz gelukt, in dit met
vaak verbijsterende oprechtheid geschreven boek, ons deze onaanvallige vrouw
menschelijk zóó nabij te brengen, dat zij ons bijna.... tot een vriendin wordt.
Behoudens de te groote uitvoerigheid, die de eerste hoofdstukken soms in de
regionen van het meisjesboek plaatst, een te groote nadrukkelijkheid ook - een
derde zou men aan dezen roman kunnen besnoeien - voel ik één bezwaar tegen
de figuur van Rina van der Pot zelf, n.l. dat de aspiraties van dit meisje niet de
normale droomen zijn van de vrouw in het burgerlijk leven, maar opwellen uit de
kroppende verbeelding van een geboren kunstenaarsziel, terwijl Rina - al vertaalt
zij zoogezegd wel eens wat, en al heeft zij, volgens de schrijfster, haar ‘boekenplank’
- toch voor het overige weinig of niets van ‘den kunstenaar’ in en aan zich heeft, en
dáár ook niet naar leeft en sterft. Het is, of de schrijfster zich in deze te zeer met
haar geesteskind vereenzelvigd heeft.
Met dit voorbehoud, kan men de figuur volkomen aanvaarden: een mensch, niet
zooals wij onszelf en anderen zouden wenschen, maar zooals er in de schuilhoeken
van menige menschenziel diep verborgen steken. Marie Schmitz gaf er de grootheid
aan van het elementaire. Het landschap, dat zij met schildersoogen ziet, is voor
dezen roman - in tegenstelling tot een harer beste vorige boeken: ‘Aan het
overzetveer’, als zoodanig bijkomstig, ondergeschikt aan de vrouwefiguur die in den
polder geboren werd en er, gehoorzamend aan de harde wetten van deze natuur,
in sterven moet. Hereenigd met den grond, berustend, en als men den wat breed
uitgehangen titel van het boek gelooven mag, daarin eindelijk ‘gelukkig’....
TOP NAEFF

Louis de Bourbon, Vrouwen, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1937.
Jos. Panhuysen, De Ontmoeting, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1937.
Twee kleine, prettig uitgegeven boeken, die niet alleen van denzelfden uitgever
komen, maar die bij veel verschil ook iets gemeen hebben, in wat de auteurs
beoogden en tot op zekere hoogte bereikten. Het zijn, blijkens de
potlood-aanteekeningen in de marge, almede de laatste recensie-exemplaren, die
door de handen van Herman Robbers zijn gegaan, doch waarvan de bespreking
voor E.G.M. hem niet meer gegeven is geweest. Bij een van de vijf verhalen van
Louis de Bourbon staat: ‘goed’. Het is getiteld ‘Eric van Veen's angstige leven’. Bij
een ander, dat ik niet noemen zal: ‘niets’. In het boekje van Jos. Panhuysen zijn
enkele drukfouten verbeterd en is de criticus gestuit op een merkwaardigheid, welke
ik den schrijver met het oog op een eventueelen herdruk niet onthouden wil: pag.
140.... ‘toen hij stilstond om naar het weerklinken van zijn eigen stap te luisteren.’
Liever dan mijn indrukken met die van mijn voorganger te confronteeren tot in
bijzonderheden, wil ik deze beide boeken beschouwen als specimen van een
bepaalde soort litteratuur, die de schrijvers bewust of onbewust nastreefden, in elk
geval aan grootere voorbeelden moeten hebben bewonderd. Ofschoon zwak,
behooren zij onmiddellijk en zuiver tot de letterkunst; zij zijn ontstaan uit de behoefte
vorm te geven aan de bewogenheid van de ziel in bepaalde omstandigheden en
het is duidelijk dat den auteurs geen inspanning te veel is geweest om het een met
het ander in overeenstemming te brengen, den juisten toon te treffen en voor elk
verhaal afzonderlijk een zoo gaaf mogelijke atmosfeer. Dergelijke pogingen zijn mij
persoonlijk liever dan veel dik-doende
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romans, waarin de auteurs alles neerpennen wat zij weten en wat hen invalt, zonder
dat zich iets daarvan heeft afgescheiden en gekristalliseerd.
‘Vrouwen’ en ‘De ontmoeting’ komen uit een verschillende, maar verwante school.
Bij het eerste voelen wij, evenals bij sommige Vlamingen, de Pillecijn o.a., Fransche
invloeden: van Maurois (Climats), van Mauriac, met wien de schrijver de inwerking
van het katholieke geloof zijner jeugdjaren deelt. Bij het tweede gaan onze
herinneringen terug naar de Oostenrijkers, naar de een vijfentwintig jaar geleden
zoo welig bloeiende school van Arthur Schnitzler, den jongen Stephan Zweig, Felix
Salten enz. Wij behoeven ‘De Ontmoeting’ maar aan die prachtige novellen te
toetsen: ‘Frau Bertha Garlan’, ‘Leutnant Gustl'’, om meester en leerling te geven
wat elk - vooralsnog op grooten afstand van elkander - toekomt. Het zwakst aan
‘De Ontmoeting’ is de onwaarschijnlijke fabel. Een minister, die door een toevalligen
loop van omstandigheden nog eenmaal de vrouw bezoekt met wie hij in zijn jeugd
een liefdesavontuur beleefde, en bij deze ontmoeting met het lang verleden
(Lebendige Stunden!) zijn geheele welgeslaagde leven herleeft in een nieuw licht.
De situatie wordt ons niet voldoende aannemelijk gemaakt, het retrospectief
scheppen brengt moeilijkheden mee, die licht tot verwringingen leiden, doch eenmaal
aanvaard en ‘en scène gezet’, komt het inderdaad tot een dramatische bewogenheid,
die in onze letteren te zeldzaam is om er niet gaarne de aandacht op te vestigen.
Gegeven onze uitermate schrale tooneellitteratuur, wekt van Panhuysen met ‘De
Ontmoeting’ zelfs in die richting zekere verwachtingen.
Dat ‘Vrouwen’ van Louis de Bourbon zwakker geschreven is dan ‘De Ontmoeting’
verraadt zich al daardoor, dat er van deze vijf verhalen zooveel minder in ons
geheugen blijft hangen. Zij vallen als door een zeef, wat mogelijk voor hun fijnheid
pleit maar weinig nalaat van wat bij lezing toch geboeid heeft. Ook in deze verhalen
is veel geforceerd moeten worden om tot een pointe en een oplossing te komen,
en ze zijn ook niet vrij van aanstellerij. De neiging de dingen ‘interessanter’ te maken
dan ze zijn, een al te doorzichtig streven naar spanningen, gepaard aan een gewilde,
detective-achtige geheimzinnigheid in den opzet, vinden we ook bij de genoemde
Oostenrijksche voorbeelden, waar men die kleine trucs echter met meer tact en
meer succès heeft toegepast. Bij Louis de Bourbon leidt het ‘Ik zie - ik zie - wat jij
niet ziet’, tot de pijnlijke uitkomst: dat we dan ook inderdaad niet veel zien. Dit is
jammer. Want ook van zijn, nog wat bloedelooze distinctie mogen we in de toekomst
voor de Nederlandsche letteren iets verwachten, wanneer veel onmachtige
grootspraak tot zwijgen zal zijn gebracht.
TOP NAEFF

Emmy van Lokhorst, Van Aangezicht tot Aangezicht. N.V.E. Querido's
Uitg. Mij. Amsterdam, 1937.
Met dezen laatsten roman neemt Emmy van Lokhorst in bepaalde opzichten
revanche op voorgaande publicaties van haar hand. Het is geen revanche, die de
malle pretentie van een onverteerbaar boekje als Reigersberg doet vergeten, maar
wanneer men V a n A a n g e z i c h t t o t A a n g e z i c h t terzijde legt blijft als
voornaamste indruk achter het feit dat deze vrouw schrijven kan. Dat was trouwens
al eerder gebleken. Ik herinner mij korte prozastukken van haar hand, die opvielen
om hun soberen, klaren stijl, een stijl die daar volkomen verantwoord was. Het
aantrekkelijke van dezen roman wordt voor mij vooral gevormd door den toon van
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waarop hier en daar dit gegeven is verwerkt,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

443
maar ik kan niet ontkennen, dat het accent overtuigende kracht heeft. Het is natuurlijk
mogelijk dat ik het volslagen mis heb, maar ik kan den indruk niet van mij afzetten
dat Emmy van Lokhorst zich voor het schrijven van dezen roman niet den noodigen
tijd heeft gegund. Het onderwerp was nog niet rijp, de karakters hadden nog geen
vasten vorm aangenomen. Daardoor blijft er iets vaags in het afwikkelen der
verschillende situaties, in de uitbeelding der personen. Misschien valt het ook
daaraan wel te wijten dat ik het gegeven zoo weinig belangwekkend moet achten.
Er ligt voor mijn gevoel een groote afstand tusschen het niveau, waarop het
onderwerp staat, tusschen het geval en de structuur van het boek dus, en het niveau
waarop zich deze heldere, voorname stijl beweegt. Het eenige gedeelte waar de
schrijfster volkomen slaagde in de verwezenlijking van haar streven lijkt mij te zijn
de inzet, de eerste ontmoeting tusschen Nico, de nogal slappedanige, mannelijke
hoofdpersoon, en het jonge meisje Lucie. Daar is de tegenstelling geheel en al
opgeheven en men kan enkel maar waardeering hebben voor dit fragment dat
welhaast geschreven werd met de lieflijkheid van een lied.
JAN CAMPERT

Marie van Zeggelen, Een hofdame uit de 18e eeuw. Amsterdam,
Meulenhoff, 1937.
Een rustig, blank verhaal. Marie van Zeggelen verstaat de kunst om een historisch
gegeven op zulk een wijze te doen herleven dat men het gevoel krijgt er zelf als
toeschouwer op aangename wijze bij te zijn betrokken. Familie-tafereeltjes - in
zachte tinten gepenseeld - als 18e eeuwsche aquarellen. Haagsch hofleven, het
buitenleven der patriciers, politieke eb en vloed, zij verhaalt er ons van zonder
passie, zonder de behoefte om de diep-menschelijke woelingen en strijd bloot te
leggen, maar toch laat zij wel steeds vermoeden dat die strijd er geweest is. Aan
zoo'n verhaal interesseert ons eigenlijk het meest de couleur locale, het historisch
attribuut. De menschen.... Ja, of zij zóó geweest zijn? Wij zien hun buitenkant, hun
uiterlijk, hun manieren, hun positie in het maatschappelijk leven, wij zien de jonge
mevrouw Fagel in haar gelukkigen echt, wij zien de vier zoontjes opgroeien tot
volwaardige menschen - maar zij stoffeeren meer een achtergrond dan dat zij om
hun zelfs wil schijnen uitgebeeld. De omstandigheden waarin een mevrouw Fagel
- vrouw van den tweede griffier der Statengeneraal en vriendin van de princes van
Oranje, leeft, dàt is het eigenlijk waarom men zulk een boek graag leest. Huis en
hof, gezin en huwelijk, haar vriendschap met de princes, de trouw van het gezin
Fagel aan het huis van Oranje, het zijn de aardige dingen, die zoo blank en licht
zijn neergeschreven met een hoffelijken toets, dat men onwillekeurig bekoord wordt.
Wel rijst zoo nu en dan eenige twijfel of de dingen toch niet wat ruiger, moeilijker
waren, ook in dien tijd. Gaf het opvoeden van vier zoons zoo weinig moeite? Was
men zoo berustend als het ons wordt voorgespiegeld? De Gouverneur der kinderen
Fagel is in den grond een opstandige en zijn ietwat bruuske en moeilijke natuur
geeft een goeden, menschelijken toon aan wat anders ietwat vlak zou dreigen te
worden.
Mevrouw Fagel wordt jong weduwe, zij is ziek van verdriet en zelfs haar kinderen
kunnen haar niet troosten. De zes kinderen gaan naar de grootouders Fagel en de
moeder moet een crisis doorlijden. Tot dan ten slotte het gevoel van een
verbondenheid met de geliefde ziel, die blijft bestaan, buiten het hier zichtbare, haar
weer tot leven en bezinnen voert. De kinderen krijgen hun moeder terug. De scènes
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Als beeld van zuivere en eerlijke zeden in een zedelijk hoogstaand geslacht, is het
stellig geslaagd. Men begrijpt iets van de waarde sommiger oude families, die steun
en stut waren voor het Oranje-huis; hun onwankelbare trouw, hun bescheidenheid
en cultuur zijn zeker bolwerken geweest voor onze Nederlandsche beschaving. Het
is de deugd van dit boek ons zulks te hebben getoond.
JO DE WIT

N.E. Fonteyne, Polder. Antwerpen, De Sikkel, 1937.
‘Polder’ van N.E. Fonteyne is een typisch hybridisch boek. Het maakt op den lezer
sterk den indruk, dat de auteur er niet in geslaagd is zijn fantasie te beheerschen.
Ongetwijfeld heeft Fonteyne talent, maar wij hadden toch gaarne gezien - dit is zijn
tweede boek -, dat hij zich bij het schrijven beter in de hand vermocht te houden.
Dit geldt zoowel ten opzichte van de ongebondenheid zijner verbeeldingskracht als
in stylistisch opzicht: herhaaldelijk mengt de schrijver zich in het verhaal. Wij hopen
daarom, dat Fonteyne niet reeds bezeten is van de drift der romanproductie, want
dan kunnen wij hem niet veel kans geven op een voorspoedige ontwikkeling van
zijn talent. Laat hij zich spiegelen aan de klassieke ingetogenheid van het proza
van de Pillecijn. Een dergelijke soberheid is op het oogenblik een conditio sine qua
non voor schrijvers, die hun talent niet te grabbel willen gooien op de markt, doch
de waardigheid der letterkunde begeeren hoog te houden in een tijd, die van haar
niet veel anders dan hoere-diensten vraagt. Strakheid, kuischheid - wat vooral niet
als identiek gezien mag worden met ‘verzwijgende’ moralistische en
benepen-burgerlijke enghartigheid! - zijn deugden, die de huidige schrijver niet
ontberen kan, wil hij niet éénes vleesches worden met den demon der wellust, die
deze wereld in haar klauwen heeft.
Ten overvloede, naar wij hopen, mag hier nog aan toegevoegd worden, dat dit
niet slaat op den i n h o u d van het verhaal, maar op de u i t d r u k k i n g s w i j z e .
Deze verraadt, dat de schrijver zich hier en daar geheel heeft laten overweldigen
door zijn fantasie. En dit heeft niet alleen de aesthetische eenheid van zijn werk in
gevaar gebracht, maar hem ook belet behoorlijke aandacht te schenken aan de
psychologische uitdieping van zijn verhaal. Het proces b.v., waardoor Elza haar
vrouwelijke schroom heeft ingeboet en dat wij hier retrospectief ruw geschetst
vermeld krijgen, mist elke diepere psychologische verankering. Dit punt, dat tot de
tragische kern van het boek had dienen uit te groeien, hangt er nu min of meer bij
en de lezer, die het boek begint, maakt zich aanvankelijk hierdoor een geheel
verkeerde voorstelling van Elza. Aanvankelijk toch wordt Elza's sexueele honger
alleen door gebrek aan ‘voedsel’ verklaard, doch blijft de diepere oorzaak van dezen
n i e t t e o n d e r d r u k k e n honger onbekend. En juist met het concentreeren van
al zijn aandacht op deze diepere oorzaak zou de schrijver een roman-conceptie
verkregen hebben van buitengewone beteekenis, doch dan zou hij heel wat, i n
d i t g e v a l b i j k o m s t i g s , uit zijn compositie-plan hebben moeten wegsnijden.
Moge Fonteyne zich na dit tweede boek ernstig bezinnen, eer hij een nieuw werk
op stapel zet. Hij bezit als romancier zeer goede capaciteiten, maar hij wete, dat
juist het ‘zeer goede’ heel gemakkelijk kan worden verknoeid en ontwricht!
ROEL HOUWINK
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[Deel XCVI]
Inhoud
Beeldende kunsten

Volgens de titels
Bladz.
BALLETKUNST, RENAISSANCE VAN 92
DE, II (slot), door CORNELIUS CONIJN, met
9 illustraties
BEARDSLEY, AUBREY VINCENT
217
(1872-1898), door D.A. DE GRAAF, met 1
illustratie in den tekst en 4 daarbuiten
BOSJESMANTEEKENINGEN EN
159
ANDERE AFRIKAANSCHE
ROTSTEEKENINGEN, DE, door S.
KOOYMAN, met 8 illustraties in den tekst
en 6 daarbuiten
CAMPEN ALS SCHILDER, JACOB VAN, 289
door P.T.A. SWILLENS, met 7 illustraties
CHRISTUS IN DE BYZANTIJNSCHE
237
KUNST, DE, door THOLE BEISHUIZEN, met
6 illustraties
DOORNIK EN ZIJN KATHEDRAAL, door 145
Mr. J. SLAGTER, met 1 illustratie in den
tekst en 7 daarbuiten
ESCHER (M.C.), NIEUW WERK VAN,
door G.H. 's GRAVESANDE, met 4
illustraties

312

FRANSCHE GOUDSMIDSKUNST (EEN 306
MONUMENT VAN), VAN GOUDEN
SCHOTELS EN SCHALEN, door Jhr.
JAN FEITH, met 6 illustraties
ROLAND HOLST (R.N.) IN DE
ZITTINGZAAL VAN DEN HOOGEN
RAAD, (HET WERK VAN), door A.M.
HAMMACHER, met 5 illustraties

300

INDISCHE KULTUUR, DIEP IN DEN
73
HIMALAYA, EEN WERELD VAN OUDE,
door Dr. HERMANN GOETZ, met 1
illustratie in den tekst en 5 daarbuiten
KORT, (A.W.) EEN BELANGWEKKEND 384
SCHILDER, door G.M. STREURMAN, met
10 illustraties
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MARIA LAACH, door HELENE MULLER
MASSIS, met 10 illustraties

79

MOES, UIT DE HERINNERINGEN VAN 166
WALLY, met een inleiding van ELISABETH
C.A. SCHRÖDER, met 2 illustraties
NIEUWE KERK TE DELFT VOLTOOID, 1
DE RESTAURATIE VAN DE, door Dr.
E.H. TER KUILE, met 1 illustratie in den
tekst en 2 daarbuiten
KOENIGS TE HAARLEM,
VERZAMELING (DE), door Dr. W.R.
JUYNBOLL, met 9 illustraties

226

VOORWERP (HET) IN DE
374
CARICATUUR, door CORNELIS VETH, met
3 illustraties in den tekst en 3 daarbuiten
WETENSCHAP EN KUNST, KORTE
361
STUDIE VOOR EEN WARE
GESCHIEDENIS VAN DE KUNST, door
JOSEPH CSAKY, met 1 illustratie in den
tekst en 16 daarbuiten
OPENLUCHTSPEL TE SALZBURG,
FAUST, door M.G. DOZY, met 17
illustraties

6

ZÉRO DE CONDUITE, door R.F.
BORDEWIJK, met 3 illustraties

21

Volgens de schrijvers
Bladz.
BEISHUIZEN, THOLE, DE CHRISTUS IN 237
DE BYZANTIJNSCHE KUNST
BORDEWIJK, R.F., ZÉRO DE CONDUITE 21
CONIJN, CORNELIUS, RENAISSANCE
VAN DE BALLETKUNST II (Slot)

92

CSAKY, JOSEPH, WETENSCHAP EN
KUNST

361

DOZY, M.G., OPENLUCHTSPEL TE
SALZBURG (FAUST)

6

FEITH, Jhr. JAN, EEN MONUMENT VAN
FRANSCHE GOUDSMIDSKUNST, VAN
GOUDEN SCHOTELS EN SCHALEN

306

GRAAF, D.A. DE, AUBREY VINCENT
BEARDSLEY

217

GOETZ, Dr. HERMANN, EEN WERELD
VAN OUDE INDISCHE CULTUUR

73
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HAMMACHER, A.M., HET WERK VAN
R.N. ROLAND HOLST IN DE ZITTINGZAAL
VAN DEN HOOGEN RAAD

300

JUYNBOLL, Dr. W.R., DE VERZAMELING 226
FRANZ KOENIGS TE HAARLEM
KOOYMAN, S., DE
BOSJESMANTEEKENINGEN EN ANDERE
AFRIKAANSCHE ROTSTEEKENINGEN

159

KUILE, Dr. E.H., DE RESTAURATIE VAN DE 1
NIEUWE KERK TE DELFT VOLTOOID
MULLER MASSIS, HELENE, MARIA
LAACH

79

SCHRODER, ELISABETH, C.A., UIT DE 166
HERINNERINGEN VAN WALLY MOES
SLAGTER, Mr. J., DOORNIK EN ZIJN
KATHEDRAAL

145

STREURMAN, G.H., A.W. KORT, EEN
BELANGWEKKEND SCHILDER

384

SWILLENS, P.T.A., JACOE VAN CAMPEN 289
ALS SCHILDER
VETH, CORNELIS, HET VOORWERP IN
DE CARICATUUR

374

Novellen en gedichten

AALST, G. VAN, DE ROOS

Bladz.
345

ALI COHEN, L., HET PRIMITIEVE BEELDJE 126
BIERENS DE HAAN, J.D., HET
NACHTWERK

257

BLIJSTRA, REIN, HET ONGELUK

175

BOM, EMMANUEL DE,
SCHILDERSVERDRIET

333

BOSMAN, ANTHONY, DROOMERIGE
IMPROVISATIE

344

BRAAKENBURG, E., MELANCHOLIE

189

CHAMALAUN, A.M., BESEF

202

CHAMALAUN, A.M., WACHT

201
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DOORNE, KOOS VAN, DE MAN DIE VOOR 111
ZIJN BEURT GING
‘ELLEN’, DEMONIE

54

GEEL, C.J. VAN, BIAPPEN

418

HAAREN, HANS VAN, KLEINE ELEGIE

317, 390

HOORNIK, ED., DE ONDERWIJZER

188

HORST TONNY VAN DER, KLACHT VAN 383
EEN EENENTWINTIGJARIGE
JOSSELIN DE JONG, K.H.R., BIJ DE
EMMAUSGANGERS VAN JOHANNES
VERMEER

315

KOCH, H. ZOMERAVOND

270

KIJZER, MAX, HERKENNING

174

LOKHORST, EMMY VAN, VOORJAAR

130

LOKHORST, EMMY VAN, KERSTMIS

415

MOLENAAR, JOHAN DE, VERVULLING

129

MOLLINGER, JENNY, AVOND

331

OOSTEN, A.J.D. VAN, DE BANDELOOZEN 305
PRAAG, SIEGFRIED E. VAN,
DANKBAARHEID

271

REDDINGIUS, JOANNES, MUZIEK

91

ROGGEVEEN, JUUL, EMANON EN HAAR 260
KINDERZIEKTEN
SEGER, AGATHA, KENTERING

125

SJOERDS, J., PARELS UIT PALESTINA

408

SPRUYT, JO, NA DE MIS

27

SYRIER, MIA, DE IVOREN BAL

416

STEEN, ERIC VAN DER, WEES ZOO

45

GOED

STEEN, PETER VAN, DE STEMMER

28

VRIES, HENDRIK DE, ROMANCEN

104

WAL, THEO J. VAN DER, SPES PATRIAE 46
ZIELENS, LODE, IS HET NOODIG TE
BEGRIJPEN?

246
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Kroniek
Beeldende kunst, muziek, dans
Bladz.
AFBREKEN.... EN OPBOUWEN, door 419
Dr. J.G. VAN GELDER
BODENHEIM, NELLY, door Mr. J.
SLAGTER, met 3 illustraties

350

DANS EN VOORDRACHT IN HET
280
KURHAUS TE SCHEVENINGEN, door
MARTHA DOZY
EERE WIEN EERE TOEKOMT?, door
A.M. HAMMACHER

136

FRANSCHEN (DE) IN HET STEDELIJK 134
MUSEUM TE AMSTERDAM, door A.M.
HAMMACHER, met 7 illustraties
GOUDSCHE GLAZEN
131
(TENTOONSTELLING), ST. JANSKERK,
GOUDA, door Dr. J.G. VAN GELDER, met
1 illustratie
HAAGSCHE ACADEMIE VAN
278
BEELDENDE KUNSTEN, DE NIEUWE
OPSTELLING DER COLLECTIE VAN
REPRODUCTIES VAN
BEELDHOUWKUNST IN DE, door Dr.
Ir. J.H. PLANTENGA, met 3 illustraties
HOFER, CARL, door W. JOS. DE
GRUYTER, met 1 illustratie

348

IMPROVISEEREN, DE KUNST VAN
HET, door WOUTER PAAP

426

JAPANSCHE TEEKENINGEN EN
SCHETSEN, door DEBORA G. DUYVIS,
met 6 illustraties

424

KONIJNENBURG (WILLEM VAN), HET 55
LEVENSWERK VAN, door A.M.
HAMMACHER, met 3 illustraties
KUNST, SCHRIJVEN OVER, door A.M. 205
HAMMACHER
‘MATHIS DER MALER’ (DE OPERA)
59
VAN PAUL HINDEMITH, door WOUTER
PAAP, met 2 illustraties
‘MEESTERWERKEN UIT VIER
203
EEUWEN’ IN BOYMANS, door W. JOS.
DE GRUYTER, met 1 illustratie

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

OORSPRONKELIJKHEID, DE EISCH
DER, door WOUTER PAAP

352

OPDRACHT (DE), door Dr. J.G. VAN
GELDER

63

PITOËFF, LUDMILLA, door H. VAN LOON, 207
met 1 illustratie
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - 274
3 SEPTEMBER - 16 OCTOBER, door
Dr. A.N. ZADOKS - JOSEPHUS JITTA
TENTOONSTELLINGEN
276
(BUITENLANDSCHE) door Dr. J.G. VAN
GELDER, met 1 illustratie
WEERGLAS, door A.M. HAMMACHER

346

WILLINK'S KEERPUNT, door Mr. J.
SLAGTER, met 3 illustraties

420

Letterkunde, boekbespreking
Bladz.
BOEKBESPREKING, door TOP NAEFF, 65, 138, 209, 282, 354, 428
ROEL HOUWINK, JO DE WIT, JOHAN DE
MOLENAAR, G.H. STREURMAN, Dr. F.M.
SCHNITGER, JAN CAMPERT, J.R., Mr. J.
SLAGTER, A. GLAVIMANS
WIJHE-SMEDING (ALIE VAN) †, door
TOP NAEFF

137
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DELFT, NIEUWE KERK, INTERIEUR NAAR HET OOSTEN (NÀ DE RESTAURATIE)
VOORJAAR 1938
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De restauratie van de nieuwe kerk te Delft voltooid
Door Dr. E.H. ter Kuile
DE herdenking van de geboorte van Prins Willem I was aanleiding, om in het
Meinummer 1933 van dit tijdschrift een artikel te wijden aan de Nieuwe Kerk te Delft,
waar de Stichter van onze nationale onafhankelijkheid is bijgezet. In dit artikel werd
ook vrij uitvoerig de restauratie behandeld, eerst die van het koor in de jaren
1923-1925, daarna die van het dwarsschip in de jaren 1931-1933, alles onder leiding
van den architect H. van der Kloot Meyburg. De restauratie van het schip was destijds
nog niet begonnen. Nu, ruim vier jaren later, is ook dit laatste deel van het groote
werk voltooid, en meenen wij goed te doen ook daarvan een verslag te geven. Het
is echter niet zoozeer de zucht naar volledigheid die ons drijft tot het vervolgen van
het eerste artikel, als wel het bijzonder merkwaardige karakter van het laatste deel
der restauratie. Deze toch is een dusdanig omvangrijke en zoo ingrijpende operatie
geworden, dat men er bezwaarlijk een evenbeeld van zal kunnen aanwijzen, en
heeft bovendien belangwekkende gegevens aan den dag gebracht aangaande den
oorspronkelijken aanleg, die in de 16de eeuw werd gewijzigd.
Gemakshalve volgen eerst in het kort nog eens de voornaamste feiten uit de
geschiedenis van de kerk. Deze werd in 1381 gesticht als een houten gebouw. In
1384 begon men met een steenen dwarsschip en koor. De toren aan het Westeinde
van de houten kerk werd in 1396 aangevangen. In de jaren 1420-1430 verving men
het houten bouwsel tusschen toren en dwarsschip door een steenen schip.
Vervolgens moest het eerste steenen koor plaats maken voor een tweede van
grooter afmetingen, waarmee men van 1453 tot 1476 bezig was. De toren werd
eerst in 1496 voltooid. Bij den geweldigen stadsbrand van 1536 werd de kerk mede
geteisterd, en ging alles, wat van hout was, in vlammen op, en tenslotte werd de
weer herstelde kerk in 1656 ernstig ontwricht door de ontploffing van het
Landskruitmagazijn in 1656.
Het schip dan, dat in 1933 onderhanden werd genomen, is driebeukig. De hooge
middenbeuk wordt door zuilen gescheiden van de zijbeuken. Alle ruimten zijn
overdekt met houten tongewelven in de bekappingen. De aanleg van het schip
vertoont twee eigenaardigheden, namelijk de buitengewone breedte van de
zijbeuken, en het ontbreken van steunbeeren. Zooals men verderop zal zien, leverde
de restauratie een verklaring voor deze eigenaardigheden.
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De gebreken, waarin de restauratie moest voorzien, waren van drieërlei soort. Ten
eerste kon men aannemen, dat de kalksteenen zuilen onder de lagen pleister en
witsel zware beschadigingen zouden toonen tengevolge van den brand van 1536.
In koor en dwarsschip had men dienaangaande al heel wat ervaring opgedaan. In
de tweede plaats had men te maken met een bedenkelijk Zuidwaarts overhellen
van de muren en zuilen van den middenbeuk. Aan beide einden werd de middenbeuk
door toren en dwarsschip ongeveer te lood gehouden, daartusschen kon men met
het oog gemakkelijk de uitbuiging volgen, vooral aan den Zuidelijken wand, die in
het midden 70 cm over hing. Dat het schip verreweg het meest is ontzet, valt
gemakkelijk te verklaren. Het is veel lichter van bouw dan dwarsschip en koor, en
mist bijna alle dwarsverband. Al lang geleden had men het gevaar van den toestand
beseft en daartegen maatregelen genomen door een houten versterking ter hoogte
van de goten onder het tongewelf aan te brengen. Enorme balken, schuin over den
middenbeuk gelegd uit de vaste hoeken bij toren en dwarsschip, steunden op
verschillende punten den binnenwaarts hangenden Noordmuur, die weer gekoppeld
was aan den nog sterker hellenden Zuidmuur. Dit inwendige verstijvingsstelsel was
inderdaad het beste middel geweest, dat men indertijd had kunnen toepassen, en
het was ook doeltreffend gebleken. Het had evenwel het groote bezwaar, dat het
een onooglijk gezicht opleverde, en daarom had men het weggetimmerd achter een
houten plafond, dat een aanzienlijke vermindering vormde van de inwendige hoogte.
Bovendien waren veel balken aan de einden verteerd, zoodat het heele
versterkingsstelsel zijn taak slecht meer kon vervullen. Het derde groote euvel van
het schip was tenslotte een algeheel verval door inwatering en verweering. Het
schip was werkelijk den ondergang nabij, en zoo stond men voor een restauratie
van ongekenden omvang.
De eerste vraag, die aan de orde kwam, was hoe den overhangenden middenbeuk
te schragen. Handhaving en herstelling van het oude houten steunstelsel was niet
gewenscht. Het bedierf de werking van het inwendige der kerk en zou bij een brand
kunnen worden verteerd, waarna instorting te vreezen zou zijn. Men zocht dus naar
een nieuw steunstelsel, dat de eigenschappen diende te hebben van onzichtbaarheid
en onbrandbaarheid. Gelukkig maakte de hedendaagsche techniek een oplossing
mogelijk, die aan den eersten eisch in hooge mate, aan den tweeden zelfs volledig
voldoet.
Het toegepaste systeem bestaat in hoofdzaak uit drie betonschoren aan de
Zuidzijde van den middenbeuk, om de andere travée één. Tegen de muren van den
zijbeuk is het beton ommanteld met metselwerk, waaraan de vorm is gegeven van
steunbeeren. Dan springen de betonschoren over het houten tongewelf van den
zijbeuk naar den hoogen muur van den middenbeuk, aanvankelijk verscholen
tusschen gewelf beschieting en buitendakschild, vervolgens door het binnendakschild
vrij naar buiten gaand, maar achter den nok
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verborgen voor den beschouwer op den grond. Voorts heeft de Zuidmuur van den
middenbeuk over zijn volle lengte nog een horizontale betonversterking gekregen.

DE NIEUWE KERK TE DELFT

- PLATTEGROND

Toen aldus het schip tegen uitwijken behoed was, kon men beginnen met het
onderhanden nemen van de zuilen. Bij het afpellen van de pleister, die men er na
den brand van 1536 op had gebracht, kwam een schrikwekkende toestand aan den
dag. De kalksteenen omkleeding van de baksteenen kern was zoo diep ingevreten
door den gloed van het vuur, dat de doorsnede te gering scheen geworden om den
geweldigen last der zware en hooge bovenmuren en kappen te dragen. Terwijl de
zuilen van het koor tenminste aan den kant van den omgang vrij gaaf waren
gebleven, doordat daar steenen overwelving aanwezig was, was de beschadiging
hier aan alle zijden even erg. Daarbij kwam nog, dat door den scheeven stand van
het heele schip, en door de wonderlijke krommingen van enkele zuilen, de
drukverdeeling bijzonder ongunstig was. Stuk voor stuk de slechte stukken
natuursteen door nieuwe vervangen, gelijk men in het koor had gedaan, was hier
niet meer mogelijk. Alle veertien zuilen moesten geheel worden gesloopt en door
nieuwe vervangen.
Men ging als volgt te werk. De fundeeringen der zuilen werden met beton verbreed.
Op deze verbreedingen bracht men telkens in twee naast elkander gelegen vakken
stalen stellages aan, die ter hoogte van de kapiteelen eindigden met een horizontalen
balk. Daarop metselde men de ruimte van de bogen vol, zoodat de bogen over hun
volle spanwijdte op de stalen stellages konden rusten. Vervolgens sloopte men de
zuil tusschen de twee ondervangen bogen weg, waarmee men niet veel moeite had;
zij vielen spoedig in puin uiteen. Nu kon de nieuwe zuil worden opgetrokken en
tegen de geboorte der bogen
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worden aangemetseld, de vulling van staal en metselwerk uit een der vakken werd
weggenomen en naar een derde vak overgebracht, en zoo verrees langzamerhand
een reeks stevige nieuwe zuilen, die de taak van de oude, afgeleefde, overnamen.
Op deze wijze heeft het heele middenschip een nieuwen onderbouw gekregen, iets,
wat, zoover ons bekend is, nog nooit is geschied, al zijn er min of meer
overeenkomstige gevallen. Zoo heeft men in het midden van de vorige eeuw nieuwe
pijlers gebouwd onder den kruistoren van de kathedraal van Bayeux in Bretagne.
Inmiddels had men, zoodra bovengenoemde werkzaamheden het toelieten, een
reeks andere herstellingen uitgevoerd. De oude houten steunconstructie onder het
gewelf van den middenbeuk, was gesloopt, de kappen waren grootendeels
vernieuwd, en alle slechte metsel- en houtwerk werd onderhanden genomen. Alle
vensters kregen nieuwe baksteenen harnassen. Inwendig werden de wanden
ontpleisterd en als schoon werk behandeld, gelijk ook in dwarsschip en koor tevoren
was gebeurd.
Hierbij kwamen allerlei bijzonderheden aan den dag, die er op wezen, dat de
zijbeuken hun tegenwoordigen vorm te danken hebben aan een ingrijpende wijziging.
Reeds bij de restauratie van het dwarsschip had men ontdekt, dat op de kapiteelen
der beide Oostelijke kruispijlers aanzetten aanwezig waren van diagonale
gewelfribben over de zijbeuken. Maar, zooals wij in ons eerste artikel al opmerkten,
was het weinig aannemelijk, dat deze gewelfaanzetten bedoeld waren voor
overkluizing van zijbeuken van de huidige breedte. Welnu, het bleek, dat de lichte
wandpijlers van de zijbeuken ruw afgekloofd waren, en vroeger verder binnenwaarts
moesten hebben doorgeloopen, zoodat zij kapellen afscheidden, welke te eeniger
tijd, ongetwijfeld bij den herbouw na den brand van 1536, met de zijbeuken zijn
vereenigd. Zeer diep in den grond werden tenslotte de fundeeringen van deze
scheidsmuren, die tevens dienden als inwendige steunbeeren, aangetroffen. Ook
vond men langs de wanden en boven de bogen van de zijbeuken inkassingen voor
de gewelf schelpen. In de hoeken van de voormalige kapellen waren nog
natuursteenen aanzetten van de gewelfribben aanwezig. Zij waren ruw afgeslagen,
maar vertoonden op de oorspronkelijke, ongerepte vlakken nog witsel en daarop
weer sporen van roode banden langs de muralen, overtuigend bewijs, dat de kerk
al lang vóór de Hervorming gewit is geweest. Duidelijk was ook te zien, dat het
groote venster in den Westgevel van den Noorderzijbeuk, naast den toren, naderhand
is ingebroken dwars door den muraalboog van de meest Westelijke kapel.
Dat er kapellen langs het schip waren geweest, was overigens al uit een oud
memorieboek bekend: ‘Ao 1420 begon men te tymmeren an die voirsz. middelkercke,
zydkercken, en de zijdcapellen, alsoe, dat die binnen x (10) jairen daer nae alle
onder daeke waren, ende die capellen veel beset worden mitten outairen’. Ook
weten wij, wanneer die kapellen hun steenen gewelven
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kregen: ‘Ao 1434 ende XXXV worden die zijcapellen verwulft, ende die Gilde, die
hoir outairen daer hadden staende, hebben elcxs van hair vermoegen dairinne
gegouden’ (betaald). (D. van Bleyswijck, Beschrijvinge der stadt Delft, blz. 200,
202). Dat de zijbeuken steenen gewelven kregen, vinden wij nergens vermeld, en
het feit, dat de zuilen aan alle zijden even ernstige brandsporen hadden, doet
vermoeden, dat de daartoe bestaande plannen door geldgebrek nooit tot uitvoering
zijn gekomen. Voorts zijn overblijfselen gevonden van twee ingangen, één aan de
Noord-, en een aan de Zuidzijde, waar de vensters smaller zijn dan in de overige
traveeën. Aan de Noordzijde kwam inwendig een wijde boog met gewitte dagkanten
om dat smalle venster aan het licht, zoodat daar ongetwijfeld een portaal was
uitgebouwd. Ook werd het duidelijk, dat de Zuiderzijbeuk naderhand langs den toren
is doorgetrokken met drie traveeën, waartegen de doopkapel aansluit, die zeer
gehavend was en een gedeelte van haar aardige gewelfje had verloren. Deze
vergrooting heeft, te oordeelen naar het steenformaat, ongetwijfeld in de 16e eeuw,
na den brand van 1536, plaats gevonden. Helaas is één raadsel onopgelost
gebleven, namelijk de vraag, hoe de eigenaardige geknikte Westelijke muren van
het dwarsschip te verklaren zijn. Geen enkele aanwijzing is daarvoor aan den dag
gekomen.
Zoo is dan tegen het eind van 1937 de restauratie van de Nieuwe Kerk, behoudens
afwerking op ondergeschikte punten, voltooid, en het gebouw, dat den ondergang
nabij was, weer in een toestand gebracht, waardoor het eeuwen mee kan. Ondanks
de groote technische moeilijkheden en de onmiskenbare gevaren, is alles zonder
ongelukken afgeloopen. Als een bijzonder merkwaardige moeilijkheid zij nog vermeld,
dat de bijzetting van H.M. de Koningin-Moeder en Z.K.H. Prins Hendrik moest
geschieden, toen het werk aan het schip in vollen gang was, en het inwendige vol
steigerwerk stond. Dwars daardoor heeft men toen beide keeren een rouwgang
moeten maken van het torenportaal tot het dwarsschip. Thans moet alleen nog de
toren onder handen worden genomen, een werk, waarmee verscheiden jaren en
groote bedragen gemoeid zullen zijn.
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Openluchtspel te Salzburg Faust
Door M.G. Dozy
IN de pauze van een ochtendconcert in het Festspielhaus te Salzburg kan men door
de openstaande deuren het beroemde décor voor de Faustopvoering zien: De
Fauststadt, door Clemens Holzmeister gebouwd vóór de uit rotsen gehouwen
Felsenreitschule. Een fascineerend gezicht is het, dit décor, dat als levensgroote
speelgoedstad voor ons ligt: Het huisje van Gretchen, vriendelijk en romantisch,
met bloemen op het balcon, ernaast Marthe's huis. Meer naar den voorgrond de
tuin; in een hoek een eik met ronde bank.
In het midden op hooger plan, Faust's studeervertrek, schemerig, aan alle wanden
boeken, een globe in den hoek; daaronder gaapt een lugubere kelder. Rechts de
ingang der kathedraal en tal van andere huizen. Achter en boven dit alles de gangen
der Felsenreitschule met uitgehouwen, boogvormige nissen.
Een geheimzinnigen, fantastischen aanblik levert deze stad op, temeer daar wij
weten, dat al wat zoo ‘echt’ lijkt, décor is, décor voor een tooneelopvoering, en het
verlangen komt in ons op, dat décor bevolkt te zien: Gretchen bezig te zien in dit
aantrekkelijk huisje, Faust te zien werken in zijn eenzaam studeervertrek, menschen
wandelend door de straatjes en zóó te ervaren, waarvóór die huizen, die poorten,
de boom dienen.
Van dit décor gaat voor hem, die het zoo'n ochtend in het heldere daglicht
ongebruikt ziet, een bekoring uit, welke een der primitiefste charmes van het tooneel
is. Ik zou het willen vergelijken met het spelen van een kind, dat voor zich een dorp
bouwt, het bevolkt en uren zoet is met laten leven van zijn poppen in dit dorp.
Deze eenvoudige vreugde aan het spel moet wel een element zijn van het wezen
van het tooneel. Het décor van Clemens Holzmeister houdt voor deze vreugde een
belofte in.
En 's avonds, tegen het vallen der duisternis voert hier Max Reinhardt het eerste
deel van Goethe's Faust op.
De lichten in de Fauststadt zijn ontstoken, die, naarmate de nacht valt, de een na
de ander worden gedoofd. De menschen in deze geheimzinnige stad gaan ter ruste.
Eén mensch blijft waken, één licht blijft branden, als alle huizen in donker zijn
verzonken: het is de lamp in Faust's studeervertrek.
Hoog - als uit den hemel - boven de huizen en de rotsen - verschijnen

1)

De j.l. gebeurtenissen in Oostenrijk hebben o.a. aan de ‘Salzburger Festspiele’ in den bekenden
vorm een onverhoedsch einde gemaakt; men zou daarbij kunnen spreken van ‘den val van
Max Reinhardt's ‘Fauststad’. De vraag of dit artikel, door omstandigheden wat vertraagd,
desniettemin nog van belang voor E.G.M. kan zijn, hebben wij bevestigend beantwoord. Voor
velen zullen de herinneringen aan deze merkwaardige opvoeringen van Goethe's ‘Faust’
erdoor verlevendigd worden, en meer in het algemeen bezien is het beter, zij het in gedachten
alleen, te behouden dan te verwerpen.
Redactie
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de gestalten der drie aartsengelen - licht omstraald. Met prachtig hooge, zuivere
stemmen verheerlijken zij God's schepping. Beneden, tusschen hemel en aarde,
boven het studeervertrek van den eenzamen Faust vertoont Mephisto zich in den
rooden gloed van het hellevuur. Hij spreekt zijn vermetel woord tot God, dien hij
nauw'lijks erkent als zijn Heer. Hem is verborgen de Grootheid der Schepping, die
de Engelen tot in Eeuwigheid in verrukking brengt. Hij ziet alleen den Mensch op
aarde, niet zooals een Engel dien ziet vanuit den hemel; maar als een klein, dom
ongelukkig wezentje, met wien hij verkeert.
De Heer antwoordt hem. Zijn stem weergalmt tegen den rotswand en verkrijgt
een drievoudigen klank -.
God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid kent het streven van den mensch Faust
naar het hoogste goed, dat niet den mensch toebehoort, het Absolute. God kent
den weg, dien Faust nog moet begaan, voor hij bereikt, waartoe de Heer hem
geroepen weet.
Mephistopheles ook ziet Faust's streven, den dwaas, dien hij zal genezen, zoo
hij slechts toestemming krijgt. Met den Heer wedt hij, dat hij Faust zal bekeeren van
zijn dienst aan God. En de Heer, in het zeker vertrouwen op den goeden mensch,
die niet ten gronde gaat, geeft hem Faust vrij. Zoo bestiert Godin den hemel het
leven van den heroischen sterveling op aarde, Dr. Faust.
Ginds in de diepte zit deze sterveling, alleen in zijn duistere kamer, ver van God
en Natuur. Hemel en Hel sluiten zich voor onze oogen - onze aandacht richt zich
op Faust. Alle kennis, die hij heeft kunnen putten uit de wetenschap, welke hem ten
dienste stond, heeft hij vergaard. Maar in dezen nacht, nu God de Heer over zijn
leven heeft beschikt, wordt hij zich smartelijk ervan bewust, dat het Volkomene des
Levens, waar hij jaren naar gezocht heeft, hem hier in zijn studeervertrek onthouden
is.
Een wild verlangen naar verbondenheid met de aarde overvalt hem, als hij zijn
blik gericht heeft op het teeken van den Geest der aarde. Met dien Geest voelt hij
zich verwant. Dit schijnt het oogenblik, dat hij er zich één mee zal voelen en in zijn
verlangen roept hij den Geest op. Maar als deze in een roode vlam aan hem
verschijnt, is Faust niet bij machte zijn aanblik te doorstaan. Bij de verschijning van
dezen Geest heeft Reinhardt niet gezocht naar een oplossing, zooals hij die vond
in den Proloog, waar hij God personifieerde door Zijn stem, maar hij laat hier den
Geest zelf optreden, hangend aan den buitenkant van het vertrek en in damp en
rooden gloed naderkomend. Kunstig gevonden en technisch een
bewonderenswaardig staaltje, maar helaas maakte het van de actrice, die deze rol
vervulde geen Geest.
Als Faust alleen is gelaten door den Geest, die hem verpletterd heeft met het
smadelijk woord:
‘Du gleichst dem Geist, den du begreifst,
Nicht mir!’
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komt zijn bediende hem storen. Treffend is hier geteekend het uiterlijk verschil
tusschen den boekenwurm Wagner - middelmatig en armelijk in zijn optreden,
betweterig en onderdanig tegenover zijn meester - en de waardige gestalte van
Faust. Ongeduldig en wrevelig antwoordt Faust op Wagner's weetgierige vragen.
Hij verlangt alleen te zijn. Als Wagner weg is, beseft hij, wáár hij gefaald heeft en
dan eerst recht ervaart hij zijn tragedie. Zijn leven lang zocht hij naar iets, dat niet
te vinden was, waar hij het zocht. Een anderen uitweg dan den Dood ziet hij niet
meer. Het leven na den Dood zal hem misschien het Volkomene schenken, dat hem
hier onthouden werd. Reeds zet hij den kelk aan den mond, om het gif te drinken,
als over de stad de klokken beginnen te beieren. Het Paaschkoor roept hem op, de
opstanding van Christus te gedenken. Het zijn de woorden, waarin hij als kind geloofd
heeft, die hem thans, ook al verbleekte hun beteekenis, in het Leven terugroepen.
‘Erinnrung hält mich nun mit kindlichem Gefïhle
Vom letzten, ernsten Schrift zurück.
O tönet fort, ihr süszen Himmelslieder!
Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder!’

De lamp in het studeervertrek wordt gedoofd, de dag breekt aan. De gansche stad
ligt in stralend licht: Paaschmorgen. De burgers trekken naar buiten, om dezen
ochtend het traditioneele feest te vieren. Door de stadspoort komen ze in menigte:
soldaten, jongemeisjes, mannen en vrouwen, knapen, bedelaars, oude vrouwen.
Weldra is de geheele Fauststadt één bontkleurig schouwspel van mooi uitgedoste
menschen. Wij kijken onze oogen uit naar het overdadige fraais, dat ons wordt
voorgetooverd en we worden ons bewust van een groote teleurstelling over dít
gebruiken van de décormogelijkheden. Reinhardt trekt inderdaad partij van het
décor, maar op een wijze, die het zijn charme ontneemt, omdat zijn ‘spel’ van ons
niets meer vraagt. Alles, waarvoor onze fantazie nog maar noodig zou zijn, heeft
hij aangevuld. Onze verbeeldingskracht wordt uitgeschakeld. Hij speelt niet in een
eigen gebouwde stad een Paaschoptocht, die in die stad thuisbehoort, dank zij de
poort, de gangen, den boom; een stad, zooals wij nooit zien, maar waarin, op
verbluffend juiste wijze, menschen een Paaschoptocht kúnnen houden, zooals ze
het anders doen in een werkelijke stad. Dáár ligt het verschil: Wil het spel zijn, dan
moet het gedacht en genoten worden van de spelers uit, die ons meesleepen in
hún fantazie. Maar Reinhardt ziet van de toeschouwersbank toe, of wat deze te zien
krijgen wel gelijkt op wat hij in 't dagelijksch leven ziet. En de toeschouwer blijft bij
dien aanblik arm, hij ondergaat niets, behalve bewondering voor een zoo knap
copist.
Faust en Wagner voegen zich bij de groep. Er blijft ons veel verborgen van den
zin dezer scène. We zien, hoe een der burgers Faust den beker reikt, we
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zien hoe Faust en Wagner verder gaan door de straatjes der stad, begrijpen, dat
zij op een open plek buiten de stad gaan uitrusten, maar van wat zij spreken, wordt
ons slechts de uiterlijke kant geboden: het lachwekkende in de figuur van Wagner.
Faust keert terug in zijn studeervertrek, in gezelschap van den poedel, die hem
gevolgd is.
Dan spelen zich de twee beroemde scène's af tusschen Faust en Mephisto.
Prachtig is het optreden van Mephisto - een lenige gestalte - door zijn sluwe manieren
en onwezenlijke beweeglijkheid een geheimzinnige sfeer om zich verspreidend.
Wanneer Faust geweigerd heeft den duivel te laten vertrekken, zingen lichte
feeëngestalten hem in slaap, een fraaien dans uitvoerend. De tweede scène vindt
plaats in den kelder onder Faust's studeerkamer. Hier wordt het verbond gesloten
tusschen Faust en den duivel. Treffend mooi zeggen beiden den zoo moeilijken
tekst. Goethe's diepzinnige woorden leven voor ons. Als dramatisch gebaar maakt
het oogenblik, dat zij hun verbond sluiten, diepen indruk: de grijze, waardige
Faustfiguur in de schaduw van het keldergewelf, Mephisto met den rug naar ons
toegekeerd, onbetrouwbaar en unheimisch. Het contrast, dat zij vormen, terwijl zij
elkaar de hand reikend tegenover elkander staan, verleent het verbond iets lugubers
en dreigends.
En toch ontbreekt er iets aan dit spel, iets ondefinieerbaars, maar juist datgene,
wat het zijn waarde zou geven in Goethe's tragedie. Dít verbond is niet het diepe
symbool van Faust's nieuwen levensgang. Dit spel, dat de scène op zich zelf zoo
goed doet slagen, is niet geheel van binnen uit. We ervaren niet, wat voor Faust
persóónlijk, op dit moment in zijn leven het verbond met Mephisto beteekent. Zoo
ervaren wij evenmin Goethe's bedoeling met de scène in Auerbach's kelder en de
Hexenküche. Wat ons treft zijn de verzen, veel wat ons bij het lezen niet duidelijk
was, wordt ons hier verhelderd en bovendien geïllustreerd. - Zij het dan ook, dat we
bezwaar hebben tegen Reinhardt's illustratie, die in Auerbachs kelder ruwrealistisch
en in de Hexenküche griezelig-realistisch was, maar in geen van beide gevallen
een werkelijk ruwen of griezeligen indruk maakte.
Maar hoe klaar ons de tekst ook wordt, veel blijft ons verborgen. Wat ‘beleeft’
Faust op dezen weg? Hebben deze scènes zin? Ze komen ons voor als episodes,
die voor Goethe een gelegenheid zijn tot het schrijven van zijn diepzinnigen tekst.
Verjongd door een tooverdrank, dien de heks voor hem bereid heeft, zal hij den
volgenden morgen Gretchen ontmoeten.
De menigte stroomt uit de kathedraal naar buiten, het is een beeld van een
kerkuitgang, zooals we dien eiken Zondagmorgen in dorpen kunnen aanschouwen.
Men kan bewondering hebben voor Reinhardt's gave, zóó goed een kerkuitgang te
kunnen imiteeren, dat wij als toeschouwers geheel ver-
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geten, dat we hier gekomen zijn voor een ander genot dan dat, wat we elken
Zondagmorgen zouden kunnen smaken in een cafétje langs den weg naar de kerk.
We zijn hier in de eerste plaats om Goethe's Faust te zien en dezen kerkgang, die
door Goethe niet werd voorgeschreven, heeft Reinhardt erin gebracht, omdat Faust
op dit moment Gretchen, komend van de biecht, ontmoet, omdat Faust op zijn tocht
met Mephisto, verjongd en verlangend naar het beeld, dat hij in den spiegel gezien
heeft, plotseling geplaatst wordt in Gretchen's sfeer. Reinhardt's taak is het, die
sfeer te scheppen, maar dat bereikt hij niet door de overladen en minutieuze
nabootsing van de realiteit. Zijn kerkgang is te laag bij den grond, te gewoon en
mist alle sfeer. Het uitgaan der kathedraal had ons gesuggereerd kunnen worden
door een minder nauwkeurig getypeerde menigte, zooals Gretchen zelf de devote
sfeer, waarin zij leeft, om zich weet te scheppen, als zij, in zichzelf gekeerd, met
haar ingetogen gezichtje vroom en aandachtig, de kerk verlaat.
Faust spreekt haar aan. Ze is even verschrikt, antwoordt zedig en loopt snel door
naar huis. Maar als ze later op den dag daar binnen bezig is en zij zich het haar
vlecht, is er iets nadenkends in haar blik gekomen:
‘Ich gäb' was drum, wenn ich nur wüszt,
Wer heut der Herr gewesen ist!

Nadat ze dan, met haar stillen, zedigen gang, naar haar buurvrouw is gegaan,
betreden Faust en Mephisto haar kamer. En Faust, die hier kwam, gedreven door
hartstochtelijk begeeren, geraakt onder den indruk van de reinheid, welke van dit
kamertje uitstraalt. Hier wordt hij doordrongen van een wonderlijke, hevige liefde,
die plotseling in zijn hart is ontwaakt.
Mephisto heeft zijn plan reeds klaar. Hij zet een kistje in de kast, waarvan de
inhoud Gretchen moet verschalken. Gretchen komt terug, als zij weg zijn en
ondergaat onmiddellijk het vreemde in de atmosfeer.
‘Es ist so schwül, so dumpfig hier’

Zij opent het venster en om de spanning, die ze gevoelt, te verlichten, begint zij het
lied te zingen van den König in Thule. Terwijl zij het zingt zijn haar gedachten niet
bij de woorden; zij zingt het wat toonloos, zonder aandacht en haar blikken dwalen
naar de plaats, waar de vreemde heer haar dezen dag heeft aangesproken. Iets is
er in haar veranderd. Ze is niet zichzelf; het afwezige in haar doen, terwijl zij zich
langzaam uitkleedt, bewijst het. Als ze dan haar kast opent en het kistje van Mephisto
vindt, is ze kinderlijk verrukt van het sieraad. Voor den spiegel past zij het en in haar
keeren en wenden en 't kijken naar haar beeld ligt een ijdelheid, die tegelijk bekoorlijk
bescheiden is. Verheugd ziet zij zich bijna als een groote dame, maar zij blijft zich
zelf gelijk in haar eenvoud.
Met dit charmante spel van Paula Wessely als Gretchen komt er in de
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vertooning van Faust een nieuw element. Van dit oogenblik af trekt zij alle aandacht
tot zich. Haar spel trekt de opvoering in een andere, een ontroerende sfeer. Zij
belééft zoo tragisch diep de lente-opbloeiende liefde van het jonge dorpsmeisje
voor den eleganten heer, die háár in het ongeluk stort, dat ademloos wij haar leven
meemaken. Zij, die begenadigd is met het scheppend vermogen, beeldt ons het
geluk en het lijden van Gretchen uit, zélf dit geluk en lijden diep ervarend.
Sinds zij den vreemden heer heeft ontmoet, heeft zij tweemaal een geschenk
ontvangen, waarmee zij zich in verstolen uren bij haar buurvrouw opdoft. Hemzelf
ontmoet zij, dank zij Mephisto, een avond in den tuin van de buurvrouw.
Aandoenlijk is haar simpel verhaal over haar kleine, huiselijke zorgen, dat ze hem
met lichten schroom doet, òf dit alles, wat haar leven geheel en al vervult, hem ook
interesseeren zal. Niets opgesmukts ligt er in deze opsomming van haar daden; ze
vertelt hem uit haar leven met allen ernst, welke hén vervult, die spreken over dat
wat hun dierbaar is.
En later op den avond, verward door zijn vriendelijkheden, speelt ze, nóg met het
kinderlijke, dat ze zoo spoedig verloren zal hebben, het meisjesspel met de bloem:
Er liebt mich - liebt mich nicht.

En Faust hééft haar lief. Hij spreekt het uit in woorden, wier volle beteekenis zij
ervaren zal:
O schaudre nicht! Lasz diesen Bliek,
Lasz diesen Händedrück dir sagen,
Was unaussprechlich ist:
Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Zu fühlen, die ewig sein musz!
Ewig! - Ihr Ende würde Verzweiflung sein.
Nein, kein Ende! Kein Ende!

Zóó ontbloeit hun liefde en Gretchen's geluk. Het is dien éénen avond rein en
vreugdevol, zooals Gretchen het niet meer kennen zal. Want reeds woelt in Faust
de strijd, reeds is Faust zich bewust van het noodlottige in deze liefde:
Was ist die Himmelsfreud' in ihren Armen?
Lasz mich an ihrer Brust erwarmen!
Fühl' ich nicht immer ihre Not?
Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbehauste?
Der Unmensch ohne Zweck und Ruh',
Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste,
Begierig wütend, nach dem Abgrund zu?
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Und seitwärts sie, mit kindlich stumpfen Sinnen,
Im Hüttchen auf dem kleinen Alpenfeld,
Und all ihr häusliches Beginnen
Umfangen in der kleinen Welt.
Und ich, der Gottverhaszte,
Hatte nicht genug,
Dasz ich die Felsen faszte
Und sie zu Trümmern schlug!
Sie, ihren Frieden muszt' ich untergraben!
Du, Hölle, musztest dieses Opfer haben!
Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen!
Was musz geschehen, mag's gleich geschehn!
Mag ihr Geschick auf mich zusammensturzen
Und sie mit mir zugrunde gehn.

Gretchen leert de onrust der liefde kennen.
‘Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Haar geheele wezen is doortrokken van het overweldigend verlangen naar den
man, dien zij liefheeft.
Nach ihm nur schau' ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh' ich
Aus dem Haus.
Ach dürft' ich fassen
Und halten ihn,
Und küszen ihn,
So wie ich wollt'
An seinen Küssen
vergehen sollt'!

Innerlijk heeft ze zich reeds geheel aan hem overgegeven en als hij haar dan een
volgende maal vraagt, hem 's avonds bij haar binnen te laten en hij haar overhaalt,
om haar moeder een slaapdrank in te geven, antwoordt ze hem:
Seh' ich dich, bester Mann, nur an,
Weisz nicht, was mich nach deinem Willen treibt;
Ich habe schon so viel für dich getan,
Dasz mir zu tun fast nichts mehr übrig bleibt.
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Het is den avond, dat zij gesproken hebben over het Geloof, waarin voor het eerst
wordt uitgesproken in welk een verschillende geesteswereld zij leven, maar dit
spreken over het innigste in hen beiden, terwijl zij samen in den avond zitten op een
bank, weeft om hen de sfeer van vertrouwelijkheid en begrip, die Faust den moed
geeft tot zijn bede hem bij haar binnen te laten.
Mein Liebchen, wer darf sagen:
Ich glaub' an Gott?
Magst Priester oder Weise fragen,
Und ihre Antwort scheint mir Spott
Über den Frager zu sein.
Margarete
So glaubst du nicht?
Faust
Miszhör' mich nicht, du holdes Angesicht!
Wer darf ihn nennen?
Und wer bekennen:
Ich glaub' ihn?
Wer empfinden,
Und sich unterwinden
Zu sagen: ich glaub' ihn nicht?

Maar Gretchen antwoordt op zijn verheerlijking van de hoogste Majesteit.
‘Wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen,
Steht aber dort immer schief darum;
Denn du hast kein Christentum.

Met feillooze intuïtie huivert zij voor Mephisto. Treffend scherp laakt zij Faust's
samenzijn met den man, in wiens tegenwoordigheid zij niet bidden kan.
En Faust kenschetst haar in zijn woord:
Du ahnungsvoller Engel du!

Het is Goethe's genie, dat hem altijd weer een versregel als deze doet vinden, die
eenvoudig en schoon in taal verklankt, wat in zijn gedachten omgaat.
Kort duurt dit zuiver Geluk. Er komt spoedig het oogenblik, dat haar duidelijk
wordt, hoe rauw de wereld over haar zal oordeelen.
Zij haalt water bij een bron; een kennisje, dat ze daar ontmoet, vertelt haar
triomphantelijk over het nieuwtje, den val van een ander dorpsmeisje. Gretchen
staat erbij, het hoofd bedroefd achterover leunend tegen den muur. Ze is een jonge
vrouw geworden. Het kuische, jonge meisjesachtige heeft zij
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verloren. Maar tegelijk komt er een wanhoop in haar, die zij niet meer verdringen
kan, ondanks het dappere, roerende woord:
Doch - alles was dazu mich trieb.
Gott! was so gut! ach, war so lieb!

Troost en steun zoekt ze bij de heilige Moeder. Diep aangrijpend is het radeloos
beeld van haar, knielend in haar smart voor de Maagd Maria.
Dan voltrekt zich snel haar lot. Haar broeder Valentijn roept, als hij, stervend door
Faust's hand, temidden der volksmenigte ligt, de schande over haar uit. Voor haar
is geen heil meer te vinden. Ze is verlaten in het bitterst uur en geraakt in rampzalige
ellende.
Faust maakt, na zijn vlucht, den Walpurgisnacht mede. Het is een vreemd tooneel
deze Walpurgisnacht, eerder lachwekkend dan luguber, met veel witte lakens en
veel damp en vuur. Het is een onbegrijpelijke scène, waar Faust niets mee te maken
schijnt te hebben. Faust wordt zoo in 't geheel niet meegesleurd door een wilde
sfeer, dat het ons onmogelijk is te begrijpen welk een schok hij ontvangt, als hij
midden in dit feest de gedaante van Gretchen voor zich meent te zien.
Maar angstaanjagend is hierna zijn onrust over Gretchen, zijn wroeging en zijn
verlangen haar te redden, ondanks Mephisto's waarschuwing. Toch dwingt hij het
hem af en Mephisto geleidt hem. Zij ijlen naar Gretchen's kerker, waar zij zit, - half
waanzinnig, licht wiegend een liedje zingend - verworden en rampzalig. Wild angstig
meent ze, dat Faust, die haar komt redden, reeds de beul is. Ze smeekt hem, haar
nog niet in het holst van den nacht, mee te nemen. - Langzaam daagt dan de
herkenning. - Faust's smeekbeden om met hem te vluchten, dán haar verwarde,
radelooze en toch zoo zekere antwoorden, haar zorg voor de graven, die zij
achterlaat, haar walging van Mephisto, in wiens gezelschap zij Faust plotseling ziet
- het bewustzijn van haar verdoemenis, haar overgave en boete aan God:
Dein bin ich, Vater! rette mich!
Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen,
Lagert euch umher, mich zu bewahren!
Heinrich! mir graut's vor dir.

Mephisto's doem:
Sie ist gerichtet!

Maar hoog uit den hemel klinkt een stem:
Ist gerettet!

En Reinhardt moet door zijn schijnwerpers toonen, dat bij die stem een engel behoort,
dien hij in het volle licht doet verschijnen.
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Terwijl Mephisto Faust met zich mee trekt, klinkt nog jammerend uit den kerker
Gretchen's klagende stem:
‘Heinrich! Heinrich!’

Ik ben nooit in de gelegenheid geweest een p o d i u m opvoering van den Faust te
zien, maar ik stel me voor, dat deze ‘continu’ opvoering de juiste vorm is voor dit
zoo afwisselende werk. Het moet niet eenvoudig zijn dit op te voeren in een
schouwburg op een podium, zooals wij het gebruiken voor onze tooneelopvoeringen.
Goethe zelf heeft zich voor de mogelijkheid van een dergelijk in scène brengen niet
geïnteresseerd.
Het komt mij voor, dat hij, bij het schrijven van zijn drama, daar ook geen rekening
mee gehouden heeft. Zijn scène's zijn kort en sterk afwisselend van omgeving,
stemming en handeling. De afwisseling van omgeving zou zeker te ondervangen
zijn op het tooneel, door uitersten eenvoud te betrachten in het décor, zoodat de
tijdsduur tusschen de scène's tot het minimum bekort wordt.
Moeilijker te ondervangen is de snelle wisseling van stemming.
Denken we aan de Gretchentragedie. Er zijn de kleine scènetjes van Gretchen
alleen, de enkele gesprekken van Faust en haar, die de eenige middelen zijn om
hun verhouding te teekenen, het korte oogenblik Am Brunnen en haar bede tot
Maria: Zwinger. Dan stormt het noodlot op haar af: Valentijn's beschuldiging, Faust's
moord op hem, Gretchen's ellende bij den dienst in den Dom, het is uit.
Hoe vaker ik deze korte, snel op elkaar volgende beelden lees, hoe dieper ik de
onderlinge eenheid ervan onderga, hoe dieper ik er door word ontroerd. De
dieptepunten, niet het verloop van Gretchen's tragedie worden ons geschonken, op
ongeëvenaarde wijze: Gretchen's lied onmiddellijk volgend op Wald und Höhle,
waarin Faust innerlijk reeds van haar los is, waarin Faust innerlijk reeds gewonnen
heeft van Mephisto, omdat hij door zijn liefde voor Gretchen zijn wezen niet ontrouw
wordt.
En direct daarna Gretchen's woorden:
Wo ich ihn nicht hab',
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

Haar slot, hartverscheurend voor hem, die Faust's lot kent:
Ach, dürft' ich fassen
Und halten ihn,

De uitbeelding van hun toenadering daarna slechts door hun gesprek over het
Geloof.
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De eenheid tusschen deze scènes is er onweerlegbaar. Bij het lezen van den Faust,
behoeven wij geen scène, geen aanduiding, geen woord meer. Hij vraagt alleen
herlezing, steeds opnieuw, omdat gedachte en schoonheid, die in elk vers besloten
liggen, onuitputtelijk zijn.
Maar moeilijk zal het zijn, dezen innerlijken samenhang ten volle tot zijn recht te
doen komen in de gebroken opvoering van het podium.
De ‘continu’ voorstelling te Salzburg is een daad van Reinhardt, welke ongetwijfeld
eerbied en bewondering afdwingt. Maar deze ideale vorm van opvoering legt tevens
een groote verplichting op. Want hier ligt voor ons het geheele terrein, waarop
Faust's leven zich afspeelt. Hier heeft Reinhardt de gelegenheid in alle grootschheid
Faust's tragedie voor ons te scheppen.
De tegenstelling Faust in zijn studeervertrek en de wereld daarbuiten is voor ons,
die dat vertrek zien als een onderdeel van de stad, een realiteit. Daarna, als Faust
met Mephisto het leven in trekt, is het niet een besloten ruimte op een podium, die
dat leven uitmaakt, maar het is een wijde stad met poorten en straten, het zijn de
rotsen van den Blocksberg, het is de Auerbachskeller in Leipzig.
Faust's gang door dat leven, dat in zijn volheid zich voor ons openbaart, maken
we mee en uit wat hij beleeft, voltrekt zich Faust's tragedie, de tragedie van den
mensch, ‘der immer strebend sich bemüht’, die persoonlijk den eeuwigen strijd voert
tusschen Beschouwing en Levensdrang.
Wat nu is er van deze F a u s t tragedie in Reinhardt's opvoering, welke een zoo
treffende en diep ontroerende G r e t c h e n tragedie gaf, terecht gekomen?
Elken stap, dien Faust op zijn weg zet, ziet Goethe voor zich en dien dramatiseert
hij. Ik heb me afgevraagd, waarom Goethe den tooneelvorm koos, waar hij bij zijn
werk zóó in 't geheel geen rekening heeft gehouden met een mogelijke opvoering.
Maar ik geloof, dat de o p v o e r i n g voor dit drama, niet zoo belangrijk is als wel
het feit, dat de tooneelvorm voor hem de eenige is, waarin hij den innerlijken groei
en het wezen van zijn personages kan uitbeelden, omdat hij die uitbeeldt door hun
gedachten om te zetten in zinrijk woord en klank. Een beschrijvende vorm als die
van een roman zou hem nooit zóó direct daartoe in staat stellen omdat voor hem
het zinrijk en klankvol woord van even groote beteekenis is als de gedachten, die
hij weer wil geven èn omdat de weergave der gedachten voor hem belangrijker is
dan de beschrijving van de karakters, van hun leed of van hun vreugde. Zijn werk
is als een belijdenis en die kan niet ‘beschreven’ worden, die wil ‘gezegd’ worden.
De tragiek van zijn werk is meer te speuren uit de woorden, welke zijn personen
op het oogenblik, dat deze tragiek zich in hun leven voltrekt, spreken, dan dat ze
volgt uit hun daden, hun handelingen.
De strijd, dien Faust voert, is als geprojecteerd. Die is eerst door Goethe ervaren
en dan in één symbolische handeling en vooral in woorden weergegeven.
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Maar daarin ligt voor mij het onbevredigende van dit machtig werk, dat het niet de
dramatiseering is van het proces, dat zich innerlijk in een worstelend mensch voltrekt.
Het tooneel is de kunst bij uitstek, die dien strijd kan laten voeren en kan heroiseeren.
Goethe heeft daar geen gebruik van gemaakt. Goethe heeft de critieke momenten
in het verloop aangestipt en het resultaat van den strijd verdicht.
Zooals in de eerste scène, Faust's studeervertrek, waarin Faust zich bewust wordt,
dat zijn levenswerk vergeefsch is geweest, dat zijn boeken, zijn instrumenten, zijn
kennis hem niets nader hebben gebracht tot den geest der aarde, dien hij heeft
trachten te doorgronden:
‘Geheimnisvoll am lichten Tag
Läszt sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.’

Faust staat hier op het keerpunt van zijn leven. Het scheen voor hem onmogelijk
voort te bestaan, het zal beteekenen het begin te zijn van een nieuwen weg. God
de Heer heeft dezen nacht voor hem beslist. Voor Faust schijnt deze nacht de
smartelijkste van zijn leven. Maar uit den tekst spreekt niet in de eerste plaats Faust's
smart. Het lijden van den m e n s c h Faust is secundair. Primair is de bewuste geest
van den Übermensch Faust, die eigen falen weet te objectiveeren door in woorden
te brengen de wijsheid, welke deze mensch in dit bitterst uur verwerft.
Het beleven en het lijden van een mensch kan op verscheiden wijze worden
gedramatiseerd door den dichter. Goethe's tekst is niet de onmiddellijke uiting van
de gevoelens van dien mensch, maar de gekristallizeerde vorm van diens gedachten.
Buiten het beleven van den mensch om, zijn de woorden van waarde om hun
wijsheid. Wij maken mee, hoe Faust die wijsheid verwerft, deze wijsheid dekt Faust's
gedachten, maar een weergave van zijn beleven zijn ze niet.
Den volgenden dag, op Paaschmorgen trekken de burgers der stad naar buiten,
burgers uit alle rangen en standen, ieder met eigen verlangens voor dien morgen,
met eigen gedachten over dezen feestdag. Faust ontmoet hen en in hem ontwaakt
het verlangen naar het primaire levensgenieten, dat deze menschen tezamen brengt.
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet grosz und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich 's sein!

Maar Wagner ziet den anderen kant van dezen schoonen schijn:
Das Fiedeln, Schreien, Kegelschieben
Ist mir ein gar verhaszter Klang.
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Sie toben wie vom bösen Geist getrieben.
Und nennen 's Freude, nennen 's Gesang.

Inderdaad, de realiteit, welke wij zelf hebben leeren kennen, toen de menigte aan
ons voorbij ging - deed ons hen niet zien in de verheven stemming, waarin Faust
spreekt:
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn.

Goethe heeft het verstaan, met weinig woorden, in enkele bladzijden tekst vervat,
die menigte te karakteriseeren, de individuën eruit te isoleeren.
Maar het beeld van den Paaschoptocht, dat Reinhardt geeft, vraagt geen woorden.
Reinhardt geeft een overladen schouwspel. Hij karakteriseert niet - de woorden
dringen nauwlijks door en de reden, waarom Goethe deze scène schreef, vervaagt.
Juist gezien was het van hem, dat hij den optocht kleur en schoonen schijn
verleende, zóó immers ziet Faust hem en zóó ook moet de uitwerking zijn van het
geheel. Maar Goethe zag door den schijn heen. Bij Reinhardt's voorstelling kijkt
men zijn oogen uit naar het bonte gewemel, naar het groot aantal menschen, dat
overal vandaan wordt getooverd.
Bij Reinhardt let men alleen op de mogelijkheden van het décor en de teleurstelling,
die hij ons bereidt. Het zien van deze menigte brengt ons niets nader tot het
probleem, dat bij Faust erdoor wordt geaccentueerd. Op het tooneel zal het moeilijk
zijn den schijn van het geheel te bewaren; de zin van deze scène zal er gemakkelijker
tot zijn recht komen.
Voor een man van smaak was dit décor echter de ideale gelegenheid geweest
om zin en uiterlijken schijn in harmonie te brengen.
Merkwaardig is ook de dans, waarover Wagner zich zoo juist smalend uitliet.
Und nennen 's Freude, nennen's Gesang.

Men stelt zich voor hoe deze dans uiting moet geven aan de vreugde over dezen
voorjaarsochtend, hoe de jeugd uit de stad rond den boom op een weide buiten met
elkaar een dans uitvoert, welke voor iemand als Wagner laag bij den grond is en
geen schoonheid bezit, maar die voor iemand als Faust de charme heeft van een
natuurlijke, eenvoudige levensuiting te zijn.
Maar voor Reinhardt was het de gelegenheid een tot in finesses
geperfectioneerden dans te laten uitvoeren, waarin pas na pas van buiten af was
ingegeven, waarin elk effect van het zwaaien der rokken, de combinatie der kleuren,
het bewegen der armen van buiten af was bestudeerd. Bij een dergelijke scène doet
zich ongetwijfeld de moeilijkheid voor, dat nièt elke speler
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individueel kan spelen, zóó als het hem goeddunkt. Een regisseur is van noode,
maar onverdragelijk wordt het, als zelfs de schijn niet meer opgehouden wordt, dát
ieder naar eigen ingeving handelt. Althans in een zoo natuurlijke scène als deze.
Terugkeerend van den Paaschoptocht betreedt Faust opnieuw zijn studeervertrek.
Hier verschaft het décor de gelegenheid tot een harmonie, welke op het tooneel
moeilijk te bereiken is. Er is een sterke eenheid in deze drie schijnbaar zoo
verschillende tafereelen. Bij wisselend tooneel zal het moeilijk zijn de stemming te
bewaren van de smart, die Faust vervult. Hier, evenals in de Gretchentragedie, vult
de ‘continu’ opvoering aan, wat door de wisselende scènes zou kunnen ontbreken.
Faust's smart wordt niet gedramatiseerd door een reeks handelingen in een scène,
maar vervult hem, terwijl hij in zijn woorden onze aandacht ervan afleidt. Slechts in
enkele treffende regels duidt hij zijn diepere gevoelens aan:
Verlassen hab' ich Feld und Auen.
Die eine tiefe Nacht bedeckt,
Mit ahnungsvollem heil'gem Grauen
In uns die bess're Seele weckt.

En later:
Vernunft fängt wieder an zu sprechen
Und Hoffnung wieder an zu blühn;
Man sehnt sich nach des Lebens Bächen,
Ach! nach des Lebens Quelle hin.

Ongetwijfeld is ook op het tooneel de eenheid in deze drie scène's te behouden.
Dat hangt in de eerste plaats van den acteur af. Maar grootsch en schoon kan
Faust's zoeken, Faust's streven zijn in een décor, dat hem toont in zijn gang naar
buiten, zijn ervaring in het volle leven daar en zijn terugkeer in het sombere
studeervertrek, waar hij een nieuw leven in zich voelt ontwaken.
Knurre nicht, Pudel! Zu den heiligen Tönen,
Die jetzt meine ganze Seel' umfaszen,
Will der tierische Laut nicht passen.
Aber ach! schon fühl' ich, bei dem besten Willen,
Befriedigung nicht mehr aus den Busen quillen.
Aber warum musz der Strom so bald versiegen,
Und wir wieder im Durste liegen?

De eigenlijke zin van het drama ligt in de tegenstelling: Kennisdrang, die gefaald
heeft en ertegenover het leven zelf - het ondergaan van de emoties van het leven.
Daarom ligt de kern in het moment, dat Faust zijn verbond met Mephisto
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sluit. Dát is de symbolische handeling, die uitbeeldt de twee wegen, welke Faust te
gaan heeft, om tot zijn doel te komen: De weg, die achter hem ligt en de nieuwe,
die vóór hem ligt.
Wat hij persóónlijk ervaart op dezen nieuwen weg, spreekt hij uit als hij in God's
machtige natuur in Wald und Höhle alleen is. Dit is de eenige keer, dat wij in het
tweede deel direct betrokken worden in Faust's gevoelsleven, dat wij de
gebondenheid voelen van den nieuwen weg met zijn eersten tragischen strijd.
Misschien was voor deze scène de weidschheid van het décor een bezwaar.
Misschien was op het tooneel sterker zijn eenzaamheid te suggereeren. In déze
opvoering, waar Faust staat op de plek, waar vroeger de hel was, ontbrak elk contact
met de natuur, die Faust brengt tot zijn verheven gedachten:
Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu genieszen.

Deze scène, die voor Faust's gemoedsleven van oneindige beteekenis is, wordt in
deze opvoering een vreemde, niet te begrijpen episode, midden in de
Gretchentragedie. Faust's nieuwe weg wordt door Goethe geteekend door hem uit
te beelden in nieuwe omstandigheden, door te teekenen, wát hij beleeft. Waar zóó
weinig in woorden verklankt wát Faust hierbij innerlijk ondergaat, moet dit voelbaar
gemaakt worden in de sfeer van de omgevingen, waarin hij komt.
Van zoo groot belang was daarom geweest een uitbeelding van de s f e e r in
Auerbachs keller, van den Walpurgisnacht, waarin wij meegesleept hadden moeten
worden in het wilde, zwoele feest der heksen, zoodat wij persoonlijk zouden
begrijpen, wat Faust hier op zijn jacht door het leven leerde.
Goethe's tékst heeft Reinhardt op kunstzinnige wijze weergegeven. Zijn spelers
zeggen ideaal verzen, klank en rhythme beheerschend en toch niet den zin van het
woord aan den klank opofferend. Prachtig gespeelde momenten waren er, daar
waar in dien tekst het dramatische in den omgang tusschen menschen uitkwam:
tusschen Faust-Wagner; Faust-Gretchen; Faust-Mephisto.
Maar wat leefde achter den tekst - het conflict in eigen ziel van een groot mensch,
heb ik in deze opvoering niet gevonden.
De acteur, die de rol van Faust vervulde, verstond het niet de innerlijke beteekenis
van Faust's woorden te doorleven. Faust's wijsheid leerde hij ons kennen, maar zijn
heroische strijd werd niet gestreden.
Reinhardt voerde de scène's, die Goethe voorschreef, ten tooneele, maar de
diepe beteekenis, die zij hebben voor het groote geheel, heeft hij verloren doen
gaan.
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‘MIR WIRD SO ENG!’

‘ICH GÄB' WAS DRUM, WENN ICH NUR WÜSZT', WER HEUT' DER HERR GEWESEN IST!’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

X

SLAAPZAALSCÈNE'S IN DE FILM ZÉRO DE CONDUITE VAN JEAN VIGO

DE WILDE DANS

DE INSPECTIE

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

LEERLINGEN VOOR HET BED VAN DEN TOEZICHTHOUDER

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

21

Zéro de conduite
Door R.F. Bordewijk
HET caricaturale tijdschrift L ' A s s i e t t e a u B e u r r e heeft destijds een aflevering
gewijd aan ‘L a l i b e r t é d e l ' e n s e i g n e m e n t ’. In deze aflevering komt o.a.
een teekening voor van Grandjouan, waarop wij een zalvend onderwijzer zien
zedemeesteren voor een klas jongens, schijnheilig van vroomheid. Bedoelde
teekening draagt tot onderschrift: ‘I l n ' y a q u ' u n e m o r a l e : c e l l e d e
l ' E t a t ; e t q u ' u n e v é r i t é : c e l l e d u G o u v e r n e m e n t ’.
Aan deze teekening nu moesten wij onwillekeurig denken, nadat wij de korte, drie
kwartier durende film Z é r o d e C o n d u i t e gezien hadden, die dezen winter haar
premième voor de Engelsche Film Societies beleven zal, en waarvan de maker,
Jean Vigo, tevens het scenario ontworpen heeft. Want evenzeer als evengenoemde
teekening het Fransche (kost)schoolwezen hekelt doet Z é r o d e C o n d u i t e dit,
aldus te verstaan echter, dat de film en de teekening zich slechts in keuze van een
satiriek ‘niveau’ met elkaar laten vergelijken. Terwijl de ‘niveaux’ zelf nog
hemelsbreed verschillen. Bij spotvoorstellingen immers kan men op onderscheiden
wijze te werk gaan: Persoonlijke typeering, milieuschildering, karakteriseering. Dit
zijn wel zoo ongeveer de wapenen waarmee een satiricus toestanden en menschen
zal wraken. Terwijl wij de persoonlijke typeering andermaal in tweëen kunnen
onderverdeelen: in equivalentie van individuen, die zich uitspreekt in de (natuurlijk
verteekende) gedragingen van een hunner of van een hunner groepeeringen; en
in nivelleering van hen naar een willekeurig schema van den satiricus.
Hoe is het nu met de teekening van Grandjouan gesteld? De teekenaar heeft zich
kennelijk slechts ingesteld op het grootst mogelijk effect van zijn hekeling, waardoor
onderwijzers en leerlingen ‘de volle laag’ krijgen. Anders evenwel de film Z é r o
d e C o n d u i t e : Hier worden beurtelings den onderwijzers infantiele pakjes
aangemeten en nemen de scholieren - zij het in mindere mate grootemenschen-allures aan (b.v. wanneer zij cigaretten en sigaren opsteken); geen
oogenblik echter worden beide categorieën in een fictieve, in des makers oogen
slechts bestaanbare werkelijkheid gelijkelijk getransponeerd. Te meer zijn
milieuschildering en onweegbare atmosferische en psychologische accenten van
grooten invloed. En al deze factoren die de waarde van Vigo's schepping bepalen
zijn steeds op zoo onevenwichtige, willekeurige, syncretische, abstracte, dus
daardoor deels onbegrijpelijke wijze aangewend, dat Z é r o d e C o n d u i t e zeker
geen uitgesproken pleidooi vóór, of verwerping vàn een bepaalden toestand inhoudt.
Laten wij vooropstellen: Z é r o d e C o n d u i t e is een ongezond, patholo-
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gisch filmpje, maar het is door en door oprecht, zoodat het tal van ‘supers’ der
massaproductie in een zeer leelijk daglicht plaatst, om niet te zeggen: vrijwel de
geheele massaproductie; want deze levert ons immers inzooverre niets dan ‘supers’
op? De oprechtheid van Z é r o d e C o n d u i t e lijdt geen twijfel: want zelfs indien
men niet weet, dat Vigo nadat zijn film in Frankrijk werd afgekeurd, naar men zegt
aan een longaandoening, doch wellicht mede door de moreele depressie van het
verbod, op negen en twintig-jarigen leeftijd overleden is, moet voor een ieder
onmiskenbaar zijn, dat deze film den stempel draagt van een geestelijk ziek en
ontwricht mensch. Bij voorbaat zijn wij dus reeds geneigd Vigo's tekortkomingen
gering te achten en de verdiensten van zijn film te accentueeren - al was dit enkel
om ons te wapenen tegen de leugenachtigheid der industriekitsch - doch daarom
mogen wij de gebreken toch niet geheel en al over het hoofd zien. Zoo werd b.v.
de camera minder dan middelmatig door Boris Kaufman gehanteerd, hetgeen een
minus is, ook al is fotografie niet een der steunpilaren van autonome filmkunst.
Voorts had men van Vigo - gezien de aard en de uitwerking van zijn onderwerp een dieper bewustzijn der zuiver filmische mogelijkheden mogen verwachten. Een
derde bezwaar houdt tevens een niet te miskennen uitzonderlijkheid in: Gelijk wij
reeds opmerkten is de film verbrokkeld en deels abstract, dus onbegrijpelijk; doch
haar geabstraheerdheid heeft Z é r o d e C o n d u i t e niet te danken aan een
doelbewuste, zielkundig-symbolische reconstructie van een droomwereld, gelijk
sommige psycho-analytische films van Germaine Dulac, al komt Z é r o d e
C o n d u i t e in menig opzicht met abstracte avantgardefilms overeen - zelfs moeten
wij Vigo te dien opzichte van gebrek aan oorspronkelijkheid beschuldigen! Neen,
Vigo's film is precies te zeer uniform dan dat wij hetgeen we in Z é r o d e
C o n d u i t e niet konden begrijpen als ‘formalische Spielerei’ meenen te mogen
kwalificeeren. Maar hierdoor wordt juist een ambivalentie tusschen werkelijkheid
en verbeelding geschapen. Want wat bij Dulac aesthetisch theoretiseeren was, is
bij Vigo spontaneïteit geworden, die in haar machteloosheid nochtans een
verrassende dichterlijkheid openbaart.
Want vergelijken wij eens Z é r o d e C o n d u i t e met de zgn. ‘vrije film’ die aan
het brein van Gréville, toen hij ‘Marchand d'Amour’ vervaardigde, op een rampzalig
oogenblik ontsproot. Onwillekeurig immers is men tot deze vergelijking geneigd,
daar ‘Marchand d'Amour’ ons vertelt van den regisseur die door de publiekelijke
veroordeeling van zijn levenswerk - een avantgardefilm - te gronde gaat. De film
‘Marchand d'Amour’ die uitgesproken dik-opgelegde, autobiografische eigenschappen
bezit, toont ons dit levenswerk in den vorm van Gréville's ‘vrije film’; en de te dezer
zake ten tooneele gevoerde ijsverslindende jongedame, benevens het al even hard
kauwende geraamte doen helaas het slechtste bevroeden als Gréville eens ‘den
vrijen teugel’ gelaten zou worden.
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Vigo daarentegen, wien wij een langer leven hadden willen toewenschen, goochelt
niet met steriele vormcliché's. Weliswaar is hij gelijk gezegd niet steeds even
oorspronkelijk en filmbewust, doch waarin hij faalt voorziet veelal Maurice Jaubert
met zijn onfeilbare muzikale begeleiding. Want deze begeleiding is niet zoo zonder
meer illustratief: Jaubert, vooral bekend door zijn illustraties van Engelsche
documentaires, heeft met zijn boven allen lof verheven compositie blijk gegeven
van een verbluffend knap begrip der waardeverhoudingen tusschen filmbeeld en
geluid, zoodat hij onder de allereerste filmcomponisten gerekend mag worden. Op
de psychologische kwaliteiten van zijn muziek komen wij aan het slot van onze
beschouwingen nog terug.
De film Z é r o d e C o n d u i t e , een productie der Arguifilm, verhaalt ons van de
wedervaardigheden der ‘j e u n e s d i a b l e s a u c o l l è g e ’ na afloop der vacantie.
De tien of elf jaar oude leerlingen komen in een omgeving van psychopathen en
zenuwlijders beland, door wie zij reeds in meer of mindere mate aangestoken blijken,
totdat zij naar aanleiding van botsingen tusschen de onderwijzers en het eenige
meisje onder hen in opstand geraken. Deze opstand vindt zijn climax in een verwoede
manifestatie waarbij vier der opstandigste leerlingen een onbekend gezelschap, dat
geniet van de gymnastische toeren die geuniformeerde brandweermannen met
bepluimde helmen op bruggen en in de boomen verricht, met steenen bekogelt. De
slotbeelden toonen ons evengenoemde vier leerlingen, terwijl zij met uitgestrekte
armen over een plein van dakpannen loopen - na bij het dak van de school waarop
zij klauterden hartelijk uitgeleide te zijn gedaan door onderwijzers en kameraden en terwijl zij hetzelfde populaire wijsje aanheffen waarmee de film ook opent.
In deze slotscènes nu vermag men geenszins een pleidooi te zien voor verandering
in het bestaande Fransche kostschoolwezen. De vier leerlingen verkiezen
klaarblijkelijk den dood boven de morbide schoolsfeer, doch den indruk van geheel
overstuur gemaakt te zijn bieden zij zeker niet. Integendeel. Bovendien laten de
laatste, zooeven beschreven onvolprezen camera-instellingen ons over hun
uiteindelijk lot in het onzekere, al staat dit vast dat Z é r o d e C o n d u i t e met haar
slotscènes op althans aesthetisch zeer bevredigende wijze afsluit. Maar de contrasten
tusschen onderwijzers en leerlingen gedurende den opstand zijn juist te zeer
vervaagd dan dat wij voor deze of gene idee gewonnen kunnen zijn: men denke
slechts aan het hierboven reeds gesignaleerd ‘afscheid’. Dit ‘afscheid’ maakt ons
duidelijk, dat de opvoeders ‘bang’ zijn: ‘bang’ voor de leerlingen; maar ook zijn ze
‘bang’ voor elkaar, althans voor hun meerderen. Hetgeen men door tal van voorvallen
kan bewijzen. Zoo worden b.v. aan het begin van de film twee der leerlingen bij
aankomst van het station afgehaald door den ‘s u r v e i l -
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l a n t - g é n é r a l - b e c - d e - g a z ’ (zoo geheeten daar hij voor het aansteken en
dooven der primitieve gasverlichting in de slaapzaal zorg te dragen heeft). Ook de
overige leerlingen komen op het station bijeen, waar de ‘s u r v e i l l a n t - g é n é r a l ’
tevens voor het eerst kennis maakt met zijn assisteerenden ‘surveillant’ Huguet.
Beider ontmoeting nu: De nieuw aangekomene heeft te kampen met een sterk
ontwikkeld minderwaardigheidsgevoel dat hem van zenuwachtigheid zijn hoed doet
afnemen met dezelfde hand waarmee hij zijn wandelstok hanteert. De man geeft
bovendien in den loop van de film blijk aan meer geestelijke aberraties, onverwerkte
complexen, dwangvoorstellingen etc. te lijden; als paedagoog is hij dus niet bepaald
bij uitstek geschikt. Zie hem slechts in het ‘vrije kwartiertje’ naar zijn leerlingen
toesluipen, zie hem slechts hun bal afpakken, waarmee zij zich amuseeren, om er
dan met hoog opgetrokken knieën uitbundig mee van door te gaan. Neen, dit zijn
niet de normale gedragingen van een onderwijzer die zich in het spel van zijn
leerlingen mengt. Als de lessen weer een aanvang nemen, wat door tromgeroffel
wordt aangekondigd, laat hij een der leerlingen bij zijn makkers rondgaan om een
‘g o u t t e d ' e a u ’, waarop zij dezen peervormige voorwerpen overhandigen. Hierna
zal de onderwijzer een der jongens leeren op zijn handen te staan. Het resultaat is
onbevredigend en daarom zal ‘m o n s i e u r l e s u r v e i l l a n t ’ zelf het voorbeeld
geven. Een luid applaus beloont hem. Hij vraagt pen en papier en steunend op één
hand teekent hij met zijn andere een poppetje. Het binnentreden van ‘M. l e
s u r v e i l l a n t g é n é r a l ’ onderbreekt echter dit gezellige intermezzo. Schrik alom
en in de klas ontstaat een oorverdoovend tumult van vechtende en tierende jongens;
tot de op het lawaai afgekomen ‘s u r v e i l l a n t - p è t e - s e c ’ de ruzie weet te
bezweren. En zooals de eene opvoeder doodsbang is voor zijn collega, weet deze
nieuw binnengetredene óók ‘M. l e s u r v e i l l a n t g é n é r a l ’ respect in te
boezemen, want verlegen verlaat hij met zijn assistent het lokaal, maar kan toch
niet nalaten door een binocle naar binnen te gluren. ‘N o n !’ - zegt de ons onbekende
paedagoog hierop achter zijn lessenaar, en nog eens: ‘N o n ! ’ ‘D o n n e - m o i t o n
c a h i e r d e c h e r v i s ! ’ - tegen een der leerlingen. ‘Z é r o d e c o n d u i t e ;
c o n s i g n é d i m a n c h e ! ’ - luidt dan het parool. Nu de leerlingen tot kalmte zijn
gebracht ‘durft’ de inmiddels binnengekomen assistent weer. Hij gaat naar een der
banken toe en scheurt een reusachtig papier in kleine snippers. Ook den
‘s u r v e i l l a n t - g é n é r a l ’ trouwens blijkt de angst voor zijn pupillen ingeboren,
want als het klasselokaal leeg is sluipt hij omzichtig erin rond, hier uit een zakje
lekkers snoepend, daar een papiertje wegnemend.
Angstpsychose, infantilisme, vervolgingswaan: dit zijn wel de het meest op den
voorgrond tredende geestesafwijkingen der illustere opvoeders. Onmiddelllijk hiermee
samenhangend is hun onrechtvaardige gestrengheid waarmee zij hun onmacht
tegenover een overigens niet voldoende gemoti-
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veerde tuchteloosheid trachten te camoufleeren. Een typisch voorbeeld van de
verwantschap tusschen gestrengheid en machteloosheid toont ons een scène in
de eetzaal: Terwijl ze op het punt staan om zich aan tafel te begeven, worden de
leerlingen, hoewel ze zich doodstil houden, eenige malen aangemaand tot:
‘S i l e n c e ! ’ Als het eten echter eenmaal klaarstaat is het met de rust gedaan, want
de ‘haricots’ die werden opgediend - ‘t o u j o u r s d e s h a r i c o t s ! ’ - leenen zich
uitstekend tot projectielen. En nú gebeurt er niets. Want het eenige dat de
‘s u r v e i l l a n t - g é n é r a l ’ weet uit te brengen is een stuntelig: ‘E h b i e n ! ’
Onze samenvatting van het voorgaande is voor de hand liggend: Een schare
docenten als half idioot uit te beelden beteekent nog niet een overtuigend protest
tegen een verkeerdelijk systeem. En het oogenblik is daar om hieraan toe te voegen:
Worden nu ook minderjarigen door de morbide atmosfeer die heerscht geïnfecteerd
- wij signaleeren slechts een slaapwandeling op bevel - dan wordt genoemd systeem
hier niet afschrikwekkender, doch veeleer irrationeeler door. En het is alsof Vigo dit
ook wel begrepen moet hebben, want van zijn argument dat ons den grootsten
afschuw beoogt in te boezemen en hetwelk tot nu toe onbesproken is gebleven, de
sexueele excessiviteit, heeft hij een dankbaar gebruik gemaakt. Doch met een even
averechtsche bekroning, naar onze meening. Niettemin is Vigo erin geslaagd de
contrasteeringen op het stuk der sexualiteit iets scherper te richten. Want de
verhouding tusschen de onderwijzers en het eenige meisje bood hem diesaangaande
een gemakkelijk uit te werken object.
De directeur van de onderwijsinstelling - sit venia verbo - draagt den naam van
‘P r i n c i p a l ’. Als deze, een dwerg met langen baard, het meisje op zijn spreekkamer
ontbiedt, steekt hij met de volgende speech van wal: ‘M o n e n f a n t , j e s u i s
seulement ton père, n'est-ce pas? A ton âge.... il y a des
choses.... la nature.... la sensibilité.... l'amour.... le fiel....
l e n é v r o p a t h e , l e p s y c h o p a t h e . Q u e f a i r e ! ! ’ Onder het uitspreken
van deze laatste woorden is hij wild van zijn stoel opgesprongen. In haar klas
teruggekeerd weigert het van streek gebrachte meisje haar hoofd op te heffen. Maar
een der onderwijzers, in de rolverdeeling aangeduid als ‘p r o f e s s e u r ’, maakt het
nog veel bonter. Hij doet het meisje nl. midden onder de les ongeoorloofde
voorstellen, en dringt zoolang aan tot ze van zich afbijt: ‘V o u s m ' é n e r v e z ! ’ De
gevolgen van deze brutaliteit blijven echter niet uit. ‘M. l e P r i n c i p a l ’ treedt de
klas binnen en doceert op zijigen toon, dat hij zijn leerlinge met het oog op haar
lieftalligheid, haar familie en zijn eigen goedheid gaarne vergiffenis zal schenken,
doch haar excuses moet zij aanbieden. ‘M. l e d i r e c t e u r , v o u s m ' é n e r v e z ! ’
- is het eenige bescheid dat ook hij te hooren krijgt. Vigo echter heeft niet alleen
onderwijzers en leerlingen tegen elkaar uitgespeeld, hij heeft ze ook de dupe gemaakt
van zichzelf, dezen door eigen schijnheiligheid, genen door de nood-
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lottige beïnvloedingen waaraan ze voortdurend blootstaan. Nemen wij als voorbeeld
slechts het instrueerende onderhoud tusschen den dwerg en zijn
‘s u r v e i l l a n t - g é n é r a l ’, waarbij eerstgenoemde zijn ondergeschikte op het hart
drukt, dat hij zijn leerlingen in de gaten dient te houden. ‘O n d o i t l e s
s u r v e i l l e r ! ’ Vigo heeft deze scène geestig geparodiëerd door den dwerg voordat
hij zijn preekje begint, zijn hoogen hoed onder een glazen stolp op den
schoorsteenmantel te laten plaatsen, waarbij hij nauwelijks vermag te reiken; terwijl
de spiegel boven den schoorsteen den anderen veel langeren man weerkaatst, die
den dwerg in al diens bewegingen nabootst. Na afloop van hun onderhoud staan
beiden in den regen, tot plotseling de assisteerende ‘s u r v e i l l a n t ’ als een stuurloos
wrak langs hen heen komt schieten. ‘I n t o l é r a b l e ! ’ - spreekt de dwerg.
Vervolgens, op verschillende afstanden van elkaar, haasten de leerlingen zich
voorbij, stijf gearmd. Wat is namelijk voorgevallen? ‘M. l e s u r v e i l l a n t ’ zou met
zijn pupillen gaan wandelen. Doch onderweg ontmoet hij een aardige dame. Dadelijk
loopt hij op haar af, knikt en groet. Zij knikt en groet terug. Wat er verder gebeurt
komen we niet te weten, maar aan de leerlingen wordt ons duidelijk, dat ze alvorens
den vollen wasdom bereikt te hebben reeds een slechte leerschool doorloopen
moeten.
Men kan natuurlijk om een scène als de beschrevene lachen, doch wij leggen er
den nadruk op, dat de film geen oogenblik lachwekkend en nog veel minder
belachelijk is. Integendeel, zij is navrant in elk opzicht. En Jaubert's prachtige muziek
behoeft men slechts aan te hooren om de tragiek van een ontmoeting als de zooeven
genoemde in te zien. Het is alsof de componist met zijn sonore melodieën heeft
pogen duidelijk te maken wat de regisseur niet meer vermocht. Want niet alleen
heeft Jaubert zijn muziek onvolprezen geluidfilmisch op het beeld afgestemd - hoe
goed kent deze man de taak van een filmcomponist! - maar bovendien is zijn muziek
psychologisch zoo diep peilend, dat Z é r o d e C o n d u i t e bij gebreke ervan het
grootste gedeelte van haar beteekenis verloren zou hebben. Men worde zich de
portée van een dusdanige verdienste bewust, wanneer wij aan het gezegde nog
toevoegen, dat de muzikale begeleiding het beeld geen oogenblik overheerscht!
En wie nòg niet overtuigd mocht zijn, die zie slechts den vreemden opmarsch der
opstandige leerlingen in een regen van kapokveeren, en hij hoore daarbij aan de
sober geïnstrumenteerde elegie die Jaubert ter supplementeering van deze scène
toonzette. Zien en hooren, dat wil zeggen niet in ons polderlandje; want wij verheugen
ons in een door en door degelijke filmcensuur die van haar verliefdheid op
commerciëele Julia's vooralsnog niet genezen is.
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Na de mis
Door Jo Spruyt
Zomeravond. - De mis is afgeloopen,
de kaarsen zijn gedoofd
in 't dorpsbedehuis;
een enk'le schaarsche vlam verlicht
een Jezus aan het kruis.
Een late zonnestraal
valt door de blauw-en-roode ruit
op een Maria-beeld,
en kleurt in teeder violet
het witte kleed.
Een zoete wierookwalm
hangt tusschen de gewelven,
omspoelt en wijdt
't geschilderde Golgotha,
waar Christus lijdt.
De avondschemering geeft aan
de beelden aan de muren
een wondere beleving,
als openden de monden zich
tot troost en tot vergeving.
In diepe, donk're nis
met flakkerende kaars,
bewogen door den wind,
bidt kleine, zwarte vrouw tot de
Madonna met het Kind.
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De stemmer
Door Peter van Steen
Zoo was het altijd geweest in haar leven. Het openbaarde zich toen zij nog een kind
was. Als zij op de platte, blauwsteenen stoep speelde, vol aandacht voor het hinkelen
of een ander spel, was er niets dat dit aan zichzelf overgegeven zijn kon verstoren.
Alleen muziek. Muziek in al haar gedaanten en vormen, open of verhuld, schoon of
soms leelijk. En toch schoon.
Het was altijd op Donderdagmorgen dat het groote orgel in de straat kwam. Waren
de kunstige, in het hout gesneden krullen, het schilderwerk van zachte tinten, sierlijke
halen en sprookjesachtige bloemen, de fel gekleurde poppen met de bellen - de
middelste danste - al van een onweerstaanbare bekoring voor haar, echt was alles
pas en groot, meeslepend, niet te ontkomen, wanneer het orgel speelde. Zoo groot
was de ontroering, zoo innig de bekentenis van wat leefde in de eigen ziel dat zij
het orgel doopte: ‘Het Geluk’. Ze wist toen nog niet van dagen. Alleen de Zondag
was sterker lichtend tusschen het lichten der andere dagen. De Donderdag had
voor haar een anderen naam, een anderen klank. Donderdag was de dag dat het
Geluk kwam.
Soms vergleed de muziek snel en was zij haar enkele uren later weer vergeten.
Dan kwam een dag waarop een vragen en verlangen in haar zwol en vroeg zij:
‘Moe, wanneer komt het geluk weer?’ Dan antwoordde de moeder: ‘Over drie dagen
of vijf dagen.’ ‘Over vijf dagen?’ zuchtte het kind dan. En na eenig nadenken: ‘Is vijf
dagen lang?’ Dan glimlachte de vrouw en zei: ‘Nee hoor, morgen nog vier dagen.’
‘O.’ Soms staarde ze daarna nog even voor zich heen, troostte zich dan weer met
een spelletje op de stoep, vergat het Geluk en ging weer onder in haar eigen wereld.
Zij groeide op in een spelen en droomen dat zich altijd bewoog om klanken, een
leven dat vol was van een zoet bruischen. Zoo rijden zich de weken aaneen in
keeren dat het Geluk er was, tot maanden. Weken waren er dat de muziek haar
opdreef en krachtiger maakte. Dan moest zij lachen, dansen en springen van
vreugde. Dat was in den zomer. In de lente maakte het haar vol van verlangen. Een
wijd, onbestemd verlangen dat zijzelf noch kende noch zich bewust was, maar dat
trok, trok, onweerstaanbaar. Soms terwijl ze verloren lachte kwamen ook tranen in
haar oogen. Toch weende zij niet. Ze was zelfs gelukkig, blij. Maar alleen dat trekken,
dat zachte, onzichtbare trekken.
Ze zat dan stil op de onderste trede van de stoep, de voetjes en beenen stil-zoet
tegen elkaar gedrukt, de handjes op de knieën en luisterde, geheel gevangen en
als betooverd.
Wanneer de herfst kwam met vallende, goudgele bladeren die soms door
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een dwazen herfstwind bij haar het straatje binnendwarrelden, was er al de
ongeweten weemoed. Dan maakte de muziek haar stil en verdrietig. Dan gebeurde
het wel, dat zij middenin opstond, naar binnen ging en trillend zei: ‘Moe, het Geluk
is vandaag zoo treurig’. Dan keek de vrouw haar ernstig aan, zuchtte verholen en
zei: ‘Blijf dan maar binnen bij moeder hoor.’ Het kind ging dan gedwee zitten op den
keukenstoel, keek naar de bezige handen van haar moeder, die haar onopvallend
gade sloeg en haar kleine werkjes liet doen. Een schaaltje onder de kraan zetten
of ze mocht de geschilde aardappels in den emmer doen. Maar voorzichtig, zonder
spatten.
Zoo vergat het meisje haar verdriet om de muziek die zoo trok en droef stemde.
In den winter was alles heel anders. Dan kwam het orgel niet elke week. En als
het slecht weer was, koud en met zwiepende en fluitende regenvlagen, verstreken
soms drie weken dat het Geluk niet kwam. Dan was er wel eens een lichte
treurigheid. Maar 's winters was zij toch meestal binnen. Dan stond de salamander
te snorren en hing in de kamer die stille, reine schemer die berustend stemt en tot
nadenken. Het kind zat dan in haar rieten stoeltje voor het lage raam en keek zoet
naar het tuintje.
's Morgens wanneer er van het ontbijt nog een sneetje brood of een kapje
overgebleven was, sneed de vrouw het in kleine blokjes en mocht het meisje het
brood op het plaatsje gooien voor de vogels. Op haar plaats, bij het raam, wachtte
ze geduldig tot deze kwamen. Eerst een dikke musch, die voorzichtig door het tuintje
hipte met snelle draaibewegingen van den kop, fel kijkend met de hardglimmende
kraaloogjes of geen onraad dreigde. Snel, en al gereed tot de vlucht, pikte hij aan
een dobbelsteentje brood. Dan nog eens om daarna, na rond te hebben gekeken,
kordaat het stukje brood op te pikken en er haastig mee weg te vliegen. Op den
rand van de dakgoot van het schuurtje bij de buren, zat een rijtje musschen met
bezadigde belangstelling toe te kijken naar de gewaagde daad van de dikke musch.
Plotseling liet zich dan een uit de rij naar beneden vallen, spreidde op het laatste
oogenblik de vleugels. Hij keek, keek, keek naar alle kanten, hipte, hipte nog een
eindje, pikte dan snel, fladderde even angstig, dan met een pijlsnelle beweging
hapte hij naar het stukje brood en vloog weg. Dan kwamen er twee, drie, zes. En
het was een pikken en fladderen. En het kind keek toe, gespannen meelevend en
met groote, blauwe oogen kijkend. Helder en onbevangen waren die oogen. Zij
lieten het beeld in zich komen en zagen het simpeler en in andere verhoudingen.
's Winters kwam ook grootvader vaak. Grootvader was vroeger tramconducteur
geweest. Hij kon prachtige verhalen vertellen over de tram en de passagiers. En hij
had vroeger een mooie stem gehad. Hij was lid geweest van een zangvereeniging.
Daar zongen ze aria's uit operawerken en liederen van Schubert. Hij leefde nog op
die jaren van zingen.
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Wanneer hij kwam werd hij altijd met groote vreugde door het kind begroet, want
het beteekende op grootvader's knie zitten, naar spannende verhaaltjes luisteren.
Samen zingen. Met beverige, wat overslaande stem zong de oude man de
schoolliedjes uit zijn jeugd. Hij zong het kind een liedje eenmaal voor, stampte met
den linkervoet de maat, of zwaaide met zijn hand waarin hij de lange Duitsche pijp
hield. En dan kende zij het. Later zongen ze het samen nog eens en dan maakte
opa er een tweede stem bij, brommerig en angstaanjagend.
Hij vertelde haar ook verhalen van liefde en bloed, verschrikkelijke, griezelige
verhalen waarvan het kind bang werd zoodat ze zich dicht tegen hem aandrukte uit
angst. Dan was hij verteederd, streelde met de bevende, dikbeaderde hand over
de blonde krullen van het meisje. Hij vertelde graag griezelige verhalen en zij luisterde
er graag naar. Thuis had hij een heel groot boek. Het heette ‘De valsche gravin’.
Het was een boek in tien deelen. En als hij het tiende deel gelezen had was hij het
begin weer vergeten. Dan begon hij een week later weer aan het eerste deel en
doorleefde opnieuw de ontzettingen over laagheid van valsche ridders, zweefde hij
weer jubelend mee met de schoone droomen en gewaagde liefdesafspraken van
de beeldschoone jonkvrouwen. Vloekte hij hardop, stampte woedend op den grond
en kneep weer steenen pijpen stuk wanneer de valsche ridder leek te zegevieren.
Hij vertelde al die duistere, verschrikkelijke dingen aan zijn kleinkind. Maar soms
werd het te machtig. Dan begon het meisje angstig te huilen en hield de oude man
verschrikt op om haar daarna te troosten en een mooi verhaaltje te vertellen over
een musch of een spreeuw. Ja, dat waren dagen!
Zoo schreed haar leven, dat eeuwig en eindeloos leek, voort, werd ongemerkt
nog ingedeeld in keeren dat het Geluk kwam en in opa's bezoeken. De tijd
daartusschen was lang, eindeloos lang. Het kind kon nog niet op de klok kijken.
Soms vroeg ze: ‘Is 't nou kwart voor vijf moe?’ ‘Nee kindje, 't is pas vijf over negen.’
‘O.’ Ze staarde nadenkend naar de klok, trachtte het mysterie der wijzers te
ontraadselen en was het enkele oogenblikken later weer vergeten.
De school kwam.
Het was een openbaring voor haar. Schuchter stond ze eerst tegenover de andere
kinderen. Vooral hun aantal maakte haar stil. Maar na een paar dagen had ze haar
plaats gevonden en begonnen de gezichten om haar heen vorm en kleur te krijgen.
Ze begon te onderscheiden. Er waren kinderen waartoe ze zich aangetrokken
voelde. Langzaam ontlook in haar de vriendschap. Op een dag kwam ze thuis met
een ander meisje. ‘Moe, ik heb een vriendinnetje,’ vertelde ze en straalde van geluk.
Het andere meisje lachte verlegen en bloosde. De moeder keek haar glimlachend
aan en keurde. En er sloeg een golf van warme genegenheid door haar heen. Ze
vond dat haar kind
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goed gekozen had. Waarom wist ze niet. Maar misschien maakte haar onwetendheid
slechts meer plaats voor dat andere, diepere weten. Die wijsheid die alleen te vinden
is in het menschelijk hart en die zich niet laat insluiten in wetten of bevriezen in
regels. Ze gaf den beiden kinderen een appel en zond ze naar buiten om te gaan
spelen.
En weer was er voor het kind iets dat uitblonk boven alle andere dingen. Dat was
de zangles. Wanneer de juffrouw met de stem vork op den rand van het tafeltje tikte
was het of zij op een verborgen deur in de ziel van het kind klopte. Een
angstig-warme en blije spanning kwam in haar en ze zong met haar kleine, heldere
stem vol overgave, straalde mee met de zonnige liedjes. Er was ook wel eens een
treurig liedje. Dan zong ze dapper, maar met trillenden mond terwijl ze snel een
traan uit haar mondhoek oplikte. Na de zangles bleef ze lang verkeeren in een soort
extase die haar wat afwezig maakte. Daardoor moest ze wel eens aanhooren dat
de juffrouw haar een onoplettend meisje vond. Ze schrok ervan en beloofde
beterschap. Maar dat gelukte niet altijd. Soms bleef een wijsje in haar nazoemen
en klinken. Heel haar ziel en lichaam waren ervan vervuld. Het was of zij, slaperig
zich wat koesterde in den zomerzon op een wijde wei. Ze leefde in een andere
wereld. De terugval in deze wereld was soms hard en wat pijnlijk.
Iets wat verschrikkelijk was, was dat ze nu nooit meer het Geluk hoorde. Trouw
vroeg ze lederen Donderdag of het orgel er nog geweest was. De moeder
antwoordde eerlijk en prompt op haar vragen. Het kind werd soms wit van verlangen.
Dan maakte de vrouw zich ongerust, peinsde er over hoe haar kind ooit een flink
mensch zou moeten worden. Want ze wist te goed, dat het mooie in deze wereld
te weinig waarde heeft, dat het iets groots en onvergankelijks is waarvan de mensch
nochtans geen brood kan koopen.
Maar een oplossing kon ze niet vinden. Daarom berustte ze erin het kind
nauwkeurig gade te slaan en haar zoo goed mogelijk te leiden. Het was een zware
taak en soms weende ze van verslagenheid. Om het leed, al de smart die het kind
nog zou moeten ervaren als z i j er misschien niet meer was.
Het leven nam haar toch weer op. Ze moest weer voort. Dat was soms een
kwelling, vaak een balsem. Dan kwamen er weer tijden dat ze rustig was en innig
gelukkig.
Wat weten de menschen van elkaar? Heel veel vaak. Feiten, voorvallen, uitroepen
van haat en berouw, tranen van smart of een van geluk bevenden mond. Soms ook
kennen zij het vonken van oogen. Maar dat is de uiterlijke vorm, een lichamelijke
omzetting van dat wat in de ziel van den mensch leeft. Eigenlijk weten wij niets van
elkaar. Kan men weten wat een woord bij een anderen mensch oproept of doet
ontwaken? Weten wij welke beelden aan zijn oog voorbijtrekken, wat wij in werking
zetten? En wat zou de mensch dan kunnen weten, kunnen bevroeden wat in een
kind omgaat, een kind, dat zijn ontroeringen nog niet verwoorden kan?
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Toen opa op een Zondagmorgen heel vroeg, in den zomer, het kind kwam halen
voor een wandeling in het Vondelpark, wist hij niet wat hij deed. Vondelpark was op
zichzelf al iets geheimzinnigs, tooverachtigs.
De moeder had er geen bezwaren tegen. Ze zei alleen tot den ouden man: ‘Is u
voorzichtig en zal u niet te ver loopen?’ Waarop hij een beetje beleedigd en
brommerig ten antwoord gaf, dat hij nu zoetjes aan wel wist wat hij deed. De vrouw
glimlachte en klopte hem vergoelijkend op den schouder. Hij liet het zich al te gaarne
doen.
‘Ga je mee kind, we gaan naar het Vondelpark. Vraag aan je moeder wat brood,
dan gaan we de eendjes voeren.’ Het meisje zette groote verlangende oogen op
en klapte in de handen. ‘Ja, ja, de eendjes voeren.’ De oude baas lachte verteederd.
De moeder pakte een paar oudbakken sneedjes brood in een vloeipapiertje. ‘Zoo,
niet verliezen hoor.’ ‘Nee moe.’ ‘Dag kind.’ ‘Dag moe.’ ‘Nou vader, u weet 't wel hè.’
‘Jaja, 't komt in orde,’ antwoordde hij luid en joviaal.
Samen liepen ze de zonnige Kerkstraat uit die vredig en oud in de stad lag. De
vrouw keek hen na. Bij den hoek draaiden ze zich nog even om. Het kind riep met
haar helle stemmetje: ‘Dag moe.’ De oude man zwaaide gedag met zijn wandelstok.
Langzaam loopend, hij regelmatig met den stok op de steenen tikkend en zij met
kleine passen, soms huppelend, gingen ze de Spiegelstraat uit, wat naar voren
hellend bij de hooge bruggen. In de verte lag stil en voornaam het Rijksmuseum.
Dat was alweer een nieuwe reden tot geluk. Ze had vaak als ze op straat speelde,
even om den hoek gekeken en dan in de verte iets gezien van torens, maar het was
altijd nog te ver en onbegrijpelijk geweest. Nu ze echter op de ronde, hooge brug
stond kon ze het gebouw goed zien, zag ze pas hoe hoog het eigenlijk was. Wel
om bang van te worden zoo hoog. Maar een heerlijke bangheid was dat.
‘Kijk, dat is nou het Museum,’ zei de oude man vol trots en alsof hij het daar even
voor haar had neergezet.
‘O, hoog hè opa.’
‘Ja kind, dat is een heele hoogte’
Het kind keek bewonderend beurtelings naar het gebouw voor haar en naar haar
grootvader. Ze vond grootvader erg knap en indrukwekkend soms. Zoetjes
schuifelden ze de brug af, gingen langs de winkels en de kleine winkeltjes in de
pothuizen. Het was stil. Bij de volgende brug konden ze het museum nog beter zien
en ook de poort die er onder lag. ‘O, een gat opa, er zit een gat in het huis.’ De oude
man lachte. ‘Malle meid, dat is geen gat dat heet een poort.’ ‘Een poort?’ ‘Ja.’ ‘O.
En waarom is die poort er dan?’ ‘Jaja,’ bromde de oude even in het nauw gebracht
door deze vraag: ‘Omdat ze 't mooi vonden en dan kun je er onder door.’ ‘O.’ ‘En
dat museum hangt van binnen vol met groote, mooie schilderijen en teekeningen.
En d'r zijn beelden, vlaggen en wapens.’ ‘Gaan we d'r in opa?’ ‘Vandaag niet. Het
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is nou ook niet open. Maar een andere keer gaan we d'r samen naar toe.’ Het meisje
was even teleurgesteld, knikte toen berustend ja. Ze gingen samen onder de poort
door. Het was er kil. Het kind rilde, lachte toen. ‘Koud is 't hier opa.’ ‘Jaja, in zoo'n
ding is 't altijd nog al kil.’
In de verte lag de IJsclub. De man vertelde het haar. Ze gingen er later langs, zij
bleef eenige malen voor het hek staan en tuurde tusschen de spijlen door naar het
gras. ‘Mooi’ zei ze met een zucht. En zoo kwamen ze langs het Stedelijk Museum,
door de van Baerlestraat aan het park. Dat was een verrassing en een feest. ‘O,
wat een boomen, wat een boomen,’ jubelde het kind. De oude kreeg er tranen van
in de oogen.
Hij vertelde haar van de boomen en de planten en van de eenden in de vijvers.
Daar gingen ze naar toe, want daarom had moeder haar brood meegegeven. Het
kind huppelde maar aan zijn hand, de dorre, aderige hand, waarin het warme
kinderhandje lag. Zoo als zoo'n kind praatte en maar vroeg, eindeloos en vlug. Ja,
zoo'n wicht had nog alles voor zich, het leven lag om zoo te zeggen nog voor haar
open, op haar te wachten.
Eensklaps stond het meisje met een ruk stil, luisterde gespannen, zei toen: ‘Hoor,
hoor, muziek.’ ‘Tja,’ antwoordde de oude, ‘d'r is zeker concert in de tent.’ ‘Gaan we
d'r naar toe opa, opaatje, toe....’ ‘Mij best.’ Ze wandelden in de richting waar het
geluid vandaan kwam. Hoe dichter ze het naderden hoe sneller het kind begon te
loopen. ‘Kindje, kindje, niet zoo vlug, je opa kan niet zoo hard loopen,’ trachtte hij
haar te kalmeeren. Dan liep ze weer even langzaam om na een paar passen weer
vlugger te beginnen. Eindelijk waren ze er. Er waren veel menschen die op banken
zaten te luisteren. Ook stonden er veel. In een houten tent, die in een vijver stond,
zaten de muzikanten en deden hun best op Wilhelm Tell. Het kind keek gespannen
toe, luisterde, met schitterende oogen en roode kleurtjes op de wangen. De
menschen keken glimlachend, verteederd naar de twee en den ernst van het kind
ziende zeiden ze: ‘Kijk, ze houdt zeker veel van muziek.’ ‘Jaja,’ beaamde de oude
gewichtig en gestreeld, ‘merakel veel.’ Ze lachten goeiig. ‘Zoo'n kind toch hè.’ ‘Ja,
't is wat,’ zuchtte de grootvader gelukkig.
Het kind ontging dit alles. Het luisterde, overgegeven. Alles aan haar luisterde,
ontving de muziek, haar ooren, haar oogen. Maar ook de kleine mond die even
opstond als in verbazing over zoo veel schoons. En haar lichaam, de armpjes en
de beentjes. Alles scheen de klanken in zich op te zuigen. Stijf hield ze de hand van
den ouden man vast.
Toen het uit was zuchtte ze diep, keek daarna den man aan met groote,
overgelukkige oogen waarin onvermoede diepten donkerden. ‘Mooi hè,’ zei hij. Ze
knikte heftig eenige malen met het hoofd. De menschen schuifelden weg.
‘'t Is afgeloopen,’ zei de oude toen.
‘Jammer,’ zuchtte ze.
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‘Nou we gaan nog wel es,’ troostte hij haar.
‘Ja hè,’ vleide zij.
‘Vast en zeker hoor.’
Langzaam liepen ze met de menschen mee. Zij trok hem den kant van de
muziektent uit, bleef er, dichterbij gekomen voor staan staren. ‘Kom,’ zei hij na een
poosje ‘we gaan verder.’ ‘Ja opa,’ luidde het gedweeë antwoord.
Bij de eendjes zijn was een nieuw feest. Het kind schaterde het uit om het gekwaak
en het spatten van het water. Wanneer ze een stukje brood in het water wierp en
een paar eenden schoten er, met lang gestrekte halzen op af, slaakte ze in spanning
kleine gilletjes.
Toen het brood op was gingen ze weer zoetjes loopen naar huis. De man met
kleine, teedere woorden tot het kind pratend, het kind zoet luisterend en ook wat
moe. Eenmaal thuis, raakte ze niet uitgepraat over de mooie muziek die ze gehoord
had. De moeder luisterde glimlachend en toch weer met een lichten angst om de
groote, koortsachtige oogen van het kind en om de blosjes op haar wangen. Maar
's middags zat het meisje stil voor het raam en keek tevreden en verloren in de stille
zonnige Zondagsstraat. Grootvader was boven de krant in slaap gedut. De vader,
die timmerman was, zat te rekenen voor een werkje dat hij zou aannemen. De vrouw
breide. Wat een innigheid, wat een medeleven in elkaars gedachten en wat waren
zij elkaar toch ook weer vreemd. Toch zoo ieder zichzelf. De vrouw stelde het met
een lichten schrik vast. Want wat wist ze van haar kind nu ze zoo stil voor zich
uitstaarde? Waar dacht ze aan? Misschien wist ze het zelf niet eens. De vrouw
voelde, dat het meisje werelden in zich borg welke haar geheel onbekend waren.
Ze zuchtte even, begon toen thee te schenken. De oude baas ontwaakte, het meisje
kwam bij de tafel. Oogenblikkelijk waren de tobberijen van de moeder verdwenen
en voelde ze sterk en warm de band die hen bond. Maar dat was maar even, want
toen ze zag hoe het kind haar thee dronk, afwezig en met groote oogen in een
onbestemde verte starend, voelde ze zich toch weer angstig. Waar dacht het kind
aan?
Is het onbegrijpelijk dat een moeder over haar kind wil waken? Dat een vrouw
die van de gevaren en de verschrikkingen van het leven weet, tracht, op welke wijze
dan ook, haar kind te beschermen tegen datgene waarvan ze zelf de pijn en smart
ervoer? Maar is het niet evenzeer waar dat het kind, ontvankelijk voor de teedere,
bijna ononderbroken oplettendheid zich in acht gaat nemen. Verlangen we niet allen
naar de vrijheid? Misschien is daaruit de geslotenheid van het kind te verklaren,
juist door den druk tot volmaakte openhartigheid. Hebben niet alle menschen een
plekje, ook al is het nog zoo klein, in zich, dat zij niemand, ook de moeder, zelfs den
geliefde niet willen toonen, een kleine kern die zij voor zich zelf willen behouden?
Is dat niet de onzichtbare hefboom die ons ten slotte toch weer uitheft boven diepe
smart en vernedering?
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Zoo ontstond de vreemde, bange gespannenheid die de vrouw er toe dreef nog
meer aandacht aan haar kind te besteden en welke het kind noopte de moeder,
waarvan zij toch veel hield, te ontvluchten. Het was vermoeiend en maakte soms
zenuwachtig.
Toch was deze spanning slechts enkele oogenblikken voelbaar. De gang van het
dagelijksche leven ontnam er echter veel van het beklemmende aan. Er waren tijden
dat hun wederzijdsche liefde rein, spontaan en zonder eenige terughoudendheid
was. Zoo groeide het kind toch op als alle kinderen. Het onderscheidde zich ook in
niets van de andere kinderen. Alleen was het veel gevoeliger voor muziek. Dat was
alles. Naarmate de tijd vergleed sinds de moeder de eerste maal de eenzaamheid
in het menschelijk hart peilde, vervaagde de schrik. Er kwamen zelfs korte
oogenblikken dat ze er zelf om lachte. Ze had zich veel te bezorgd gemaakt. Ze
was een echte moeder met maar één kind en dan nog een meisje. Als ze acht
kinderen had gehad zou ze zich misschien minder ongerust gemaakt hebben.
Mogelijk ook had ze dan nooit iets van die eenzaamheid bemerkt.
Toch kon soms een bijna onmerkbare flikkering in de oogen van het meisje, een
licht trillen van de oogharen of een even optrekken van de wenkbrauwen haar weer
doen beven. Maar daar zich verder nooit verontrustende teekenen voordeden, begon
ze het allengs te vergeten. Ze liet ook af er steeds over na te denken. Daardoor
ontstond een wederzijdsche ontspanning welke het vergeten gemakkelijk maakte
en bespoedigde.
Toch had een vrouw een seconde de diepste eenzaamheid van een mensch
gezien.
Het kind doorliep de lagere school met goede rapporten en van tijd tot tijd lichte
berispingen over haar droomerigheid en brak de tijd aan, dat ze de school zou
verlaten. Over het Geluk werd zelden of nooit meer gesproken. Wanneer de moeder
nog wel eens tot haar zei: ‘Weet je nog wel van het Geluk? Dat je daar zoo naar
verlangde?’ Dan lachte het meisje, wiebelde wat met haar lichaam en antwoordde
rustig, zelfs een tikje spotachtig: ‘Ja moe.’ De vrouw sloeg haar dan enkele
oogenblikken gade maar kon niets bespeuren van een bijzondere ontroering. Zoo
werd alles weer glad en rustig.
Op haar twaalfde jaar verliet ze de school en kwam bij haar moeder thuis om te
helpen, zooals het heette. Dat vervulde het kind met trots. Opgewekt deed ze de
werkjes die haar moeder haar opdroeg, stof afnemen, de vuile vaat helpen
afwasschen, boodschappen doen. Het viel de moeder op zoo gelijkmatig van
stemming als het kind was. Opgewekt, vroolijk en een heel enkele keer, stil, peinzend.
Maar nooit kribbig of humeurig. De moeder wist ook niets van de stille,
zachtgonzende muziek die altijd in het kind zong. Ze was het zichzelf niet eens
bewust. Dat eeuwige lied dat in haar zong was zoozeer verweven met haar eigen
wezen dat het er een deel van uitmaakte. Voor zoover ze zich herinneren kon, was
het nooit anders geweest. De melo-
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dietjes begonnen ook zoo maar, ineens, je wist niet waar. Het leek haar, wanneer
het begon, alsof ze het pas hoorde maar toch alsof ze altijd geweten had dat het er
was, dat het steeg en zwol, trilde en verstierf om opnieuw weer op te bloeien. En
dat was het waarschijnlijk wat haar dat gelijkmatige, trouwe verleende, iets wat de
moeder vaak tot een innige dankbaarheid stemde en aan het leven van het kind
een bijzonderen glans gaf.
Op een dag kwam een schoolvriendinnetje van vroeger haar bezoeken. Ze vertelde
dat ze in een zangvereeniging was. Dat was heerlijk. Je leerde er allerlei fijne en
mooie liedjes. Het was het meisje of plotseling een smalle lichtstraal in haar hart
scheen. ‘Moe, mag ik ook in de zangvereeniging?’ De vrouw keek haar aan,
glimlachte en vroeg toen aan het andere meisje wat het kostte. ‘'n Dubbeltje in de
week mevrouw.’ ‘Zoozoo,’ antwoordde de moeder. En zich tot haar kind wendend:
‘Zou je 't graag willen?’ ‘Ja, mag 't?’ ‘Nou, vooruit dan maar.’
Zoo gingen Woensdagsavonds de beide kinderen naar de zangvereeniging. Van
zeven tot acht uur. Om kwart over acht kwam ze terug, met groote, stralende oogen
en twee donkerroode blosjes op de wangen. ‘Kind, kind,’ zei de moeder bezorgd
‘wat ben je opgewonden.’ ‘O moe, 't was zoo heerlijk. En d'r is een piano ook.’
‘Zoozoo.’ Het kind keek even voor zich uit. Toen, de oogen opslaand en de vrouw
verlangend aankijkend bedelde ze: ‘Moe, koopt u ook een piano?’ ‘Maar kindje,
weet je wel, dat zoo'n piano heel veel geld kost en dat je moeder dat niet heeft. En
al zou ze tien jaar sparen dan zou ze nog geen geld genoeg hebben om een piano
te koopen.’ ‘O moe.’ ‘Kom, je bent moe, je moet naar bed.’ ‘Ja moe.’ Gedwee kleedde
het kind zich uit. ‘Dag moe, dag pa.’ Ze gaf den beiden een wat afwezigen nachtzoen.
‘Dag kind, slaap lekker.’ ‘Ja moe.’ Over een piano werd niet meer gesproken.
Omstreeks haar veertiende jaar greep een snelle verandering in het meisje plaats.
Het kinderlijke en ook het wel wat kinderachtige was eensklaps verdwenen en het
leek wel of het meisje met den dag vroolijker werd. Het was als een bloem die
openbrak, zich ontdeed van haar bloembladen en nu in grooter schoonheid, volheid
en rijpheid zich toonde. Ze bleef opgewekt haar werk doen, leek minder te peinzen
en staarde zelden meer zoo verloren voor zich uit. In de oogen was iets nieuws
geboren. Een eigenaardige, spotachtige tinteling speelde er vaak in. Ook iets van
afstand nemen, van naar waarde peilen en schatten. Ze was nog altijd lid van de
zangvereeniging. Het was een zoet genot, dat ze altijd in zich kon naproeven en
dat niet naliet haar het leven te doen zien als hecht en trouw.
‘Ze wordt vrouw’, dacht haar moeder vaker den laatsten tijd. En ze sloeg met
blijde en ook wat ongeruste verwondering de snelle ontwikkeling van lichaam en
ziel van haar dochter gade.
Het was op een dag, zoo ongeveer twee jaar later, dat de vrouw plotseling aan
een verloren staren van het meisje bemerkte dat ze liefhad. Haar eerste
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opwelling was er over te spreken. Maar ze onderdrukte deze behoefte. Ze zou
eigener beweging haar moeder wel in vertrouwen nemen. En het duurde ook niet
lang of het meisje vertelde haar van den mageren, schuchteren jongen met de
groote handen en de wat droomerige grijsblauwe oogen. De vrouw hoorde haar
aan en zei toen het meisje klaar was met vertellen: ‘Hou je van hem?’ Zij keek de
vrouw hoogst verbaasd aan, antwoordde toen vastberaden: ‘Natuurlijk.’ ‘Goed kind,
breng hem dan eens mee.’ ‘En vader?....’ ‘Vertel het vader ook, dan zul je wel hooren
hoe hij er over denkt.’
's Avonds, na het middagmaal, toen ze met hun drieën om de tafel zaten, begon
het meisje den man alles te vertellen. Hij luisterde met onbewogen gezicht. Aan het
einde van het verhaal gleed een glimlach over zijn vermoeid gezicht. Even hing een
diep zwijgen tusschen de drie menschen. Toen zei hij met bedaarde, diepe stem:
‘Ik veronderstel dat je van hem houdt.’ ‘Maar natuurlijk.’ ‘Goed. Dat weet je zeker?’
voegde hij er aan toe en keek daarbij zijn dochter recht en bijna streng in de oogen.
‘Ja vader.’ Een trek van innige voldoening kwam om zijn mond. ‘Zoo, da's flink.
Breng hem dan eens mee, dan kunnen we kennis met elkaar maken.’ Zij kleurde,
lachte. ‘Ja vader.’ ‘Afgesproken.’
En het ging zooals het zoo vaak gaat in het leven. Een week later zaten ze 's
avonds met zijn vieren om de tafel, onder de lamp. De vader had den jongen man
de hand gedrukt en het had hem aangenaam getroffen dat die hand groot, hard en
sterk was. Het beroep van den jongen was meubelmaker, dat wil zeggen, hij leerde
er hard voor. Dat was voor den vader nog een andere reden tot genegenheid. En
terwijl ze zoo aan tafel zaten en het meisje sprak over de zangvereeniging, sloeg
de vader den anderen man gade. Hij zag hoe rustig de oogen van den jongeren
man naar zijn dochter keken. Stil, deemoedig bijna. Echter zonder de
prikkelbaarmakende en klamme onechtheid die veel deemoed kenmerkt. Deemoed
op voorschrift, uit angst en met hoop op belooning.
En hoe meer de vader naar het gezicht van den ander keek, des te rustiger voelde
hij zich. Later rookten de beide mannen een sigaar. De oudere glimlachte verstolen
om de delicate wijze waarop de ander de sigaar hanteerde. Menschen die de dingen
zoo liefdevol behandelden moesten ook vol genegenheid tegenover de menschen
staan. Daar kon hij gerust op zijn.
De tijd gleed voort. Met het dieper zich wortelen van de liefde in de jonge vrouw,
groeide ook de melodie. Ze won aan rijpheid, werd gedragener en wijder. Voller en
krachtiger was de toon, rustiger het rhythme. Wonderlijk was, dat zij er nooit met
anderen, ook niet met hem over sprak. Het was haar, wanneer ze op het punt stond
er van te vertellen of ze plotseling aan iets anders moest denken. Later herinnerde
ze zich pas dat ze weer vergeten had ervan te spreken. En of ze zich ook
vastberaden voornam er een volgend
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maal beter aan te denken, het hielp niets. Soms voelde ze een lichte pijn omdat het
haar niet gegeven was over haar diepste ik met hem, die toch zoo zeer een
verdieping en vervolmaking van dat ik was, te spreken. Er bleef haar echter niets
anders over dan te berusten. Zij troostte zich met de gedachte dat zij misschien
later haar geheim zou kunnen openbaren.
Zoo heerschte in het gezin een diepe rust waarover alleen een tint van weemoed
lag omdat in de vereeniging ook de scheiding besloten lag. Het was vooral de moeder
die dit ervoer. En ook de vrouw. Maar een groote zekerheid was in haar zooals in
iedere vrouw die moeder is. Want bergt niet iedere barende vrouw twee machten
in zich? Die van het leven en die van den dood? En is dat het niet wat de vrouw
veel vertrouwder maakt met het leven en den dood? Juist omdat zij zoo dicht bij
den dood staat, leeft zij altijd in inniger aanraking met het leven. Leven en dood,
geluk en smart, licht en duisternis, dat is het wat zij in zich draagt. Dat is het wat
haar die onbekende wijsheid, die ongrijpbare helderziendheid verleent. Daarom
proefde de moeder in den zaligen smaak van het geluk van haar kind ook een
bitteren zweem van verlies. En wanneer zij zag hoe zeer de beide jonge menschen
elkaar lief hadden, wist zij dat het afscheid niet lang op zich zou laten wachten. Dan
zou ze alleen blijven met haar man. Zij zou haar kind afstaan aan een vreemde.
Want een andere vrouw had dat kind gebaard. Het troostte haar te bedenken dat
ook de andere moeder de zwaarte van de scheiding zou drukken.
Zij zou dus alleen blijven met den man welke zij zoo lief had en eerbiedigde. Aan
hun levenstaak zou het voornaamste deel verricht zijn. Maar dan zou een nieuw
geluk openbreken. Zij zouden, zelf nu stil en kalm geworden, getuige kunnen zijn
van een nieuw ontbloeid geluk, van een nieuw leven dat zich argeloos zijn weg zou
banen.
Voor den aanstaanden schoonzoon kreeg het meubelmakersvak ook een nieuw
gelaat. Er viel voor hem nu een glans van bijzondere schoonheid over. Want nu
wist hij voor wie hij de tafel en de stoelen, de kast en de rustbank zou maken zooals
hij die zich gedroomd had. Plannen die altijd maar droombeelden waren geweest,
schoone, lichtende bedenksels die hij teekende op het behang van zijn kamertje
wanneer het diep in den avond was of aan het begin van den nacht. Hij had er nooit
ernstig aan gedacht dat dit alles zich nog eens zou verwerkelijken. En nu was dan
toch het groote oogenblik gekomen. Hij wijdde zich aan het werk met een heiligen
ernst, een liefde als gold het de eeuwigheid te verwerven. Naast al dat andere
schoone was dit een nieuwe reden tot liefde en geluk. Want hij wist hoe blij en
gelukkig zij zou zijn.
Ze kwam soms kijken in de kleine werkplaats die hij zich op zolder had ingericht.
Dan zag ze stil met groote oogen toe hoe hij bezig was. Liefkozend streek ze met
haar hand langs de harde, gladde eikenhouten planken. ‘Wat
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zal het mooi worden’ zei ze dan. Dan glimlachte hij en stond verlegen naar het eigen
werk te kijken. ‘Ja,’ zei hij dan, ‘maar het is nog lang niet klaar, het wordt nog veel
mooier.’
En de maanden gleden voort in een steeds dieper wordend geluk.
Zoo kwam ook de dag dat hij de eerste maal sprak over trouwen. Het vond plaats
op een stillen zomeravond. Ze zaten met hun vieren in de huiskamer, die droomde
in een lichte, zoete schemering die den korten zomernacht voorgaat. Ze spraken
met stille, zekere woorden waarin een diepe ondertoon van verlangen trilde. De dag
werd bepaald. Het volgend voorjaar zouden ze in hun eigen woning trekken. En het
leven zou zich vernieuwen en bestendigen. 's Avonds laat, in bed, weende de moeder
eenige stille tranen. De man zei: ‘Waarom huil je? Omdat ze ons gaat verlaten?
Heb jij je moeder ook niet verlaten, zeg?’ ‘Ja, maar dat was wat anders,’ snikte ze.
De man glimlachte, zocht onder het dek haar hand en omsloot die met de zijne.
‘Lieve kind, toen ging jij de toekomst tegemoet en bleef jouw moeder achter, nu
gaat jouw dochter....’ ‘Ach ja, dat is zoo, maar ik wist niet dat het zoo was.’ ‘Kom,
laten we maar gaan slapen.’ ‘Ja.’ ‘Je moet je niet tegen het leven verzetten,’ zei hij
nog een tijdje later. ‘Nee.’
De herfst kwam in stralende schoonheid. Het leek of de zomer geen einde wilde
nemen. Het was een overdaad van geel en warm zonlicht, 's middags overgaand
in een onwezenlijken glans die stil over de dingen en menschen gleed, ze omhulde
en inwikkelde alsom hen nog een laatste herinnering aan zomersche zonnebrand
mede te geven voor den zwaarmoedigen en vaak drukkenden Hollandschen winter.
De winter kwam en werd diep en koud. Maar voor hen had de winter een ander
gelaat. Het was de tijd waarin alle voorbereidingen voor het huwelijk werden
getroffen. En toen, het volgend jaar, op een zeer schoonen en stralenden Aprildag
vertrokken zij beiden om in hun eigen woning te gaan leven.
Twee menschen ontdekten de liefde in heel haar schoonen zinnenbrand. Zij
raakten niet uitgeput in het vinden van steeds nieuwe liefkozingen. Verzadigen
beteekende slechts kracht en verlangen zaaien voor nieuw verlangen.
Met de vreugdevolle zekerheid dat een nieuw leven in haar ontbloeid was,
verwijdde zich haar geluk. Het werd in de kleine woning waarlijk te eng voor hen.
De jonge vrouw ging een paar maal per week haar moeder bezoeken. Ze spraken
samen met stille en wijze woorden van het kindje dat komen ging. De moeder met
trots en een gelukkig gevoel van voldaanheid omdat haar dochter haar toch nog
behoefde, de dochter met die liefde die jongeren voor ouderen bezitten en die altijd
vermengd is met iets van bewondering en eerbied.
Nog in hetzelfde jaar, op Oudejaarsavond werd het meisje geboren. Een nieuw
leven deed zijn intrede in de wereld der menschen.
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De vrouw baarde drie kinderen, twee meisjes en een jongen. Een kleine maatschappij
was gevormd. En het leven scheen onuitputtelijk in weldaden. Men zag zelden een
zoo gelukkig gezin. De melodie zong niet meer in haar, zij schalde zoo dat het soms
was of zij het met haar lijfelijke ooren kon hooren. Ze moest bij oogenblikken om
haar heen zien naar de menschen of zij het niet hoorden. Ze ontmoette welwillende
en vriendelijke blikken omdat alles aan haar goed en eerlijk was, het was ook eigenlijk
de weerschijn van eigen vreugde die zij zag in de oogen der anderen. Maar dat wist
ze niet.
Haar man was een echte vader. Wat kwamen zijn groote handen goed van pas.
Soms kon zij hem gadeslaan wanneer hij zijn krant las, met een zoo innige liefde
dat ze zou kunnen weenen. Of was het omdat ze hem niet spreken kon van de
muziek die in haar was? Ze wist het niet en ze kon het ook niet te weten komen.
Maar altijd steeg de melodie haar naar de lippen wanneer ze alleen was. Dat
bereidde haar vaak smart.
De kinderen groeiden voorspoedig op en heel het gezin ademde een kalme,
gezonde welvaart. Zoowel de meisjes als de jongen konden op school goed
meekomen. Maar het was de jongen alleen die getroffen werd door de muziek. De
ouders spraken er met elkaar wel eens over en de man zei dat hij wel eens zou
uitzien naar een piano, maar voor een koopje, want ze konden niet veel missen. Er
kwam al heel wat kijken voor een gezin van vijf menschen. Dan begon ook in dien
tijd het meubelmakersvak den schadelijken invloed te ondergaan van de machine.
De man keek rustig glimlachend toe hoe dit proces voortschreed. Hij was ervan
overtuigd dat een goed vakman altijd noodig zou blijven.
Op een dag, toen hij op een meubelveiling was werd ook een piano geveild. De
kooplust was gering en zoo werd de man voor zestig gulden de bezitter van een
nog vrij goede piano. Dat gaf een vreugde. De vrouw leek als door een schok
getroffen toen ze het hoorde. Want misschien zou het instrument de verlossing
brengen. Misschien zou ze nu eens kunnen spreken over het eeuwigdurend zingen
in haar.
De piano kwam en een pianojuffrouw uit de straat bleek bereid den jongen tegen
een matige vergoeding les te geven. De muzikaliteit van het kind was onbetwistbaar.
De juffrouw prees zich gelukkig zoo'n intelligenten leerling gevonden te hebben.
De moeder luisterde wanneer zij in de kamer zat, of in de keuken bezig was, met
spanning. Soms weerklonk een toon die in haar viel en dan was het of haar hart
zou gaan stilstaan van vreugde. Want dit was de toon waarmee haar melodie begon.
Maar dan kwamen de volgende tonen en die waren altijd onjuist. Ze verwarden haar
en stemden haar droevig en een beetje wanhopig. Toch waren er ook vreugden.
Het spel van den jongen vorderde snel, zeer snel zelfs. De juffrouw, die in een nabije
toekomst haar leerling zich boven het hoofd zag groeien, raadde aan hem naar een
muziek-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

41
school te zenden. Hij moest dan examen doen voor een beurs. De jongen deed
examen en slaagde tot groote voldoening zijner ouders.
En zoo volgde de kennismaking met Haydn, Mozart, Beethoven, Haendel, Bach.
Een nieuwe wereld ging voor de vrouw open. Dat zoo veel schoonheid bestond had
ze nooit geweten. Wat was ‘het Geluk’ daarbij vergeleken armelijk en leelijk. En toch
had ze er, diep in haar hart, een plaatsje voor ingeruimd. Want was het niet een
stuk van haar leven geweest, een jeugd? En wanneer zij den jongen hoorde
studeeren, tien, twintig maal hetzelfde loopje of dezelfde maten, kon soms een
pijnlijke geprikkeldheid over haar komen over het uiteenrafelen en versplinteren der
mooie muziek. Maar als ze hem later dan weer een sonate van Mozart hoorde
spelen, af en zonder onderbreking, dan brak iets in haar open van een jubeltoon.
De knaap ging naar het conservatorium. Zijn studie's werden ernstiger en
zwaarder. Hij vulde er het heele huis mee. Soms liep de vrouw naar haar moeder
omdat ze zenuwachtig werd van het eindelooze doen en overdoen. Een pijn kwam
achter in haar. Want ze besefte, dat die muziek haar toch niet die lafenis bracht
waarnaar zij snakte en welke zij verwacht had erin te zullen vinden.
De jongen die ook lichamelijk snel gerijpt was, een echte musicus, deed zijn
eind-examen, slaagde, later ook voor zijn solisten-examen. Kort nadat hij dit afgelegd
had kreeg hij een aanbieding van een muziekschool in een andere stad. Hij nam
haar aan. Over eenige maanden zou hij in betrekking treden.
De wijze waarop hij zich kleedde en waarop hij zijn haar liet groeien had de ouders
reeds gehinderd toen hij nog studeerde, maar nu het er uitzag alsof hij een
schitterende toekomst tegemoet ging, nam hij de allures aan van een gearriveerd
kunstenaar. Dit maakte op den man en de vrouw een zeer pijnlijken indruk. En het
was vooral de moeder, die zich ongerust afvroeg waartoe dit zou moeten leiden,
want ze voorvoelde dat het leven den jongen nog menige teleurstelling zou brengen,
wanneer hij op den ingeslagen weg zou voortgaan. Op een middag, kort voor zijn
vertrek sprak ze er met hem over. Hij hoorde haar aan met een laatdunkende
welwillendheid die haar niet ontging en die haar pijn deed. Kort daarna reisde hij
af. Van zijn kant was het afscheid koel. Onder het weer naar huis wandelen vroeg
zij: ‘Wat denk je ervan?’ En in deze enkele woorden lag heel haar ongerustheid en
angst besloten. ‘We zullen maar afwachten,’ luidde het eenigszins vage antwoord.
Verder werd er niet meer over gesproken.
Het was nu heel wat rustiger in het huis geworden. Soms waren er oogenblikken,
dat de vrouw die rust zegende. Maar dan kwam daarna toch weer de angst om haar
jongen.
Hij schreef aanvankelijk elke maand een brief, maar na een half jaar werden de
brieven korter en schaarscher met de verontschuldiging dat hij het zeer druk had
en zoo bezet was, dat hij ternauwernood tijd kon vinden om te studeeren.
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De muziek die zij door hem had leeren kennen kwam in een teer waas van melancolie
te staan. En het was haar of ze haar nu pas eigenlijk goed hoorde en begreep. Maar
de piano bleef gesloten. Gedurende de jaren van zijn studies hadden allen zoo volop
in de muziek geleefd, was het hun vaak ook te veel geweest, dat nu al werd het niet
gezegd, men toch blij was dat er rust heerschte.
De dochters trouwden kort na elkaar. Hun leven was geweest als dat van alle
meisjes. Ze waren gezond, vroolijk, deden hun werk met genoegen en verlangden
niets anders dan eens een eigen tehuis met een man, waarvan zij hielden en een
paar kinderen. De een trok met haar man naar Amerika en de ander naar Indië. Het
afscheid was ook hier zwaar en moeilijk. Maar ze waren gelukkig. En ten slotte, zes
jaren waren zoo om.
Zeer stil werd het nu in huis. Het was net als toen zij begonnen. Met zijn tweeën.
Maar er was een leven over hen heengegaan. Drieentwintig jaar van leven, werken,
zorgen en hopen. Het bloed was tot rust gekomen, de verlangens waren bevredigd.
Zij hadden hun taak volbracht en konden nu samen nadenken over hun leven. Het
was in dien tijd van dieper wordende rust dat het zingen weer sterker en trekkender
in haar werd. Maar er over spreken kon zij niet en ze voelde er ook minder behoefte
toe. Wanneer haar man 's middags moe huiswaarts keerde was zijn eenige verlangen
om, in den rieten stoel zittend, op zijn gemak zijn kopje thee te drinken. Dan volgde
het kalme, stille middagmaal. Daarna, als de vrouw in de keuken de vaat omwaschte
deed hij een dutje. Later lazen ze de krant. Hij dommelde vaak in tijdens het lezen.
Zij sloeg zijn gegroefd gezicht gade. Wat was het haar lief. En inmiddels bleef het
in haar zingen. Soms dringend als smeekte de stem om verlossing.
In het groote bed spraken ze voor het inslapen met losse woorden, die
gedachtenwerelden verborgen over de kinderen. Alleen over den jongen bewaarden
zij een pijnlijk stilzwijgen.
Jaren kwamen, jaren gingen. En het liep tegen den tijd dat de dochters naar
Holland zouden komen. Maar van beiden kwam een brief dat de tijden hun niet
veroorloofden een zoo dure reis te maken. Wel stuurden zij wat snuisterijen over.
Maar ze waren gelukkig en hadden kinderen. Er waren photo's van in den brief. Dat
was een nieuw wonderlijk geluk. Maar heel teer en wazig.
Haar ouders stierven plotseling, kort na elkaar. Een stille, en zeer weemoedige
tijd volgde. Ze weende er niet luid om maar toch was het of ze een deel van zichzelf
wegbracht. Toen werd de man ziek. Het duurde niet lang. Hij stierf na zes dagen
aan een hevige longontsteking. Dat was een ontzettende slag. Nu was ze alleen.
De dag dat zij hem wegbracht was zeer stil en helder. Alles was met sneeuw bedekt.
Ze zat alleen in het eenige rijtuig. Naast zijn eigen ouders werd hij begraven.
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Het kostte haar veel moeite en pijn afscheid te nemen van de oude woning, het huis
waarin zij het leven begonnen waren, het huis waar de kinderen geboren werden.
Maar de herinnering was zoo warm, zoo levend, dat ze er soms onder dreigde te
bezwijken. Zoo trok ze, alleen, naar een klein woninkje op het Amstelveld. Ze nam
alles mee en wat niet in de kleine kamertjes kon bergde ze op den zolder.
In deze woning begon het stille wachten, het weemoedig herdenken en
overpeinzen van haar leven. Wat was het kort geweest. Wat kon ze zich alles goed
herinneren. Waar was het gebleven? Alles vliedt, alles gaat voorbij. Geen geluk zoo
groot, geen smart zoo diep kon den tijd een seconde doen vertragen of weerstaan.
Steeds ging het leven door, allen werkten, allen hoopten, leden, treurden, worstelden,
overwonnen, verloren. Maar alles is sterfelijk. Alleen het leven was eeuwig. Wondere
uren beleefde ze in haar eenzaamheid op de kleine woning aan het wijde, ruime
Amstelveld.
Een jaar gleed weg in diepere stilte. Toen, op een dag, dat het in haar trok,
zachtjes maar onweerstaanbaar, opende ze de piano. Aarzelend ging ze er voor
zitten, drukte een toets omlaag. Een zwakke, zwevende toon weerklonk. Ze knikte.
Nee, dat was het niet. Ze bleef lang voor het instrument zitten in diep gepeins
verzonken. Later stond ze op, sloot behoedzaam de piano. In een vaasje op den
schoorsteen bergde ze den sleutel.
Geheel onverwacht kwam een paar dagen later een brief van haar zoon. Uit Parijs.
Hij schreef dat hij waarschijnlijk binnenkort voor eenige dagen in Holland kwam en
haar zou komen bezoeken. Hij zou dan ook wat voor haar spelen. Haar hart bonsde
van vreugde. Ze wist zich eensklaps geen raad meer in de kleine woning. Ze schreef
hem terug, een beverig hanepooterig schrift, dat ze zeer gelukkig zou zijn wanneer
hij kwam. Of het hem goed ging en of hij er wel aan wilde denken dat zij verhuisd
was. Ze zou de piano laten stemmen. En tot spoedig weerziens.
In de kamertjes stofte ze en wreef ze. Ze haalde beddegoed van den zolder,
richtte een zijkamertje heelemaal in voor logeerkamer. Toen ging ze naar den
pianostemmer op de Reguliersgracht en verzocht hem zoo spoedig mogelijk te
komen stemmen. De man zou den volgenden middag komen. Hij kon onmogelijk
vroeger. Ze wachtte den geheelen dag in spanning, liep vele malen naar het raam
en keek in het spionnetje of er niemand kwam. Maar de avond kwam als alle andere
dagen. Den volgenden morgen kwam er een telegram. ‘Komst voor eenigen tijd
uitgesteld.’ Ze hield het papier in de bevende hand, twee tranen drupten er op neer.
's Middags kwam de stemmer. Ze dorst hem niet afzeggen. Een kleine man met
levendige, schitterende oogen en een wonderlijk verlicht gezicht. ‘Zoo, ik kom de
piano stemmen,’ zei hij en keek in het oude gezichtje van de vrouw. Zij knikte, gaf
hem den sleutel en ging toen in haar stoel bij het raam zitten. De man begon zijn
werk. Hij opende het instru-
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ment, nam het voorschot weg, haalde zijn stemvork te voorschijn en begon.
Bij het aanslaan van den eersten toon spitste zij de ooren. Luisterde gespannen.
Maar er was niets bijzonders te hooren. De man ging zijn gewone gangetje zooals
alle stemmers. Toen, na ongeveer tien minuten bezig geweest te zijn, trof haar weer
iets. Weer luisterde ze gespannen. Er was iets bijzonders aan dien man. Het was
of de tonen onder zijn vingers anders klonken. Hij sloeg een paar accoorden aan.
Een melodietje maakte er zich schuchter uit los, steeg, zweefde, neigde toen
melancoliek in mineur. Zij luisterde met ingehouden adem. Plotseling brak het af.
Het gewone stemmen begon weer. Maar ze bleef in spanning wachten en eenige
oogenblikken later was het er weer. Dezelfde melodie maar nu in een anderen
toonaard. En toen wist ze het, plotseling. Dát was het wat in haar zong. Eindelijk
zou ze dan dat beleven, dat waarnaar zij heel haar leven verlangd had.
Toen de stemmer klaar was en zijn stemgeld in ontvangst nam, stond tegenover
hem een bevende, oude vrouw, die hem bedankte voor zijn mooie spel. Hij kleurde,
keek haar gelukkig aan. ‘Hebt u 't gehoord?’ ‘Ja.’ ‘Eindelijk, eindelijk....’ zuchtte hij.
Toen hij het geld weggeborgen had aarzelde hij en wist niet hoe weg te komen.
‘Vond u 't mooi, werkelijk?’ vroeg hij toen nogmaals. Ze knikte. ‘Dan kom ik volgende
week terug, dan zal ik weer wat voor u spelen.’ Haar oogen lichtten op. ‘Komt u dan
Vrijdag, dan ben ik.... jarig.’ ‘Da's goed, dan maken we d'r een klein, echt feest van,’
zei hij en lachte verlegen en zenuwachtig.
Toen de stemmer den volgenden Vrijdag aanbelde kreeg hij geen gehoor. Van
de buren vernam hij dat de ouwe juffrouw van drie hoog twee dagen geleden
gestorven was.
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Wees zoo goed
Door Eric van der Steen
Verbrand mijn lichaam niet als ik ontboden
ben bij wie over schuld zijn Oordeel geeft:
‘Het ging niet anders dan ik heb geleefd -’
en ik heb tot bewijs mijn lijf van noode.
Versteek mijn lichaam niet onder de zoden,
want als het gras straks door de oogen streeft,
bont onkruid in het hart zijn wortels heeft hoe zou zij lachen om zijn liefde-boden.
Wees mild en schenk mijn opgebaarde resten
den haaien en den anemonen, zend
mij in hun wieg'lend, scheurend element,
duizenden, elk zijn deel, dat is het beste,
ontbonden stroom ik weg, ten langen leste,
en dit is zacht bij wat ik was gewend.
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Spes patriae
Door Theo J. van der Wal
Voor Dien en Jan
DE steeg, die ik doorliep om mijn weg te bekorten was donker en stonk naar vuil
waswater. Een enkele lantaarn scheen geel licht uit en een rat schoof snel over de
straatstenen heen. Ik liep gebogen in mijn kraag, omdat het een koude lenteavond
was. Daarom zag ik den jongeman niet zo gauw, die op mij toeliep en aan mijn arm
rukte.
‘Ga u mee!’ zei hij gejaagd. ‘Daar! dat huis binnen!’
Zijn stem en een impuls deden mij gehoorzamen. Ik volgde hem. Hij stiet een
deur open.
‘Er is een trap,’ zei hij, ‘pas op!’
Toch struikelde ik. Hij stak een lucifer aan, en toen zag ik, dat de trap geen
leuningen had en de treden heel glad en uitgesleten waren. Het rook er muf.
We klommen omhoog, toen de lucifer doofde.
Ik hoorde zijn voetstappen, hoewel ik niet zag, waar hij was.
‘Stop!’ zei hij, en stak weer een lucifer aan.
We stonden op een portaaltje. Er was een verveloze deur. Hij duwde die open.
We stonden in een onzeker licht.
Het eerste wat ik zag was een oude vrouw. Ze knikte tegen ons, maar in de
dichtgeknepen ogen lag iets loerends. Haar handen had zij voor de buik gevouwen.
Ze waren klein en vormloos.
‘Komt u binnen, heren!’ zei ze temerig en neerbuigend.
We drongen haar opzij, toen zij in de deuropening bleef staan.
Ik zag rond. Er stond een schamel meubilair. De jongeman trad op een gordijn
toe, dat achter in de kamer een suite scheen af te sluiten en schoof het opzij.
De vrouw was snel achter ons aan gekomen en greep hem bij de arm.
‘Wat moet u daar? Ga u zitten!’
Ze wees op een stoel.
De ander antwoordde niet. Hij tastte naar het contactknopje in de kamer achter
het gordijn. De oogjes van de oude vrouw waren spleetjes. Ze deed me aan een
kat denken.
De doortastend optredende jongeman had alweer een lucifer aangestoken en
even later knipte hij het licht aan.
Ik volgde hem de andere kamer in. Deze was leeg, op een stoel en een tafel na.
Op de grond stond een waskom met zeepwater en er lag een gummiespuit naast.
Plotseling begreep ik, wat we hier zochten.
‘De mannen maken zich altijd veel te druk!’ zei de oude vrouw.
Haar stem was modderwater, dat in een put wegstroomde.
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‘Zij is niet meer hier. Zij heeft zich flink gehouden. Alles is goed gegaan.’
‘Waar is ze?’
‘Ze is naar huis gegaan.’
‘Lopen?’
De oude vrouw ontvouwde haar handen en maakte toen een schuivende beweging
met de vingers. Schouderophalend zei ze:
‘Ze wil madam zijn, maar geld voor een taxi had ze niet.’
‘Als er wat met haar gebeurd is, worg ik je!’
We vertrokken, zoals we waren gekomen.
We liepen de donkere steeg door naar de hoofdstraat.
‘Ga u mee!’ verzocht hij.
We namen een auto.
‘Uw verloofde?’ vroeg ik.
‘Ja!’ antwoordde hij.
Ik bood hem een cigaret. Zijn hand trilde, toen hij haar aanstak.
‘We zullen zien,’ zei hij, ‘anders vermoord ik haar.’
Ik had geen tijd mij de feiten te realiseren, of mijn houding te bepalen: we stapten
reeds uit.
Het was een deftige burgerlijke buurt, waarin wij ons bevonden.
Mijn begeleider belde aan een der huizen aan.
Er brandde geen licht.
‘Ze zijn niet huis!’ zei ik.
‘Neen, maar zij wel, haar kamer ligt achter.’
Maar er werd niet opengedaan.
‘Bel op twee hoog,’ zei ik. Hij deed het.
We verontschuldigden ons tegenover de buren en klauterden omhoog.
De kamer van zijn meisje was duister. We staken het licht aan. Er was niemand.
We zochten. In de keuken lag een meisje op de grond. De jongeman gaf een
schreeuw. Hij wierp zich op haar. Ik nam hem bij de schouders.
‘Drink,’ zei ik.
Ik bukte mij.
Het meisje was dood.
Twee maanden later, het was zomer, ontmoette ik hem weer. Hij zag er oud uit. Ik
herinnerde mij hem als een jonge kerel met een fris gezicht, waarin alleen de ogen
moe stonden. Hij was, als toen, goed gekleed. Nu zag hij afwezig rond. De trekken
om zijn mond waren stug. Hij liep een weinig gebogen. Toen hij mij zag trad hij op
mij toe met uitgestoken hand.
‘Dank u voor wat u deed!’
‘Allright!’ wuifde ik af.
Ik wilde niet over het onaangename onderwerp beginnen, omdat ik niet wist hoe
hij er tegenover stond. Maar hij begon zelf.
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Hij begon, toen we in de zon op een café-terras zaten.
‘Ik heb gezworen haar te vermoorden,’ zei hij, ‘maar ik heb het nog niet gedaan.’
Ik wachtte.
Hij ging voort:
‘Ik zie haar steeds voor me met dichtgeknepen ogen en achter haar zie ik een
waskom en een spuit. Het beeld wil maar niet weg. Het wil alles wegdoezelen, wat
er aan voorafging. Daarom heb ik haar nog niet vermoord. Ik ben moe, maar er is
een rust over mij gekomen. Ik zie de gebeurtenissen op een afstand. Nu is zij dood!
Is dat erg? We gaan allen dood. De dood is niets. Maar zij had niet behoeven te
sterven. Zij had geen angst behoeven te hebben voordat zij naar de vrouw ging en
geen angst bij de vrouw en geen angst na de vrouw. Zij had gelukkig kunnen zijn
met haar kind en met mij. Drie mensen zijn verongelukt. Waarom? Vergeef mij, dat
ik zo tegen u spreek. Tegen wie heb ik die maanden kunnen spreken? Tegen
niemand, tegen niemand. Als u maar één grijntje gevoel hebt zult u naar me
luisteren!’
‘Maar natuurlijk,’ zei ik, ‘dat spreekt vanzelf. Spreekt u vrij uit!’
‘Ik zal van het begin af vertellen. Helemaal van het begin af.
Toen wij, mijn verloofde en ik, elkander leerden kennen, dachten wij niet aan
trouwen of aan posities, niet aan maatschappelijke orde en wanorde. Ik had geen
ondervinding van de economie der wereld. Ik verdiende behoorlijk. Ik maakte het
geld op met plezier. Ik was altijd opgewekt, en waarom zou ik niet? We verloofden
ons, en we dachten aan trouwen. Mijn salaris was voldoende om het te doen. Mijn
werk nam mij zo in beslag, dat ik mij de dingen om mij heen niet realiseerde. Ik
hoorde van crisis, en ik zal haar wel erg gevonden hebben, maar aan den lijve
merkte ik haar niet. Totdat ik ontslagen werd. Ik bleef welgemoed. Waarom zou ik
geen baantje krijgen? Ik was een vakman, ik was goed ontwikkeld, ik bezat voldoende
energie om alles aan te pakken en alles tot een goed einde te brengen. Maar het
bleek, dat de wereld mij niet kende. Ik was een der vijf honderd duizend werklozen.
Toch was ik er niet slecht aan toe. Ik leed geen honger en mijn ouders waren in
staat mij behoorlijk te kleden. Dus de economische nood, buiten het feit, dat mijn
zakgeld maar klein was, was eigenlijk niet zo groot, en ook bij mijn meisje niet. Zij
verkeerde in het zelfde geval, ook haar ouders konden haar voldoende onderhouden.
Ik hield van haar, op mijn woord, en zij hield van mij. Maar de liefde is nooit een
onderwerp van het gesprek geweest, zolang het ons financieel goed ging. Nu zie
ik achter mij. Vier jaren was ik zonder werk. Zo nu en dan verrichtte ik wel enkele
karwijtjes, maar alles samen nog geen jaar. Die drie jaren, die dan nog overblijven,
zijn een hel geweest. Je zult het niet begrijpen. Mensen, die van elkander houden
en elkander het leven toch zuur maken! En toch was het zo.
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Er kwam een soort van spanning tussen ons.
We wandelden met elkander. We waren blij om de zon. En plotseling was het er:
de ruzie. Waarover? Nergens over. We bleven bij elkander, we konden geen van
beiden weggaan, maar beiden waren we overtuigd, dat het beter was. Misschien is
dat liefde? Of is het lafheid? Of zelfoverschatting? Of zelfbedrog?
Zij verweet mij mijn werkloosheid, maar zij meende het niet. Ze wou iets anders
zeggen. Ik begreep haar, ik las haar in de ziel, maar ik kon niets anders dan haar
verwijten, dat de liefde mét het geld verdween.
Ik herinner me, dat we in een park waren. Het was een mooi en degelijk park. Er
waren veel nette mensen. De bomen bloeiden. De aarde was rijk. En wij?
Toen zaten we midden in een ruzie, en ik zei:
‘Jullie vrouwen hebben gemakkelijk praten. Wat doen jullie? Jullie doen niets. De
man werkt en verdient, of hij werkt niet en verdient niet. Hij onderhoudt jullie. Jullie
vragen naar geld en de man geeft het. Wat verdienen jullie zelf? Niets!’
‘We werken in de huishouding, we werken harder en meer dan jullie!’
‘Goed, jullie werken,’ zei ik, ‘maar je verdient er niets mee, waarom verlang jullie
dan, dat wij werken én verdienen? Voor niets werken kan iedereen. Maar wìj moeten
werken voor geld. Niet eerder dan dat jij werkt voor geld mag je iets zeggen over
werkloosheid van een ander!’
‘Je gaat met me. Je moet voor me zorgen. Maar je wilt niet!’
‘Dus,’ cloncludeerde ik, maar ik wilde het niet, ‘dus zijn jullie niet meer dan hoeren!’
Daar we gearmd liepen rukten we beiden heftig om los te komen. Maar geen van
ons liet los. En zo liepen we kwaad en rukkend door het park midden tussen de
nette mensen.
En toch is zo'n ruzie niet erg. Zij was jong. Haar jeugd was niet prettig. Zij werd
geestelijk altijd mishandeld. Men hield haar thuis klein. Op school wendde men zich
van haar af, omdat zij nerveus was en eenvoudige dingen niet begreep. Later, op
de H.B.S., werd dat beter, daar behoorde ze tot de beste leerlingen. Maar dat doet
tot dit verhaal niet toe.
Het weinige zakgeld, dat we samen hadden was niet genoeg om de Zaterdag en
de Zondag te vullen. Als de anderen naar een bioscoop gingen, of naar de
schouwburg, of naar een concert of waar ook heen, zwierven wij langs de straat. 's
Zomers zwierven we langs de velden. Dat was een goede tijd. Maar de winter is
langer dan de zomer, vooral als men op mooie dagen is aangewezen.
Ze wilde.... wat wilde ze? Zij wilde rijk zijn. Ik ook. Maar zij kon de fantasie niet
van de werkelijkheid losmaken. En dat kon ik. Ik was een nuchter mens geworden.
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En in deze nuchterheid zag ik de wereld, zoals zij is. Weet u, hoe de wereld er uit
ziet? Zij is een bal klitten. Alles kleeft aan elkander. Niets is vrij. Alles is conventie,
alles is vergeelde moraal. Mijn meisje en ik, we waren klitten en kleefden even hard
vast als de anderen. Toen maakte ik mij vrij. De orde bleek wanorde, de moraal
immoreel, verdraagzaamheid egoisme, en alles, wat ik als cultuur had leren kennen,
waarin ik was opgegroeid, waaraan ik tenslotte ook mijn deel had gegeven, dat alles
was iets zo belachelijks, iets zo gemeens en rots, dat ik mijn vrijheid van het kluwen
klitten als het recht tot zelfmoord opvatte.
Heb ik de dood ooit gevreesd? Maar ik deed het nu. Ik werd bang voor alles. Maar
in mij groeide iets ontzettends. Boven de klitten stond ik, maar ik bleef er van
afhankelijk, zolang mijn meisje er toebehoorde. Ik kreeg haar niet vrij.
‘Mijn ouders....’ zei zij.
Ik antwoordde: ‘Je hebt niets met je ouders te maken. Een vogel slaat de vleugels
uit en vliegt weg. Praat hij van ouders? Als de ouders de kinderen begrijpen, als zij
de kinderen werkelijk begrijpen, en niet zichzelf, zou je blij zijn, en we zouden de
hele wereld veroveren. We zouden de wereld bezwendelen, we zouden legers
mobiliseren, we zouden boven alles zijn, we zouden...’
Maar ik weet, dat dat waanzin is, als men ergens in zijn klein hart nog iets van
conventie, nog iets van een burgerlijke opvoeding meedraagt. Goed, mijn idealen
waren hoog. Maar zij waren alleen hoog, omdat de wereld zo laag was, omdat ik
de wereld haatte, de mensen, de ouders, de vrienden.
‘Luister,’ zei ik tot mijn verloofde, ‘jij bent drie en twintig, ik ben zes en twintig. We
zijn gezond. We zijn al lang op de huwbare leeftijd. Vier jaar geleden zouden we
trouwen. Wat weerhoudt ons ervan te trouwen?’
‘Het geld!’ zei ze.
‘De moraal,’ zei ik, ‘wil je van de steun leven? Neen, je zou een jaar lang geen
steun krijgen. Maar dacht je, dat wij van honger zouden omkomen, als we tóch
trouwden?’
En ze antwoordde, dat ik niet zo'n onzin moest verkondigen.
‘Goed,’ zei ik, ‘we trouwen niet, maar we gaan samen wonen. Elke dag is gelijk.
We zitten bij jou thuis, of we zitten bij ons thuis. Of we zwerven over straat. Wanneer
zien we elkaar alleen? We zien elkaar nooit alleen! Ik haat de mensen. Als ik niet
met jou alleen kan zijn, zal ik ze vermoorden!’
Ze antwoordde niet.
‘Wees vrij,’ zei ik, ‘waarom zouden wij ons iets aantrekken van de burgerlijke
moraal? Je verstand en je gevoel zijn toch superieur boven de resten van een
belachelijke opvoeding?’
‘Ja!’
‘Wel nu dan, laat ons dan weggaan, onverschillig waarheen!’
‘Neen,’ zei ze, ‘waar wil je van leven?’
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‘Leven we hier dan? De oogst van ons leven is de neurose! Is het zo of niet?’
‘Ja!’
‘Goed, maak je dan vrij! Lach om de maatschappij, om je ouders en om de mijne,
om alles!’
‘Neen!’
Ik ben een man van de rede. Mijn meisje verstond de rede niet. Zij was jong. Zij
was aardig. We ontmoetten elkander altijd onder vreemde ogen. Er waren dagen,
in de zomer, dat wij met een hoge zon boven ons het geluk kenden. Maar die dagen
kan ik tellen. En als er weer een teleurstelling kwam, en nog een, en tientallen malen
achtereen, dat ik hoopte haar alleen te zien, met haar alleen te zijn, dan groeide de
haat, dan groeide het ontzettende in mij: ik wilde moorden.
We lagen aan een dijk. Het was er eenzaam. Er was één man, en die éne man
had er plezier in in onze nabijheid te blijven. Toen stond ik langzaam op, en ging
op hem toe. Ik voelde hoe ik als een buffel traag en gebukt op hem toe ging. Hij
week langzaam achteruit, toen hij mijn ogen zag.
Plotseling sprong ik toe. Ik greep hem in de keel. Met de vrije hand beukte ik op
zijn ogen. Hij was sterker dan ik, en wist zich los te maken. Hij vluchtte.
Toen ik mij naar mijn meisje omkeerde, had zij de fiets genomen en was naar
huis gereden.
Zij is niet iemand die rede verstaat.
De jongeman zweeg. Hij zag mij aan. Zijn lippen trilden plotseling. Hij greep me
heftig bij de schouders en schreeuwde mij toe:
‘Begrijpt u, wat dat betekent? Verloofd te zijn en nooit alleen met je verloofde?
Wat zou het resultaat van kuisheid zijn? Zelfmoord! En wat het resultaat van
onkuischheid? Zelfmoord door abortus! U denkt, dat ik gek ben? Dat ik mijn meisje
heb gedwongen? Luister: ik heb altijd met mijn verstand gewerkt. Ik weet, wat
neurose is. Ik heb de phasen doorlopen van dwangvoorstellingen, hysterische
angsten, waanzin. Wat is mijn verstand tegenover het libido? We zijn geleerd, we
zijn ontwikkeld en beschaafd. Freud spel ik met minder moeite dan de meeste
doctoren. En wat is het einde? Het einde is de dood! We zaten opgesloten, mijn
verloofde en ik, we zaten opgesloten in de duisternis, en elke weg, die ik wees, en
die uitkomst kon brengen, wees zij af. Waarom? Twintig eeuwen christelijke
beschaving. Ja, zij was jong, en zij was aardig. Zij was hartelijk voor mij. Wat tellen
de ruzies? Dacht u, dat ik bij onze verhouding niet rekening hield met de theorieën
van Ogino-Knauss? Zó verward in de klitten was zij nog niet. En de weinige keren
geluk die we kenden, werden die niet vergald door de onrust, die ons beiden dreef,
jaren dreef, de angst voor.... voor wat? Voor niets! Alleen de angst weer bij elkander
te zijn, zonder alleen te zijn. De angst te moeten
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zwerven langs de straten, door volle kamers, en van elkander te weten: dát hebben
wij niet verlangd. Te bedenken, de een van de ander: er komt weer ruzie! En er
kwám telkens ruzie. Haar ouders werkten er aan mee: wat kenden zij anders dan
geld? Wat wisten zij van een ziel? Zij trouwden op de juiste leeftijd en leverden het
eerste kind op de juiste tijd af. Hebben zij er bij gedacht? Maar wij: wij moeten
denken! Kan het? Kan het niet? Hoe groot is het risico?
En dan de wereld: zìj weet, hoe het behoort! Zij vervloekt de berekening. Zij
schettert in kranten en door de microphoon. Zij wijst op de zonde, maar stinkender
dan de poel, die zij ons toewenst, is de adem uit haar mond!
“Laat de kinderkens tot mij komen!” staat er geschreven, maar als het kindeke
komt, komt het in zonde!
En het kind zóu komen. Ik zag mijn meisje in de ziel. Ik zag hoe zij mij vertelde,
dat zij een baby verwachtte. Ze was bleek. Maar ik lachte.
“Fijn!” zei ik, “heb je er al een naam voor? Is het een jongen of een meisje?”
Ik verheugde mij.
Ons leven zou veranderen. Waarom kon dat niet de laatste stap zijn om ook mijn
verloofde vrij te maken van onverteerde opvoedingsresten? Lag nu de aarde niet
rijp aan onze voeten? Ik voelde mijn geluk met de dag groeien.
Maar zij bleef stil.
“Kom,” zei ik, “nu begint het leven! Met een kind en een vrouw, heb ik zó werk!
Dan leven we pas!”
Ze klaarde even op. Er was hoop in haar hart gekomen. Ik las haar in de ziel. Ik
deed mijn best: overal presenteerde ik mij. En overal wees men mij af. Ik zei, dat ik
getrouwd was en mijn vrouw een baby verwachtte. Men vroeg mijn trouwboekje.
Toen spuwde ik hen in het gezicht.
Maar mijn geluk verdween niet. Totdat....
Steeds nog groeide de haat in mij. Ik zag haar ouders. Ik zag hun burgerlijke
degelijkheid. Ik zag, hoe zij zouden reageren, als ik hun het verpletterende feit zou
vertellen, dat zij grootouders zouden worden. En toen ik dat gezicht zag, sloop ik
op een avond de trap op. Mijn verloofde was niet thuis. Waar ze was, weet ik niet.
Ik stapte de kamers der ouders binnen.
Ik viel hen aan:
“Waar is ze?” vroeg ik scherp, en ik voelde hoe mijn mond droog was. Ik weet
niet, wat zij antwoordden. Het ging mij ook niet om een antwoord.
Ik ging voort:
“Als zij zich verdrinkt is het jullie schuld!”
Misschien sprak ik verder, ik weet het niet. Er was geen geluk meer in mij. Er was
alleen maar haat. Het leek allemaal onredelijk, wat ik zei en deed, maar het was
van jaren en jaren. Het was de haat tegen hen, omdat
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mijn verloofde angst voor hen had. Omdat zij angst had voor haar eigen ouders.
Vaag wist ik, dat mijn meisje die dag naar een vriendin was gegaan, en straks
zou thuiskomen als gewoonlijk. Maar ik stelde de ouders in staat van beschuldiging.
Ik schreeuwde tegen hen, alsof zij de hele wereld waren, terwijl achteraf gezien zij
niets meer waren dan een paar klitten, maar uit het midden van de bol. Ik nam de
tafel vast, ik wierp haar op de twee burgers, en zij sidderden. Ik ging.
Dat is het einde.
Mijn verloofde kwam thuis. Zij kreeg de volle laag van burgerlijk geschut. Zìj ging.
Hoe zij aan het adres is gekomen, weet ik niet, maar ze ging naar een aborteuse.
Ik zag haar niet levend weer.’
Voor de tweede maal zweeg de jongeman. De laatste zinnen had hij zacht gesproken.
Hij stond op. Ik stond op.
‘Adieu!’ zei hij, maar ik hield hem bij de arm vast.
‘Ga met me mee naar huis,’ stelde ik voor, ‘het is tijd voor het avondeten!’
‘Neen, dank u, vergeef me, dat ik over mezelf sprak met u. Ik ben nu weer rustig.
De mens is rijp!’
We waren buitengekomen. Snel wendde hij zich van mij af, en sprong op een
voorbijrijdende tram.
Voordat ik met een taxi hem had ingehaald, moest hij weer van de tram
gesprongen zijn.
Ik zag hem nooit weer.
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Demonie
Door ‘Ellen’
De felste smart vloeit uit in vlijmende sarcasmen
Die zijn, als van 't moeras, de rottende miasmen.
Wij dom'plen in een poel onzen bezeten geest
Die - geestig - zich verscherpt, maar als een bijtend beest.
Sarcasme! Dronkenschap van wrange zelfbespotting
En hoon; damp die bedwelmt: maar 't einde is verrotting
Die alle zuiverheid beschimmelt. Bitterheid
Wordt tot vergif. O klauw, die 't heiligste openrijt.
De donkre demonie der negatieve dingen
Nadert op vleermuisvlerken, zwenkt op zwarte zwingen
Ons leven in; verderft, vergiftigt onze sfeer.
Geloof vervaalt, verdort, en liefde leeft niet meer.
God sta ons bij als deze duivel der gedachten
Ons overvalt wen donkre smarten ons omnachten.
Zie de verlorenheid waarin wij duizlend staan.
Genade, o God, laat ons niet weer teloore gaan!
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Kroniek
Het levenswerk van Willem van Konijnenburg
De Triomf van St. Thomas van Aquino.
De Dominicaner kloosterkerk te Zwolle zal binnenkort ontvangen de schildering,
waar Willem van Konijnenburg veertien jaren aan heeft gewerkt. De schildering was
te zien in Pulchri Studio. Prof. Molkenboer schreef een iconographische toelichting
bij de Triomf van St. Thomas van Aquino, zooals de schildering, naar haar kern, is
genoemd. De schildering is samengesteld in overleg met Prof. Molkenboer; noode
missen wij daarbij een verklaring van den schilder over de totstandkoming van het
werk, over de compositorische overwegingen, over de kleurenkeuze, de maten, e.d.
Het werk is in zeventien zônes verdeeld. Elke zône heeft zijn welgekozen plaats,
zijn centrale figuur en zijn bijfiguren, zijn groepen. In de schildering komt dat vooral
tot uiting in de werkwijze. De grootere figuren zijn uitvoeriger behandeld, grooter
van maat, stelliger van kleur, de nevenfiguren zijn groepsgewijze behandeld, waarbij
weder groepen van eerste en tweede orde kunnen worden onderscheiden. De
groepen van eerste orde zijn samengesteld uit individueel onderscheiden gestalten,
van maat iets kleiner dan de hoofdfiguren geconcipieerd. De groepen van tweede
of lagere orde, zijn meer als massa behandeld. Soms heel vaag gehouden en slechts
begrepen in de schematische lijnen, die naar een hoofd-moment voeren, als gezien
in bliksemsnelle vaart. Een ander maal met meer detail geteekend en verder
opgevoerd, al naar gelang van het belang, dat aan de groep in de compositie niet
alleen, maar ook iconographisch moest worden toegekend. Er zijn dus graden van
duidelijkheid, graden van uitvoerigheid, graden van strakheid, graden van kleur, te
onderscheiden, als in een muziekstuk, waarin alle stemmen naar hiërarchische
beteekenis en waarde zijn behandeld. Wie slechts het werk zou beoordeelen naar
zijn uiterlijken kant en niet de instrumentatie zou nagaan, mist daardoor drievierde
van het werk. Door deze gradatie in de werkwijze heeft het compositorische element
een uitbreiding ondergaan. Niet alleen de verdeeling van het vlak in de zônes, het
met elkander verbinden der deelen, het berekenen der maten, behoort tot de
compositie. In dit werk van Van Konijnenburg is nu de compositorische idee, veel
sterker dan bv. in het Wilhelminaraam te Delft, doorgevoerd tot de kleurverdeeling,
de kleur-stem en tot het regelen van het aspect der figuratie. Daardoor werkt deze
groote schildering, waar een opgave der maten helaas van ontbreekt in den
catalogus, op grooten afstand als een geheel van rijke schakeering. Wie de moeite
nam om de zeer omvangrijke iconographische gegevens na te gaan zal niet minder
dan zes eeuwen van Thomas in beeld gebracht vinden, onderverdeeld in de drie
tijdperken, middeleeuwen, re-
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naissance en nieuwe tijd, elk met zijn figuren. Zulk een compendium is, voor zoover
wij weten nog nimmer in zoo omvangrijken zin door een schilder in beeld gebracht.
De iconographie der Middeleeuwsche kathedralen, tot de oudheid teruggaande,
was eenvoudiger en hield vanzelf halt voor de gecompliceerde gebieden van de
renaissance en nieuwen tijd. Deze opgave is stellig de zwaarste geweest die men
zich één schilder ooit kon zien opgelegd. Het wemelt - het moest inderdaad wemelen
van figuren om het centrum van den Heiligen Thomas. En de schilder kon er zich
niet van afmaken. Hij had met bepaalde historische figuren te doen, die niet als
poppen, als een maskerade van getooide figuranten kon optrekken, maar die elk
voor zich en alle te zamen hun geestelijke functie moesten uitdragen. Ook bij de
Italianen uit het quatro- of cinquecento wemelt het vaak van figuren. Men denke
aan de Spaansche kapel in Florence, aan het raadhuis te Sienna, aan Pisa. Men
denke aan den schrijver Ruskin, die zoo prachtig kon ingaan op het plan of op het
geestelijk fundament van zoo'n volte, die hiërarchisch was opgesteld, maar waarvan
de zin dier hiërarchie voor den tegenwoordigen mensch niet meer als een levend
iets voor het bewustzijn voorhanden is. Hij moet er zijn boekjes bij opslaan, lezen,
denken, zich verdiepen; een heele inspanning voor ons, die alles snel willen weten
en met even zien, hooren of ruiken erachter willen komen. Er dan weer verder....
en afkeuren als het niet dadelijk te lezen is, niet snel genoeg meegeeft.
Hetgeen Van Konijnenburg te verwerken kreeg in deze schildering is echter,
vergeleken bij vroeger, oneindig gecompliceerder geweest, al is het de vraag, die
hier alleen maar gesteld wordt, of dat gecompliceerde in essentie de taak heeft
verzwaard. Het gecompliceerde ligt hem. Het is hem niet vreemd. Hij vindt er zich
in terug en heeft daardoor wellicht gemakkelijker dan ieder ander de motieven-vloed
aangedurfd. Hij heeft het geheim in zich van het meester worden van zeer
gevarieerde deelen.
In zijn werkwijze kwam hij, bij vroegere meesters vergeleken, tot een andere
zienswijze. Denkt men aan Van Eyck bv. in het Gentsche altaarstuk, dan heeft daar
elk deel zijn volstrektheid gekregen waarin geen sprake is van eenige speling of
zweving. Er is alleen een keuze, een hiërarchie in de maten. Alles heeft daar zijn
volstrekte waarde. Bij Van Konijnenburg echter kan men de ‘aanduiding’
onderscheiden en ‘het volledig opgevoerde’; bijzaken en hoofdzaken; deelen waar
met een aanduiding wordt volstaan, die overigens niet als vluchtig is bedoeld maar
even essentieel in het verband des geheels, en volledig en nadrukkelijk doorgevoerde
figuren; deelen con sordino behandeld en zeer beklemtoonde strophen. In deze
opvatting ligt een ontzaglijk gevaar voor ongelijkheid en gemaniereerdheid van het
aspect; warrigheid en te stellige duidelijkheid; gaten, vulsels en geprononceerde
hoofddeelen. Een gevaar voor een te zeer gestijlde, een geacteerde voordracht.
Dat gevaar is bezworen in dit werk. Alles is bijeen gehouden en als
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geheel zwevend en continu als een orgeltoon. Hij heeft een ruim gebruik gemaakt
van den cirkel in de compositie en daaraan vooral lijkt het toe te schrijven, dat de
vele kernen, de talrijke zonnestelsels van dit planetarium van figuren, in de wemeling
zich niet verliezen, maar een orde blijven vormen.
Er is nog iets anders dat treft. In de wemeling is mooie beweging gehouden. De
figuratie is slechts ten deele statisch. De beweging sticht geen verwarring en lijkt
toch niet gedrild. Ze maakt een indruk van vrijheid. Er is beheerscht leven. Alles is
vervuld van een stil ruischen en klapwieken, als zwierden tallooze vogels door een
plechtige ruimte. De figuren zijn zonder eenige zwaarte. Ze zijn inderdaad spiritueel,
hemelingen. Het is een stad van uitgezochte personages, van velerlei ambacht,
geestelijk en psychisch. En zooals tot een stad, op een berg, waar men tegen op
ziet en niet gelijk mee is, voelt men als beschouwer zich getrokken van beneden
naar boven. Men ontdekt van zijn lager standpunt gezien, bekenden en onbekenden.
Men ziet vrienden en vijanden, maar alles op een afstand. Men is er niet bij, niet
één mee, maar men blijft de toeschouwer, die naar het andere en de anderen kijkt
als naar ‘anderen’, die voor den man in het dal de bergbewoners zijn. Hij komt zoo
hoog niet, maar hij tuurt voortdurend en hij komt telkens weer terug om te turen.
Vereenzelvigen kan hij zich niet. Zoo was vroeger de menigte in de basilica streng
gescheiden van de plaats der heilige handeling in het koor.
Dit zoo moeilijk omschrijfbare van de sfeer en werking van het streng en heilig
respect behoort voor mij tot het essentieele van dit werk. Het doet er mijns inziens
niet zooveel toe of men aan de sfeer der Italianen denkt, aan stukjes van Fra
Angelico, aan Giovanni di Paolo en zijn rondedans van engeltjes, aan stukken half
vergaan fresco, aan William Blake bijwijlen en aan wat niet al, dat ons allen lief is
uit de rijke offers van de geestelijke en vizioenaire schilderkunst achter ons. Het
doet er ook zoo weinig toe of men al dan niet houdt van zekere kleurwerkingen, die
geschilderd lijken onder den ban van oude verbleekte kleuren, tinten van half vergaan
fresco. Of de Madonna of de gekruisigde Christus afzonderlijk bezien, iedere wijfeling
wel doen zwijgen.
Er is iets veel essentieelers in deze schildering, waardoor die aanvechtbare
opmerkingen toch in ieder geval komen te liggen op een tweede plan.
.... what affects our hearts
Is not th'exactness of peculiar parts;
'T is not a lip, or eye, we beauty call,
1)
But the joint force and full result of all.

Dat essentieele is in het doorzettingsvermogen van den geest, die dit alles omvatte
niet alleen, maar tevens lang kon vasthouden zonder aan span-

1)

Alexander Pope - essay on criticism.
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ning in te boeten en die tenslotte niets krampachtigs in die veelheid toeliet, maar
daarover een en daarboven uit aan het geheel een adem mee gaf van het geïnspireer
de, het overgegevene. Er is een fijne couche, een lichte sluiering, er zijn lich te
ontbloeiingen van de kleur, er zijn opeens verrukkelijke bloemenveldjes, vluchten
van vogels.
In het Delftsche Wilhelminaraam bleek menig deel, apart bezien, te verkiezen
boven het geheel. Hier is het omgekeerde het geval. Het is moeilijk iets te isoleeren,
iets los te maken uit deze veelheid. De samenhang is zoo groot, het is alles zoo
vervlochten, dat de aandacht voortdurend zich verplaatst, voortdurend zich beweegt,
telkens vastgehouden wordt, maar weer verder gaat, omdat het tenslotte één Hymnus
is, één koor van stemmen, waarin de solisten zijn opgenomen.
Men heeft in ons land onder de jongeren wel eenige kunstenaars als Charles
Eyck en Joep Nicolas, die ons verwend hebben met een veelheid van figuratie als
het op groote vlakken of ramen aankwam. Doch men kan van deze kunstenaars
niet zeggen, dat hun figuratie eenige differentiatie toont noch eenige verdieptheid
heeft die maar in de verte vergelijkbaar zou zijn met hetgeen Van Konijnenburg
geeft. Zij geven meer een habiel spel, waar veel schablone in zit en hebben dit lichte
en wel eens amusante spel te opzettelijk bedreven om de eerste charme te
behouden. Er is spoedig armoede gekomen in dezen schijn van rijkdom. In zekeren
zin is ook het monumentale werk van Roland Holst tegengesteld aan dat van Van
Konijnenburg, hoezeer deze figuren van zoo uiteenloopende structuur ook in dieperen
zin verbonden zijn door hetgeen men zou kunnen noemen een verwante innerlijke
en geestelijke gezindheid. Roland Holst zoekt de beperking en heeft de wonderlijke
kracht der vereenvoudiging in zich. De concentratie is bij hem gericht op slechts
enkele figuren. Hij zet alles op eenige kernen, diept uit en zet door, voortdurend
zich richtend naar een beperking van de veelheid. Terwijl Van Konijnenburg juist
die zeer gedifferentieerde menigte van motieven mint en pas goed op dreef lijkt als
hij kan ontvouwen en uitwaaieren naar alle kanten. In het baas worden en meester
blijven van deze tot het karakter behoorende krachten ligt de strijd van dezen
strijdenden kunstenaar. Waar strijd is zijn gevaren. Juist het bewustzijn van die
gevaren verhoogt de diepe eerbied waarmede wij in dit groote en late werk van den
zeventigjarigen kunstenaar de synthese tegemoet treden, de zege van dit
doorploegde leven. Wij staan er tegenover in het volle besef, dat hierin is saamgevat
wat vroeger en later bij deelen tot stand was gekomen. Gij vindt er de herinnering
aan den tijd der Limburgsche motieven, aan de ossewagens, aan de Florentijnsche
ridders, aan de St. Jorissen, de helden te paard, de maagden, de geleerden, de
kinderen. Gij vindt er hetgeen elders wel meer nadruk had, maar wat hier stiller en
rijper werd overschouwd. Het is een compendium geworden, wat de stof der motieven
betreft niet alleen, maar
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tevens een compendium voor het werk van den schilder. Daarom mag het met recht
en zonder eenige overdrijving een levenswerk worden genoemd. Men zal voortaan
naar Zwolle moeten reizen, wil men ten volle een indruk kunnen krijgen van hetgeen
Van Konijnenburg heeft gewild, gekund en bereikt.
Het is niet een werk, dat men in één keer overziet. Het vraagt terugkomen. Het
wekt in de herinnering een bezig zijn van den geest. Maar wat zeker is, na een
eerste ontmoeting, dat is de houding, die uit het geheel tot ons komt. En die houding
heeft iets van dat houdinglooze, iets van die nauwlijks uitgesproken maar toch
aanwezige mildheid van geestelijke herkomst, die te treffender en kostbaarder is,
naar de mate ze laat en strijdend werd verkregen.
A.M. Hammacher

Muziek
De opera ‘Mathis der Maler’ van Paul Hindemith
Wereld-première in het Stadttheater te Zürich op 28 Mei 1938.
In de thans reeds twintigjarige periode, waarin Paul Hindemith als componist aan
den weg timmert, heeft zijn werk de meest tegenstrijdige reacties opgewekt. Het
was langen tijd zeer moeilijk om op zijn ontwikkelingsgang eenig peil te trekken,
want hij heeft in dien tijd reeds heel wat aangezichten getoond. Nu eens sprak hij
op den toon van een barschen Feldwebel (Kammermusik No. 1), dan weer schreef
hij een dartel, innemend muziekje; nu eens gaf hij zich over aan de meest
experimenteele orchestrale virtuositeit (‘Konzert für Orchester’) en dan beijverde hij
zich om stukken te schrijven zóó eenvoudig, dat de meest onbedreven dilettanten
er pleizier in konden vinden (‘Schulwerk’, ‘Sing- und Spielmusiken für Liebhaber
und Musikfreunde’). Hindemith's ambities toonden steeds een neiging (misschien
zelfs een zucht) tot actualiteit. Nauwelijks waren de mogelijkheden van de klankfilm
ontdekt, of hij hield er zich intens mee bezig; er kon geen nieuw instrument
uitgevonden worden, hetzij mechanisch of electrisch, of hij had er reeds een
compositie voor gereed gemaakt (Toccata voor mechanisch klavier, muziek voor
het Trautonium). Zijn rustelooze geest, geneigd tot experimenten en excessen, vond
in den na-oorlogschen inflatie-tijd, welke samenviel met zijn eerste
compositiepogingen, een vruchtbare voedingsbodem. Met koortsachtige ijver nam
hij deel aan de kunstmanifestaties van de links-radicale groepen (de een-acter
‘Mörder, Hoffnung der Frauen’ op tekst van Kokoschka, het marionetten-spel ‘Das
Nusch-Nuschi’ van Franz Blei, het ‘Lehrstück’ op tekst van Bert Brecht) en zoo men
weet worden hem de werken uit deze ‘Sturm und Drang’-periode door de cultureele
machthebbers van het hedendaagsche Duitschland nog met de scherpste verwijten
voor de voeten geworpen. Deze rancune kwam duidelijk tot uiting op de
tentoonstelling ‘Entartete Musik’, welke eind Mei te Düsseldorf werd gehouden. Daar
trof ik een speciale Hindemith-hoek aan, waar geen middel onbeproefd gelaten
werd, om de heillooze invloed van zijn werk op het Duitsche muziekleven zoo
afschrikwekkend mogelijk af te schilderen. Verstandig kan men deze maatregel
echter niet noemen, want na zijn ongedurige jeugd (welke inderdaad lang geduurd
heeft) is er een periode van rust en inner-
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lijke beheersching in Hindemith's leven van scheppend kunstenaar ingetreden,
waarvan ‘Mathis der Maler’ wel een zeer overtuigend bewijs aflegt. De leiders van
de Rijks-cultuurkamer hebben er echter de voorkeur aan gegeven, Hindemith te
verguizen op grond van enkele reeds grootendeels vergeten jeugdwerken en zoo
moesten wij naar Zürich gaan om de première van de opera ‘Mathis der Maler’ bij
te wonen en tevens te ervaren, dat deze opera zoowel van inspiratie als van geest,
zoowel van gedachten-sfeer als van muzikale uitdrukkingswijze, een van de meest
manifest-Duitsche kunstwerken is, welke in de laatste decennia geschreven zijn.
Zuiver-germaansch, zoowel in zijn lijnrecht idealisme, zijn ernstige vervoering, als
in zijn nu en dan ontstellende burgerlijkheid. De dirigent Wilhelm Furtwängler, die
het in November 1934 reeds tevergeefs voor Hindemith heeft opgenomen, toen de
officieele ban over hem werd uitgesproken, heeft er op den vooravond van de
première van ‘Mathis der Maler’ in de ‘Neue Züricher Zeitung’ nog duidelijk op
gewezen, dat Hindemith's ‘Umstellung’ geen kwestie is van conjunctuur of
opportunisme, doch dat hij in dit werk tot zijn diepste zelf is teruggekeerd.
Men versta mij wel: ik sluit mij niet aan bij degenen, die de werken, welke
Hindemith in de thans zoozeer gelaakte periode der muziekfeesten van Baden-Baden
schreef, op de zwarte bladzij plaatsen. Ieder kunstenaar heeft m.i. het recht, om in
geestelijke onafhankelijkheid zijn uitbottende krachten te meten. Doch dit neemt
niet weg, dat Hindemith het dengenen, die in zijn vitaal talent geloofden, dikwijls
heeft moeilijk gemaakt om in dit vertrouwen te volharden. Wie over voldoende
aandacht en geduld beschikte, om het kaf van het koren te blijven onderscheiden,
zal reeds lang in dezen componist de potenties hebben ontdekt, welke thans tot het
rijpe meesterwerk ‘Mathis der Maler’ hebben geleid. Ik heb hier voornamelijk het
oog op de liederencyclus ‘Das Marienleben’ voor sopraan en klavier op tekst van
R.M. Rilke. Uit dit werk, dat van 1924 dateert, leerden wij voor het eerst den
contemplatieven, diepbewogen Hindemith kennen. Reeds tien jaar geleden noemde
Heinrich Strobel dit werk in zijn Hindemith-studie het ‘Angelpunkt in Hindemith's
schöpferisches Werden’ en deze voorspelling blijkt geheel en al te zijn uitgekomen.
Een andere Hindemith-kenner, Franz Wilms, sprak naar aanleiding van ‘Das
Marienleben’ reeds van een verwantschap tusschen dit werk en de
laat-middeleeuwsche Duitsche schilderkunst. Ook deze visie bleek juist te zijn, want
de opera ‘Mathis der Maler’, waarvan Hindemith zoowel de tekstdichter als de
componist is, vindt zijn inspiratieve bron in het leven van Matthias Gothart Nithart,
alias Grünewald, den schepper van het Isenheimer Altar, de Karlsruher Kreuzigung
en de Stuppacher Madonna.
Hindemith had zich gemakkelijk kunnen beroepen op het feit, dat omtrent
Grünewald weinig biografische gegevens vaststaan, wanneer hij van zijn opera een
ongebreideld, louter-fantastisch ‘vie romancee’ had gemaakt. Dit heeft hij echter
niet willen doen, want daarvoor was zijn eerbied voor het genie van Matthias
Grünewald te groot. De intrige steunt inderdaad op de essentie van Grünewald's
schaarsche levensberichten. Van twee omstandigheden uit het leven van den
schilder heeft Hindemith voornamelijk profijt getrokken en hij heeft deze bovendien
op gelukkige wijze gecombineerd. Uit het feit, dat Grünewald in de laatste jaren van
zijn leven niet meer geschilderd heeft, doch als bouwer van watermolens is
gestorven, kan men afleiden, dat hij de neiging toonde, om zich voor de samenleving
op andere wijze ‘nuttig’ te maken, dan als een schilder die zijn arbeid in afzondering
verricht. Hindemith heeft deze neiging in verband ge-
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bracht met Grünewald's sympathie voor het opkomend Lutheranisme, welke
eveneens historisch vaststaat. Immers, in Grünewald's nalatenschap zijn geschriften
van den kerkhervormer aangetroffen en zijn breuk met den aartsbisschop van Mainz,
wiens hofschilder hij tot 1526 was, hield eveneens verband met zijn reformatorische
ideeën. Het conflict, dat Hindemith den schilder laat doormaken, bestaat hierin, dat
hij het niet gerechtvaardigd vindt om in den woeligen tijd, waarin hij leeft, rustig aan
den kant te blijven staan. Een ontmoeting met Hans Schwalb, den leider van den
boerenopstand (eveneens een historische figuur, wiens pamfletten op rijm bewaard
gebleven zijn) geeft hem de definitieve overtuiging, dat hij zich in den strijd moet
werpen. Het groote duet aan het einde van het eerste tafereel tusschen Matthias
en Schwalb is reeds dadelijk van meesleepende bewogenheid. En hier ervaart men
ook, dat Hindemith een waarlijk dramatische en vocale melodie weet te schrijven.
Juist deze natuurlijke vocaliteit, welke de componist het geheele werk door bewaart
en welke des te verrassender is, omdat zij met zijn typische, sterk gealtereerde
melodische schrijfwijze niet in conflict komt, is een van de meest opvallende en
overtuigende eigenschappen van dit werk. Hindemith's tot nu toe vaak
experimenteele melodiek heeft in deze opera haar rust gevonden, zonder haar
innerlijke spanning te verliezen. Het springen van den hak op den tak, dat aan
Hindemith's melodie zoo dikwijls een geforceerd karakter gaf, heeft hier plaats
gemaakt voor een stroomende vocaliteit. Ik meen, dat men vooral in deze eigenschap
de muzikale winst van dit werk moet zoeken.
Matthias trekt met de ongeordende boerenhorden op ten strijde. Zijn deelname
aan den boerenopstand staat historisch niet vast, doch zij maakt in het
weldoordachte, consciënteuze beeld dat Hindemith zich van den schilder gevormd
heeft, een volkomen aannemelijke indruk. En van de dramatische consequenties
daarvan: het strijd-tafereel in het vierde bedrijf, heeft de componist op waarlijk
superieure wijze profijt getrokken. Een overval, als in dit bedrijf ten tooneele wordt
gevoerd, is zoowel muzikaal als uit het oogpunt van regie een gevaarlijke
onderneming, doch Hindemith toont juist in deze scène een groote beheersching
over de massa, welke hij heeft opgeroepen. De toepassing van enkele strijdliederen
uit den reformatie-tijd, geeft aan de muziek een forsch accent en de regie van Karl
Schmid-Bloss en Hans Zimmermann heeft hier de klippen van het opera-effect
prachtig weten te omzeilen.
Matthias wordt door de grove eigenbaat van zijn medestrijders hevig teleurgesteld
en in een toestand van vertwijfeling trekt hij zich met Regina, het dochtertje van den
gesneuvelden boerenleider Schwalb, in het Odenwald terug. Hier volgt een van de
meest ontroerende episoden uit de opera. Om het verdriet van Regina te stillen ‘wenn Musik, in Einfalt hier geboren, die Spur himmlischer Herkunft trägt’ - vertelt
Matthias haar, hoe hij zich het ‘Engelkonzert’ voorstelt, dat hij later op het Isenheimer
Altar zal voorstellen. Hoewel men voor de litteraire kwaliteiten van Hindemith's
libretto slechts een matige waardeering kan gevoelen, stijgt zijn werk in deze
paraphrase toch even op tot waarlijk dichterschap en er bestaat tusschen de sereene
poëzie en de begeleidende muziek (een groot fragment uit het ‘Engelkonzert’, dat
bekend geworden is als eerste deel van de symphonie ‘Mathis der Maler’ en tevens
als ouverture van de opera gebruikt wordt) een adequate overeenstemming. Voordat
Hindemith bij de Duitsche critiek in ongenade viel heeft Oboussier, de referent van
de Allgemeine Deutsche Zeitung, dit ‘Engelkonzert’ zeer treffend getypeerd als ‘ein
Singen und Schwirren fvon ernster, stiller Anmut, ein gelassenes Musizieren
vollinnerlich gehobener Spannung.’
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Dit is inderdaad een edel klankstuk, dat op één hoogte staat met de suggestieve
‘Darstellung im Tempel’ uit de hierboven genoemde liederencyclus ‘Das Marienleben’.
De visionnaire kracht van deze episode wordt nog verhoogd door de verdroomde
wijze waarop het meisje Rigina de oude melodie ‘Es sungen drei Engel ein süssen
Gesang, der weit in den hohen Himmel erklang’ meezingt met het lumineuze spel
der instrumenten.
Onmiddellijk in ansluiting op deze onvergetelijke episode, maakt Hindemith helaas
een capitale vergissing, welke zijn begrip voor het werk van Grünewald en voor de
beeldende kunst in het algemeen, ernstig in twijfel trekt. Hij voert n.l. de reconstructie
van twee schilderij en van het Isenheimer Altar op natuurgetrouwe wijze ten tooneele.
Dit is een van de ‘burgerlijke’ trekken, waarvan ik hierboven reeds sprak. Immers,
weergave van een schilderij in den vorm van een ‘tableau vivant’ behoort tot de
meest onartistieke vermaken en wanneer in het langgerekte tafereel van de Bekoring
van den H. Antonius (wiens gestalte Matthias heeft aangenomen) de met behulp
van karton, lijm, tule, verf en draad constructies nagebootste demonen den H.
Antonius inderdaad te lijf gaan, is het sunamum van wanstaltigheid bereikt. Deze
scène is zelfs door de heviggetourmenteerde muziek (reeds bekend als het laatste
deel van de symfonie) niet te redden. De van het schilderij kleur-echt
gereconstrueerde voorstelling van de ontmoeting tusschen den H. Antonius en den
heremiet Paulus druischt evenzeer in tegen het wezen van de beel lende kunst en
deze metamorphose is bovendien van iedere ratio ontbloot, omdat het gesprek
tusschen beide heiligen in feite gevoerd wordt door Matthias Grünewald en zijn
opdrachtgever Albrecht von Brandenburg. De misvatting, welke hier tot uiting komt,
treft ons nog des te pijnlijker, omdat deze scènes door den dichtercomponist kennelijk
bedoeld zijn als hoogtepunten in zijn werk, welke ons in aanraking moeten brengen
met de inspiratieve genese. Deze opzettelijkheid doet het niveau van de opera
angstwekkend dalen, doch in het laatste bedrijf, waar Matthias Grünewald deemoedig
afstand doet van zijn aardsche bezittingen en zijn kunstenaars-arbeid voortijdig
besluit (‘viell eicht wandelt hier auf höherer ruheriger Bahn ein Mann zu Grabe, der
den Ausgleich zwischen den Wonnen und Greueln seiner Seele endlich gefunden
hat’, - aldus Hindemith's commentaar in het programmaboek) vindt de componist
een innig-geresigneerden toon, welke ons toch weer met zijn intenties verzoent.
In deze bespreking is opzettelijk de nadruk gelegd op de behandeling van Mathis
Grünewald als kern-figuur van het drama. Doch ook de nevenfiguren, waarvan de
weifelzieke aartsbisschop Albrecht von Brandenburg en Ursula Riedinger, de vrouw
die zich opoffert voor de gedachte der reformatie, de voornaamsten zijn, werden
met psychologisch inzicht binnen het raam van dit boeiende muziekdrama geplaatst.
Wanneer men na eenigen tijd orde brengt in de bonte reeks van indrukken, welke
deze (door de Züricher opera onder leiding van Rob. F. Denzler veelszins
voortreffelijk gerealiseerde) opvoering te weeg bracht, komt men tot de slotsom, dat
Hindemith zijn talent, dat tot nu toe zoo wisselvallig was in zijn uitingen, in deze
opera - niettegenstaande de zwakke plekken - dienstig heeft weten te maken aan
een onbetwistbaar meesterwerk van sterk-geprofileerd karakter. En zij, die deze
opvoering te Zürich bijwoonden, hebben ook de tragiek gevoeld van het feit, dat de
schepper van dit oer-Duitsche werk uithoofde van zijn ‘problematische’ positie in
zijn vaderland, buiten de grenzen van een kans op uitvoering gebruik moest maken.
WOUTER PAAP
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De opdracht
Het is moeilijk om in dezen tijd een bedachtzaam woord te spreken, een woord dat
den kunstenaar bij zijn strijd om het bestaan in deze maatschappij helpt handhaven
en tevens verder brengt. Voor wie zich geroepen voelen dit te doen, zijn er vele
wegen. Mr. J.F. van Royen - voorzitter van de V.A.N.K. - heeft dit getracht door de
leiding te nemen bij een initiatief-voorstel aan de Regeering namens een 25
kunstenaarsvereenigingen, tezamen ongeveer 2100 leden tellend. 21 Mei kwam
men bijeen. Het oude Verbond, waaraan Herman Robbers eens zooveel van zijn
krachten heeft gegeven, scheen te gaan herleven. Scheen, want in waarheid dreigt
een nieuw semi-officieel lichaam te ontstaan, dat hiervan aanmerkelijk verschilt en
dat zich tusschen Staat en Kunstenaar wil schuiven om ordenend op te treden en
om veel te regelen van wat wij in dezen tijd misschien beter doen juist niet te
sanctioneer en. De term kunstenaar was overigens thans een iets te ruim begrip,
zuiverder is de formuleering tusschen Staat en beeldende kunstenaars, musici
immers waren, evenmin als letterkundigen, op het appèl verschenen, wat meer
bevreemdde dan het ontbreken van A r t i e t Amicitae en Sint Lucas.
Het verslag dat van deze door Mr. van Royen geleide vergadering zeer uitvoerig
in de meeste kranten is opgenomen laat geen twijfel aangaande de bedoelingen.
Het kan de moeite loonen een en ander te signaleeren, omdat er uit valt op te maken,
wat wij nog in tijden van begripsverwarring en bij crisis en malaise aan opvattingen
ook hier te lande kunnen verwachten. Men kon, in een mededeeling die aan de
bijeenkomst voorafging, o.a. lezen: ‘Het contact met de kunst en de kunstenaars
m o e t voor het publiek, voor de overheid en andere instanties, die belang bij de
kunstproductie hebben, worden vergemakkelijkt en dit kan door hiervoor een
overzichtelijke en doelmatige, van één centrum uitgaande organisatie in het leven
te roepen. De kunst m o e t deel zijn van het dagelijksche leven, de kunstenaar
m o e t zijn rechtmatige plaats hebben in de maatschappij.’ En iets verder; ‘In de
eerste plaats m o e t het publiek er weer toe gebracht worden van den arbeid van
kunstenaars gebruik te maken, telkens wanneer een gepaste gelegenheid zich
daartoe aanbiedt. Er m o e t als het ware door de vereenigingen acquisitie worden
gevoerd voor de kunst.’ Het manifest wemelt van het werkwoord moeten. Er is veel
besloten, veel gezegd, vele wenschen zijn geuit die ongetwijfeld op vervulling
wachten en niet genoeg herhaald kunnen worden, b.v. die, welke extra-voorzieningen
betreffen en die, welke beschermingsmaatregelen beoogen van het beroep van
architect-bouwkunstenaar. Waar het echter thans vooral op aankwam, was een
nuttige aanwending en verdeeling der gelden uit de opbrengst der zomerzegels
(vreest men nu reeds dat alles zal verdwijnen naar het paviljoen in New York?), was
voorts een verzoek om regeling om een zeker percentage (± 2%) van bouw- en
aanlegkosten te reserveeren voor opdrachten aan kunstenaars. Naast deze concrete
voorstellen komen de tallooze ambtelijke administratieve zorgen van commissies
en sub-commissies, komt het besluit om boven of naast de (nog) autonoom blijvende
vereenigingen een kleine centrale commissie te plaatsen, samengesteld ‘uit
organisatorisch aangelegde menschen en voor elk vak liefst maar één kunstenaar’.
Zie ik het goed dan zal het dit lichaam worden op wier schouders practisch de
komende bevoegdheden zullen worden gelegd, die beoogen de taak van de
regeering te verlichten en zoo mogelijk blijvend uit de handen te nemen. Een soort
‘Reichskulturkammer’. Het met nadruk wijzen op Amerikaansche maatregelen in
deze richting doen de directe
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voorbeelden in Duitschland niet vervagen. Zij deden trouwens meer niet vervagen
en wel de herinneringen aan het derde algemeene Kunstcongres dat in October
1920 in Den Haag plaats vond, waar Herman Robbers zoo'n belangrijke rol speelde,
waar Berlage, Boutens, Toorop, Royaards en Wagenaar ondervoorzitters waren en
Der Kinderen de inleiding hield. Kunst en Kunstenaars in de veranderende
maatschappij heette het toen. Wie thans, het is de moeite waard, nog eens de
Handelingen en stenographisch opgenomen replieken overleest, zal worden
gedwongen tot het besef dat deze reeds beproefde weg van organisatie tot niets
heeft geleid. Mr. van Royen zei het toen zoo juist: ‘Het bewustzijn van de eeuwige
waarde in zijne kunst zal den kunstenaar zekerste steun zijn, zoo licht wordt het
daagsch gebeuren overschat’ - ‘toen Napoleon de Duitsche Staten teisterde en in
Jena, Leipzig en Waterloo over het lot van wereldrijken werd beslist, was Goethe
verdiept in zijn biographie “Dichtung und Wahrheit”, leerde de Perzische dichters
kennen en geen geweld kon hem aan zijn onsterflijk dichtwerk uit dien tijd: de
“west-östlicher Divan” onttrekken.’ - ‘Een van de verwijten aan het Verbond,’ riep
Robbers bij een debat uit, ‘is, dat er niet de goede menschen in zitten, want er zijn
er te weinig in, die een algemeen bekenden naam hebben. Maar juist de grootste
kunstenaars zijn tevens de grootste egoïsten, die nooit meedoen, maar altijd thuis
blijven!’ Zoo was het, zoo is het nog. Ook bij de hier voorgestelde organisatie zal
de bezieling weldra zoek raken. Zij is bovendien te geforceerd opgezet en begonnen.
Wanneer men zich verder even indenkt wat het zou worden, indien inderdaad op
dit moment voor 2% wanden zouden worden gedecoreerd, dan zou dat een cultureele
ramp kunnen beteekenen van wege het hopelooze middelmatige dat zou gaan
zegevieren en dat gesanctioneerd de smaak (die er nu misschien niet is), dán zou
gaan bederven. Het ontbreekt daarvoor hier aan goede krachten, nu nog meer dan
toen. Er moet, het moet, wij moeten....
Van alle redevoeringen in 1920 lijkt mij thans die van Der Kinderen het zuiverst.
Haar draagkracht hield stand, tot nu, veel is ook nu nog onverzwakt van gelding.
Ook hij zocht naar een inperking van de vrijheid, naar een uitbreiding van opdrachten,
want ‘het beste middel om de bandelooze vrijheid tegen te gaan is ongetwijfeld te
vinden door het herstel der opdracht in alle kunstbeoefening.... De opdracht, zij
veronderstelt een behoefte en een vermogen om aan die behoefte te voldoen, een
wisselwerking, een wederzijdsche verbintenis, bij welker getrouwe nakoming beide
partijen belang hebben.’ Maar hij zag de weg voor den kunstenaar dan ook anders.
Hoe goed ‘zouden wij het “meesterschap” weer kunnen instellen, de werkplaats met
gezellen en leerlingen’, een oud idee reeds, welke echter op dat moment - in 1920
- voor Der Kinderen nog niet aan kracht had ingeboet. Erkend zal moeten worden
dat daarna dit geluid zelden meer vernomen werd. Om echter bij den opdracht te
blijven, het kwam voor Der Kinderen en die waarheid moet ook thans nog gelden,
in de éérste plaats aan op een zuiver uitgangspunt en hiervan kon alleen sprake
zijn, indien de opdracht ook door den opdrachtgever (in dit geval de maatschappij)
g e ë i s c h t werd. Bij het regelend optreden van één kant was het, ook volgens Der
Kinderen, onmogelijk een behoorlijk resultaat te verwachten. De thans door de
kunstenaars voorgestelde weg lijdt aan deze force majeure, zij kan dan ook niet
anders dan op teleurstellingen uitloopen. Ditzelfde geldt voor de geuite wenschen
1)
inzake uitbreiding van kunstonderwijs. De verwachting dat dit de kunst-

1)

‘het beschikbaarstellen van vacatures in het teekenonderwijs en ander onderwijs op het gebied
der kunst voor daarvoor geschikte kunstenaars.’
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ontvankelijkheid bevorderen zal is eigenlijk nog nooit in vervulling gegaan en naïef.
Kunstenaars op middelbare en voorbereidend hoogere onderwijsrichtingen gaan
hier ongetwijfeld op den duur ten onder. Dit klemt te meer omdat zij, die b.v. wat
van nabij het ambachts- en nijverheidsonderwijs kennen, weten dat in de laatste
jaren hier een groote verandering is doorgevoerd, die geëindigd is met een
omschakeling ten bate van het technisch gespecialiseerd onderricht ten koste van
het kunstonderwijs. Wie leerkrachten polst zal met spijt kunnen ervaren, hoezeer
nu reeds het peil der leerlingen, wat algemeene belangstelling betreft, gedaald is,
maar hij zal moeten erkennen, dat de realiteit van deze omschakeling overal den
kunstenaar gebiedt den weg tusschen kunst en leven voorloopig elders terug te
vinden. De school heeft in eerste instantie practisch afgedaan. Het is voor mij echter
nog altijd niet ondenkbaar, dat de weg voor den kunstenaar in de toekomst toch
weer gelegen is in een op moderne leest geschoeid herstel van de werkplaats met
leerlingen. Het leven zelf en de maatschappij niet minder zullen - het is mijn
overtuiging - altijd weer een beroep doen op den wel-ervaren en terdege toegerusten
kunstenaar. Ik ben het niet eens met de opmerking dat er thans te weinig
tentoonstellingen zijn en het Rijk hier moet helpen, er zijn er eerder te veel. Maar
wat wèl noodig is en hèèl erg noodig zelfs, is, behalve een beetje inspiratie, een
juist inzicht bij de bevoegde instanties en een bewuste en krachtige waakzaamheid.
Dat het daaraan schort bewijst de ongelukkige gang van zaken bij het
tentoonstellingspaviljoen in New York, die, hoe zij zich misschien ook nog ten goede
kan gaan ontwikkelen, geen oogenblik vertrouwen heeft gewekt.
De Nood is een gevaarlijk raadgeefster, want zoodra zij den Durf verhindert onze
grootste kunstenaars te kiezen, zullen immers de hoogste beginselen en alle
stoutmoedige, vruchtdragende ideeën niet meer als een levende kracht de zwakkere,
maar onmisbare kunstbroeders aanvuren. Deze gevoelsstroom van ondoorgrondelijke
hevigheid en vol levenwekkend vermogen komt dan ook niet meer in eenig
functioneel verband te staan met de maatschappij. En de weg gaat verloren voor
hen, die misschien nog goede volgelingen hadden kunnen worden, maar ook niets
anders. Is er hoop? Alleen zij die voortdurend doordrongen zijn van de hooge taak
die De Opdracht in het leven van den mensch en den kunstenaar vervullen kan,
zullen in de jaren die wij tegemoet gaan iets ten nutte uitrichten. Alles wat daarbuiten
streeft beteekent een opwekken van valsche illusies en is een verspilling van krachten
ten goede.
J.G. VAN GELDER

Boekbespreking
Letterkunde
F. Bordewijk, De wingerdrank. Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam.
Wat is er in een naam? Voor den romanschrijver véél. De definitieve doop zijner
personages behoort tot zijn grootste zorgen. Soms staat de naam al vast vóór de
geboorte en werkt bij voorbaat inspireerend. Soms kan een auteur met geen enkelen
der hem invallende namen, naamsverbindingen, vrede vinden en herdoopt hij tot
in de drukproeven. Het is van ingrijpend belang, er heeft hier zelfs een geheimzinnige
werking plaats, die invloed kan hebben op het succès van een boek. De eene naam
heeft, als ik het zoo zeggen mag, sex-appeal, de andere niet. Er zijn namen die
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Eline Vere zou er
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heel wat ‘veeren’ bij laten wanneer zij bijv. als Betsy Kramer ter wereld gekomen
was. En zooals de naam mede de persoon bepaalt, zoo kan, omgekeerd, de persoon
ook weer den naam maken, er wijding, bekoring, of een element van ontbinding
aan geven: Anna Karenine, Woutertje Pieterse, Dik Trom, Mevrouw Doom. Er zijn,
behalve deze idiëele, nog meer zorgen aan de keuze der fictieve namen verbonden.
Bestaande families houden er in den regel niet van hun familienaam aldus ‘ijdelijk’
gebruikt te zien. De eene auteur zal zich daar niet om bekommeren en de voorkeur
geven juist aan een ‘gangbaren’ naam, de ander zal zich afsloven, door het omzetten
van letters en lettergrepen, een nog nie-da-gewesen ‘van’ te construeeren. In beide
gevallen bieden de advertentie-kolommen in de dagbladen een rijke bron. En ten
slotte is er nog een derde categorie van schrijvers, die net zoo lang op het achtereind
van hun pennehouder bijten tot ze een op zichzelf de aandacht trekkende, min of
meer verbluffende benaming voor hun held hebben uitgedacht. Een naam als een
étiquet, of een voorbarige decoratie.
In ‘De Gids’ loopt op het oogenblik een roman van den schrijver F. Bordewijk,
waarin een der hoofdfiguren luistert naar den naam van ‘Katadreuffe’. In ‘IJzeren
agaven’, een der essayistische verhalen, gebundeld onder den titel ‘de Wingerdrank’,
heet de held - hij is geen Pharao maar een Hollandsche exploitant van
kermisterreinen - ‘Amátneeks’. Een slaapsteêhouder in ‘Huissens’, een rare Chinees
weliswaar maar geenszins van geboorte, heet ‘La’, een goochelaar ‘Philipvis’, een
firma in Radio-artikelen symbolisch ‘Tjilperen en Kwetterstem’ (Passage).
Al deze namen zijn kenschetsend voor het werk van dezen auteur en
onmiskenbaar aan het achtereind van den pennehouder ontsproten. En wij danken
er een eerste hou-vast aan. Ik althans, ik erken het eerlijk, mag geen middel
onbeproefd laten om achter de idealen van dezen uitzonderlijken schrijver te komen,
den zin en zelfs den inhoud van dit proza te raden, dat al even kunstig samengesteld
schijnt als de bovengenoemde namen.
In tegenstelling tot normaal proza, waarin de romans ‘Bint’ en ‘Rood Paleis’
behoudens kleine stijl-afwijkingen nog geschreven zijn - proza, dat aan zijn doel:
de kloven tusschen schrijver en lezer in zóóver te overbruggen dat eenig vergelijk,
een zekere verstandhouding mogelijk wordt, beantwoordt - wijkt het proza van ‘de
Wingerdrank’ als bij de eerste aanraking onzer oogen terug en onttrekt zich op
verscheidene plaatsen geheel aan onze zintuigen. Wij kunnen zulke bladzijden
eenige malen overlezen, gevoelen ons dit verplicht aan den auteur, die als
onvervaard satyrisch denker onder de Nederlandsche schrijvers nauwelijks zijns
gelijke telt, maar worden we ervoor beloond wanneer we ons dan eindelijk van een
mededeeling als bijv. deze hebben meester gemaakt: ‘Het verkeer was druk, het
veronachtzaamde de waterloozing en het leed ze.’ Ik neem maar een willekeurigen
zin uit ‘IJzeren agaven’, blz. 48. En moeten wij dit proza nu werkelijk modern
noemen? ‘Het was wit en ijskoud gaan storten uit het schel gestuct plafond van den
winter, de dwarsstoep met de trede naar de straat werd scheef bepijld.’ Dit staat op
blz. 100 van ‘Keizerrijk’ en wil zeggen dat het sneeuwde, regende of hagelde op
het oogenblik dat Harmen en Heintje uit het huis van de oude mevrouw naar buiten
traden.
De zwakkere epigonen van de ‘Nieuwe Gids’ zijn zich aan dergelijke omslachtige
rariteiten in hun tijd alreeds te buiten gegaan. Ik herinner me van Aletrino een zin
uit ‘Zuster Bertha’: ‘Met een breede uithoeking der deur kwam ze binnen.’ Hetgeen,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

67
menschelijk vertaald, beteekende dat Zuster Bertha de deur wijd opende. Maar ik
dacht dat we zooiets nu toch wel lang te boven waren!
Deze schets ‘Keizerrijk’ lijkt mij overigens ver boven de overige uit te steken. Ook
boven het veel-geprezen ‘Huissens’, waarin een pathologisch geval de aanleiding
wordt tot drastische beschrijving van het berucht stadskwartier. In ‘Keizerrijk’ eveneens geschreven terwille van een bepaald grootestadsbeeld - vinden we
bovendien in Harmen en Heintje de levende herinnering aan onze prilste romantiek,
de eerste openbaringen van het groote leven, opgedaan aan den arm van een niet
al te zuiver dienstmeisje, aan wie onze jeugd soms met ontstellende achteloosheid
werd toevertrouwd. Dit kostelijk relaas der kinderlijkste vagabondage, gevat in het
donker warnet van Oud-Amsterdamsche sloppen en steegjes, verzoent ons met de
ergste groteske: het ritje der twee op de kar met de onzalige resten van Heintje's
min fatsoenlijke zuster, na afloop van de sectie grafwaarts gereden. En hier zijn we
ook meer dan elders in den bundel geneigd ons ‘in te stellen’ op dit proza als
tijdsverschijnsel, onder den directen invloed van de film (René Clair o.a.) ontstaan.
Bijna in al deze schetsen vinden wij reminiscencen van het even potsierlijk als
weerzinwekkend vizioen van ‘de begrafenis’ zooals die door den cineast op
meesterlijke wijze op het witte doek werd gekarakteriseerd in een armetierigen
lijkwagen door een op hol geslagen dromedaris langs de straten van Parijs gesleurd.
De begrafenis van het verdronken kind in Huissens, in een straat-ensceneering die
van den balletmeester Jooss zou kunnen zijn, en de begrafenis van ‘den Voorzitter’
in ‘Sodom’ geven er de beide kanten van: de tragiek en de belachelijke
onwaardigheid. Maar wanneer wij dan tevens denken aan Jules Romain: ‘La mort
de quelqu'un’, dan weten wij ook meteen hoe ver sommige jongere litteratuur van
haar oorspronkelijke roeping, al sensatiezoekend, is afgedwaald, en hoe weinig
zulk een boek als de ‘Wingerdrank’ met al zijn gezochten gewildheden, zijn grillen
en grollen, heeft meegekregen van de zuiver bloeiende fantasie. Litteratuur, als
lectuur vaak een corvée, kwellend in plaats van bevrijdend, en al daarom
tegennatuurlijk omdat ons, ter compensatie van alle, anders ondragelijke
menschelijke narigheid, de bloemen, de sterren en de dingen van kunst gegund
willen zijn.
TOP NAEFF

Maurice Gilliams, Oefentocht in het luchtledige. J.M. Meulenhoff, A'dam.
Het is een voordeel eerst ‘Elias, of het gevecht met de Nachtegalen’ te hebben
gelezen en daarna deze litteraire vingeroefeningen, welke naar ancienniteit den
voorrang toekomen zou. Aldus zijn we met Elias, en ook met zijn auteur, reeds op
vertrouwden voet geraakt, wij hebben genegenheid voor beiden opgevat en worden
gemakkelijk opnieuw belangstellend. Dit is ook noodig. Want men schrijft maar niet
ongestraft over een ‘ik’ in de naïeve veronderstelling dat alle futiliteiten dien kleinen
persoon betreffende, ook voor anderen van groot belang moeten zijn. Het is een
der draw-backs van den schijnbaar gewilligen ‘ik’-vorm, dat wij aan dien ‘ik’ ongeveer
alle eischen stellen, welke zich anders over verschillende figuren verdeelen, dat wij
openlijk worden uitgenoodigd de dingen te bezien door de oogen van den
spraakzamen auteur, en aan onze gevoelens onwillekeurig een zekere dictatuur
wordt opgelegd. De auteur moet deze, zijn, positie tegenover ons terdege handhaven,
wij willen zijn souvereiniteit niet slechts erkennen, wij willen erdoor geboeid zijn.
Dank zij ‘Elias en de Nachtegalen’ luisteren wij nu meteen weer naar die jonge,
lenige, wat zwevende, en wel eens overslaande stem,
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glimlachen we verteederd bij het ernstig spel met de provisiekast in den paradijs-staat
van het kinderleven, en worden de zelf-ontledingen, gelijk we er allen kennen en
gekend hebben, niet moe omdat het Elias, dien gevoeligen jongen betreft, wiens
musicaliteit zich in dit dichterlijk proza uit. ‘Le grand Meaulnes’ is aan al dit soort
van werk niet vreemd, maar wat zou het! merkwaardig is hoe goed zich ook het
gekuischt Vlaamsch voor deze subtiliteiten, deze gracieuse vaagheid leent, en hoe
het een met het ander juist genoeg boeit, hier en daar zelfs even beklijft. ‘Monsieur
Albéric’ - het fragment over den blinden musicus - is uitmuntend in zijn soort. En wij
vergeten ook dit beeld der geopereerde en wellicht stervende moeder niet licht: ‘Zij
nam in zijn verbeelding langzaam den vorm aan van een met bloed bedrupte roos,
waar voor goed haar menschelijke wezenstrekken uit weggevloeid waren’, en
vergeven er den auteur de nogal bombastische conclusie om, die er op volgt. Dit
geheele laatste fragment ‘De man in den mist’ is trouwens een wat te breed opgezette
verbeelding van de doodsangst; voor een deel blijft ze in den mist, in het luchtledige,
hangen.
Vraagt men, of zulk een precieus uitgegeven boekje de pretentie van de uitgave
dekt, dan moet het antwoord in dit geval een overtuigd ‘ja’ zijn. Hier is onloochenbaar
een talent zich aan het ontplooien en het doet dit met de bekoring van een
bloemknop. Van een toonkunstenaar, die er inderdaad een is, zijn ook de ‘Etudes’
en zelfs de vingeroefeningen muziek.
TOP NAEFF

A. Marja, Stalen op zicht. Amsterdam, N.V. ‘De Spieghel’, 1937.
Het is geen onaardige gedachte: deze jonge dichter biedt ons zijn verzen aan als
stalen op zicht. Wij kunnen uitzoeken dus en uitkiezen wat ons het beste aanstaat.
Maar.... wij hopen niet, dat de dichter dan de uitverkoren soort bij de el naleveren
kan, want dat zou aan een gezonde en voorspoedige ontwikkeling van zijn talent
niet ten goede komen! En Marja h e e f t talent, dat kan men zeer duidelijk bespeuren
uit de specimina, die ons in dit bundeltje, dat even ongelijksoortig is als bijna elk
debuut, worden voorgelegd.
Er schuilt ook een gevaar in dit debuut. Marja beschikt als vele jongeren van zijn
tijd - Van Hattum, Van Breen, Ab Visser e.a. - over een behoorlijke dosis ‘sarcasme’.
Dit sarcasme vindt zijn oorsprong in een geestelijk gewond-zijn, dat maar al te
begrijpelijk is in onzen tijd. Doch zoodra het tot een ‘houding’ wordt - wat uit den
aard der zaak in de letterkunde gemakkelijk geschieden kan, omdat men ook zonder
inspiratie verzen (zij het slechte!) vermag te schrijven -, ontstaat een troebele,
onzuivere sfeer, waarin geen dichterschap op den duur gedijen kan. Het sarcasme
vreet dan elke dichterlijke ontroering als een schimmelwoekering aan en het resultaat
is, dat de oorspronkelijke kracht van het talent ontbonden wordt in negativisme en
ressentiment.
Van Hattum's miraculeuze vruchtbaarheid heeft hem voor dit kwaad tot nog toe
gelukkig behoed, maar een figuur als Leo van Breen (zie zijn jongsten bundel ‘'n
Quartet’!) is reeds gevaarlijk ver op den weg der ontbinding gegaan. Marja zîj daarom
uiterst voorzichtig met zijn ‘sarcasme’. De afdeeling van zijn bundel, waarin hij deze
sarcastische verzen opgenomen heeft, noemde hij ‘ironisch omspoeld’. Deze titel
wijst heen naar een voor den dichter bevrijdende ontwikkeling, n.l. in zooverre hij
er in slagen zal deze ironische ‘omspoeling’ te verdichten tot een ironie, die hem
zelf niet minder aangaat dan zijn ‘slachtoffers’.
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De tweede afdeeling van den bundel, die het opschrift ‘Bezinning’ draagt, bevat de
in hoedanigheid meest uiteenloopende gedichten - ook dit kan den dichter een
waarschuwing zijn, want ‘sarcasme’ is g e m a k k e l i j k e r dan ‘ernst’! - en noopt
ons den dichter nadrukkelijk te herinneren aan zijn plicht tot een zorgvuldige en
strenge zelf-kritiek. Gedichten als ‘Kerstliedje’ en ‘Lente-extase’ zijn ver beneden
het peil gebleven, waarop over het geheel genomen ‘Stalen op zicht’ staat.
Wij hopen daarom, dat Marja zooveel geduld en zelf-vertrouwen bezitten zal, dat
hij niet eerder met een tweeden bundel voor het voetlicht zal komen, dan nadat zijn
werk wezenlijk in kwaliteit (en ook in kwantiteit!) zal zijn gegroeid. Daartoe zal het
noodig zijn, dat hij beseft welke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d hij als dichter draagt.
Want de zuiging van het arrivisme is nog altijd zeer krachtig in de kringen der jongste
dichters, niettegenstaande de wrange vruchten ervan (slordig, oppervlakkig en
onconscientieus werk!) langzamerhand duidelijk zichtbaar beginnen te worden. Wie
daartegenover geen vastberaden g e e s t e shouding weet aan te nemen, wordt in
dien maalstroom meegesleurd.
ROEL HOUWINK

A. van Cauwelaert, Vertellen in toga. Amsterdam, N.V.U.M. Elsevier,
1935.
Te lang - naar de moderne begrippen! - is de tijdsruimte, die ligt tusschen het
verschijnen van dit boek en de bespreking ervan in deze kolommen, om er de
aandacht voor te vragen. Wij doen het alsnog. In de eerste plaats omdat deze
voortreffelijke novellen die aandacht ten volle waard zijn - het gebeurt wel eens, dat
de kritikus onbewust de beste stukken van het maal tot het laatst bewaard! -; maar
in de tweede plaats toch ook om er de lezers nog eens nadrukkelijk aan te
herinneren, dat ‘actualiteit’ in de litteratuur een begrip is, dat zijn grenzen heeft. Wie
zich als ernstig lezer wijs laat maken, dat het nieuwe noodzakelijkerwijs beter dan
het oude moet zijn, is geen knip voor den neus waard.
En nu vraag ik u maar één ding. Zet u aan deze kostelijke, met zoo groote innigheid
geschreven novellen, die alle draaien om een geval uit de rechtspraktijk. Gij zult
ervan genieten en vergeten, dat hun verschijning ‘al’ van 1935 dateert. Proficiat!
zouden de landgenooten van den schrijver er hier waarschijnlijk nog aan toevoegen.
Wij doen het met hen.
ROEL HOUWINK

Truus Gerhardt, Laagland. P.N. van Kampen & Zoon, N.V., Amsterdam
1937.
l'Adjectif est l'ennemi du substantif.... Hieraan dachten wij even bij de eerste lezing
der in dezen bundel verzamelde verzen (trouwens ook reeds bij den eersten bundel
van deze begaafde dichteres ‘De Engel met de Zonnewijzer’). Het coloriet blijkt
echter bij dit weelderige talent van zóó vitale beteekenis te zijn, dat wij al de (vaak
zeer oorspronkelijk gekozen) adjectieven niet gaarne zouden willen missen. - Om
maar direct te beginnen met de eenige kleine aanmerking, die wij op de overigens
voortreffelijke taalbehandeling zouden willen maken: de vele combinaties, waarin
het woord ‘blauw’ optreedt (hondsdrafblauw, lavendelblauw, lemmetblauw,
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wierookblauw, irisblauw, nachtblauw), maken het ons moeilijk deze alle als ‘vondsten’
te genieten. Daarentegen heeft Truus Gerhardt ons, met haar ‘wreevlig’ riet, eindelijk
verlost van het almaar ruischende, broze, ranke en pluimige gewas. Overigens zijn
deze gedichten met
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hun vollen en dringenden toon opgebouwd uit een a.h.w. kiemkrachtige taalmaterie,
waaraan elke schraalheid vreemd is. En wij hebben slechts dankbaar te aanvaarden
wat zij, die ook in haar eersten bundel al dadelijk een zeer persoonlijken en frisschen
toon aansloeg, ons aan natuurpoëzie schenkt. Zij mijmert niet alleen, maar zij is
vervuld van een warm en diep gevoel voor het Hollandsche landschap, het bloeiende
laagland, onder 't onstuimig blauw, waarmede zij, zooals zij zingt, in een blinde,
redelooze gehechtheid is vergroeid als 't jong met het moederdier (‘en dat gij, door
mijn lied, in mij Uzelf belijdt’).
In vele dezer bezielde verzen treffen wij impressionisme en expressionisme
dooreen aan en Truus Gerhardt vindt, mèt de weergave van het natuurgebeuren in
de wisselende seizoenen, accenten van diepe menschelijkheid, die op een groote
innerlijke ontwikkeling en uitgevochten conflicten moeten steunen. Zij bestaat het
over onderwerpen te schrijven, als b.v. een molen, die reeds ontelbare malen
bezongen werden, en daar iets geheel nieuws en eigens van te maken, iets met
een zeer Hollandsche en toch ook geheel persoonlijke sfeer, zonder dat de natuur
tot een litterair onderwerp wordt gemaakt. Anders gezegd: zij beeldt de natuur en,
in innigen samenhang daarmee, haar ontroeringen, haar verrukking, haar eigen
verlangen in de lente, haar somberheid en droefgeestige droomen in het najaar.
Haar gedichten over dit laatste jaargetijde doen soms sterk denken aan die van
Georg Trakl.
Hoe dit talent zich verder zal ontwikkelen? De wegen der poëzie zijn avontuurlijk.
Zal deze onstuimigheid spoedig tot verstilling komen? Wij gelooven het niet en
behoeven het ook niet te wenschen: de weeldedrang, die in vele dezer verzen
gestalte vond, is vooralsnog winst genoeg.
JOHAN DE MOLENAAR

Het bezwaarde Hart, Gedichten van J.G. Escher. N.V. Uitg. Mij. C.A.J.
van Dishoeck, Bussum, 1937.
De heer Escher deelt ons vooraf mede, dat deze gedichten ontstonden in de jaren
1912-1919 en dat de volgorde, waarin ze hier gepubliceerd worden, chronologisch
is. Met dit laatste moet blijkbaar een zeker respect naar voren gebracht worden, dat
hij voor zijn eigen producten heeft, een respect, dat wij helaas niet kunnen deelen.
Wij vragen ons integendeel af wat dezen scribent bewogen mag hebben achttien
jaar nadat het laatste vers van deze verzameling ‘ontstond’, zijn geesteskinderen
nog de booze wereld in te zenden, op eigen been en. Heeft de heer Escher niets
onder oogen gehad van hetgeen waarmee sinds den aanvang van zijn litteraire
werkzaamheid onze litteratuur verrijkt is geworden? Of heeft hij zich uitsluitend
geïnspireerd op het allerslechtste vanwat er gepubliceerd werd? In elk geval, uit
vertalingen naar Ovidius en Baudelaire blijkt, dat hij toch wel eens goede verzen
gelezen heeft.
Het valt ons op, dat de heer Escher aan één taal niet genoeg heeft om zich te
uiten, getuige het Duitsche vers ‘Im wunderfrischen Abendbraus’ met het aangrijpend
slot: ‘Und bei dem ersten Morgenrot / Fand man mich liegen, grüdlich tot.’ Als parodie
bedoeld? Ook dàn volkomen ongenietbaar!
De enkele sonnetten in dit boekje zijn nog het minst slecht, hoewel de heer Escher,
eenmaal een rijmpaar gekozen hebbend, er niet tegen opziet dan op de meest
smakelooze manier te gaan ‘invullen’ totdat de 14 regels op papier staan. Het sonnet,
beginnend: ‘Arm zieltje, heb je't alweer zoo te kwaad / In je twee-eenheid, ver van
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Brahman-zijn;’ is niets dan een zielig mislukte Der Mouw-imitatie, Het laatste gedicht
echter overtreft alles wat ons tot daartoe werd opgedischt:
Met trommen en cymbalen
Houdt zij soms ommegang
Houdt zij soms ommegang
Door mijn ziel.

Eerst na dertien van dergelijke coupletten is de dichtwoede uitgeraasd; in het
zevende heeft de dichter noodig geoordeeld het effect nog met een ordinair sforzato
te verhevigen: ‘Ik heb haar geroepen / als een loeiende boei / als een brullende
boei.’
Wij zullen, hoewel in het bovengenoemde tijdsbestek dit oeuvre van 21 pagina's
tot stand is gekomen en dus a.h.w. tot een dergelijke behandeling uitnoodigt, niet
langer bij het lood wegen, om den lezer niet te vervelen. - Een halve eeuw nadat
Gorter zijn Mei schreef.... Plus ça change....
JOHAN DE MOLENAAR

Herman Besselaar, En wie weet...., uitg. W.L. & J. Brusse N.V.,
Rotterdam.
Laura, de hoofdpersoon van dezen roman, is journaliste en zij schrijft een roman.
Dat zal wel meer voorkomen. Laura is verder een uitermate opgewonden - laat ik
het maar zoo omzichtig mogelijk uitdrukken - meisje en het is voornamelijk deze
‘opgewondenheid’, die den auteur Besselaar schijnt te intrigeeren. Hij vertelt ons
een episode uit het leven van deze jongedame, die op de eene pagina een zeeman
wil hebben en op een andere onzichtbare armen uitstrekt naar een onbekenden
man om hem te liefkoozen, terwijl een brugwachter die op Gary Cooper lijkt haar
ook wel iets doet. Al deze ‘onrust’ - ik heb nooit vermoed dat ik mij zoo diplomatiek
wist uit te drukken - wordt gestild door een Spanjaard, die per fiets de wereld
rondtrekt en die wanneer zijn vaderland in gevaar is op huis aanhoudt, gevolgd door
Laura, die nog even haar roman verscheurt, niet omdat deze toch niets werd, maar
omdat de werkelijkheid zooveel belangrijker is dan de droom, Laura die daarbij te
kennen geeft dat zij haar eigen conflict gaat voegen bij het conflict van de Spaansche
gemeenschap. Alsof ze daar al niet genoeg aan hun hoofd hebben....
Besselaar tracht dit alles aannemelijk te maken in een boek, waarvan de structuur
opvalt om haar quasi-moderniteit en de stijl om haar valsche accenten. De ‘reis naar
de volwassenheid’ van den auteur zelf schijnt een niet al te gunstig verloop te
hebben.
JAN CAMPERT

Simon Koster, Storm in 't Paradijs, uitg. Nijgh & van Ditmar N.V.,
Rotterdam.
Wanneer men bediende is op een reisbureau in een klein Engelsch stadje, wanneer
men dag in, dag uit de schaarsche bewoners van dat stadje, die wel eens oversteken
naar het vasteland, van de noodige inlichtingen heeft voorzien en de vele honderden
bewoners heeft verteld op welke manier men het snelst en het goedkoopst Margate
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of Brighton bereikt, dan komt er onvermijdelijk een dag dat het Avontuur zich van
zulk een bediende - de man heet hier Jones - meester maakt en dat hij roekeloos,
maar ook weer niet al te roekeloos, op zoek gaat naar het Paradijs, dat dan ergens
in Fransch Zwitserland wordt gevonden. Wanneer daar dan nog bijkomt dat men
dezen eerzamen Brit aanziet voor den auteur van nogal gewaagde en veel gelezen
romans, zoodat alles
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wat vrouw is en vrouw heet door zijn aanwezigheid volslagen overstuur raakt, een
epidemie die door een reclameziek hotelier op nog grooter schaal wordt verbreid,
dan heeft de lezer eenigermate een indruk van de moeilijkheden, waarvoor de brave
borst Jones wordt gesteld en hij zal het wel met mij eens zijn dat - al is het onderwerp
dan ook niet overweldigend grappig - de mogelijkheden om te komen tot het schrijven
van een onderhoudenden, humoristischen roman aanwezig geacht kunnen worden.
Het boek van Koster is zeer zeker leesbaar, hij heeft ook wel kijk op menschen,
hij weet af en toe een dwaze situatie te scheppen, maar het mist volkomen de
speelsche fantasie, die aan dit alles een zooveel charmanter toon had kunnen
geven. Het is alsof iemand je een grap vertelt, waaraan door den omslachtigen
verhaaltrant maar geen einde wil komen. Na vierhonderd pagina's komt het einde.
Niet zóó leuk....
JAN CAMPERT

Geschiedenis
De Pelgrimstocht der Menschheid. Geïll. wereldgeschiedenis van de
oudste tijden tot op heden, onder redactie van Dr. J.W. Berkelbach van
der Sprenkel. Uitg. Mij. W. de Haan N.V. Utrecht. z.j.
Voor zoover deze sterk gecomprimeerde geschiedenis de staatkundige geschiedenis
betreft moet een oordeel hierover in dit tijdschrift achterwege blijven, afgezien nog
van het feit, dat de recensent zich tot dit oordeel niet bekwaam acht. Ook de
geschiedenis der beschaving is kortelings in dit werk beschreven en wanneer men
zou afgaan op de vele fraaie en goed gekozen afbeeldingen, waarvoor in het
bijzonder werken van beeldende kunst, plastiek en bouwkunst hebben gediend, zou
men meenen, dat in die beschavingsgeschiedenis ook de kunstgeschiedenis een
rechtvaardig aandeel zou hebben gekregen. Dit is echter geenszins het geval. Terwijl
aan godsdienst en wijsbegeerte - aan de eerste vooral! - een naar verhouding zeer
groote plaatsruimte is afgestaan, is de kunstgeschiedenis stiefmoederlijk bedeeld.
Van eenige systematische behandeling, hoe kort ook, is geen sprake. Zoo worden
aan de romaansche bouwkunst 6 regels gewijd, waarin dan nog de minder juiste
mededeeling, dat deze kunst zich ‘vooral’ in Duitschland heeft ontwikkeld. Iets verder
wordt iets gezegd over de gothiek, dat ook al niet erg duidelijk is. Over de Vlaamsche
primitieven verneemt men niets anders dan dat Jan van Eyck het beste de
Bourgondische sfeer weergeeft. Bij de Italiaansche renaissance der kunst, die in
een halve pagina wordt behandelt, ontbreekt Giotto. Over de 17e eeuwsche
Hollandsche schilderschool ontbreekt alles, zelfs de naam Rembrandt, doch aan
kerkelijke twistpartijen worden pagina's gewijd. Dat is misschien belangrijk voor
degenen, die daarvan houden, doch wie onder cultuur ook de kunst begrijpt, zal
zich de ‘pelgrimstocht der menschheid’ gelijk de pathetische titel luidt, iets anders
voorstellen.
J. SLAGTER
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Een wereld van Oude Indische kultuur, diep in den Himālaya
Door dr. Hermann Goetz
VER achter de blauwe bergen liggen de wonderlanden der sage, waar reeds lang
verdwenen levensvormen nog geheimzinnig voortleven. Overal op de wereld zijn
afgelegen bergdalen een toevluchtsoord geweest voor een uitstervende kultuur, in
den Balkan en in Armenië, in den Atlas en in Abessinië, in Nieuw-Mexico en
Guatemala, in den Kaukasus en in den Pamir, in Tibet en den Himālaya. Evenals
op het eiland Bali in het verre Indonesië is in de woeste dalen van den Himālaya
nog veel van een verleden bewaard gebleven, dat in de overige streken van Indië
reeds lang voor het heden heeft moeten wijken. Nog is Bhoetan afgesloten, het
moeilijk toegankelijke Nepal is beroemd; veel minder bekend, maar buitengewoon
interessant is Chamba, de Hindoe-staat in Britsch-Indië, die het diepst in den
Himālaya ligt.
Niet dat dit kleine vorstendom geheel van de rest der wereld is afgesloten. Oude
verkeerswegen loopen van de vlakte over het Kangra-dal omhoog naar Chamba
langs de rivier de Ravi, of over eenige niet al te moeilijke passen. Deze loopen
echter door geweldige sparren- en cederwouden, en nog dieper in het gebergte
worden de wegen in de wilde eenzame bergdalen te halsbrekend om meer dan een
matig verkeer en zeldzame oorlogsinvallen, zooals die van de Dogra's onder Zorāwar
Singh, aan te moedigen. Zoo zijn steeds nieuwe kultuurvormen naar Chamba
gekomen, maar deze hebben het vroegere leven nooit kunnen verstoren of
verdringen; slechts kunnen verrijken. Dit is zelfs in onze eeuw van het verkeer wel
zeer opvallend. Terwijl tegenwoordig de ‘lorrie’, dat mengsel van autobus en
vrachtwagen, overal het platteland meer en meer met de spoorwegen verbindt,
terwijl men zelfs nog in Pathankot, het eindstation op den weg naar Chamba, een
goede honderd van dergelijke auto's kan tellen, kent zelfs de hoofdstad van Chamba
nog geen autoverkeer. Tot aan het ‘Hill-station’ Dalhousie gaat wel een behoorlijk
vrachtverkeer, maar hoofdzakelijk dient het voor de behoeften van de naburige
Engelsche zomergarnizoensplaats Balum. Het is een autotocht van vier uur langs
tallooze groote bochten door een gebroken bergland, nu eens van Italiaansche
schoonheid, dan weer van de ontzaglijke woestheid van Nieuw-Mexico, met
boomcactussen en rotszuilen aan den rand van diepe afgronden. Wanneer men de
hoogte nadert, begint een licht bruinachtig dennenbosch, dat eerst bij Dalhousie
door reusachtige ceders en sparren wordt afgewisseld. Daardoor voeren slechts
ruiterpaden: wel het mooist is de
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zomerweg langs het bergmeer van Khajiār, met zijn oude tempeltje van den
slangendemon Khaji, in welks houtarchitectuur uit de zeventiende eeuw de traditie
der middeleeuwen nog voortleeft. Daalt men den tweeden reisdag weer van
Dalhousie af naar het dal van de Ravi, dan ziet men diep beneden zich in de
middagzon Chamba liggen in een kleine vruchtbare vlakte op de helling van den
berg Shah-Madar boven het enge dal van de bruisende rivier. In de verte schitteren
tusschen zware witte wolken de sneeuwvelden van den Himālaya.
Ook hier is de moderne beschaving doorgedrongen, zij het in geringe mate. Een
ijzeren hangbrug overspant de rivier; een klein krachtstation levert den stroom voor
de verlichting der stad en de ijsfabrikatie; de Schotsche zending beheert een kleine
kerk, een ziekenhuis en een paar scholen; er is zelfs één Indische zaak die
Engelsche waren levert, en het spreekt van zelf dat de Raja trotsch is op de
Europeesche inrichting van zijn paleis.
Iets dieper is de Mohammedaansche invloed doorgedrongen. Sinds keizer Akbar
den laatsten Soeri-sultan Sikandar in deze bergen vervolgde, hadden ook hier de
kleine Raja's de oppermacht van den Groot-Mogol moeten erkennen. Wel hadden
in de zeventiende eeuw de Raja's van Noerpoer in groote gunst gestaan aan het
keizerlijk hof, tot ze in opstand kwamen en met de hulp van Prithvi Singh van Chamba
weder onderworpen werden. Maar van dit alles is in Chamba zelf niets meer te
bespeuren, misschien tengevolge van den brand der stad bij den val van Raja Oedai
Singh. Pas toen in de achttiende eeuw de kultuur der Groot-Mogols aan de
verschillende Rajpoetsche hoven een zelfstandig bestaan verwierf en zich aan den
geest der Hindoes aanpaste, kreeg zij ook vasten voet in Chamba. Vooral de Raja's
Ghamand Chand en Sansâr Chand waren het, die in de tweede helft der achttiende
eeuw van Kangra uit een federatie van bergstaatjes oprichtten, waarbinnen kunst
en weelde een zeldzame hoogte bereikten, dank zij den rijkdom dien de handel door de anarchie in de Panjâb naar de bergen verdrongen - aanbracht. Chamba
had gedurende de regeering van de Raja's Oemed Singh, Raj Singh en Jit Singh
haar deel in dezen bloei, en de sporen daarvan zijn nog overal in de hoofdstad te
zien.
Nog verheft zich tegen de berghelling een oude burcht op een hoogen onderbouw,
gelijkend op de kasteelen die men op de miniaturen van dien tijd ziet. Inderdaad
vertoont hij hetzelfde type als het bekende paleis van Oedaipoer in Rajpoetana,
maar in eenvoudiger vorm. Galereien van twee verdiepingen omsluiten den
binnenhof, het dak is nagenoeg plat en drie achthoekige torens versterken den
voorgevel. Maar de balkons zijn afgebroken en slechts twee erkers, rustend op
bonte lotusconsoles en versierd met rijk bewerkte vensters, aan den zuidoostkant
naast de poort, verraden nog de voormalige pracht. Heden ten dage is dit vervallen
gebouw een verwaarloosd annex van den Rang-Mahal, een vrij modern en niet zeer
fraai paleis, en dient tot woning voor de oudere vrouwen van het vorstenhuis. Volgens
de overlevering is deze
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burcht door Raja Oemed Singh (1748-1764) gebouwd. Op dezen vorst zou ook
teruggaan het oudste deel (Khandchandi) van het huidige paleis gelegen boven het
Polo-veld en nabij het erf van den hoofdtempel der stad. Dit gebouw van twee
verdiepingen, dat eveneens om een vierkant binnenplein is opgetrokken, doet
tegenwoordig als magazijn dienst en moet nog oude fresco's bevatten.

Deze traditie uit den lateren tijd der Rajpoeten, die zich ontwikkeld heeft uit de
achttiende-eeuwsche architectuur der Groot-Mogols, is overal in de houtarchitectuur
der stad waar te nemen. De zuilen en bogen der vensters en hallen der meeste
oudere huizen zijn onmiddellijk voortgekomen uit de kunst van Shāhjahān en verwant
aan de bouwvormen van Dig en Jodhpoer. Toch hebben de huizen de oude
rechthoekige Hindoedeur bewaard, met een dekoratief Ganešabeeld in den stijl der
achttiende eeuw boven den ingang en met bloemvormig houtsnijwerk aan de beide
zijden. Het benedeneinde der
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deurposten, dat in de oude tempels met de beeltenissen van twee riviergodinnen
versierd was, vertoont dikwijls twee mannenfiguren in de dracht van het begin der
achttiende eeuw. Overigens is plastiek van deze soort zeldzaam. Slechts één
pyramide-vormigen steenblok, versierd met de beelden van vier godheden in reliëf,
heb ik kunnen ontdekken op den weg naar den tempel van de godin Vajrešvarī. In
den binnenhof van het groote tempelerf ziet men bovendien een paar leeuwen- en
olifantenconsoles.
Talrijker zijn de miniaturen, waarvan het Bhoeri-Singh museum een groot aantal
bezit, terwijl de meeste particuliere verzamelingen aan handelaars verkwanseld of
wel aan de branden der laatste jaren ten prooi gevallen zijn. Een paar exemplaren
zijn een halve eeuw geleden door den onderzoekingsreiziger von Ujvalvy naar het
Louvre gebracht. Enkele zijn portretten van verscheidene Raja's, vanaf Prithvi Singh
uit de zeventiende eeuw tot aan Charhat Singh, den laatsten vorst vóór het tijdperk
der Engelsche overheersching, maar de meeste zijn religieuze onderwerpen, nl.
episoden uit het Rāmāyana, Chandi-Māhātmya en Bhāgavata-Poerāna. Alle trappen
van stijlontwikkeling zijn te volgen; van de weinig expressionistische figuren op
vuurrooden en gelen achtergrond der vroegere schilderkunst (begin der achttiende
eeuw) af, tot den klassieken Kangra-stijl van ongeveer 1760-1820, met zijn
zwierig-muzikale teekening, zijn schitterende kleurenschakeering en zijn bekoorlijke
romantiek en tenslotte tot den decadenten stijl van Charhat Singh, grof en dof,
1)
gekenmerkt door een half-naturalistische plompheid. Ook de Kothi van de oude
hoofdstad Brahmor heeft fresco's bewaard. In en naast de hoofdpoort van het groote
tempelerf tegenover den tempel van Lakshmi-Nārāyana, zijn nog enkele andere in
zeer goeden Kangra-stijl bewaard gebleven, die Rāma en Sītā, Siva en Pārvatī,
Ardhanarīśvara, den doodsgod Yama, de Devī in een tempel voorstellen. Ook in
het brongebouw van de waterleiding van Rani Sarda (moeder en regentes van
Charhat Singh) uit het begin der vorige eeuw, kan men nog overblijfsels van fresco's
opmerken.
Van de kunstnijverheid van dezen tijd is helaas niet veel overgebleven, maar toch
bezit het museum naast wapens, zadels e.d. een verzameling doeken (Rūmāls)
met religieuze voorstellingen, in een vereenvoudigden vorm van denzelfden stijl
geborduurd, en waaiers met lakschilderingen van dezelfde soort.
Nog is deze hoofsche kunst niet uitgestorven. De schilderkunst wordt nog
beoefend, al ziet men slechts weinig goede stukken uit den laatsten tijd: b.v. aan
den tempel van de godin Chāmundā boven de stad. Rūmāls worden nog wel
geborduurd, en ook de deuren en vensters worden nog met houtsnijwerk versierd,
maar de gebezigde motieven veranderen nu snel. Ook de oude kleederdracht is
door nieuwe moden uit den Panjāb en Afghanistan verdrongen. De sieraden zijn
veelal fabriekswerk; maar toch krijgt men tijdens feesten nog prachtige kostuums
te zien, harmonisch ondanks de neusringen,

1)

Het regeeringsgebouw.
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die haast zoo groot als borden zijn. Buiten de residentie is van deze vreemde
aristocratische kunsttraditie niet veel meer te bespeuren; misschien nog in de Kothi
van de oude hoofdstad Brahmor, in den tempel van Khajiar enz. Buiten op het land
leven de middeleeuwen nog voort: de plaatselijke voortzetting der groote
Hindoe-beschaving.
Natuurlijk zijn de meeste oude tempels eveneens in de hoofdstad, of juister de
hoofdsteden, geconcentreerd. Want ouder nog dan het in de tiende eeuw gestichte
Chamba is het drie dagmarschen vanhier, aan een bronrivier van de Ravi gelegen,
Brahmor (Brahmapoera), in het einde der zevende eeuw door Raja Meroevarman
opgericht. Ondanks het feit dat gedurende de middeleeuwen Chamba langen tijd
van Kashmir afhankelijk was, is toch van een invloed der eigenaardige bouwkunst
van dat land slechts zeer weinig te bespeuren. De tempels zijn alle van het
torenachtige zoogenaamde Sikharatype van Noord-Indië, hoewel kleiner (dikwijls
slechts kapelletjes) en minder rijk aan beeldhouwwerk. Eenige hebben zelfs deze
vereenvoudigde vormen tot een simpel pyramidedak teruggebracht, terwijl de latere
gebouwen uit een cel in het midden van een open hal met een spits dak bestaan.
Slechts de vroegste tempels, zooals de tempel van Lakshmī-Nārāyana in Chamba,
die van Śakti Devī in Brahmor en de tempel van Lakshanā Devi in Brahmor, bezitten
versieringen in den vorm van gebeeldhouwde figuren, die met de bouwwerken der
vlakte vergeleken kunnen worden. Deze bevatten dan ook enkele ware juweelen
van Indische kunst; het zijn in de zevende eeuw gegoten bronzen beelden - eenig
in hun soort - die zóó lang de offergaven der vromen in ontvangst genomen hebben
en voor de handen der fanatieke Mohammedanen door de bergen behoed zijn.
Overigens hebben dikwijls bloemrozetten of dekoratief gestyleerde - of wel verkeerd
begrepen - dieren de oude beelden vervangen en vele godenbeelden vertoonen
een naïeve onbeholpenheid. Vele votiefzuilen verraden zelfs een geheel primitieven
boerenstijl, die desondanks, vanwege zijn verwantschap met de vroege
Rajpoetminiaturen - in onze musea zoozeer gezocht - interessant is en waarschijnlijk
uit de vijftiende tot zeventiende eeuw stamt.
Voorloopers van deze votiefzuilen moeten die bronreliëfs (‘fountain stones’)
geweest zijn, die men op vele plaatsen van het land gevonden heeft en waarvan
enkele thans in het Bhoeri Singh museum bewaard worden. Terwijl ze de achterzijde
van een waterspuwer boven een cistern of bronbekken bedekken, vertoonen zij
meestal afbeeldingen van godheden, mythologische voorstellingen en de oprichters
1)
met hun familie. Uit de begeleidende inscripties blijkt dat ze Rana's of baronnen,
vazallen der Raja's van Chamba, voorstellen. Van hun burchten is niets meer over;
dit vindt zijn verklaring

1)

Het best zou men deze wonderlijke archaïsche reliëffiguren kunnen vergelijken met het
beeldhouwwerk in de Zuid-indische ruïnen van Hampi, de hoofdstad van het Hindoerijk
Vijayanagar, dat in nauwe betrekking stond met de Portugeezen te Goa.
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in den hier te lande gebruikelijken bouwtrant, om vakwerk met losse steenen op te
vullen, hetgeen na de verweering van het hout ook niet de minste sporen achterlaat.
De bovengenoemde inscripties op cisternen worden door een reeks
schenkingsoorkonden op koperen platen aangevuld, die nu nog wel eens bij
processen geraadpleegd worden, daar ze het recht op grondbezit der oude
priesterfamilies vaststellen volgens oude schenkingen die door de vorsten uit lang
vervlogen eeuwen zijn gelast. Eén van de merkwaardigste resultaten, die het
epigraphisch onderzoek heeft opgeleverd, is zeker wel het bewijs dat de traditioneele,
tot de zesde eeuw teruggaande stamboom (Vamśāvalī) van den Raja van Chamba
geen vervalsching is, maar een in hoofdzaak betrouwbaar historisch document.
Hoeveel vorstenhuizen kunnen heden ten dage hun stamboom nog opvoeren tot
de dagen van den Byzantijnschen keizer Justinianus?
Het is de bijzondere verdienste van een Nederlandsch geleerde geweest deze
oude gedenkteekenen der Hindoes te onderzoeken en te ontcijferen. Gedurende
zes Indische zomers (1902-1908) heeft Dr. J. Ph. Vogel, thans hoogleeraar aan de
universiteit van Leiden en stichter van het Instituut Kern aldaar, Chamba onderzocht
en de resultaten van dat onderzoek in zijn: ‘Antiquities of Chamba State’, in den
voortreffelijken catalogus van het Bhoeri Singhmuseum en in een reeks historische
opstellen vastgelegd. Hoewel de oudheden van Chamba het eerst zijn opgemerkt
door Sir Alexander Cunningham, is toch de blootlegging van de geschiedenis van
dezen afgelegen bergstaat het werk van Professor Vogel en den Schotschen
1)
zendeling-arts Dr. John Hutchison.
Achter deze Hindoe-beschaving echter doemen nog andere fabelachtige werelden
op. Vrijwel overal kunnen we vaststellen dat het pantheïsme der Hindoes een oudere
wereld van natuurgoden verdrongen heeft. Niet alleen speelt overal de oude,
dreigende, menschenlevens eischende berggodin (Pārvatī) en heerscheres over
de wilde dieren, de Doergā-Devī, een machtige rol: daarnaast staan vooral de
Nāga's, de geesten van het water en de onderwereld, die zich reeds vele eeuwen
vóór het begin van onze jaartelling in het Indische heldendicht, zoowel als in de
Boeddhistische litteratuur, als een door nieuwe hemelgoden onderdrukte wereld
van hoogere wezens voordoen. Maar in den Himālaya zíjn zij het nog, tot wie het
2)
volk zich met voorliefde wendt.
En achter dit alles leeft, door geen tijd begrensd, het herdersvolk der Gaddis in
zijn simpele vilten kleedij, jaar in jaar uit met het seizoen mede zijn kudden uit de
vlakte naar de dalen van het hooggebergte en weer terug drijvend; door geen tijd
begrensd evenals de eeuwige toppen van den Himālaya.

1)
2)

Deze is onlangs op 88-jarigen leeftijd overleden.
Vgl. J. Ph. Vogel, Indian Serpent-lore or the Nāgas in Hindu legend and art, London 1926.
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Maria Laach
Door Helene Muller Massis
DIEP in een krans van beboschte bergen ligt een groot meer; uit 's aardrijks
geheimzinnige diepten wordt het door kristalheldere bronnen gevoed. Aan zijn
oevers rijst een trotsch gebouw met vele torens en ver in den omtrek weerklinken
de bronzen stemmen van machtige klokken. Als de maan het meer zacht doet
glanzen of als de zonnestralen de morgennevels doen opklaren, ligt daar dit werk
van menschenhanden onwezenlijk als een visioen; onvergetelijk schoon, zij het dat
de bloesem der vruchtboomen teer wit en rose afsteekt tegen de forsche, grauwe
muren, of dat de herfst den achtergrond der bosschen in gloed zet.
Welk een rijkdom aan middeleeuwsche kultuur heeft zich opgehoopt aan de oevers
en in het stroomgebied van den Rijn, deze ‘alte Pfaffengasse!’ Men denke alleen
maar aan de heerlijke romaansche domkerken, onder welke die aan den midden-Rijn
een zoo voorname plaats innemen. En onder deze is zeker wel in de Laacher
Munsterkerk het ideaal van de romaansche kerkelijke bouwkunst verwezenlijkt: het
ideaal van een op kunst- en geloofsgebied hoogstaanden tijd. Bovendien moest
hier het omringende, prachtige landschap met zijn hier grootsche, daar liefelijke
elementen de bouwmeesters inspireeren; werd hier niet aan de schepping hunner
handen een omlijsting en een achtergrond ten deel, zoo schoon, dat men de weerga
op de geheele wereld welhaast tevergeefs zal zoeken. Ver van het rumoer der
wereld ontwikkelde zich hier in de stilte der ongerepte bosschen de romaansche
stijl tot vollen bloei en bracht als rijpste en schoonste vrucht voort: de kerk ter eere
van Maria.
Honderdveertig jaar lang werd aan de kerk gebouwd; in de vroegromaansche
periode werd de bouw begonnen, in de hoogromaansche periode volvoerd en ten
slotte voegde de laatste bloeiperiode de prachtige voorgalerij aan den bouw toe,
een bouwdetail, dat benoorden de Alpen in dezen vorm nergens anders wordt
aangetroffen.
Door geweldige natuurkrachten is het landschap gevormd. Vulkanen zijn zijne bergen
(de Krufter Ofen, Veitskopf e.a.) en ook het meer is door vulkanische uitbarstingen
ontstaan, waardoor talrijke bronnen vrij kwamen, die het bekken met glashelder
water vulden. Eenige eeuwen nadat het ontstaan eener rijke flora en fauna de eerste
primitieve bewoners had aangelokt, (resten van boomstambootjes werden in den
Z.-.O. oever gevonden) kwamen de Romeinen zich hier vestigen. Aan hun
aanwezigheid herinnert de naam Laach (lacus). Zij bouwden landhuizen en
verbonden het stille meer door
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een weg met den grooten heerweg, die over Mayen liep. Na de Romeinen kwamen
de Franken. Zij versterkten zich in weerbare burchten, wier bestaan door de vondst
van 2 m dikke fundamentmuren en uit overlevering in eenige geografische
benamingen is vastgesteld. Als eerste vertegenwoordiger van de Duitsche
ridderschap (en hiermee begint de eigenlijke geschiedenis van Maria Laach) vinden
we Paltsgraaf Heinrich II als ‘graaf van Laach’ in oorkonden genoemd. Hij huwde
in 1085 met Adelheid van Orlamünde. Toen hun huwelijk kinderloos bleef, besloten
zij hunne mooie bezittingen aan de eer der Moeder Gods te wijden en hier een
Benedictijner klooster te stichten. Helaas is de stichtingsoorkonde niet bewaard
gebleven, maar een betrouwbaar bericht bezitten we in het ‘Diplom’ van koning
Konrad III van 1138. Hij schrijft: ‘Von der Liebe zu Gott entflammt, stiftet Pfalzgraf
Heinrich ein Gotteshaus zu Ehren der allerseligsten und reinsten Jungfrau Maria
auf seinem Erbgut am See.’ Dit gebeurde in het jaar 1093.
De eerste monniken lieten de stichters komen uit het klooster St. Maximin bij Trier.
Deze abdij was destijds een middelpunt van geestelijk leven. De monniken waren
ontwikkeld en van liefde voor de kunst bezield. Tezamen met vreemde metselaars
en bouwlieden en geholpen door de omwonende onderdanen van den paltsgraaf
gingen zij met koortsachtigen ijver aan den arbeid. Niet alleen de woongebouwen
voor de kloosterbroeders, maar ook de geheele kerk werden tegelijk op touw gezet.
Dit kan men nagaan aan het gebruik van dezelfde bouwstof over de geheele linie,
n.l. de gele Laacher tufsteen. Voor de onderdeelen (zuilvoeten, lisenen, pijlers, e.d.)
werd in de geologisch zoo rijk voorziene omgeving materiaal in overvloed gevonden:
basaltlava, zandsteen. Daarnaast werd nog vreemd materiaal gebruikt als roode
en grijze zandsteen, en witte kalksteen om het in de vroege middeleeuwen zoo
geliefde kleurige aspect te bereiken. (Lorsch, Trier).
De bouw van het klooster en de kerk was in de eerste twee jaren reeds goed
gevorderd, toen paltsgraaf Heinrich in 1095 overleed. De Laacher monniken
bereidden zijn stoffelijk overschot een eereplaats in den kruisgang van het klooster.
Op zijn sterfbed had Heinrich zijn stiefzoon Siegfried tot erfgenaam benoemd en
hem de verplichting opgelegd, den bouw van het klooster te voltooien.
Echter was Siegfried nog minderjarig en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van het groote werk rust nu feitelijk op Adelheid. Dat zij zich met groote
edelmoedigheid en energie daaraan gewijd heeft, is van het grootste gewicht geweest
voor het verdere lot van Maria Laach. ‘Nach dem Tode ihres Gemahls’ schrijft Konrad
III, ‘liess sie in Gegenwart vieler Zeugen die fromme Stiftung erneuern um dadurch
ihrem Fortbestande grössere Sicherheit zu verleihen.’
Haar persoonlijkheid is door de eeuwen heen tot ons gekomen als van eene
vrouw met zeer kunstzinnigen aanleg, met een goed verstand en diep religieus

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

XVII

MARIA LAACH

- LIGGING VAN HET NOORDOOSTEN EN OOSTEN GEZIEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

XVIII

MARIA LAACH

- GEZICHT VAN HET NOORDWESTEN OP HET KOOR

HET PARADIJS

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

81
gevoel. Haar portretzegel toont ons haar in een voor dien tijd tamelijk ongewone
opvatting. Terwijl de middeleeuwsche zegels de personen meestal streng frontaal
en onpersoonlijk afbeelden, toont ons dat van Adelheid een geheel ander beeld. Zij
is in profiel genomen, het bovenlichaam in een rijk gedrapeerd gewaad gehuld. In
de rechterhand houdt zij een boek, waarin zij leest, in de linker een soort scepter.
Het zegel geldt als het schoonste uit de middeleeuwen (in het staatsarchief in
Wiesbaden). In het jaar 1100 overleed Adelheid op reis naar Rome. Met haar dood
kan de eerste bouwperiode als afgesloten beschouwd worden. Dank zij de
nasporingen o.a. van den hoogbegaafden Laacher monnik Dr. Adalbert Schippers
is het gelukt, vast te stellen, wat in deze periode tot stand kwam. Het oorspronkelijke
plan van paltsgraaf Heinrich, n.l. om het geheele gebouw gelijkelijk op te trekken,
liet men vallen. De muren waren reeds tot op 3½ m hoogte gevorderd. Men besloot
nu op aanraden van Adelheid eerst het dwarsschip op te trekken, ten einde dit
voorloopig als kerk te kunnen gebruiken. De Zuidelijke vleugel was, doordat hier
het klooster aangebouwd was, reeds tot 7 m hoogte gevorderd. De gele Laacher
tufsteen geeft ook hier weer aanwijzing; in beide beuken is hij onvermengd met
ander gesteente tot aan de bovenste ramen te volgen. Men schijnt het dwarsschip
voorloopig met hout te hebben afgedekt en als noodkerk in gebruik genomen. Daar
ook de achthoekige vieringstoren tot aan het fries uit on vermengden, gelen tufsteen
bestaat, vermoedt men, dat ook tegelijk tot den bouw van dezen toren werd
overgegaan. Immers kon men berekenen, nog tientallen van jaren te zullen
doorbouwen en had toch voor de klokken een toren noodig. De bouw van een
dergelijken toren was bovendien omstreeks 1100 geen nieuw experiment meer;
reeds werd in de dom van Spiers een achthoekige koepel geconstrueerd. Behalve
aan het gebruik van de gele tuf is ook aan ander materiaal het resultaat dezer eerste
bouwperiode na te gaan. In allerlei onderdeden wisselt men lagen wit kalksteen met
blauwe lava af, of zooals b.v. boven het N.W. ingangsportaal, rooden zandsteen
met witten kalksteen, in ruiten aangebracht. Dit streven naar kleurigheid is typisch
voor de oudste deelen der kerk en treedt in lateren tijd niet meer zoo sterk op den
voorgrond. Typisch is ook een ander feit, dat aan vele bouwwerken uit de
middeleeuwen te constateeren is, n.l. het bevoordeelen van den zuidelijken vleugel
boven den noordelijken. Dit was wel als attentie voor de bewoners van het klooster
bedoeld, dat naar de zuidzijde ligt; de versiering is naar deze zijde veel rijker. Hier
zijn het dikwijls motieven aan de italiaansche sierkunst ontleend, die deze
bouwperiode kenmerken. De steenhouwer moet een bereisd man geweest zijn,
begaafd met een levendig talent. De kapiteelen der zuilen geven daar blijk van, de
profielen der kampers en de zuilenvoeten; vooral ook de versiering van de ramen,
die omstreeks dien tijd vrijwel ongeëvenaard is. Het rijkste van deze vensters is het
zoogenaamde baldakijnvenster, waarbij de rondboog nog eens door een baldakijn-
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achtig bouwsel wordt afgedekt. De zuilen rusten op leeuwen, zooals we dat in Italië
zoo veelvuldig zien. Ook de vijfhoekige steunpilaren aan weerszijden van de
oostelijke abside komen in Italië dikwijls voor, terwijl ze in Duitschland zeldzaam
zijn. De invloed van italiaansche kunstenaars komt hier duidelijk aan het licht. Dit
is geenszins als uitzondering te beschouwen; over het algemeen ontwikkelt zich in
Duitschland de stijl dank zij de inspiratie, die vanaf het Westen doordrong. Z.-Frankrijk
en Italië waren de bevruchtende elementen. Men vergete ook niet, dat Frankrijk in
de middeleeuwen ongeveer een eeuw in ontwikkeling bij Duitschland voor was!
De vroegtijdige dood van de stichters bracht zware zorgen over Maria Laach.
Siegfried, de erfgenaam, was meerderjarig geworden. Hij verwaarloosde zijn plichten
op een schandelijke manier en stelde geen belang in den bouw. Zelfs gaat hij zoo
ver, dat hij het klooster zijn bezittingen bij Bendorf ontneemt, om die aan den Keizer
te geven. Voor Maria Laach beteekende dit een zoo ernstige derving van inkomsten,
dat de bouw niet voortgezet kon worden. Bovendien laat Siegfried het Laacher
prioraat onder de 1083 gegrondveste abdij van Afflighem zetten, waardoor hij aan
Laach de mogelijkheid ontneemt, zich tot een zelfstandige abdij te verheffen, zooals
dat toch in de bedoeling der stichters gelegen had. De omstandigheden wilden het
echter anders. De politieke toestand in die dagen, die verre van rustig en duidelijk
was, leidde tot een opstand van de ontevreden vorsten tegen den Keizer (Heinrich
V). In den strijd nabij Quedlinburg werd Siegfried zwaar gewond; hij stierf den 9
Maart 1113.
De onafhankelijkheid van Afflighem was geen voorspoedige tijd voor de Laacher
stichting al schijnt men aan de klooster gebouwen wel verder gewerkt te hebben.
De abt van Afflighem zond kort na na 1113 van zijn eigen monniken eenige
versterking naar Laach, waaronder enkele geschiedschrijvers van naam, maar de
bouw van de kerk stond vrijwel stil, daar de abt den bouw van een eigen kerk ter
hand nam. Doch gelukkig brengen de nu volgende jaren verbetering in den toestand.
Omstreeks 1130 komen edelmoedige schenkingen van den adel uit den omtrek den
verderen bouw ten goede. De stichting van het ridderpaar Johann en Mathilde von
Ebernach (aan de Moezel) maakte den bouw van het Westkoor mogelijk. De
toenmalige abt Gilbert heeft dit feit aan de vergetelheid ontrukt, door het in een
steen te doen beitelen, welke voor het St. Maartens altaar werd neergelegd: ‘Im
Namen der heiligsten und ungeteilten Dreieinigkeit. Ich Gilbert, Abt von Laach, tue
kund allen Gläubigen, dass Johannes und seine Frau Mathilde ihr Besitztum, das
sie in Ebernach und Valwig besassen, Gott und Maria zu ewigen Besitz übergeben
haben. Sie erbauten hier den Chor und Altar und verordneten, dass sowohl das
Licht als die Messen für die Verstorbenen von ihrer Stiftung bestritten würden.’
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Het tijdverschil tusschen den bouw van dwarsschip en Westkoor is vooral aan de
siervormen duidelijk waar te nemen. De oudere vensters zijn smaller, de omlijsting
is tamelijk zwaar, eigenlijk meer voor een ingang dan voor een raam geschikt, terwijl
bij de nieuwere een fijnere, vloeiender behandeling is toegepast. Toch is er eenheid
door overeenstemming van de toegepaste motieven: lijsten, ronde staven en de
afwisselende kleur der steenen. De krocht, die waarschijnlijk door geldgebrek tot
dusver niet was afgedekt, wordt nu ook voltooid en bij de inwijding van de kerk, die
volgens het ‘Laacher Messbuch’ uit het eind der 12de eeuw op 24 Augustus 1156
plaats vond, waren het middenschip, het zijschip, het westkoor en de crypt voltooid.
Het oostkoor was nog niet afgebouwd, doch ook hier grijpt een helpende hand in.
Het is weer eene vrouw, gravin Hedwig von Are, die in het nabijgelegen Nickenich
een burcht bewoonde, die hier als weldoenster optreedt. Zij was het kooster
welgezind en had belangstelling voor den bouw. Een der Laacher monniken heeft
in een geschrift verhaald, hoe Hedwig von Are eens in gezelschap van twee
edellieden Laach bezocht. De beide mannen waren met het klooster en de geheele
omgeving zoo ingenomen, dat zij besloten tot de orde toe te treden!
De bouw van het oostkoor viel in het derde kwart van de 12de eeuw; eveneens
werden de beide oostelijke torens opgetrokken. Door hun slank model en
overeenkomende driedeelige vensters vormen zij met den vieringstoren een mooi
geheel. Evenals in Spiers steken zij boven den breeden vieringstoren uit, hetgeen
een gevarieerd en schilderachtig effect maakt.
Door de voltooiing van het Oostkoor was de kerk nu ook inwendig afgesloten. De
gewelven zijn in dit gedeelte technisch anders en beter uitgevoerd dan in de overige
deelen, zoodat men mag aannemen, dat deze reeds vóór de inwijding der kerk, dus
voor 1156 gemaakt waren. Het zal nog een vijftig jaar duren, voor de grootsche
kathedraal in zijn huidige uitwendige gedaante voltooid is. Het is weer na eene korte
onderbreking dat men gedurende de laatromaansche periode, ongeveer vanaf 1180,
de voltooiing der westelijke torens ter hand neemt. De architectonische vormen
dezer torens zijn van groote schoonheid. Naar boven toe vermeerdert en verlevendigt
zich de versiering. De vensters, die in diepe nissen liggen, en omlijst worden door
drie trapsgewijze inspringende bogen, schijnen de zwaarte van de steenmassa der
muren op te heffen. Door het gebruik van donkere lava tegenover de lichte tufsteen
is de indeeling van het geheel overzichtelijk en duidelijk. Een grootschen indruk
maakt de groep dezer torens tezamen met den machtigen hoofdtoren. Deze rond,
gene op vierhoekigen grondslag stijgen zij op van de rustige massa der ondoorbroken
muren tot de bewogen licht- en schaduwcontrasten der open zuilenhallen. Zonder
voorbeeld en zonder navolging staat de middentoren voor onze oogen. De
groepeering van de massa, een bijzondere glorie van den overgangstijd in het
Rijnland, viert hier haar hoogsten
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triomf. Prachtig is het trapsgewijze omhoogstijgen van den toren vanuit de forsche
zwaarte van het dwarsschip, eerst tot den schilderachtigen zuilenomgang en dan
tot de eigenlijke hoogte van den toren. De westelijke gevel moet een indruk van
ontoegankelijke, archaische monumentaliteit gemaakt hebben! Later is de ernst
daarvan aanmerkelijk verminderd door de voorhal, die een twintigtal jaren later
daaraan werd toegevoegd.
Het model van een dergelijke voorhal werd in de middeleeuwen tegelijk met de
basilikavorm uit de oud-chistelijke architectuur overgenomen. Niet alleen bij groote
kloosters, ook bij eenvoudige dorpskerken vond men vaak dergelijke voorhallen,
die bij de verdeeling van aalmoezen, bij gildensamenkomsten, bij inzameling van
belasting enz. dienst moesten doen. De vorm dezer voorhallen was zeer verschillend;
in de gedaante van een dubbelen zuilengang als in Maria Laach komen er ten
noorden der Alpen geen meer voor. De Grieksche benaming van ‘Paradijs’ (tuin) is
naar aanleiding van de beplanting van den binnenhof ontstaan.
De vorm van de voorhal, die in het oorspronkelijke bouwplan niet was opgenomen,
vloeide voort uit de noodzakelijkheid, het Westkoor vrij te laten en de drie onderste
ramen van de abside niet dicht te bouwen. De kunstenaar, die de uitvoering ter
hand nam, nam als zijn voorbeeld de zuilenomgang van den Westtoren en deelde
op dezelfde wijze de groepen zuilen door pijlers in. De gepolijste marmeren zuiltjes
met hun fraaie bladkapiteelen paarsgewijze tezamen gevoegd dragen op één
gezamenlijke dekplaat als 't ware spelend de forsche welving der dikke muren. In
de kleur is men weer op afwisseling bedacht; zwart en blauw marmer wisselt af voor
de zuiltjes, terwijl de kapiteelen uit zandsteen zijn en de dekplaten uit groenachtige
lava. Wandelt men in den schaduwrijken gang, dan valt de blik door een klein bosch
van zuiltjes nu eens in de zonnige binnenhof, dan weer in de donkere diepte van
den tegenoverliggenden vleugel. Bij iederen pas wisselen de contrastrijke effecten.
In groote trekken herinnert de voorhal aan de reeds algemeen gebruikelijke
kruisgangen, echter slechts tot de hoogte der kampers. Vindt men elders meestal
het bovengedeelte der muren door maatwerk doorbroken, hier vormt een zware,
dichte muur een scherpe tegenstelling met de sierlijke arkaden daaronder. In
materiaal en versiering is hier een zoo plotselinge, opvallende vereenvoudiging
toegepast, dat men tot niets anders dan tot geldgebrek kan concludeeren. Links
van den hoofdingang is, waarschijnlijk als proef, de wand door één enkele vierpas
doorbroken. In den zuilengang zelf ontplooit zich een bloeiende rijkdom aan
ornament. Het mooiste beeldhouwwerk vinden we aan de kapiteelen der drie
portalen. Van de beide kerkportalen is weer het Zuidelijke tegenover het Noordelijke
bevoordeeld. Aan de kapiteelen der linkerzijde vinden wij een prachtig fries van
bladwerk, waartusschen duiven zitten, die door draken vervolgd of gedood worden.
We hebben hier zeker te doen met de symbolische voorstelling van den strijd
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tusschen de geloovigen en de duivelsche machten. In de afbeelding van de naakte
vrouw en den draak met menschenhoofd heeft de kunstenaar waarschijnlijk Eva,
in het paradijs en de sprekende slang bedoeld.
Van buitengewonen rijkdom is de versiering van den ingang van de voorhal, Hier
werd in den baroktijd de rondboog vernieuwd, waardoor de harmonie tusschen
onder- en bovenbouw, door den eerdergenoemden bezuinigingsmaatregel reeds
geschaad, nog meer werd verbroken. Immers staat nu de tweede met bladwerk
versierde boog niet op de betref fende zuil. Deze omstandigheid valt echter in den
doorkijk niet zeer op en is niet in staat door critisch overleg het genot te verstoren,
dat de beschouwing van dit wonderschoone geheel iederen vriend van architectuur
zal bieden. Bovendien is het duidelijk, dat hier van geen fout in de constructie sprake
is, doch slechts van eene door den dwang der omstandigheden ontstane
onregelmatigheid. Bij de sculpturen ter linkerzijde van den ingang treft ons de
voorstelling van twee kentauren, die elkaar in verwoeden strijd omvatten. Het
bovenlichaam is ontbloot en toont de spanning der spieren in den strijd. Daarnaast,
mooi symmetrisch in de buiging van een rank gevlijd, zit vol leedvermaak de
aanstichter van het gevecht, een duiveltje met een schriftrol in de hand en schrijft
de ‘peccata populi’ op. De tegenovergestelde hoek wordt gevormd door een
springend ree, dat plotseling den kop omdraait naar den wolf, die het vervolgt.
Krachtig en plastisch omgeven ranken met weinig bladen de figuren, die ze duidelijk
omlijsten, zonder er mede tot een onoverzichtelijk geheel te worden. Hierin staat
deze groep tegenover de sculpturen ter rechterzijde van den ingang, waar bladwerk
en figuren zóó dooreengevlochten zijn, dat ze een onontwarbaar geheel vormen.
Ginds de weergave der werkelijkheid, hier een fantastische droom!
Overzien wij de ornamentiek van de voorhal in haar geheel, zoo vinden wij een
nieuwen, frisschen kijk op de natuur, die zich uit in de levendige voorstelling; van
figuren en planten; een grooter gebruik wordt gemaakt van de toepassing van
mensch- en dierfiguren: men vindt vogels, draken met lange halzen, wolven en
leeuwen. Men heeft hierin den invloed te zien van het naturalisme van de vroege
gothiek, die via de Fransche cathedralen zijn invloed op het Rijnland deed gelden,
al bleef ook de laat-romaansche bouwkunst aan den Rijn hare zelfstandigheid
bewaren.
Andernach en Laach nemen op het gebied der bouw-plastiek een bijzondere
plaats in. Waarschijnlijk stonden de uitvoerende kunstenaars onder één leidende
hand. De rijkdom aan motieven, de bewonderenswaardige uitdrukking in de beweging
bij menschen, dieren en planten verschaffen deze werken de allereerste plaats
onder de Rijnlandsche beeldhouwkunst uit het begin der 13de eeuw.
Zoo is dan niettegenstaande de atwisseling van voorspoed en tegenslag
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volgens één opgezet plan de kerk gegroeid tot een geheel: de longitudinaalbouw
met dubbelkoor met als gewelftype het kruisgewelf op vierkanten grondslag. Hiermee
hebben de stichter en zijne architecten de oude traditie der romaansche kerken in
de Rijnstreek gevolgd. De prachtig doorgevoerde verhoudingen maken, dat het
trotsche gebouw den indruk maakt van een organisch geheel. Terwijl bij andere
domkerken (Mainz, Spiers) het inwendige beeld door latere toevoeging van gewelven
of schilderingen dikwijls veranderd is, ligt het hier weer nagenoeg ongerept voor
ons als in de 12de eeuw. Bij het binnentreden door een der zijportalen overziet men
rechtuit het zijschip in de geheele lengte tot het op 55 m afstand gelegen altaar in
de zij-abside; schuin door de kerk gezien treft de verrassende doorkijk door de
geweldige pijlers, die in overeenstemming met hunne machtigheid in groote blokken
blauw basaltlava zijn uitgevoerd. Eerst bij het betreden van het middenschip
ontwikkelt zich de geweldige ruimtewerking van het gebouw. Naar het Oosten ligt
de eigenlijke kloosterkerk, waarvan het hoogaltaar op eene tooneelachtige door de
krypt gevormde verhevenheid het hoogtepunt vormt. Daarvóór het koor, waar de
monniken hun dagelijksche diensten uitoefenen. Het Westkoor, in twee verdiepingen
ingedeeld, is als de kerk der paltsgraven te beschouwen, de plaats, waar zij hun
particuliere godsdienstoefening konden houden zonder de aan bepaalde uren
gebonden liturgie te storen. Op hooge feestdagen konden zij, ongestoord door het
gedrang der geloovigen, vanaf de empore den dienst bijwonen. Bovendien was dit
gedeelte als begraafplaats bestemd. Doch niet alleen als klooster- en paltsgravenkerk
moest Maria Laach dienst doen, ook het landvolk vond in het ruime middenschip
plaats. Zoo ontstaat uit de samensmelting van deze drie elementen het zinnebeeld
der middeleeuwsche samenleving, die geestelijkheid, adel en volk omvat.
Het uitwendige treft door de monumentale groepeering, waarbij symmetrie zoowel
als contrast, veelzijdigheid zoowel als eenheid bereikt zijn. Maar terwijl in het Oosten
het zwaartepunt valt op de van de viering als stralen uitgaande machtige schepen,
op de drie absiden van het koor, waartegen de torens slechts als bekroning schijnen
te dienen, komt in het Westen aan de torens het hoofdaccent toe, terwijl schip en
koor een bescheidener plaats innemen, massief en gesloten. Rustig staat het
langgerekte middenschip tusschen deze beide bewogen groepen.
De kleurlievende middeleeuwen grijpen nog naar een laatste middel om de
afwisseling zoo groot mogelijk te maken! Ook door uitwendige beschildering wil men
ten slotte nog een levendige noot brengen in het reeds contrastrijke geheel, zij het
ook, dat hier, gezien de monumentale opvatting van het bouwwerk, de uitwerking
meer in de contrasteerende kleur van den steen dan in beschildering gezocht werd.
Half vergane resten van beschildering zijn teruggevonden. Bijv. was de kroonlijst
van den vieringstoren rood geverfd en aan het midden- en dwarsschip waren de
ruiten van het fries afwisselend
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donkerrood en wit geverfd. Werd aan de uiterlijke versiering van de kerk reeds
zooveel aandacht geschonken, hoeveel te meer zal men die niet in het inwendige
verwachten. Doch daar treft men slechts aan de profielen en kapiteelen in het
middenschip plastische versiering aan, waardoor de ernst van het interieur
ongestoord blijft. De groote muurvlakken zijn als aangewezen voor beschildering,
doch helaas zijn slechts weinig resten daarvan tot ons gekomen. Decoratieve
versiering vond men langs de ribben en de steunpunten in het noordelijk deel van
het zijschip, een patroon van bladen van rood en geel op een donkergrijzen
ondergrond. Van figuurlijke schildering zijn in het middenschip twee levensgroote
figuren voor het grootste deel goed bewaard gebleven. Waarschijnlijk zijn het stichters
van altaren, die hier voorgesteld zijn. Het is zeker te betreuren, dat de beschildering
van de kerk niet volgens één plan is doorgevoerd (zooals we dat bijv. in
Schwarzrheindorf zoo prachtig verwezenlijkt zien!) De architectonische schoonheid
van de kerk was dan nog meer tot haar recht gekomen. Doch toen na de voltooiing
van den bouw de vraag der inwendige inrichting zich voordeed, had de smaak van
den tijd zich ondertusschen veranderd. Onder den toenemenden invloed van de in
de 13de eeuw steeds meer opkomende vereering van de voorouders liet de
toenmalige abt wandtapijten vervaardigen, die de voornaamste stichters met hunne
geschenken afbeeldden. (Van deze tapijten zijn alleen de opschriften nog
overgebleven). Zij dienden niet alleen ter verfraaiing, maar brachten tevens den
monniken bij hunne gebeden hun weldoeners in herinnering. Waarschijnlijk is het
koor de plaats, waar de tapijten gehangen hebben. Dit wordt n.l. in het ‘Laacher
Privilegienbuch’ van Tilmann von Bonn plm. 1511 verteld: ‘Burggraf Heinrich, seine
Gemahlin Bertha und ihr Sohn Johannes waren mit ihrem Geschenk, einer silbernen
Vase und einem geldgefüllten Becher auf einem Teppich dargestellt, der nahe beim
Allerheiligsten hing.’ Een andere serie tapijten stelde gebeurtenissen uit de
kloostergeschiedenis voor. Deze werden na de inname van Coblenz (Juli 1632)
door een Franschen bevelvoerder naar Ehrenbreitstein gebracht en zijn nooit meer
teruggevonden. Door den bouw van het Paradijs werd de beschildering van de kerk
steeds meer uitgesteld, hoewel omstreeks dien tijd (ongeveer 1220)
muurschilderingen in het Rijnland en Westfalen nog veelvuldig werden toegepast.
Men denke aan de Keulsche kerken en aan Soest (Maria zur Höhe!) Hier in Laach
werden de schilders door de beeldbouwers vedrongen, waardoor de definitieve
voltooiing van de kerk er bij inschoot. Zelfs toen na de periode van economischen
nood in de laatste helft der 13de eeuw onder abt Theodorich von Lehmen weer
middelen voor de inwendige verfraaiing ten dienste stonden, vond men andere
dingen noodiger. Voor de vervaardiging van zilverwerk voor het monteeren van
reliquien werd veel geld uitgegeven en rechts en links van het hoofdaltaar kon de
intusschen zoo hoog ontwikkelde glasschilderkunst in twee hooge ramen haar
kleurenpracht ontplooien. Ter-
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wijl van al dit moois alleen de omlijstingen van de gothische ramen bewaard zijn
gebleven, bezitten wij in het graf van paltsgraaf Heinrich en het baldakijn, waaronder
dat geplaatst is, twee stukken, die volkomen gaaf tot ons gekomen zijn.
Het grafmonument maakt een raadselachtigen indruk door de merkwaardige
wanverhouding, waarin boven- en ondergedeelte tot elkaar staan. De horizontaal
verloopende dwergzuilenarkade onderbreekt absoluut de naar boven verloopende
lijn, die de beide deelen tesamen verbindt. Bovendien zijn de zuiltjes in vergelijk
met de zwaarte van den koepel veel te licht. Denkt men zich die zuilenreeks weg,
dan gaan alle lijnen harmonisch in elkaar over; de zuilen zetten zich in de ribben
van de overwelving voort. Het profiel verloopt eenigszins pyramideachtig; de zuilen
zijn 10 cm naar het midden gericht, waardoor een uit-elkaar-drukken door de
bovenbelasting vermeden werd. Door de annalen van Theodorich is men tot deze
oplossing van het raadsel gekomen. Het baldakijn heeft op het hoofdaltaar gestaan
en de zuilenreeks flankeerde het ter rechter- en linkerzijde. Het zal een
schilderachtigen indruk gemaakt hebben door de rijke licht- en schaduweffecten,
een indruk, dien men door beschildering nog trachtte te verhoogen. Een
kenschetsende anecdote uit deze tijd verhaalt, dat een vriend van abt Theodorich,
Kuno von Bürresheim, zijn paard en zijn lijfsieraden schonk, waardoor de helft van
de kosten daarvan bestreden konden worden. De vloer werd met een soort mozaiek
van grijze, witte en roode tegeltjes belegd; door de hooge gothische ramen viel een
warm, bont licht op het baldakijn. Toen in den baroktijd de heerschende smaak eene
andere richting insloeg en men een groote, vlakke achterwand achter het altaar
wenschte, werd (in 1795) het baldakijn van het Oost- naar het Westkoor verplaatst.
Tegelijk werd het graf van den stichter daarheen verlegd en het voormalig ciborium
tot grafkoepel veranderd.
Het gedenkteeken zelf is een sarkophaag, ongeveer 1.30 m hoog en 2.15 m lang.
Merkwaardig is, dat in tegenstelling tot de rest van het monument de figuur en de
dekplaat, waarop deze rust, van hout zijn, doch dit laat zich wel verklaren uit het
feit, dat hout zich beter laat beschilderen dan steen. De figuur van den stichter is
iets meer dan levensgroot uitgevoerd. Het rijk geplooide gewaad, door een
geribbelden gordel vastgehouden, is aan de randen met gouden boordsels versierd,
dat met nagemaakt kralenborduursel en gekleurde steenen bezet is. Aan den gordel
hangen behalve het lange zwaard, een jachtmes, een tafelmes en een leeren buidel.
Een zware mantel valt tot op de voeten neer, die, in fijne spitse schoenen gestoken,
op een leeuw en een draak rusten. In de rechterhand houdt de paltsgraaf het model
van de kerk. Bekijkt men de figuur nader uit een oogpunt van stijl, dan valt allereerst
het monumentale, statuaire op, dat den meesterwerken der Duitsche beeldhouwkunst
omtrent het midden der 13de eeuw eigen is. Ook het hoog-
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relief is karakteristiek voor dien tijd; hoog en statig welft zich de figuur boven de
tumba. Bij de modeleering zijn het meer de lijnen dan de vlakken, die het karakter
bepalen. Men zie bijv. de wijze, waarop de oogen uitgevoerd zijn. Ze zijn betrekkelijk
klein en zonder natuurlijkheid en uitdrukking. Welk een verschil met bijv. den
Bamberger ‘Reiter’. Daar heeft de oogappel in werkelijkheid een rond profiel; de
oogleden liggen als 't ware los daaroverheen; door de modeleering krijgt het oog
levendigheid, plastiek, beweging. Hiermede vergeleken valt het gezicht van den
paltsgraaf sterk tegen, want niet alleen wat de oogen, ook wat den mond en het
geheele hoofd betreft, kan men de vergelijking doorvoeren. Wat echter het vlakke
gelaat aan innerlijkheid ontbreekt, dat wordt door de lineair krachtig uitgesproken
profielen aangevuld: de krullen onder den dubbelen rand van den hoed, het laag
neerhangende, sterk gegolfde haar met de omgekrulde punten. En zoo is het verder
met de geheele figuur: hoe krachtig zijn niet de pijpachtige plooien van het gewaad
gevormd! In deze vereenvoudiging van de natuurlijke vormen ziet men de uiting
eener nieuwe kunstopvatting, die zich onder den invloed der opbloeiende mystiek
ongeveer sedert 1270 in Duitschland baan brak. Wat den meester betreft, zoo is
het vermoeden zeer gerechtvaardigd, dat deze tot de ‘Bauhütte’ behoorde, waarvan
omstreeks 1280 de meeste kunstenaars aan den Nederrijn deel uitmaakten, n.l. die
van het Keulsche domkoor. De met edelsteenen bezette boordsels van het gewaad,
(de typische ‘Kölner Borten’,zie Schnütgen museum, Keulen) het gezichtstype en
andere détails in de uitvoering geven daaromtrent duidelijke aanwijzingen.
Niettegenstaande velerlei vernieuwing is nog veel van de oorspronkelijke
beschildering overgebleven en niet in het minst daardoor behoort het Laacher
stichtergraf tot de interessantste exemplaren van de monumentale plastiek uit het
einde der 13de eeuw.
Het middeleeuwsche aspect van de kerk bleef tot het midden der 16de eeuw
bewaard. Toen begon de renaissance haar invloed te doen gelden. Door het
vergrooten der vensters en het aanbrengen van een laag witte stuc over de
verschillend getinte steen veranderde het stemmingsbeeld van het inwendige
aanzienlijk. Toch bracht eerst de baroktijd een meer ingrijpende verandering. Alle
ingebouwde onderdeden moesten wijken, om een vrijen doorkijk mogelijk te maken;
de koorgalerij werd afgebroken; het graf van den stichter naar het Westkoor verplaatst
en, zooals we zooeven gezien hebben, werd ook het ciborium van het hoofdaltaar
daarheen gebracht. In het Oostkoor kwam een groot barokaltaar te staan, waarvan
het onderste gedeelte thans de trots van de kerk van Kesseling vormt, terwijl we de
rijk gebeeldhouwde kansel in de kerk te Andernach terugvinden. Gelukkig bleef
echter bij al die verandering de architectuur in hoofdzaak onaangetast. De Fransche
revolutie en hare gevolgen zouden echter ingrijpende gevolgen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

90
hebben voor de abdij. Den 2den Augustus 1802 hief de republiek het klooster op
en nam zijne bezittingen in beslag. De kerkschat in 700 jaren tot een rijk bezit
gegroeid, werd naar alle windstreken verspreid. Negentig jaar duurde de vernedering
en vereenzaming van het schoone godshuis. In November 1892 kregen de
Benedictijners van de Beuroner kongregatie toestemming de oude standplaats van
hun orde weer te mogen betrekken en zij hebben met evenveel liefde als kunst
vaardigheid er aan gewerkt, de eerwaardige Munsterkerk in haar ouden glans te
doen herrijzen. Van het beroemde kunstklooster Beuron (aan de Donau,
Schwäbische Alb) kwamen de uitgelezen kunstenaars en handwerkers: schilders,
metaalbewerkers, etsers, teekenaars, beeldhouwers, houtsnijders, mozaiekwerkers,
kopergieters, enz. Onder hun handen ontstond het inwendige beeld van de abdijkerk,
zooals wij dat nu kennen en dat zooveel mogelijk bij de middeleeuwsche opvatting
aansluit. Het hoogaltaar is een geschenk van keizer Wilhelm II. Rijk en voornaam
is de versiering met mozaiek in de drie absiden. Vijftien jaar lang hebben de Beuroner
en Laacher kunstenaars hunne gezamenlijke krachten daaraan gewijd. Het alles
domineerend middelpunt vormt de reusachtige Christusfiguur, die vanaf de welving
van de hoofdabside de ruimte beheerscht. De Christus, die volgens Byzantijnsche
opvatting is voorgesteld, herinnert sterk aan de analoge figuur in den Dom van
Monreale. Eveneens draagt hier de linkerhand het opengeslagen boek met de
woorden: ‘Ego sum via, veritas et vita’. De kunstbelichting is op zeer gelukkige en
hoogst smaakvolle wijze tot stand gekomen. Vanuit de hoogte der gewelven zweven
aan lange snoeren de lampen in sierlijk doorbroken klokvormige koperen kapjes.
Het altaar kan door indirecte verlichting in een warmen, stralenden gloed gezet
worden. De koorafsluiting, met beeldhouwwerk in vroeg-christelijken trant, is het
werk van den beeldhouwer Broeder Radbod. Broeder Reinhold sneed de moeder
Gods, wie in de Meimaand tegen een der pilaren van het Noordelijke zijschip
temidden van witte seringen en donker groen het altaar bereid wordt. Andere
kunstbroeders vervaardigden het fraaie snijwerk van de donkere houten banken,
of de kleine zijaltaartjes met hun schilderwerk; andere weer schiepen het in gedreven
koper martelarenaltaar, dat volgens de romaansche werkwijze met opgelegde
halfedelsteenen en email versierd is, een meesterstukje van hedendaagsch
kunsthandwerk.
Zoo werken ook in de details allen mede in denzelfden geest, aan het zelfde
groote doel: het scheppen van een sfeer van schoonheid en harmonie. Groot is de
wijding, die uitgaat van de plechtige diensten, die op hooge feestdagen van heinde
en ver duizenden geloovigen en schoonheidzoekenden onder de oude gewelven
doen samenstroomen.
Maria Laach is onder de leiding van abt Ildefons Herwegen geworden tot een
centrum van geestelijk leven met een grooten vérreikenden invloed. In 1926
verleende de Paus de abdij en kerk van Laach in verband met de hooge
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vlucht, welke het religieuse leven en de eeredienst er genomen hebben, den titel
en de privilegiën van eene pauselijke Basilica minor.
In den naam van Maria Laach klinkt in ongeëvenaarde harmonie de grootsche
drieklank van 's levens verhevenste machten: kunst, natuur en religie.

Litteratuur:
W i l h . P i n d e r , Deutsche Dome des Mittelalters. D r . A d a l b e r t
S c h i p p e r s , Das Laacher Münster. G. D e h i o , Handbuch der deutschen
Kunstdenkmäler IV.

Muziek
Door Joannes Reddingius
Wat deert, dat ik moet sterven op het uur,
bepaald door Hoog're Machten, als de wereld,
die lang mijn oogen zagen, wijkt in schemer,
als de Symbolen worden opgelost
en 't laatste werktuig aan mijn hand ontvalt?
Dat werktuig vindt, na mij, een broederhand
en de Symbolen schouwen menschenoogen,
gevormd de Keten wordt, die allen bindt.
Wie dàn zijn, dàn, zullen herdenkend weten,
dat ééns ik stond, mijn hand op eenen schouder,
met op mijn schouder weêr een broederhand
en dat mijn hart bewogen was en blij.
Niet sterven kan de Geest en de Muziekvan-Eeuwig-Worden, zij doorzingt het Al.
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Renaissance van de balletkunst
Door Cornelius Conijn
(Slot)
IV. De Vic Wells groep van Londen
DIT ensemble is voortgekomen uit een balletschool, oorspronkelijk opgericht om
dansers te kweeken voor de opera-balletten van het Old Vic Theater. Leidster is
Ninette de Valois, karakterdanseres, die tot 1926 bij Diaghilew optrad. Haar eerste
werk, waarmee zij naam maakte was ‘Les Petits Riens’ van Mozart, door haarzelf
met zes leerlingen gedanst. In 1931 verhuisde een deel van het Old Vic personeel
naar een nieuwgebouwd theater, waaraan de dansschool van de Valois verbonden
werd. In de tijd van enkele jaren werd een technisch voldoende geschoold corps
de ballet geschapen. Er was een wisselwerking van tooneel en school, met verplichte
klassen en verplichte rollen in het ensemble; zoodat zelfs de jongste leerlingen
reeds met het podium vertrouwd werden gemaakt. De strenge discipline was een
waarborg voor groeiende cohesie en versterking van de individueele talenten.
Die eerste jaren werden voor de solopartijen gasten geëngageerd, bij voorkeur
Engelschen als Antoine Dolin en Markova (Miss Alice Marks), zeker de beste der
levende Engelsche danseressen en de eenige die de zware klassieke rol in het
beroemde ballet Giselle aandurfde en uitvoeren kon.
Er is in Londen een nog steeds groeiende belangstelling voor de danskunst en
deze eigen nationale instelling heeft een trouwe groep van warme bewonderaars.
Dit chauvinisme heeft een slechte zijde, omdat de critiek geneigd is toegevend te
zijn en men te gereede in superlatieven van bewondering spreekt. Terwijl vele
prestaties, in vergelijking met de Russische balletten bijvoorbeeld, slechts
middelmatig zijn.
In werkelijkheid heeft deze groep al verdienstelijk werk geleverd voor het moderne
karakterballet, waarvan in den loop der tijden een dertigtal werden gecreëerd. Dit
is een recordaantal en een groote stimulans voor decorateurs en componisten.
Natuurlijk was niet alles even geslaagd, doch de Vic Wells hebben enkele werken
geopenbaard, die waard zijn in de wereldlitteratuur van den dans te worden
opgenomen. Job, muziek van Vaughan Williams, ensceneering gebaseerd op Blake's
schilderijen ‘Visions of the Book of Job’, gecreëerd in 1931. The Haunted Ballroom,
muziek van Geoffrey Toye, choreografie, evenals van het andere ballet, door Ninette
de Valois, première in 1934.
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POMONA VAN DE VIC WELLS GROEP, MUZIEK VAN CONSTANT LAMBERT

NOCTURNE VAN HET ZELFDE BALLET ONDER LEIDING VAN FREDERICK ASHTON OP MUZIEK VAN
DELIUS
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DE SOLISTEN VAN DE BERLIJNSCHE BALLETTEN MARGOT EN HEDI HÖPFNER MET KURT LENZ
(TSCHAIKOFSKY'S BALLET ‘CASSE NOISETTE’)

DE DANSGROEP GÜNTHER UIT MÜNCHEN IN EEN ‘PRIJSLIED AAN DEN DANS’ MET DE SOLISTE MAJA
LEX
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HET BERLIJNSCHE ENSEMBLE VAN HET DEUTSCHES OPERNHAUS IN EEN STRAUSS WALS ‘TANZ UM
DIE WELT’
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Een derde belangwekkende schepping ‘The Rake's Progress’ werd wijselijk voor
de officieele voorstellingen in Parijs gekozen. De orkestdirigent van het Saddler
Wells Theater, Constant Lambert, schreef de muziek. De ensceneering volgde een
serie van de schilderijen van William Hogarth, met een zeer goede reproductie van
de sfeer en de stylcostuums. Het scenario is eigenlijk een moraliteit over het kwaad
der uitspattingen. De losbol heeft een fortuin geërfd. In zes scènes volgen wij zijn
leven, hoe hij zijn verloofde verlaat en zich aan orgiën overgeeft, zijn poging aan
de speeltafel zijn fortuin te herwinnen, de liefde van het meisje dat hem uit de
gevangenis belooft te bevrijden en zijn dood in een gekkenhuis. Vooral die laatste
scène is van hallucineerende kracht en ook het feest in het bordeel. Het puriteinsche
Engeland schrikt er niet meer voor terug realistische scènes uit te beelden!
Robert Helpmann, een danser met meer techniek dan mimische gave en de zeer
mooie Mary Honer vertolken de zware hoofdrollen.
De toetssteen van techniek is en blijft het pure klassieke ballet, als b.v. de ‘Lac
des Cygnes’ in de traditioneele zetting van den Maestro Petipa. Het is een zware
taak voor deze jongeren. De pas de trois werd echter zeer verdienstelijk door den
premier danseur Harold Turner gedanst, bijgestaan door de twee jonge sterren
Pamela May en Elizabeth Miller.
Pomona is een ander belangrijk ballet, gecomponeerd door Gravin Gordon en
met een choreografie van Frederick Ashton, die ook de decors en costuums
verzorgde. Dit is een vooraanstaande figuur in deze organisatie, want hij is tevens
1)
solodanser en in alle drie functies toont hij beloften voor de toekomst.
Pomona geeft een ander uiterste van danskunst; het is meer traditioneel en alles
is hier pastorale charme, technische prestaties van de soli en interessante plastiek
van het ensemble. Een andere van de zeer jeugdige danseressen, Margot Fonteyn,
krijgt hier prachtige gelegenheid haar vorderingen te toonen, terwijl zij zich eveneens
met talent kwijt van haar leidende rol in Ashton's nieuwe symbolische ‘fin de siècle’
ballet Nocturne.
Deze balletgroep heeft de fouten en deugden van de jeugd. Geestdriftig werken
zij aan het uitbreiden van een reeds groot repertoire en alleen reeds daarmee zouden
zij hun bestaansrecht hebben bewezen. Zij kunnen tot grootere perfectie geraken
en dat is te hopen, want veel talent in knop is aanwezig.

V. Balletten van het nieuwe Duitschland
De klassieke balletkunst heeft in de vorige eeuwen aan de kleine hoven van de
Duitsche vorstendommen, in München en Dresden en ook in Berlijn, beoefenaars
gehad; doch tot een groote ontwikkeling is het nooit gekomen.

1)

Ashton heeft zoojuist de taak aanvaard, costuum maquettes te ontwerpen bij mijn balletscenario
‘Love's Labour Lost’, waarvoor Henk Badings de muziek componeerde.
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Daarentegen kan men het land als de bakermat van de moderne rhythmische soms eurhythmische - kunst beschouwen, al was het dan ook weer een buitenlander,
Jacques Dalcroze, die als den vader van die kunst moet genoemd worden. In de
laatste jaren is er echter ook weer, als overal in de wereld, een belangstelling voor
het klassieke ballet ontstaan, die vooral te Berlijn opmerkelijke vorderingen heeft
gemaakt en door een mengeling van den modernen Duitschen stijl met de klassieke
principes een eigen physionomie heeft verkregen. In deze balletkunst verwaarloost
men de spitsentechniek die, hoe typisch ook, niet bepaald onontbeerlijk is en een
uitvinding van eerst enkele eeuwen oud. De vijf grondvormen van beweging echter,
waarvan alle andere klassieke plastiek is afgeleid, worden gerespecteerd. Hierdoor
verkrijgt men een zekere onevenwichtigheid in de prestaties van mannen en vrouwen.
De eersten behouden met elevatie en sprong alle voordeden van het klassieke,
terwijl de danseressen gehandicapt zijn in uitdrukkingsmiddelen en tot een vaag
expressionisme en mimiek toevlucht moeten nemen, waar de andere methode haar
wervelende pirouetten en brillante envolées zou toestaan.
Er is dus een zekere verarming van uitdrukkingsmogelijkheid in het
‘modern-klassieke’ ballet - zooals wij het ensemble van de Berliner Staatsoper met
een schijnbare contradictio in terminis zouden willen aanduiden. Dit blijkt vooral
wanneer men de traditioneele ballet-thema's wil gaan uitbeelden zooals
Moussorgsky's Perzische Dans.
In de keus van het repertoire merkt men dat de balletmeesters deze
tekortkomingen begrepen hebben en men vindt dan ook voor het meerendeel folklore
dansen of thema's op folklore geinspireerd. Deze dansen geven een typisch beeld
van het karakter hunner natie, in zooverre dat men evenzeer een levenssterkte en
ongebreidelde vaart, als wel gemis aan gevoelsnuances en subtiliteit in hun balletten
vindt. De boerendansen in vreugdige Tyroler costuums of de Hongaarsche inpressies
op muziek van Kodaly, of zelfs indrukken van een exotischer folklore als de
‘Impresiones de Mejico’ van Turina bekoren door de snelle dansvaart, de steeds
varieerende en plastisch gelukkige ensemble opstelling en de vertolking der soli
door de twee sterren Ursula Deinert en Lisl Spalinger en de premiers danseurs
Werner Stammer en Rolf Arco. Stammer is ongetwijfeld de meest op den voorgrond
tredende figuur in de ‘boeren’ balletten en zelfs in de enkele klassieke nummers is
hij bevredigend, omdat hij een perfecte techniek toont. Die echter slechts grond-basis
is van zijn sterke uitbeeldingen, een middel tot het doel; terwijl de anderen diwijls
nog in de ‘graue Materie’ blijven steken en niet boven de technische moeilijkheden
staan, terwijl hun persoonlijkheid en talent ontoereikend zijn om ongemerkt over de
zwakke plekken heen te komen.
Een van de groote successen is de Poolsche suite, op muziek van Glinka en
Tchaikowsky, met een geestige militaire mazurka, door Arco en Spalinger
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gedanst en een bonte achtergrond van het goed getrainde corps de ballet in een
weelde van negentiende eeuwsche costuums.
Artistiek niet geheel verantwoord was de ‘Böhmische Bauernidyll’ op muziek van
Dvorak, waarin het tweelingpaar Hedi en Margot Höpfner een soort music-hall
sister-dance te zien gaven, bijgestaan door twee partners, met als onderwerp het
eeuwige spel van koketterie en onderlinge ijverzucht. Zoodra de warreling van vele
paren in onstuimige en zuivere dansvreugde op populaire melodiën plaats maakt
voor verdieping, hapert er iets aan deze uitbeeldingen. Ook de - overigens charmante
- wals van Strauss door het heele tableau de la troupe in modern costuum gedanst
(mannen in rok, vrouwen in lange gazige avondtoiletten) heeft meer weg van een
revue finale. Misschien zijn dan nog de geijkte uitvoeringen van het nieuwe
balletrepertoire als Ravel's Boléro en de Falla's ‘Tricorne’ te prefereeren. Daarin
ziet men tenminste de vreemde en boeiende figuur van Duitschland's grootste
solodanser Harald Kreuzberg in volle kracht. Doch ook deze vertolkingen kunnen
geen vergelijking met andere Europeesche balletopvoeringen verdragen, omdat er
steeds dat halfslachtige blijft van klassieken opbouw van een in wezen klassiek
thema, uitgevoerd met behulp van een onvoldoende modernere techniek.
Dan bevredigen de werkelijk moderne dansgroepen als het ensemble van de
Günther school te München het publiek meer.
Men kan denken wat men wil over de poging tot rhythmische en plastische
vernieuwing van den dans, zooals die door Rudolf von Laban en Mary Wigman voor
het eerst werden gepropageerd en die inderdaad wel passen bij het Germaansche
temperament. Het is een antipode van de harmonisch gegroeide balletkunst, te
cerebraal, te zeer kunstmatig na moeizaam zoeken geschapen, met een zoo
nadrukkelijke poging tot originaliteit dat de uitkomst vaak onbevredigd laat. Daarbij
keerden de leiders zich helaas te vaak naar het Oosten om dansvormen te
adapteeren, wier mentaliteit een zoo geheel andere was, dat men niet eens poogde
de religieuze grondbeteekenis ervan te benaderen, doch slechts een verflauwde
en onzuivere impressie gaf. Daardoor werd deze moderne beweging van het begin
af aan al vertroebeld. Ondanks dat waren en zijn er nog vele enthousiaste
aanhangers, zelfs in de laatste jaren in Amerika. Het is aan te nemen, dat een der
oorzaken voor deze snelle populariteit, ook bij ons in Holland het feit is, dat met een
minimum van middelen en studie een maximum effect verkregen wordt en dat er
geen enkele wet is die verbiedt, dat een amateur die een jaar of vier, vijf slechts
gestudeerd heeft, zich als volslagen artiest uitgeeft; schermend met de vage
begrippen inspiratie en persoonlijkheid en talent om een publiek optreden te
verantwoorden.
De verontrustende golf van amateurisme en slechten smaak, die sinds de laatste
tien jaren over de wereld van den ‘modernen’ dans geslagen is, moet dan ook aan
die vindingen van deze methoden worden toegeschreven. Reeds is echter een
groeiende reactie merkbaar en het is o.i. een kwestie van tijd of
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ook deze uiting van een verward tijdvak zal weer tot het verleden behooren en men
zal terugkeeren tot de aloude kunst, die harmonisch met onze veranderingen
evolueerde en die naast de traditie steeds steunt op de beste muzikale en picturale
uitingen van de levende generatie.
Nadat men al deze restricties gemaakt heeft kan men het Günther ensemble om
homogeniteit en origineele verzorging van het muzikale begeleidingsgedeelte prijzen.
Deze blootvoetige nimfen, in zachtkleurige peplums met gazige sluiers omwaaid,
geven een visie van charme en gratie in dansen die met een weinig zeggende
betiteling ‘Dans met de Fluiten’, ‘Dans met de Timbalen’, ‘Winddans’ of ‘Prijslied
aan den Dans’ worden genoemd. Eigenlijk is de uitvoering altijd identiek. Nu eens
zijn er de gescandeerde passen en de armcontorsies van een Wigman-methode,
dan weer de vloeiende Dalcroze lijn, met een enkele maal het lange waaiende kleed
vervangen door een zeer kort gouddoek voor een vaag Egyptische fries. Altijd is er
de harmonisch wisselende figurenlijn van het ensemble met soms een tegenstelling
van de solodanseres (de balletmeesteres Maja Lex) in het zwart en de anderen in
vele nuances van rood, fraai belicht. In de ‘Nacht van de zwervende Gedachten’ is
er een poging tot symboliek en psychologische verdieping. De gedachten zijn
rondwarende geesten in blauwe voile, met een donkerder sjerp om de schouder.
De centrale figuur is in zwaar nachtblauw fluweel, met scherpe belichting van het
witte hoofd en de armen. Doch hoe snel ziet men de begrenzing van dit kunnen,
met gebaren die eeuwig herhaald lijken en die het ‘tanzfreudige’ Prijslied niet zoo
veel verschillend maken van de amazonenreien met bekkenslagen van de
Timbalendans.
Origineel is de opstelling op het met zwarte gordijnen verhulde tooneel, met op
een verhooging van den achtergrond een rij ‘Mädchen in Uniform’ die de
muziekinstrumenten bedienen, waarbij een groot deel slaginstrumenten en houten
fluiten, en xylophoon. Meerdere dezer weinig pretentieuze doch geëigende
begeleidingsmelodiën hebben een bepaald Oostersch karakter. Doch ook alweer:
uiterlijke imitatie van een Oostersch karakter, die de ziel niet beroeren kan....

VI. De Zwitsersche dansgroep van Trudi Schoop
Het durend succès, door Trudi Schoop en haar dapper groepje medewerkers in
Europa en de beide Amerika's behaald, bewijzen wel dat haar kunst een echte en
universeele waarde heeft. In een overzicht van den dans van heden mag haar naam
dan ook niet worden vergeten. Zij vertegenwoordigt die groep van
pantomine-balletten, die uit de Duitsche scholen zijn voortgekomen en waarvan een
anderen vertegenwoordiger Kurt Jooss is, die echter noch als hoofdvertolker noch
als choreograaf die zuivere kwaliteiten
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heeft van de kleine Zwitsersche, die men met een zeker recht de ‘vrouwelijke Chaplin’
heeft genoemd.
Haar dansgroep wil in de eerste plaats divertissement geven, en dan nog wel
voornamelijk met een humoristischen of zelfs caricaturalen inslag. Zonder pretentie
van hoogere kunstontroering is deze uiting des te sympathieker en misschien juist
daarom wordt de toeschouwer steevast getroffen en ontroerd door die kleine en
fijne menschelijke trekjes van observatie en uitbeelding, die in de grappige en
vroolijke handeling van de pantomine zijn gevlochten.
Trudi Schoop, met haar kleine jongensachtige gestalte, haar vreemd en haast
pathetisch smal gezichtje, heeft met vele komieken in het privé leven een zekere
neurasthenie gemeen. Op het tooneel echter is zij een en al leven en vitaliteit,
watervlug en van een ongeloofelijk mobiele gelaatsexpressie. Zij wordt door een
kleinen doch zeer homogenen troep gesecondeerd, waarin vooral de vrouwen
opvallen. De lange en dunne Edith Carola, de spichtige Katta Sterna met de
pseudo-naieve allure en de ronde Meta Krahn zijn in haar soort even volmaakte
karakterspeelsters, terwijl de kleine Sterna als het moet met een perfecte
spitsentechniek haar vroegere klassieke danstraining verraadt. Van de mannen zijn
vooral Ulbricht en Larsen te noemen. Trudi Schoop heeft aan het begin van haar
loopbaan veel succès in Holland gehad, dat haar telkenjare opnieuw verwelkomt.
Haar programma - weinig omvattend doch volmaakt berekend op haar bijzondere
capaciteiten - is bekend. Behalve de avonturen van de schooljongen Fridolin en
haar serie sketches van ‘Betrekkingen Gevraagd’ advertenties, heeft zij nu haar
‘Blonde Marie’ ballet gebracht, waarin zijzelve evengoed op haar plaats is als al de
individueele talenten die haar omgeven. Blonde Marie is het dienstmeisje, dat na
de vermoeienissen van het bedienen op een receptie op haar stoel in slaap valt en
droomen gaat. Dat het een droom is blijkt eerst in het laatste tableau, dat eenigszins
incoherent lijkt, totdat wij haar op haar stoel terugvinden, door haar mevrouw wakker
geschud. In de ertusschen liggende scènes kan zij dus vrij haar fantasie laten gaan
en zoo zien we haar als kelnerin in een cabaret, waar een fakir met een medium
optreedt, die een van de geestigste persiflages mimeert die men zich denken kan.
Vandaar tot een prima-donna rol in een operette gezelschap is slechts een stap.
De opvoering van de operette finale - inclusief alle achter-de-schermen intriges - is
zeker het hoogtepunt van het heele geval.
Trudi Schoop en haar dansers toonen een groote gave van improvisatie en
karakteriseering. De muziek voor twee piano's door Paul Schoop gecomponeerd,
heeft geen enkele andere pretentie dan begeleiding te zijn en voldoet als zoodanig.
Met balletkunst, zelfs met danskunst, hebben deze opvoeringen weinig te maken.
Men zou eerder een paralel kunnen trekken met de plastische pantomimes van het
begin dezer eeuw, waarin bijvoorbeeld de groote schrijf-
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ster Colette toen in de music-hall triomfen vierde. Een retrograde beweging dus?
Toch niet, want onderwerpen en uitvoering zijn volgens den geest van den tijd. De
artiesten hebben van de rhythmische en acrobatische scholen geleerd en het
wereldsuccès van Kurt Jooss' ballet ‘De Groene Tafel’ (met een philosophische
gedachte als leiddraad en actualiteit van oorlogsgebeuren als onderwerp) bewees
hen, dat het publiek in een eenvoudig, levend gegeven altijd belang zal stellen.
‘Blonde Marie’ dus kunnen we als een blijspel beschouwen, vooral niet als een
‘komisch ballet’, zooals men het adverteert. Dat vertroebelt weer het zuivere begrip
van ballet. Wat aan den kunstzin van deze schepping niets afdoet. Het is super
music-hall, in zooverre dat het bijna altijd edele verstrooiing van goeden smaak
biedt. Aan de persoon van Trudi Schoop zelf is misschien een groot danseres
verloren gegaan. Zij heeft een eigenaardige, wat nostalgieke charme en, ondanks
haar clownerijen, vaardigheid en lichtheid. En natuurlijk een sterk mimisch vermogen.
Die in haar eigen composities wel het gunstigst worden belicht. Zij weet te boeien,
met een lach en soms haast met een traan. Als tijdsuiting is haar streven van belang
- al is het niet waarschijnlijk dat zij school zal maken, daarvoor is het te persoonlijk.
En het is zelfs mogelijk dat een verdere orientatie van haar kunst, die de begrenzing
van het uitsluitend mimische op den duur is gaan voelen in haar laatste groote
dansverhaal ‘Alles aus Liebe’, terug zal voeren naar een hechtere basis van
danstechniek.

VII. De Poolsche balletten
De Poolsche natie, evenals de Russische waarvan het in mentaliteit niet zoo heel
veel verschilt, heeft een aangeboren gave en liefde voor den dans en meerdere van
de bekendste figuren uit onze moderne danswereld zijn uit dit land geboortig.
Noemen wij slechts de geniale Nijinski familie - broeder, zuster en nu ook dochters
- Idzikowski, Krzesinska. Men vindt er een ware balletgeschiedenis en traditie, die
tot 1518 terug te voeren is, toen de eerste Italiaansche dansers aan het hof werden
verbonden. In Warschau werd een honderd jaar later een officieel hof theater geheel
aan den dans gewijd, nog steeds onder den invloed van de Italiaansche kunst. In
1674 werd het eerste Poolsch nationale ballet geschreven door Stanislas Morsztyn,
ter gelegenheid van de kroningsfeesten van den koning Jan III. Volgens den geest
van dien tijd was het onderwerp mythologisch en de begeleiding werd door
verschillende koren gezongen.
Later wordt de beoefening van de balletkunst een tijdverdrijf van de rijke Poolsche
prinsen. De beroemde componist van een heele reeks ‘polonaises’ was Prins Michel
Oginski, die zelf niet minder dan twee theatergebouwen bezat.
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In 1785 werd de balletschool van Warschau gesticht, met behulp van de machtige
koninklijke bescherming en onder leiding staande van den Franschen balletmeester
Ledoux. Deze school bestaat heden ten dage nog, verbonden aan de groote Opera
en hier werd de zuiver klassiek romantische traditie geschapen en gerespecteerd,
waarop de nationale balletinstelling nog steeds steunt. Een machtig hulpmiddel en
inspiratiebron voor den bloei van het ballet was de rijke en sterk levende folklore
van Polen, waar men een menigte verschillende dansvormen onder het volk vindt,
wier rijkdom van variatie in Europa slechts door één ander land - Spanje - geëvenaard
wordt.
Alle groote danssterren van hun tijd zijn in Polen opgetreden. Gaëtano Vestris en
de balletmeester Noverre; Maria Taglioni de ster van het romantische tijdperk en
haar vader Philippe, die enkele jaren in Warschau een privé school had; Lola Montez,
voordat zij Comtesse de Lansfeld en koninklijke maîtresse werd; Carlotta Grisi.
Ten slotte was in het begin dezer eeuw Enrico Cechetti, Diaghilew's latere
balletmeester, te Warschau verbonden. De Poolsche balletgroep die in 1937 onder
leiding van de geniale danseres en choreografe Bronislava Nijinska gevormd werd,
trok vele eerste krachten en het gansche corps de ballet uit de reserve van deze
Warschau-school. Vooraanstaande jonge componisten en schilders werden als
medewerkers gevraagd en zoo is deze nieuwe nationale groep ontstaan, die
onmiddellijk bij de eerste Parijsche voorstellingen haar bestaansrecht bewezen
heeft. Meer dan dat, dank zij het creatieve genie van Nijinska brachten zij sterker
dan alle andere buitenlandsche groepen, nieuwe elementen ter verrijking van de
moderne balletkunst en als zoodanig kunnen zij wellicht als de belangrijkste van
allen worden beschouwd.
Het programma van dit eerste seizoen staat in het teeken van Chopin en als zuiver
klassieke choreografie werd het E mol pianoconcert genomen. De choreografie
steunt op geen litterair argument, het is een zuivere visualiseering in plastiek van
de prachtige muziek. Tegen een groenblauw achterdoek met een enkelen
gestyleerden boom groepeeren zich rijen van vijf koristen: vijf pages in een
kleurgamma van blauw naar grijs, vijf ballerina's in gele wijdrokkige gewaden, vijf
andere pages in groenige tinten en weer vijf danseresjes in bruine kleurschakeering.
Het beweeg van de mannen geeft de basbegeleiding aan, de vrouwen rhythmeeren
de melodie en de twee brillante jonge solo-danseressen Olga Slawska en Nina
Juszkiewicz dansen de variaties. Vooral de tweede, hoewel wat gevuld van vormen,
is ondanks haar jeugd een volleerde kunstenares en voor de toekomst mag men
veel van haar verwachten. Konarski, de eerste danser stelt teleur en met een betere
bezetting zouden alle balletten ongetwijfeld aan sterkte winnen.
Het groote inventieve vermogen van Nijinska komt in dit romantisch klassieke
ballet - pure choreografie - op het beste uit. Haar groote kracht
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zijn de massa groepeeringen in een onuitputtelijken rijkdom van origineele
bewegingen, gebaren en standen. Hierbij houdt zij zich strikt aan de vijf
fondamenteele klassieke posities, waarvan zij al haar bewegingen afleidt. Minder
gebonden en dus gedurfder - in zekere zin vernieuwender ook - is zij in de
karakterballetten, waarvan de ‘Legende van Krakau’ op muziek van den jongen
Kondracki een soort Poolsche Faust-legende illustreert. In het eerste bedrijf zien
wij op het middeleeuwsche marktplein met het bonte gewoel van de menigte, hoe
de oude Twardowski zijn ziel aan den duivel verkoopt - goed door den karakterdanser
Jozef Marciniak voorgesteld - en weer jong wordt. In het tweede bedrijf zijn zij in
den hel afgedaald, waar fantastische ronden van de verdoemden en een strijd van
Twardowski tegen den duivel een diepen indruk maken. Merkwaardig hoe Amerika
en de mechanische steprhythmen van de chorus girls La Nijinska hebben beïnvloed
(zij regisseerde in Hollywood voor Reinhardt de dansen voor de verfilming van
‘Midzomernachtsdroom’). Prachtig echter past zij het dynamische massabeweeg
van haar koristen bij de plastische en muzikale vertolking aan, zoodat zij, van
music-hall effecten uitgaande, deze op hooger peil brengt en omwerkt tot een geheel
nieuw danselement, harmonisch in de techniek van het karakterballet opgelost.
Haar grootste kunnen toont zij in een Poolsch boerenballet, met folklore motieven,
dicht met de aarde verbonden, elementair als vroeger haar ‘Noces’ en die
revolutionnaire ‘Sacre de Printemps’ waren. Niet zoo geniaal als Strawinsky's muziek
is deze partituur van den jongen Roman Palester, doch wel is het honderd procent
dansbare muziek, waarvan de rhythmen waarschijnlijk door de choreografe bij het
componeeren beinvloed werden.
Het eerste deel ‘Sobotka’ toont de oude heidensche rite, op het Poolsche platteland
nog steeds in eere, om het voorjaarsfeest te vieren als een Zonneen Vuur-cultus.
Men danst rond een vlammend vuur, het vuur dat zuivert. De mannen springen er
door en er over. Deze ‘Sobotka’ is ook het feest van de liefde. Olga Slawska en
Konarski zijn de geliefden, die in het tweede tableau de bruiloft houden, met allerlei
symbolische gebruiken en fel-vitale polonaises en rondedansen, die aan dansen
uit ‘Prince Igor’ doen denken.
Het laatste tableau toont het oogstfeest, triumf van de traditioneele Mazurka. Wat
het corps de ballet hier aan intensiteit en laaiende bewegingsdrift weet te bereiken,
grenst aan het barbaarsche. En steeds is er de bewonderenswaardige choreografie,
in oneindige schakeering van groepen, zuiver mathematisch opgebouwd en toch
zoo spontaan van uitwerking en effect.
Een Grieksch ballet in zes tableau's ‘Apollo en de Schoone’ en een karakterschets
‘Le Rappel’, beide door jonge Poolsche componisten, completeeren het repertoire
van dit eerste seizoen, dat groote verwachtingen wettigt, vooral dank zij Nijinska's
creaties. Met dergelijke leiders is een artistieke ver-
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DE ZWITSERSCHE GROEP VAN TRUDI SCHOOP IN ‘FRIDOLIN’ MET EDITH EN GITTA WALLERSTEIN
(MUZIEK PAUL SCHOOP)

EERSTE SCÈNE VAN DE LEGENDE VAN KRAKAU GEDANST DOOR DE POOLSCHE BALLETTEN
(DANSCOMPOSITIE VAN BRONISLAVA NIJINSKA)
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LIFAR OP DANSRHYTHMEN VAN DEN CHOREOGRAAF UITGEVOERD DOOR DE PARIJSCHE OPERA
BALLETTEN
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nieuwing van de aloude balletkunst te verwachten, op een gezonde basis naar wat
niet alleen modernisatie maar ook v e r b e t e r i n g zal beteekenen!

VIII. Het ballet van de Parijsche opera
Alle landen waar de moderne dansontwikkeling van belang is, zijn nu de revue
gepasseerd. Slechts Italië, eens de bakermat van het klassieke ballet, werd niet
genoemd omdat de danskunst daar na den oorlog in verval geraakte. Het ballet van
de Scala te Milaan, nog tot 1920 door den beroemden maëstro Cechetti geleid ook balletmeester van Diaghilev - is nu tot een tweederangs groep afgezakt, op een
lijn staande met die van het Théatre de la Monnaie in Brussel, waar zelden creatief
werk wordt geleverd.
Iets anders is het met het Parijsche Opera-ballet, dat vrijwel op de bestofte
lauweren van het verleden rustte, totdat Serge Lifar, als danser en choreograaf, het
ensemble nieuw leven inblies. In de laatste vijf jaren heeft hij zooveel wat belangrijk
is tot stand gebracht, dat zijn werk gememoreerd moet worden, omdat hij
daadwerkelijk aan de renaissance van den dans heeft meegewerkt.
Als laatste solodanser van het Diaghilew ensemble kreeg hij traditie en
onberispelijke techniek mee. In de jongste tijden ontwikkelde hij daarbij zijn kwaliteiten
van choreograaf, al zijn die kwaliteiten niet steeds van het hoogste gehalte. Hij wordt
door de meer conservatieven aangevallen om zijn zeer persoonlijke en moderne
scheppingen, die volgens sommigen niet steeds op het venerabele tooneel van de
eerste Fransche opera-instelling thuis behooren.
Wat hij doet, hoe bizar soms ook, is steeds van belang. Zijn groote verdienste is
dat alle techniek, van eigen verrichtingen en van het corps de ballet, gebaseerd
blijft op de vijf principieele grondstanden van de klassieke scholing. Hij bouwt deze
grondprincipes echter op individueele wijze uit, waarbij hij niet schroomt van
contorsies en niet steeds fraaie lichaamsverdraaiingen en hoekige gebaren of
groepstanden gebruik te maken.
Dat kwam al dadelijk in zijn eerste groote klassieke ballet in twee bedrijven ‘Les
Créatures de Prométhée’ op muziek van Beethoven, tot uiting. Als een mijlpaal in
zijn carrière - en misschien in die der wereldgeschiedenis van het naar het moderne
evolueerende ballet - moet beschouwd worden ‘Icare’, op een scenario van Lifar,
de geschiedenis van den eeuwigen idealist illustreerend, die tevergeefs den droom
van de menschen tracht te verwezenlijken, om het luchtruim te veroveren. Hierbij
maakte hij, als omnipotent ‘choré-auteur’, den dans nummer één en de muziek,
door hemzelf bedacht en door den orkestdirigent Szijfert georchestreerd, secondaire
begeleiding van rhythme en slaginstrumenten, met een enkel aangeven van
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windvlagen of stormgezang door fluiten. De meest dramatische gedeelten, de
hoogtepunten van den puren dans als beweging en uitdrukkingsmiddel, werden
1)
geheel zonder muziek uitgevoerd.
Icare is een groot succès geworden bij het publiek zoowel als bij de ‘intelligentsia’.
Lifar heeft hiermee de suprematie van den dans bewezen, voor sommige
onderwerpen althans en mits met virtuose uitvoering, mise en scène en belichting
gerealiseerd.
Zijn Russische natuur liet hij gaan in een creatie van den schilder Larionow, die
aankleeding en libretto ontwierp voor het oer-nationale gegeven van Don Kozakken
en Balalaika spelers ‘Sur Ie Borysthène’ op muziek van Nabokoff. De oude opera
moest het experiment van een constructivistisch decor beleven en de gesaccadeerde
massabeweging van een tot nieuwe expressie getraind corps de ballet.
Een gelukkigen greep deed Lifar met zijn ballet ‘Promenades en Rome’, waarin
hij ook zijn collega's Serge Peretti, Lorcia en Kergrist een kans gaf. Geestig van
karakteriseering die groep Engelsche toeristen, die het decor van La Ville Eternelle
komen bewonderen en meegesleept worden in het vuur van een door allen gedanste
Tarantella. De aankleeding van Zambaux was origineeler dan de muziek van Vittorio
Rieti, die het negatieve voordeel had van onpersoonlijk en voor alles dansbegeleiding
te zijn.
In twee van de laatst gecreëerde balletten gaat Lifar voort op den ingeslagen
weg, betreden met de opvoering van ‘Icare’. Voor de geschiedenis van Koning
David, jaloersch van Saül, geeft hij aan Rieti opdracht een muziek te scheppen op
zijn eigen begeleidingsrhythmen en zoo wordt opnieuw een eenheid van dansdrama
verkregen, waarbij de muziek slechts een bescheiden rol te vervullen heeft. Niemand
zou zich hierover beklagen, ware de plastische realisatie niet inferieur, met een te
gezochte styleering van alle bewegingen, die buiten het kader van het klassieke
ballet vallen.
‘Le Roi Alexandre’ beteekent een revanche. Ook hier een bescheiden muziek en
een historisch onderwerp van Orientalisme: de groote overwinnaar die Babylonië
binnentrekt, niet aan de verleiding van de barbaarsch schoone koningin (Lorcia)
ontkomen kan en na een éblouissant liefdesduet vergiftigd sterft.
Een geheel nieuw element wordt in dezen dans geintroduceerd: het dragen van
de solisten op de ruggen van het corps de ballet en het mimeeren en uitvoeren van
plastische standen op deze levende verhooging. Deze verrijking van dimensie en
optiek is soms van een verrassend effect.
Dank zij Lifar heeft dus ook de Opera aandeel gehad in het experiment en in de
nog steeds durende evolutie van onze eeuwig jonge balletkunst.

1)

Zooals ook Isadora Duncan, de ‘bevrijdster van de natuurlijke beweging’ dat aan het begin
van haar loopbaan waagde te doen. L'histoire se répète.
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IX. Besluit
De renaissance van de balletkunst doet zich in bijna alle beschaafde landen gelden.
De dansgroep van het Lyceo Theater in Buenos Aires bijvoorbeeld werd er evenzeer
door beinvloed als de balletten van de Stockholmsche Opera. Ook al nemen deze
minder belangrijke schouwburggroepen geen actief aandeel in een hervorming en
vernieuwing door een creatief vermogen, toch steunen zij de algemeene beweging
door een huldigen van de traditie en het kweeken van een ter zake kundig publiek,
dat vanzelf supporter en ‘balletomaan’ zal worden bij de tournéevoorstellingen van
de groote balletcompagnieën. Ook Nederland heeft met de stichting van de moderne
dansgroep van de Wagnervereeniging bewezen niet buiten de wereldstroomingen
te staan. Hopen wij dat deze opvoeringen stimuleerend zullen werken en dat ook
nog eens de klassieke balletkunst binnen onze grenzen zal worden beoefend.
Want de dans is een van de nobelste uitingen van de menschelijke emotie,
elementair zoowel als cultureel, en met onze beschaving evolueerend tot een
grootere verfijning. Er in ligt de ‘ziel van de schoonheid’ besloten - zooals Lope de
Vega het zoo treffend in een van zijn comedies heeft geschreven.
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Romancen
Door Hendrik de Vries
I
Zij scheen, zoo juichend en jong,
Geen kind, maar een booze fee.
Haar tred sleurde vlammen mee.
Wie luisterde waar zij zong
Ontroofde zij rust en vree.
‘Al dekt ook een floers de kist,
Ik zag door de zwarte wa.
Nog sluipt mij de kwelgeest na.
Zijn drift waar ik niets van wist
Verleidt mij door duivelslist.
En toch is voor hem de straf:
Zijn woede schrikt mij niet af.
Dit leven dat God mij gaf
Bloeit op uit zijn donker graf,
Papaver in 't kerkhofgras:
Mijn dwaallicht op zijn moeras’.

II
Een pop met halfopen oogen
Had een vreemde man haar gegeven;
Ze is in doodsangst naar huis gevlogen:
Ze merkte: de pop ging leven.
‘Moeder, moeder, kom, kijk en luister:
De pop kan bewegen en praten.’
Maar 't huis was overal duister,
En duister waren de straten.
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Zou ze gillen? Geen klank wou komen,
Ze dorst zich niet meer verroeren.
De pop zat naar haar te loeren
In schaduwschijnsels van boomen.
‘Moeder, help, want ik wil nog niet sterven,
Want wie weet waar ik dan kom te zwerven;
Ik verlang zoo naar daglicht en leven;
Moeder, moeder waar ben je gebleven?
Ik loop heen en weer, ik weet al niet meer
Wanneer ik begon te droomen;
Ik dool zonder doel; ik heb een gevoel
Of nimmer de zon zal komen Ben verdreven door angst en ellende,
Ben aan 't zweven in 't zwarte onbekende Nu mag niemand mij zien of hooren;
Ik heb alles, ook jou, verloren.’

III
Het woud was duister en 't stormde en vroor.
Daar hielp geen huilen: ze moest er door.
‘Mooi meisje, slapend in 't hempje bloot,
Ga heen, haal water: de wolf is dood.’
Ze schrok voor wat haar de stiefmoeder vroeg:
‘Tot morgen is toch in de kruik genoeg....’
‘Een ander deed ook niet wat ik gebood.
Mijn eigen zoon was 't. Ik sloeg hem dood.’
Zij duwde de deur met kracht op een kier.
Ze joeg 't kind in 't bosch vol hol getier.
Het haardvuur loeide en de sneeuwstorm floot.
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Het bosch was een doolhof, donker en groot.
Wie sloot ze binnen? Geen mensch en geen dier,
Maar een kobold, als bloed zoo rood.
‘Mooi meisje, blijf buiten in 't hempje bloot:
Heel de nacht moog je dansen; kom dan weer hier.
De wervelwind krijg je voor speelgenoot.’
De wervelwind greep met een sarrend plezier
Haar veel te kort hempje in zijn dartele zwier;
Haar zijden hempje wapperde en vloog.
Dat wapperde haar over 't hoofdje omhoog.

IV
Hij ging naar huis in 't najaar
Toen 't woud lag onder 't maanwaas.
Hij zag een vrouw van ver al
Aan 't einde van de laan staan.
Zoo helder als die plek was
Kon hij haar niet herkennen.
Daar wandelde ze onhoorbaar,
En duidlijk zag hij dóór haar
De berken en de dennen.
Hoe kwam hij langs haar heen
En langs de heldre plas?
Hij wist het niet: alleen
Dat hij om 't hooge gras
En over 't witte steen
Een eekhoorn weg zag rennen.
Hij brak de deur alras
Met nuchtre sleutels open;
Verkropen op de gang,
Op muren bleek als was,
En tastend aan 't behang
In diepste stilte, scheen
De maan door 't vensterglas.
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V
Verhaal ons nogmaals, o siersteen,
't Geheim van dat steile zandpad
Waar 't maanlicht op de rivier scheen.
‘Ik blonk aan zijn dolk aan 't handvat.
Zijn vriend versloeg hij in twist;
Sloot een kist met ijzren har,
Droeg mij weg naar eigen kar,
Joeg door stof en joeg door mist Niemand vroeg, want niemand wist.’
Robijn, die zoo rijke gloed schiet,
Karbonkel in walmzwart gitsnoer Verhaal ons waarheen zijn rit voer:
Zing door de nacht uw rood bloedlied.
‘Steeds trager, naar 't paard zich moeliep
En 't wiel tegen struikhout zoefde;....
Hij toefde in oud spoor, dat roe-diep
Door stuifsel der heuvels groefde.
Rondspiedend of hij alleen was
Wischte hij 't mes droog, en schroefde
Mij los, en klom op een spermuur,
Waar, blank van lelies, een veenplas
Bloeide onder hoogbevend ster-vuur.
Zoo 't afscheid mijn ziel ver droefde,
Rouw, deernis en schrik was hém;
Toen ik de slijkbodem proefde
Hoorde ik zijn stem, die mij toeriep:
‘“Rust in vrede, ontrukt aan 't handvat,
Steen des onheils! Derf uw doel hier
Furie die gewetens brandschat Smoor de doodsvlam, dek van poelwier.”’
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VI
Zou iemand mij blij ontvangen
Met welkom van jubelzangen?
Mijn duif, trouwe liefdebode,
Breng dan die brief naar hem toe:
Ik ben hoop en wanhoop moe,
Slaap eenzaam gelijk een doode.
Soms wacht ik, en 't komt mij voor
Bij nacht, of ik stemmen hoor
Door storm en riviergebruis
Heel ver over land en zee.
Waarom neemt niemand mij mee,
Weg van hier, weg van dit huis?
Vaarwel; ik wil onder stralen
Van vreemde gesternten dwalen:
Een reis in een razend spoor
Langs nimmer gedroomde banen;
Een blik op witte vulkanen,
Een luchtsprong, de wolken door.

VII
Bosch en weide vol woeste bloei;
Daar openden zich spelonken
Waar 't warrelde en wuifde en woei
Van duizenden bonte vonken;
Daar lag ze in juweel te pronken
Als een roos onder 't vlindergestoei:
Prinses, in de tooverboei
Van zinsbedwelming verzonken.
Sluit uw poorten, uw bloemgordijnen,
Droef paleis dat haar sluimer dekt:
Naar de nacht waar geen sterren schijnen
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Doolt haar ziel die niemand meer wekt
In de schaduw der doodsravijnen.
Hier werd haar 't geluk misgund
Omdat zij, als een verblinde,
Door eigen schoonheid bedrogen,
Steeds droomend met open oogen
Zichzelf toch het meest beminde.
Had zij ooit anders gekund?

VIII
Als een oproer losgebroken
Door dit veendal vol moeraswalm
Kwam 't gedrang dier duistre spoken:
Huis, boom en steen wal zwichtte in hun stormloop
Vertrapt als een grashalm, verslijmd als een wormhoop; Onder schijnsels van flambouwen
Kreeg ik plots een steeg te aanschouwen,
Toen een dak met gruis van pannen
Waar de poort geen vlucht meer toestond
Over bouwval, berm noch woestgrond.
Hoog uit een muurkram rukte ik een vuurvlam,
En ik merkte, op die plek gebannen,
Dat ik danste over folterkuilen.
De monsters werden mannen,
De fakkels werden vrouwen.
Als een wrak blijf ik opgericht
In de maalstroom van helsch benauwen.
Smaad en schimp aan mijn wanhoopsplannen!
Eeuwig zal ik rond moeten zwieren
Met een schop naar die dolle dieren,
Met een zwaai om hun scherpe klauwen,
Met een sprong over open muilen;
Hoor hun gieren, hoor hun huilen,
Zie de stad in 't avondlicht!
Zie de verre heuvels grauwen!
Alle deuren dreunen dicht.
Nergens, nergens mag ik schuilen.
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IX
In 't zwart haar drie zwarte rozen
Zoetgeurend naar liefde en dood,
Zoo mocht ik 's avonds verpoozen,
Stil, op mijn sierlijke boot;
Genoot onder 't wuivend koozen
Der zefiers, en wist mij bloot
Voor dreiging en toorn des boozen; Wie zag ik, bij 't zonnerood?
Ze lag of een geest haar streelde,
Ze waande zich onbespied.
Een spotlach speelde in haar lonken
Toen ik mijn aandacht verried.
Geen golf, geen blad heeft geklonken,
Toch was ik plots weer alleen.
Waartoe werd mij 't licht geschonken?
Hoe kom ik door 't leven heen?
Want sedert haat ik mijzelf.
Geen spiegel houd ik mij voor
Ik wenschte mij nimf of elf.
't Is of ik een schat verloor.
Wee wat ik mij trotsch verbeeldde!
Haar schoonheid, hemelsche weelde,
Verblindde als de zonnegloor,
Onduldbaar voor mij, misdeelde.
Had ik haar nimmer aanschouwd!
Vol droppels als diamant
Lag ze aan de waterkant
Sneeuwblank en zomergoud.
Sliep of droomde ik misschien?
Ik zag haar in 't groen verglijden.
Als ik haar niet had gezien
Hoefde ik haar niet benijden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

111

De man die voor zijn beurt ging
Door Koos van Doorne
I
IK zit in het hoogste kamertje van Hotel Metropole. Het wordt avond, en door het
eenige raam dat dit vunzige hok bezit, zie ik, hoe de stad op de schemering
antwoordt. Het is heet, en het platte dak onder het open raam stinkt naar katten. Ik
heb het licht nog niet opgedaan om geen last van de muggen te hebben, maar dat
heeft niet geholpen: ik hoor ze in alle hoeken. Tocht zou ze verdrijven, maar ik durf
de deur niet open te zetten, aangezien de geuren van Hotel Metropole minder
verkieselijk zijn dan stank van katten en gehinder van muggen.
Paarse en roode lichtreclames beginnen te branden. In de diepe ravijnen tusschen
de huizen moet het al heelemaal donker zijn, maar hier zie ik nog, dat de hemel
geel is in het westen: dat houdt de avond nog onvolkomen.
De eerste sterren sidderen vreesachtig boven het nerveuze geruisch van de stad.
Een vliegtuig schuift onder de bleek-roode maansikkel door, het lijkt op een insect.
Vliegtuigen lijken op insecten. Het hindert me altijd als ik hoor beweren, dat
vliegtuigen vogels zijn. Wie heeft er nu ooit een vogel hooren zoemen, en welke
vogel vervolgt zonder vleugelslag zijn weg. Neen, het zijn insecten.
Ik heb natuurlijk weer koorts. Ik ben den laatsten tijd veel ziek, en lijd aan
slapeloosheid. Ik moet uit dit vervloekte logement weg, ik wil rust, ik wil stilte. Het
is een groote kwaal van onzen tijd, dat je geen stilte meer hooren kunt. Je moest
overal stilte-baden kunnen gaan nemen, je moest een uur lang, een nacht lang in
een betonnen cel stilte kunnen beluisteren.
Ik ben vandaag op een kosthuis uitgeweest. Dat is me niet meegevallen. Wel is
waar staat de courant vol adressen, maar die zijn haast alle in heel drukke buurten.
Soms denk ik, dat ik gek zal worden van geluid. Hoe graag zou ik niet eens één
dag lang geen taxi's hooren, geen trein, geen radio, geen machine's, geen
straatgeruisch.
Toch geloof ik, dat ik iets naar mijn zin gevonden heb. Het is wel ver van Smit en
Co's Machinefabriek, en ik zal de vier dagen van de week waarop ik werk, heel wat
vroeger moeten opstaan, maar niets voor niets, en wat ik zal verliezen door korter
te slapen, dat zal ik winnen door beter te slapen.
De muggen pesten me onophoudelijk, en beneden me lacht een meisje. Dat
lachen is toch bespottelijk; wie lacht er nu op zoo'n avond.
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Dat laatste kosthuis moet ik maar nemen. Het lijkt me een echt ‘beroeps’, en je zult
er dus geen last hebben van ongetrouwde dochters. Dat heb je in de nette huizen,
dat staat je te wachten als de advertentie spreekt van beschaafd persoon en huiselijk
verkeer.
Het staat aan een kanaalweg, en in de verte, over een bloemisterij en een stuk
opgespoten land heen, zie je weigrond tot aan den horizon. Het kanaal voert naar
de provincie, naar den polder. O God, een molen zien, en nergens iets bespeuren
van de stad. Een reiger staat roerloos in een sloot; kievieten roepen, en in het dorp
waar je woont slaat een helle torenklok. Neen, je moet in zoo'n dorp wonen. Het is
niet genoeg dat je er een paar uur, een paar dagen door brengt. Het is de vloek van
alle vacantie's, dat je het beloofde land alleen maar zien mag, en nooit binnengaan.
Dat juffertje naast me, zal in den voornacht wel weer bezoek hebben en ik zal
mogen meegenieten, maar dat heeft nu al veel van zijn bedreiging verloren: ik zal
aan het water slapen, ik zal uit mijn raam in de donkere wijdheid van den polder
zien.
Vroeger heb ik moeten gelooven dat je den hemel niet begeeren mag omdat je
er geen pijn en verdriet hebben zult, maar ik weet nu, dat het een leugen is.
Christus verlost ook van de moderne stad, en zou je niet mogen verlangen naar
wat Hij er voor in de plaats zal geven?
Zeker, ik weet niet, wat dat nu precies zal zijn. Maar alle dingen hier beneden zijn
schaduwen van de dingen boven ons. Elk ding is een anthropomorphe openbaring,
en aangezien het goddelijke openbaringen zijn, bezitten ze een ongeloofelijke
juistheid.
Daarom geloof ik, dat er in den hemel stilte zal zijn, en murmelend water. Er zullen
er zijn, die een geheelen polder, een geheele steppe voor zich alleen krijgen.
Ik steek nog een cigaret op. De maan is wit geworden, en het is prettig om aan
den hemel te denken. In den nacht gaat je denken ongemerkt tot bidden over.
Urenlang kun je dan alles vertellen, totdat je heelemaal stil geworden bent.

II
Ik heb dat kamertje aan het kanaal gehuurd, en ik ben er blij om. 's Morgens hoor
ik musschen plezier hebben tusschen de pannen en het beschot. Het doet me goed
dat te hooren, ik ben er door verwant geworden aan de boomen en de wei.
Er zijn nog andere prettige dingen; er is het groen aan den overkant, de bloemen
van de bloemisterij, en de wijdheid van den hemel. Schepen varen diep onder me
voorbij; ik moet uit het raam hangen om ze te zien. Zoo nu en dan glijdt de wimpel
van een zeilschip geruischloos langs den rand van de
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goot, maar meestal zijn het motorschepen, beurtschepen. Ze komen van Zwolle of
Delft. Hun motoren slaan rustig en zwaar, ze hebben veel van dieren.
Soms hoor ik het doffe waarschuwen van een stoomboot. Ik begin ze al te
herkennen: ‘Stad 's Hertogenbosch’, ‘Stanfries IV’....
Van de andere bewoners bemerk ik zoo goed als niets. Ze bemoeien zich niet al
te veel met iemand, die op een zolderkamertje woont, en tevreden moet zijn met
een opklapbed, een tafel en een stoel.
Ik ga na 't avondeten dikwijls wandelen, en een enkele maal kom ik op de gang
mijn beneden-buurman tegen. Het is jammerlijk om hem te zien. Hij is klein van
stuk, en heeft een bult. Zijn linker-ooglid is weggezakt, en laat een bloedroode plek
onbedekt, wat zijn gezicht weerzinwekkend maakt. Hij draagt een bril en kijkt daar
schuin overheen, wanneer hij beleefd maar argwanend mijn groet beantwoordt.
Van den heer des huizes, die men beter knecht des huizes zou kunnen noemen,
krijg ik na verloop van eenigen tijd te hooren, dat mijn ongelukkige buurman
teekenaar op een meubelfabriek is. ‘Ik geef u toe, meneer,’ zegt hij tegen me,
alhoewel ik niets beweerd heb, ‘ik geef u toe, dat hij er wat vreemd uitziet, maar hij
betaalt zeer regelmatig, hij is een heer. Hij ontwerpt twee-persoonsbedden....’
Hij durft zulk een grapje wel tegen iemand als ik te vertellen. De vent beleedigt
me. Hij grinnikt lang om zijn geestigheid; zijn rond, vettig gezicht dat van gele rubber
schijnt gemaakt te zijn, komt vertrouwelijk dicht bij het mijne.
‘U bent misschien bankwerker of zoo?’
De kraaloogjes van den man, die met zijn gezin in den kelder van zijn eigen huis
woont, om twee maal in een winter met veel statie per taxi naar den schouwburg te
kunnen gaan, kijken me hoopvol, doch bezorgd aan. Ik stel hem gerust. Ik vertel
hem, dat ik tijdschrijver ben, en daarom gelijk met het fabrieksvolk begin. Ik leg hem
zoo'n beetje uit wat mijn werk is.
Eindelijk gaat hem een heugelijk licht op. Zichtbaar gerust gesteld constateert hij,
dat het dus toch een soort van kantoorbaantje is. En met gerechtvaardigden trots
voegt hij er aan toe: ‘Ja, ziet u, ieder huis heeft zoo zijn stand, en u gaat zoo vroeg
de deur uit....’
Sinds ik in zijn oogen niet meer uit den toon val, wordt de kerel met den dag
mededeelzamer. Al heel gauw weet ik, dat zijn dochter verloofd is met een student
van de Handels-Hoogeschool, en dat zijn zoon aan weet ik welk Amerikaansch
college een graad gehaald heeft. Hij spreekt natuurlijk niet van verloofd, hij spreekt
van geëngageerd. Het is nog wel niet publiek, maar ik zal het toch wel al weten, ik
zal ze al wel eens samen gezien hebben. Ik antwoord, dat ik dit genoegen nog niet
heb gehad, en dat ik overigens niet aan iemand kan zien, of hij al dan niet student
is.
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‘Nou, maar hij komt haar anders dikwijls genoeg met zijn motorboot afhalen.’
Tegen deze logica leg ik het natuurlijk af.
De dochter is blond, en van de vereischte slankheid. Ik zie haar zelden, en als ik
haar zie, verwondert het me telkens weer opnieuw, dat ze door zoo'n pissebed van
een vent verwekt is. Ze tracht te doen, alsof ik lucht voor haar ben, en acteert de
ongenaakbare. Het moet toch wel iets heel bijzonders zijn, om in een sousterrain
te wonen.
Op een goeden dag ben ik dan toch getuige van de scène met de motorboot. Ik
kom van mijn werk, en zie een smal teak-houten race-jacht ronkend aan den wal
liggen. Er zit een luchtig gekleed heer in, die naar de huizen schreeuwt.
Verheerlijkt komt de dochter van diep-beneden naar buiten. Ze draagt een rugloos
badpak en een kort broekje. Een badmantel hangt over haar arm, en
quasi-gegêneerd loopt ze met haar ongetwijfeld prachtige beenen naar den wal,
springt met een gilletje aan boord, en wordt onder veel gegrom weggevoerd.
Vervloekt tuig, die lui.
Mijn buurman met den bult staat voor het raam. Als hij me ziet, wendt hij zich om,
maar ik heb den honger in zijn oogen toch opgemerkt. Hij keek, zooals een werklooze
kijkt, wanneer hij voor een winkel staat. Ik geef toe, dat het beeld wat onzedelijk is,
maar het is nu eenmaal juist. Ach, voor mij geeft het niet. De geneugten der liefde
zijn altijd voor mij te koop. Maar voor den gebochelde zijn die onbereikbaar. Hij moet
maar goed leeren, berustend te zeggen: niet voor mij. Hij blijft dan tegelijkertijd in
de mode. Dit leeren berusten is immers het hoofddoel der tegenwoordige
volksopvoeding?
Verbitterd loop ik de trap op. Ik denk aan de weelde van nog zoo velen, aan de
laffe welgedaanheid der gegoede burgerij.
Dit alles heeft niets te maken met het hebben van een bult. Het heeft maar weinig
méér te maken met meisjesbeenen. Maar wie een onzedelijk beeld gebruikt, vervalt
van kwaad tot erger. Veertig centen per uur voor een vader van acht kinderen is
per slot van rekening onzedelijker dan van staatswege gecontroleerde prostitutie.
Het eene verdriet wekt het andere.
Ik kan dien avond niet rustig worden. Sexueel verlangen en maatschappelijke
verbittering vermengen zich tot een grauw en bitter verdriet. Beneden me hoor ik
onrustige voetstappen. Ik ben de eenige eenzame niet, de wereld is vol eenzamen.
En God wil de afpersing, de slavernij, het onrecht, de eenzaamheid. Want wat
historisch geworden is, dat is naar zijn wil. Ik ben niet voor niets calvinistisch
opgevoed.
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III
Mijn ongelukkige huisgenoot heet Dolf Sengers; hij heeft zich aan mij voorgesteld
en sinds dien vergeet hij nooit wat te zeggen als we elkaar ergens treffen. We zijn
al eens samen van de stad uit naar huis teruggeloopen, maar veel heeft hij toen
niet gezegd. Eigenlijk alleen maar dat hij een gramophoon had, en dat muziek de
hoogste van alle kunsten was. En op mijn tegenwerpingen ging hij niet in.
Een hoogst enkele keer hoor ik, dat hij een plaat draait. Haast altijd een
jazz-nummer, en soms Chopin.
Ik houd van Chopin. Het is jammer, dat ik er niet meer van genieten zal, want
Sengers is gisteren verhuisd naar de achterkamer.
Ik hoorde na het eten een ongewone drukte en ging kijken wat er aan de hand
was. Het bleek, dat de eigenaar van de gramophoon zijn meubelen versjouwde. Hij
werd daarbij geassisteerd door het gummi-achtige wezen dat zich de eer heeft
toegeëigend onze hospes te zijn.
Ik begrijp beslist niet, waarom deze verandering heeft plaats gevonden. Om het
geld kan het niet zijn, want de kamers zijn practisch eender. Het is anders vervelend
genoeg. De muziek zal ik werkelijk missen, en wie weet wat ik onder me krijg.
Misschien wel den een of anderen nachtbraker van een student.
Zijn vorige kamer kijkt uit op den weg. Hij behoefde niet uit het raam te hangen
om de schepen te zien; dat kon hij van achter zijn bureau. De achterkamer geeft
uitzicht op een jammerlijke verzameling muren en daken. Mijn hokje is in alle
opzichten beter. Maar hij moet het zelf weten.
Wat leuter ik toch. Laat ik liever een wandeling maken. De wind is zuid-west, en
er hangt een zwakke mist. Het zal vannacht rustig en gestadig regenen.
Maar ik kan als ik een poosje buiten ben, het ware genoegen in den tocht niet
vinden en spoediger dan ik zelf gewild had, ga ik weer naar huis terug.
Op den gang ontmoet ik Sengers. Ik maak een praatje, en vraag hem, of hij al
heelemaal op orde is.
Hij antwoordt dat dit vrijwel gaat; hij hoopt, dat ik er niet al te veel last van heb
gehad.
Met zijn heesche, haastige stem noodigt hij mij uit, een kop thee te komen drinken.
Ik neem zijn uitnoodiging graag aan; het doet hem zichtbaar genoegen als ik dit
tegen hem zeg.
Zijn kamer ziet er keurig uit. Een zwaar kleed ligt op den vloer, er staan vier
gemakkelijke stoelen, er hangen een paar etsen en een goede plaat aan den wand.
Naast een groot bureau-ministre staat een hooge schemerlamp met geel-en-zwarte
kap.
Als ik wil gaan zitten, zie ik een in brons uitgevoerd Mephisto-figuurtje op een
boekenkast je staan. Ik loop er naar toe, en vraag hem schertsend of hij
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zóó goede maatjes met den Heer der Wereld is, dat hij zijn beeltenis steeds bij zich
wil hebben.
Mijn gastheer neemt de scherts niet over. Ernstig antwoordt hij, dat de Satan niet
de Heer der Wereld is, en Mephisto nog veel minder.
‘Christus dan misschien?’
‘Inderdaad.’
Ik ben erger dan Petrus. Ik verkeer niet in lijfsgevaar, en toch verloochen ik mijn
Heer.
‘Je hebt gelijk. Het spijt me. Het was niet goed van me.’
Terwijl ik dit zeg, staart Sengers naar den wand achter me. Ik draai mij om, en
als om mij te verwijten hangt daar een houten crucifix.
Hij leest de vraag van mijn lippen, en is haar voor: ‘Neen, dat niet. Het ding is
antiek. Ik houd van antiek.’
Nu is hìj het, die verloochent. Ik zeg hem dit, maar tot mijn verwondering is hij
niet overrompeld. Hij wijst de beschuldiging gedeeltelijk van de hand. Soms denkt
hij werkelijk, dat het superstitie is. Hij glimlacht bij dit woord. Het is de treurige
glimlach van een oud man. Maar soms ook schijnt hem het bidden gemakkelijker
als hij dit kruis boven zich weet. Dat kan bedrog zijn..... De questie is nog al moeilijk....
De protestantsche God heeft wel ooren maar geen mond. Het absolve te zou hij
zoo graag hooren en het beeld schijnt hem dat soms te zeggen.... Maar ga u toch
zitten....’
Sengers zwijgt na deze uitnoodiging. Ik denk, dat hij berouw heeft van zijn al te
haastige vertrouwelijkheid.
We rooken. De gramophoon speelt. Na een paar platen legt hij geen nieuwe op.
Hij gaat voor den schoorsteen staan; ik zie hem op zijn deerniswekkenden rug. Het
wordt stil. Dat is pijnlijk, maar juist als ik wil gaan spreken, heeft ook hij zich
overwonnen.
Opnieuw valt het me op, dat zijn mond de woorden heesch en haastig uitspreekt.
En toch is er een nauwgezette aarzeling voor hij een zin begint. Hij moet er bang
voor zijn, zich niet juist uit te drukken. Spreken is voor hem een zaak van
buitengewoon gewicht.
‘Ik gelóóf ook niet, dat een mensch je vergiffenis geven kan. Vergiffenis
veronderstelt immers berouw en geloof, en het voornemen tot bekeering. Als je die
hebt, behoeft er niet een mensch aan te pas te komen. Maar ik héb niet het
voornemen tot bekeering. Ik wacht op een teeken. Ik wil niet zelf mijn zonden
bestrijden, al hoop ik hartstochtelijk dat God ze weg nemen zal. Ik bedoel niet alleen
vergeven, ik bedoel wegnemen in den letterlijken zin. Mijn verstand zegt me, dat
zonder zonden te leven, het allerhoogste goed is, maar mijn hart weigert den strijd.
En dat zou den strijd óók weigeren, als het doel op die manier bereikbaar was. Het
eenige teeken is per slot van rekening het kruis.... Dat is voor mij niet genoeg. Er
is alleen maar mysterie en verdriet....’
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Wij zwijgen.
Na een poos vraag ik: ‘En Thomas dan?’
Sengers keert zijn gezicht naar mij toe. Het is leelijker dan ooit. De roode plek
onder zijn oog is een afschuwelijke wond. De lamp slaat zwarte schaduwen rond
zijn bewegende lippen.
‘Het is geen questie van gelooven. Je begrijpt me niet. Het is een questie van
afstand doen, van offeren als je dat wilt. Je kunt Christus niet aanvaarden, en
tegelijkertijd voornemens zijn je zonden vast te houden. Ik heb geen behoefte aan
den hemel, ik heb behoefte aan de aarde.’
Hij loopt heen en weer. Hij staat nu voor het kruisbeeld.
Met een ruk wendt hij zich weer naar mijn kant. Hij ziet er inderdaad afstootend
uit. Ach God, Gij moet toch medelijden met hem hebben, want ìk heb medelijden
met hem.
Ik zie aan zijn mond, dat hij nog iets zeggen wil, maar hij laat het achterwege.
Glimlachend gaat hij tegenover mij zitten. Heeft hij het medelijden op mijn gezicht
gezien?
‘En dat alles bij het eerste bezoek.... Ik spreek zoo zelden met iemand, dat ik,
wanneer het mij gebeurt, mijzelf voorbij praat. Ik wou, dat u alles kon vergeten. Ik
ben een beetje opgewonden van avond.... U moet er met niemand over spreken,
dat moet u me belooven.’
Ik beloof hem dit.
Wanneer ik afscheid neem, hernieuwt hij zijn uitnoodiging niet.

IV
Het is nu al bijna October. De avond is koel. Het was vandaag nog tamelijk warm,
maar na zons-ondergang werd het snel en merkbaar herfst. Ik wandel door de
drukke straten van de binnenstad, en weet niet wat ik doen zal. De bioscoop lokt
me niet, en boeken staan me de laatste dagen tegen, zoodat naar huis gaan al
evenmin een oplossing beteekent. Ik denk, dat ik tóch maar een film zal gaan zien.
Ik zal een meisje vragen om met me mee te gaan: zoo'n meisje dat kleine stapjes
nemen moet, omdat haar rok zoo nauw is. Dat moet toch mooi zijn, een meisje te
hebben waarmee je plannetjes maakt, en waarmee je voor winkels kijkt met het
doel wat te koopen. Maar dat is niet voor mij. Daarvoor is mijn salaris toch wel wat
ál te klein.
Er is anders keus genoeg. Aan alle kanten hoor je hun lach. Hun oogen glanzen
als water onder schaduw.
Sommigen zijn zoo mooi, dat je verdrietig wordt door naar hen te kijken. Er loopen
nog verscheidene rond met naakte armen en beenen; ze hebben kleurige truien
aan, haar borsten wiegen een beetje bij elken stap.
Neen, ik zal zoo'n meisje toch maar niet vragen, het zou maar namaak zijn. Ik
kan immers niet doorgaan, als ik haar bevallen zou?
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Natuurlijk zie ik Dolf Sengers. Hij loopt voor me uit. Zijn weg schijnt den mijnen bij
herhaling te moeten kruisen. Het opent opwekkende perspectieven.
Maar hij is toch nog altijd beter gezelschap dan je eigen gedachten. Ik haal hem
in en groet. We zeggen wat algemeenheden en loopen samen op. Een opzichtig
gekleed meisje komt aanfietsen, en een klein grijs heertje kijkt haar na, en grinnikt
tegen ons, als we hem voorbij gaan.
Een gevoel van wrevel komt in me op. ‘Wat een vent!’ zeg ik.
Sengers kijkt me verwijtend aan. ‘Misschien word ik later óók zoo. Het is die vent
zijn schuld niet, het is háár schuld....’
Ik val heftig uit. ‘Wat wil je dan? Een vrouw heeft het recht zich begeerlijk te
maken.’
Hij zwijgt even. Dan zegt hij onzeker: ‘Misschien is dat zoo. Maar het behoeft niet
op dìe manier, het mag niet op die manier. Maar hoe dan? Ik weet het niet. De
christelijke ethiek weet met de vrouw geen raad. Ze dwingt den man één vrouw te
begeeren, maar ze staat alle vrouwen toe in 't openbaar begeerlijk te zijn. De
mohammedaansche sluier was nog zoo kwaad niet. De grootste vloek van het
menschdom is de geslachtelijkheid. Kijk maar om je heen, alles is er op ingesteld.
De reclame voor cigaretten en de reclame voor auto's; de litteratuur handelt in feite
nergens anders over. Op kantoor, op straat, overal is het de vrouw die met haar
bekoorlijkheden het leven beheerscht. Godsdienst, moraal en ook je eigen geest
voeren een hopeloozen strijd tegen je driften, die overal worden opgewekt. Er is
niemand die een vrouw aanklaagt, maar duizend beschuldigers staan gereed als
een man zich misdraagt.... Maar hoe anders? Ik weet het niet. Er moet iets verkeerd
zijn gegaan dat steeds meer af gaat wijken.... Lichaam en geest zijn los van elkaar
geraakt.... Dat is het begin van den dood.... Wat is de dood anders?....’
Wij zijn al pratende buiten de stad geraakt. Het is heerlijk weer. Kil wel is waar,
maar volstrekt niet onherbergzaam. Er staat een lichte grondmist. De maan is van
blinkend zilver.
Wanneer de mismaakte gaat spreken, begrijp ik, dat ik een bekentenis ga hooren.
Het stuit me tegen de borst.
‘.... Zie je, ik ben alleen. Je weet niet, hoe erg dat is. Jij denkt, dat je óók alleen
bent, maar dat is niet zoo. Want je behóéft niet alleen te zijn. Ik heb een bult. Ik ben
mismaakt, ik behoor niet bij jullie. Mijn leven als kind is verknoeid geworden door
den hoon en het getreiter van niet mismaakte kinderen. Als volwassene is het verpest
geworden door mijn eigen gevoel van minderwaardigheid. En was het alleen maar
een gevoel. Ik bén minderwaardig. Ik heb nog nooit iemand ontmoet, die mijn
mismaaktheid zag als iets, dat eigenlijk niets met mijn wezen te maken had. En jij
was al niet beter. Ook jij hebt medelijden met me, Goddank, dat je het tenminste
tracht te verbergen....’
Hij zwijgt. Een jongen en een meisje loopen langs ons heen. Een trein
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schreeuwt in de verte. De mist is zwaarder dan zooeven. De lichtbundels van een
ons tegemoet rijdende auto zijn trillende witte balken.
‘.... Ik wil je van avond iets vertellen. Misschien zal ik er morgen spijt van hebben.
Maar ik wil het toch vertellen. Het vermoeit me zoo, altijd mijn verdriet alleen te
moeten dragen. Een bult hebben is iets bijkomstigs, en daarom is het een dwang.
Jullie zien in iemand als ik een ongelukkige, maar hij is een gevangene. Mismaakt
zijn is zonde.... Het is een beleediging van God, die mij en iedereen goed geschapen
heeft. Het is een deel van de collectieve schuld. Het is niet persoonlijk, het is
gemeenschappelijk.... Ik droom soms....’
Een fietser glijdt voorbij.
‘Ik heb zóóveel jaren rondgeloopen met wat ik nu vertellen wil, dat ik er haast
geen afstand van kan doen.... Ik kan niet goed beginnen. Je moet me een cigaret
geven....’
Zijn stem klinkt misschien nog toonloozer dan gewoonlijk, maar hij gaat
vastbesloten verder.
‘Ik droom dikwijls, dat ik een vrouw ben. Ja, ik weet alles wel. Het is belachelijk.
Het moet jou een gevoel van weerzin geven. En ik weet zelf niet, wat het beteekent.
Het zal wel zijn, omdat ik mijn begeerte niet bevredigen kan. Het zal wel niet zijn,
omdat mijn wezen vrouwelijk is. Het lichaam zal de psyche wel bepalen. En ik verlang
even sterk om een vrouw te zijn, als ik verlang een vrouw te behagen. Wat doet het
er toe. Het heeft geen zin, te onderzoeken wat het eigenlijk is....
Wat moet dat toch heerlijk wezen: borsten te hebben en een schoot. Mooi zijn,
en anderen verlokken met je lichaam. Maar dat is niet alles. Er is iets in een vrouw,
dat me boven alles aantrekt. Ach, dat is het woord niet. Ik zou moeten zeggen: wat
me ontroert. Maar dat woord is losgeslagen van zijn oorspronkelijke beteekenis.
Wat ik bedoel is het gevoel van wanhopig te zijn en tegelijkertijd gelukkig.... Het
gevoel dat iemand moet hebben als hij zelfmoord pleegt. Als een vrouw zich aan
kou blootstelt, dán is ze begeerlijk voor me. Ik heb een meisje gezien, dat met bloote
armen aan 't schaatsenrijden was. Toen ik haar zag, begonnen mijn handen te
beven. Er was maar één vrouw voor mij op dat oogenblik, en dat was zij. En haast
nooit reed een jongen met haar. Niemand dan ik begreep, dat van alle meisjes, die
aan 't schaatsenrijden waren, zìj het onrustigste bloed had. Ze vond het zóó heerlijk
om naakt te zijn, dat ze er geen afstand van kon doen. Ze speelde met de kou, ze
liet zich verkrachten waar iedereen bij was.... Ik heb dikwijls over haar nagedacht.
Je moet niet zeggen dat het enkel maar overmoed van haar was, of zucht om in
uitersten te vervallen. Het kan zijn dat ze probeerde de aandacht te trekken. Iedere
vrouw, ieder mensch wil dat. Maar waarom doen zoo weinigen het zóó? Ik heb eens
gelezen dat een jonge Egyptische meid zich naakt op een rots heeft laten vastklinken
om er te sterven. Ze gaf als motief
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op, dat ze zich offeren wilde aan de goden. Ze liet zich beslapen door de
meedoogenlooze zon en door de meedoogenlooze nachtkou. Haar dood is de meest
heidensche, die ik me verbeelden kan. Haar geslachtslust was losgeraakt van elke
normale bevrediging, en van haar biologisch en zedelijk doel. Haar dood is een door
en door perverse zelfmoord, maar prachtig tevens. Het is niet dat ik haar begrijp.
Het moet verschrikkelijk geweest zijn....’
Er komt een anderen toon in de stem van mijn wonderlijken metgezel. Hij begint
alles door elkaar te gooien, het wordt hoe langer hoe onsamenhangender wat hij
vertelt. Ik kan de schakels tusschen het één en het ander niet zoo gauw terugvinden.
‘.... Wanneer ik me indenk dat ik een vrouw ben, heb ik forsche armen en beenen
en ben toch erg slank. Dat is een maar zelden voorkomende verhouding. Er zijn
meisjes, die dat weten uit te buiten. Ik heb het nog nooit aan iemand vertelt.... Het
is erg zondig.... Ik moet altijd aan mijn zonden denken. Heel mijn gedachtenleven
wordt beheerscht door de vrouw. Als ik een vrouw was, zou ik met naakte beenen
loopen, totdat de eerste sneeuw gevallen was. De kou zou mijn huid rood kleuren.
De meeste vrouwen zijn haar sexe niet waard. Er zijn nog menschen die de zonde
niet als een realiteit ervaren. Ik begrijp dat niet. Er zijn vrouwen, die erg met hun
vormen te koop loopen, en toch beleedigd zijn als je er naar kijkt. Die zijn heel wat
minder dan prostituées. Een prostituée belooft, en ze geeft, ze biedt te koop aan,
en ze levert haar waar....’
Plotseling weet ik, hoe ik hem troosten moet. Ik zeg hem, dat er in den hemel
geen man of vrouw zal zijn, daar zal hij verlost zijn. Maar ook dit heeft hij blijkbaar al overwogen, en tot een kwelling omgesmeed.
‘Weet je, wat dat beteekent? Dat het mooiste van alles wat bestaat, dan
onherroepelijk voor me voorbij zal zijn. Het is waar, dat het een troost is, maar het
is tegelijkertijd mijn grootste ellende.... God moet me begrijpen, God heeft de vrouw
geschapen. Hoe prachtig moeten God's gedachten geweest zijn, toen Hij de vrouw
ontwierp. De hemel moet eentonig zijn, de hemel moet verschrikkelijk zijn. Het is
niet moeilijk, om zonder zonden te blijven, als de geslachtelijkheid er niet meer
is....Wat zeg je? Dat wij geen idée hebben van wat God kan? Hij kan zichzelf nooit
meer overtreffen. De vrouw is zijn meesterwerk....’
Ik weet niet, hoe ik hem troosten moet. Ik begrijp het vraagstuk van de vrouw net
zoo min als hij, maar ik stel er minder belang in. Tusschen de vrouw en mij staat de
maatschappij. Tusschen de vrouw en hem staat zijn mismaaktheid. Ik kan niet
voelen, wat hij voelt. Ik droom van een meisje, waarmee je winkelen gaat, waarmee
je een fietstocht doet op Tweede Pinksterdag. Ik droom van een vrouw in een stil
huis; van een kind, dat geluidjes

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

121
maakt in de wieg. Wat hem benauwt, ik ken het niet. Misschien is hij wel gek. Hij
zal gedeeltelijk krankzinnig zijn.
Hij vraagt mij, of ik hem nu niet veracht. Wat moet ik antwoorden? Ik moet vooral
nuchter blijven. Ik moet zijn gevoelens degradeeren.
Voorzichtig ga ik hem uitleggen, dat ik hem natuurlijk niet veracht, dat ik het per
slot van rekening zoo vreemd niet vind, dat iemand als hij een idée fixe krijgt.
Niemand is normaal. Hij kent de gedachten van zijn zoogenaamd normale naasten
niet. Het ware te wenschen, dat hij er wat meer van wist. Indien hij als jongen tot
diep in den herfst gezwommen had, en nu getrouwd was, zou hij van al die dingen
toch ook last gehad hebben. Maar het leven zou hem er over heen geholpen hebben.
Hij moet niet denken, dat ergens, waar dan ook, en onder welke omstandigheden,
de harmonie, het geluk bestaat. De Prediker heeft geleerd, dat alles ijdelheid is,
helaas, hij had gelijk.... En het is een klassieke fout, een mysterie te vermoeden,
waar alleen maar hysterie is....
Ik ben blij, dat hij geen antwoord geeft. Hij moet nu maar ophouden met vertellen.
Het is genoeg geweest.
Een gevoel van afkeer komt in me op. Ik moet er tegen vechten.
Wanneer hij opnieuw begint te spreken, klinkt zijn stem afgemat. Het is, alsof hij
aan het eind van zijn krachten is.
Hij bukt zich soms naar den grond. Hij staat soms stil. Er zijn oogenblikken, dat
zijn stem stokt, maar ik voel, dat hij zijn droom bijna uitzeggen kan. De triumf van
dit ‘bijna’ is grooter dan de tragiek ervan. Verwonderd luister ik.
‘....Dat is het. De Prediker kon dat alles gemakkelijk zeggen. Hij had het er eerst
goed van genomen.... Hij had alles geproefd. Hij noemt vermoeidheid: ervaring van
de ijdelheid. Wanneer iemand oud is, kan hij naar den dood verlangen. Maar dat is
geen wijsheid. Na den dood is het niet meer mogelijk, het geluk te beleven, dat wij
liefde noemen. Wat ik bedoel, beleef je niet in een slaapkamer.... Wat ik bedoel, dat
is naakt uit het water van een eenzame beek opduiken, en dan een naakt meisje
zien, dat je achterna gaat, net zoo lang totdat je haar gevangen hebt. Het is
belachelijk, dat ik zoo iets vertel, ik weet het. Maar het maakt me rustig, dat alles
zoo nauwkeurig te vertellen. Zoo God me al in Zijn hemel zal toelaten, hoe kan ik
er gelukkig zijn, als ik eerst de aarde niet heb geproefd? Waarom moet ik een stap
overslaan?’
Ik zeg hem, dat God's feesten bedwelmender zullen zijn dan zijn droomen. Hij
zegt er niets op. Het is geen troost voor hem. Is het een troost voor mij?
Nu ben ik thuis. Ik buig mij uit het raam, het is diep in den nacht. Het water beweegt
niet. Alles is stil. De bijna ondergegane maan ligt op de mistige wei als een reusachtig
zaadpluis.
Verweg zwaait nerveus het oriëntatie-licht voor vliegtuigen.
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V
Hij heeft gezegd, dat ik hem Dolf moet noemen. Wij gaan nog al eens samen
wandelen. Maar wij praten nooit meer over vrouwen. Hij is ook niet meer zoo
terneergeslagen.
Het wordt winter. December is dichtbij. Alleen de roeisters in het kanaal doen
nog, alsof het zomer is. Daar heeft Dolf geen last van. Hij bewoont de achterkamer.
Wij zijn een paar maal samen naar de kerk geweest. Veel hadden we er niet aan,
maar dat zal wel aan ons gelegen hebben. De laatste maal dat we er waren, troffen
we een dominee, die de beeltenis van den Man van Smarten net zoo lang
retoucheerde, totdat deze een opvallende gelijkenis vertoonde met den
minister-president.
Toen was de lust er bij ons voor goed uit.
We loopen samen langs het kanaal. Het is droog, vorstachtig weer. Vanmorgen
zijn de weiden wit geweest van de rijp, maar de zon heeft ze weer groen gemaakt.
Boven ons, in het toch altijd nevelig blauw van den November-hemel, zien we twee
vliegtuigen, het achterste wordt door het voorste gesleept.
Wij blijven staan en kijken naar boven.
‘Mooi hè?’ zegt Dolf.
‘Ja, mooi, maar ten koste van een heeleboel leelijks. Die twee behooren op het
nieuwe vliegveld thuis. Dat vliegveld is meer dan iets anders, een teeken van onzen
tijd. Het werd door dwangarbeiders aangelegd ten gerieve van rijke-lui's zoontjes
en ten behoeve van Defensie.... De eenige misdaad van die dwangarbeiders was,
dat ze met den besten wil ter wereld geen werk konden vinden. Eigenlijk is het een
schande.... Over een paar honderd jaar zullen dergelijke dingen in de schoolboekjes
staan, om de kinderen duidelijk te maken, hoe rot onzen tijd was, en hoe het daardoor
tot een revolutie moest komen....’
Ik tuur aandachtig naar de lucht. Ik wijs hem op den merkwaardigen vorm van
het zweef-vliegtuig. Ik tracht zijn aandacht vast te houden, want ik wil hem iets
besparen.
Maar het lukt me niet. Hij verliest zijn belangstelling.
Een bijna onmerkbare trekking om zijn mond verraadt wat er in hem omgaat, als
hij het meisje ziet, dat op ons toe komt fietsen. Haar blonde haren glanzen in de
zon. Ze draagt een kort sportbroekje, dat amper halverwege haar gladde, sterke
dijen rijkt. Haar oogen staren in de verte, het is alsof ze ons niet ziet.
Dolf neemt den draad van ons gesprek weer op. We hebben het overallerlei, zijn
stem klinkt opgewekt. Ik voel me gelukkig: hij is er blijkbaar overheen. Maar vlak bij
huis vervliegt mijn geluk in rook. Zoo gewoon mogelijk zegt hij:
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‘Waarom doet zoo'n meisje dat nu? Ze moet het toch koud hebben. Als ìk zoo deed
zou ik gauw dood zijn. Ze doet het natuurlijk ómdat ze het koud krijgt....’

VI
Ik heb gedroomd, dat ik langs een diepzee-aquarium Hep. Het aquarium was heel
hoog. Dolf vroeg me, met hem mee te gaan. Ik wist, waar naar toe, maar ik wilde
niet. We klommen langs een ijzeren ladder naar boven, en kwamen op een platform.
Plotseling kwam er een geweldige octopus-arm, die mij vastgreep, en mij in het
lauwe groene water trok. Met een schreeuw werd ik wakker. Ik heb mijn eigen
schreeuw gehoord: mijn keel deed langer over haar opgave, dan het terug keeren
van het bewustzijn duurde. Ik ben nat van het zweet. Mijn oogen staren gretig naar
het vierkant grijs licht, dat het dakraam tegen het donker afteekent.
Het stormt. De binten boven mijn hoofd kraken. Het zink van de goot maakt doffe
geluiden. Geheel aan flarden dreunt het stompgeluid van een motorboot door het
kamertje.
Ik kan den slaap maar niet vatten. Ik ben bang geworden van den inktvisch. Het
is verschrikkelijk, dat er zulke wezens bestaan.
Als ik opnieuw wakker word, staat de wekker op vier uur. Een groote angst maakt
zich van mij meester. Ik ga rechtop in bed zitten. Het zal koorts zijn. Beneden mij
slaat een deur met een geweldigen slag dicht. O God, hoe heb ik kunnen
misverstaan. Dolf.... Er moet iets gebeurd zijn met Dolf. Ik vergeet bovenkleeren
aan te doen. Halverwege de gang keer ik terug. Dwaas die je bent.... Maar ik kan
de angst niet kwijt raken. Ik trek mijn broek aan, en zoek mijn pantoffels. Voorzichtig
loop ik over den zolder en sluip de trap af. Luisterend sta ik voor zijn kamer.
Geen geluid. Het licht brandt niet, anders was er een lichtstreep onder de deur.
Ik probeer de deur open te doen: ze is niet op slot. Dat is een goed teeken.
‘Dolf....’, fluister ik.
Geen antwoord.
Ik herhaal zijn naam luider. Hij móét me hooren.
Maar weer geen antwoord. Een vreeselijk vermoeden grijpt me bij de keel. Bevend
doe ik de deur open, en tast naar den knop van het licht. Geen ademhaling is te
hooren. Er is geen enkel geluid dan het loeien van den wind. Ik kan den knop niet
vinden. Om beter te kunnen zoeken, ga ik geheel naar binnen. Terwijl ik rondtast,
voel ik dat mijn voeten nat worden.
Nu heb ik het knopje.
Als het licht brandt, draai ik mij om. Dolf ligt in een stoel. Zijn linkerarm hangt naar
beneden. Zijn hand is een vieze donkerroode massa. Vanaf die
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hand loopt een smalle stroom bloed. Op het vloerkleed ligt een groote zwarte vlek.
Het bloed is langs den muur en langs den dorpel geloopen. Ik heb zoo even in dat
bloed gestaan. De weëe geur maakt me misselijk. Ik denk: het geeft niet, het kleed
is tóch bedorven, en braak op den vloer.
Een onduldbare pijn gloeit boven mijn oogen. Ik moet iets doen. Ik moet menschen
roepen. Ik kan hier niet blijven staan. Langzaam houdt het trillen van mijn polsen
op.
De storm doet de ruiten rinkelen. Buiten valt iets met een smak neer.
De doode oogen van Dolf staren dwaas naar het behang. Die plek onder zijn oog
is nog altijd rood. Dat kan toch niet. Dat moet een fout zijn. Dat is onmogelijk. Daar
moet het bloed toch óók zijn weggetrokken.
Hoe lang sta ik hier? Ik weet het niet. Eindelijk durf ik hem aan te raken. Hij is nog
niet heelemaal koud, maar er is zonder twijfel niets meer aan te doen. Hij is zoo
dood als een pier. Ik moet om dit woord erg lachen, maar ik bedwing me. Het doet
pijn in mijn borst.
Ik moet iets doen. Ik moet menschen roepen. Ik moet een dokter laten komen,
de politie....
Werktuigelijk ga ik dichter bij de fel brandende kachel staan. Ik kom vlak bij zijn
bureau. Er liggen platen en papieren op. De platen zijn uit buitenlandsche
tijdschriften. Het zijn alle afbeeldingen van meisjes die zoo goed als ongekleed aan
't sneeuwballen zijn, of zich op andere wijze aan kou blootstellen. Bovenop ligt een
gekleurde plaat die een ski-loopstertje in badpak voorstelt.
Ik weet nu wat ik doen moet. Ik weet nu wat mijn laatste vriendendienst zal zijn.
Voor deze schande zal ik hem behoeden. Ik moet dit vernietigen voor het onderzoek
begint.
Haastig doorzoek ik het bureau. Ik vind niets dan wat couranten en rekeningen,
en een paar krabbels van meubels. Indien iemand me nu zag, zou hij me voor den
moordenaar houden. Ze zullen me verdenken, neen, dat zullen ze niet. Je snijdt
iemand niet den pols af. Wanneer hij slaapt, zou het kunnen. Ze zullen merken dat
hier iemand heeft rondgeloopen, de politie zal dat zeker te weten komen....
De boekenkast. Ik kan niet alles doorzoeken. Ik grijp naar een grijs cahier. Het is
een dagboek.
Opeens voel ik, dat iemand mij in den rug kijkt. Dolf moet zich omgedraaid hebben.
Verlamd van schrik laat ik het schrift vallen. Eindelijk vind ik den moed, om te zien.
Het is verbeelding geweest.
Nog bevend loop ik naar de kachel. Ik zet den sleutel wijd open, en prop het papier
naar binnen. Het dagboek geeft last. Ik moet er eerst de kaft afscheuren. Dan doe
ik het deurtje dicht en luister naar het loeien van de vlammen.
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Buiten speelt een carillon. Wat is dat overbodig....
Ik heb hier nu niets meer te doen. Ze zullen me niet verdenken. Hij kan immers
zelf alles hebben verbrand. Maar hij kan niet in zijn eigen bloed gestapt hebben. O
God wat ben ik laf. Ik lééf nog. De vreugde hierover overwint één oogenblik alle
andere gevoelens. Maar eenmaal moet ook ìk sterven. En Dolf, moest hìj sterven?
Dolf is nu waar geen vrouwen zijn.
Deze gedachte ontzet mij. Ook voor mij heeft deze gedachte geen troost meer.
Terwijl ik het licht uitdraai doorvoel ik in een vlam van angst, dat de vrees, die ik
jarenlang niet geweten heb, maar jarenlang in mijn hart heb meegedragen, door
dezen nacht is bewust gemaakt.
De gang is donker. Het morgenlicht valt grauw en wanhopig door een zijraam.
Mijn bloed bonst in mijn hoofd. Een uitzinnig, hartochtelijk gebed schreeuwt uit me
op tot Hem, die de vrouw geschapen heeft.
‘Laat me niet sterven, o God, laat me niet sterven voor ik me éénmaal aan een
vrouw geheel verloren heb....’

Kentering
Door Agatha Seger
Des daags, wanneer zich aan mijn kleeren klemmen
hun kleine handen en hun tooverstemmen
mij tot steeds schooner sprookjes dwingen,
móet vrede mij wel steeds omringen!
Maar in den avond, als ze, mij ontstegen,
in diepen slaap zijn neergelegen,
valt de onrust als een regen over mij,
hier, in mijn haven, speur ik het getij,
en heel den nacht hoor ik de branding breken
en d'ankerketting kreunen, mij ten teeken
de zee, het open water, is nabij....
En vruchtloos wentel ik van d'een op d'andre zij,
tot eindlijk, als de groote sterren bleeken,
hun stemmen weer het tooverwoord uitspreken
waardoor de branding nauwlijks is te hooren,
en tot den avond niets mijn vrede meer komt storen.
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Het primitieve beeldje
Door L. Ali Cohen
OP de terugreis van Bordeaux, waar hij zijn wijn-firma had bezocht, naar zijn familie
in Amsterdam bij wie hij Oud-en-Nieuw zou gaan vieren, was Otto den dertigsten
December gestrand. Hij had den laatsten trein naar Holland gemist en moest den
nacht in Brussel doorbrengen. Nadat hij bij de Noord-Statie een hotel-kamer had
besproken wandelde hij in den regenachtigen avond haastig langs den boulevard
Adolphe Max op zoek naar een warm café.
Eerst had het hem wel gespeten dat hij zijn reisplan niet heelemaal had kunnen
uitvoeren, maar de onverwachte onderbreking van den tocht naar huis was hem
toch niet onaangenaam: het even onderduiken in een betrekkelijk vreemde stad
was al van jongs-af een van zijn grootste vreugden geweest. Hoewel de gure
regenvlagen drongen om ergens naar binnen te gaan voelde hij er niets voor een
schuilplaats te veroveren in het volle banale Café Métropole. In een plotselinge
opwelling praaide hij een taxi en gaf het adres op van een bar in de binnenstad, die
hem ineens in de gedachten schoot.... Als die nog bestond, dacht hij, tevreden
schuddend in den wagen die snel over het gladde asfalt gleed.... nous verrons!
Een onbestemde blijheid kwam over hem; de spanning van een zonder plan
ondernomen escapade met ternauwernood een doel pakte hem nog altijd, al was
zijn jeugd onherroepelijk voorbij. In een smalle, bochtige straat die hij niet herkende,
stopte de taxi voor de discreet-verlichte entrée van de bar, die inderdaad nog in
leven bleek. Een verkouden neger hield met veel strijkages de portières open en
terstond vond Otto de sfeer weer van het lokaal, waar hij toch maar eens was
geweest, ruim een jaar geleden. Ieder huis en elke stad, ieder mensch en elk milieu
heeft een eigen leven, een eigen ziel, een merkteeken, een nimbus.... een niet te
zeggen apartheid, die afzonderlijk houdt en vervreemdt of juist aantrekt door een
bijzonder contact, en dan iets van het geheim der intimiteit prijs geeft.
Er is een intuïtief aanvoelen van de zoogenaamd doode dingen, van armoedige
vertrekken zoowel als van oude paleizen, van zilveren horloges en ontverfde
wandelstokken, van leer vooral en van fluweel, van een vergeten viool en een
kelder-hoek met leege flesschen....
Maar het meest behouden huizen de sfeer der bewoners, en vooral in een café
is het fluïdum van de bezoekers één met de warme kleuren van lampen en dranken
en met de geuren der sigaretten en consumpties.
Otto was neergevallen op een bank in een hoek en keek tevreden rond. Het kleine
langwerpige lokaal gaf toch een illusie van ruimte - misschien omdat een
dans-vierkant was uitgespaard. De meubileering was het tegen-
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deel van luxueus, maar ook niet akelig ‘comfortabel’ dus, en door de verstorven
roode bekleeding en het vuile plafond deed het geheel warm en gezellig aan. Een
versterkte gramofoon gaf nauwkeurig verslag van de deunen die iedereen al weer
eenige weken floot of neuriede. Om vreemde redenen wisselen oude Weensche
walsen af met fascineerende tango-rhythmen, die dan ineens weer wijken moeten
voor een vlugge fox-trot.
Het was vol in de bar, en in tegenstelling met wat Otto in Holland gewend was,
merkte hij op dat het publiek niet uit één klasse gerecruteerd scheen, want er waren
petjongens en soldaten, maar ook elegante swells en enkele vrouwen met markante
profielen.
De wand tegenover hem weerkaatste ten deele de bezoekers met zijn twee groote
spiegels, die nauwelijks ruimte lieten voor enkele felle reclameplaten. Op één van
de spiegels stond met sierlijke zeep-letters geschreven: Nouvel An ouvert toute la
nuit, en op den anderen: Il est strictement interdit de s'en faire. - Maar ineens kreeg
Otto het onontkoombare gevoel dat alles hier maar entourage was voor een paar
menschen, die schijnbaar toevallig samen in den hoek, het verst van den ingang,
zaten - menschen, die een wel zeer zonderling contrast met elkaar vormden en
nauwelijks deel aan het hen omringende schenen te hebben.
Zij waren: een vrouw en een man, en de vrouw zou grotesk geweest zijn indien
niet haar groote hoed met verregende pleureuses met een zekeren chic op haar
oud, groezelig, verdrietig, aldoor-knikkend hoofd had gestaan. Zij droeg een vale
donkerbruinen bontmantel met vele kale plekken en een vuile kanten fichu als das
om haar mageren hals geknoopt.
Bedachtzaam wreef zij telkens over haar lippen (wellicht het gebaar schetsend
en eindeloos herhalend, waarmede zij zich in vroegere parade-dagen maquilleerde?),
en dan zag men de ondanks ongetwijfeld veel ellende gaaf en karakteristiek gebleven
slanke handen, waaraan nog een paar mooie ringen glorie schonken: een turkoois
in antieke zetting en een groote camee in empire-stijl.
De man aan haar tafeltje was veel jonger en leek op een van die Armeniërs, die
alle groote steden en stranden afzwerven om hun onwaarschijnlijk rose paarlen en
Shiraz-kleeden te slijten. Indien hij slechts een fez in plaats van een smerigen
bolhoed had gedragen, en ook niet zoo'n patserig paars pakje... Zij zeiden niets tot
elkaar; de oude vrouw knikte maar steeds, wreef met haar handen over haar lippen,
de man keek een van de buffetmeisjes aldoor na zonder zich te verroeren dan alleen
als hij met een kort gebaar zijn bier dronk. Zij spraken niet samen maar zij behoorden
blijkbaar toch bij elkaar, want als zijn biertje op was wenkte de vrouw, hem een
nieuw te brengen. Dat werd dan weer stug, met bijna automatische gebaren geledigd
- en zoo zaten die twee vreemd-verschillende vogels bij elkaar in den laten avond,
zonder deel te hebben aan het levendig bedrijf in de bar.
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Otto's oogen waren al weer een poos afgedwaald van het wonderlijk stel en hij
volgde een paar dansers, die ongelijk van ‘stand’ schenen maar in elk geval
uitstekende rumba-partners waren, toen deze ál schokkend tot bij den uitersten
hoek aanlandden. Op dat oogenblik laveerde daar juist de bedienende garçon handig
met een nieuw biertje voor den starenden ‘Armeniër’ en door al die bewegingen
keek Otto onwillekeurig weer naar de oude dame. Onmiddellijk merkte hij op dat zij
veel geanimeerder was, dat zij geboeid leek door haar eigen handen, maar toen
zag hij ook dat zij een klein voorwerp streelde, aldoor streelde.... iets blanks.... en
het tenslotte vóór zich op het tafeltje zette.
Wat het precies was kon hij niet goed zien. Het was niet grooter dan een smalle
vuist-en-pols en miste het modelé van een beeldje. Zijn aandacht was nu
nieuwsgierig gespannen, vooral toen een van de dansers stil stond, diep maar
geenszins komisch boog en ‘Bonsoir madame la duchesse’ zei. Daarbij nam hij het
blanke voorwerp op en liet er het lamplicht langs spelen, waardoor hij wat nader
trad tot Otto's plaats en tegelijkertijd diens belangstelling gewaar werd. De jonge
man glimlachte even, knikte verontschuldigend naar de oude dame en boog zich
over naar Otto, die nauwelijks bewust hem uitnoodigde plaats te nemen, gefascineerd
door den ivoren vorm, dien hij nu voor zich zag.
Hij voelde niet meer de bedenkelijke lokaliteit om zich heen, zelfs de figuur van
zijn tafelgenoot leek ver-af, ofschoon hij zich diens rouw-costuum, het bleeke, jonge
gezicht met het golvend zwarte haar en de monocle goed had gerealiseerd, en het
was hem te moede alsof de nieuwe stem uit de verte kwam.... wel duidelijk, maar
toch uit het onbekende, als ergens van voor een microfoon.
Zoo hoorde Otto het eenvoudige verhaal van het primitieve beeldje, dat nu vóór
hem stond en dat zijn aandacht vast en gespannen hield bijna buiten zijn wil om:
een gebogen blokje ivoor, zonder gesneden vormen, maar alleen met enkele sobere
zwarte kerven aan den bovenkant, die een menschelijken kop konden beduiden.
En toch had nimmer echte sculptuur hem zoo gefascineerd en gedwongen te tasten
langs de oude gladde materie, die een wonderlijk eigen aard had, een geheim leven
leidde waaraan ook hij deel moest hebben gehad.... vroeger.... maar hoe lang, lang
geleden?
En woord voor woord vernam hij hoe de oude dame het beeldje van haar
schoonvader had geërfd, die als jong adjudant van Koning Leopold het in den Congo
van een neger-opperhoofd had gekregen als geschenk en talisman, - hoe zij, na in
uiterste armoede vervallen te zijn en al haar waardevolle bezittingen verkocht te
hebben, tenslotte dit beeldje had moeten afstaan aan een antiquair, die als gunst
haar toestond het 's-avonds te zien en te betasten, mits zij dan de consumpties van
zijn knecht betaalde....
Otto omklemde het ivoor vaster, dat in zijn hand warm en zacht was gaan
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voelen, en toen de stem van zijn onverwachten tafelgenoot zweeg keek hij op maar
vond geen woorden om zijn gewaarwordingen te uiten. Met een raadselachtigen
glimlach bezag hem de ander, die scheen te weten wat hem nu moest bezielen....
Het is het Verleden, onbestemd en dwingend, dat uit de aanraking met een
voorwerp als dit spreekt. De magie van een oer-leven, dat niet meer aanwezig is,
huivert van dezen zoogenaamd dooden vorm over in het bloed en de ziel van den
gevoelige, die gezegend is en gevloekt.
Met groote oogen, die het donker zagen worden om zich heen, staarde Otto naar
den overkant waar de oude vrouw al weer verrukt haar verloren fetisch streelde,
streelde.... wèg in welken droom....?
Een golf van verlangen naar bevrijding, van heimwee kwam in een plotselinge
reactie over hem; wankelend rukte hij zich overeind, wierp een biljet op tafel en
vluchtte weg uit het lokaal, langs den neger-portier, die hem brutaal iets nariep, dat
zich verloor in den kouden natten nacht.

Vervulling
Door Johan de Molenaar
Nu is 't als kwamen alle dingen
tezamen in dit oogenblik,
de goede en de kwade dingen, verteerd in dit geluk:
het ingetogen zuiver zingen
van oogenblik tot oogenblik
van Uwe en mijne fluisteringen:
Uw wil is mijn geluk.
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Voorjaar
Door Emmy van Lokhorst
Plots word ik wakker in den nacht;
Het huis is stil, ik hoor mijn hart.
Het bonst, - ik houd mijn adem in:
o God! dit is een nieuw begin.
Ik klem mijn beide handen saam;
Schaduwen glijden langs het raam.
Ik proef de tranen in mijn mond,
Dit is geluk, dat mij doorwondt....
O verre bosschen, o jonge maan!
De hemel komt vlak bij mij staan....
Vergeet wat was, vergeet de pijn.
Durf - bevend hart - gelukkig zijn.
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Kroniek
Tentoonstelling Goudsche glazen St. Janskerk, Gouda
Documenten, werkteekeningen en vóór-ontwerpen zijn eigenlijk ondankbare stukken
wanneer zij moeten worden uitgestald om, zooals in Gouda, dertien tot veertien
meter hooge gebrandschilderde ramen te helpen verduidelijken. Er is iets
verontrustends met die Goudsche glazen, zij zijn altijd populair geweest, maar
bewonderd zijn zij zelden. Het maniërisme immers sloeg hier niet bijzonder aan.
Eerst na den oorlog begon men in Holland wat meer vat op dezen stijl te krijgen.
Was er eerder een werkelijke diepe belangstelling geweest, dan waren de Goudsche
glazen nooit zoo hersteld, als zij er nu vaak ontstellend uitzien. Dan had het niet tot
1938 behoeven te duren tot men eindelijk eens systematisch de archieven in Gouda
ging onderzoeken, dan had men eerder een oplossing gevonden om de talrijke
cartons, die voor de glazen hebben gediend beter op te bergen. Tienduizenden
immers heeft men uitgegeven om het gebouw te redden, maar in een goed en
zaakkundig bewaren van deze cartons is nog altijd niet voorzien.
Het ‘Comité Goudsche Glazen’ heeft echter in eerste instantie veel bereikt. De
archieven zijn met zorg doorgezocht en een wetenschappelijke publicatie over de
ramen en cartons van de hand van mej. Dr. J. Hintzen kunnen wij binnenkort
tegemoet zien. Een beknopte, maar in vele opzichten voortreffelijke, inleiding vormt
1)
het boekwerk dat nu reeds over de glazen verschijnen kon , mede door het Goudsch
initiatief. Men zij dus dankbaar.
Wat leert de expositie? In de eerste plaats dat er veel meer aan de ramen is
vernieuwd dan men vroeger bij een rondgang vermocht vast te stellen. Het zou
nuttig zijn om de schema's van Ir. J. Schouten, de hersteller van de ramen, duurzaam
onder of bij elk raam te hangen. Men ziet dan waartoe de bewaarde cartons voor
de ramen hebben kunnen leiden. Wat nieuw en wat oud is, zal menigeen stellig
verrassen. Waarom? Om de grootendeels verworden techniek, die bij de herstelling
moest worden nagestreefd. Want de oude ramen stammen onmiskenbaar uit een
vervalperiode. De reorganisaties van de werkplaatsen in de renaissance hadden
het tempo der uit te voeren bestellingen wel kunnen versnellen, zij hadden echter
ten gevolge dat veel meer dan vroeger door minder geschoolde gezellen moest
worden uitgevoerd. Een ontwikkeling die voor Gouda in 1609 haar volledig beslag
krijgt, want in dat jaar krijgen ‘de gemeene glaesmaeckers, die men taeffelwerckers
noemt’ zelfs een eigen gilde. De breuk is dan volkomen, maar ook reeds vóórdien

1)

De Goudsche Glazen, 1555-1603, M. Nijhoff, 's Gravenhage 1938. Het boekwerk bevat
verschillende bijdragen, zeer lezenswaard is de goed samenvattende verhandeling van A.
van der Boom: Gouda en de Glasschilderkunst, p. 21-81.
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gold dit: de aanwijzingen van den inventor, den kunstenaar, die achter het werk
stond, konden worden benaderd, zelden echter werden zij volledig verwezenlijkt.
Het is daarom geen verrassing dat de oudste Goudsche glazen technisch nog het
best uitgevoerd lijken, de latere van inventie wel vaak knapper zijn, daarentegen
niet aan kundigheid de vroegste overtreffen. Nu men aanmerkelijk meer
1)
vóórontwerpen heeft leeren kennen en men ook de cartons nog eens bestudeeren
kan die, merkwaardig genoeg, geen enkel verband met de loodvatting, vaak ook
niet met de venstertraceering aanwijzen, nu ervaart men hoever de kunstenaar van
het eigenlijke glazeniersvak is afgeraakt. Er zijn sublieme fragmenten op de
teekeningen te vinden, zeer verantwoord van spanning en lineatuur, maar bij de
uitvoering is de concentratie van de teekening toch weer voor een groot deel verloren
gegaan.

DIRCK CRABETH, DE KOP VAN SINT MAARTEN IN HET RAAM VAN DEN DOOP VAN CHRISTUS IN DEN
JORDAAN (1555)

Dirck Crabeth blijft de belangrijkste meester in Gouda. Al in 1540 was hij aan den
gang. In Utrecht, den Haag en Amsterdam gingen zijn ramen echter te gronde. Zoon
van een glazenier uit Lille(?) vestigt hij zich misschien in Gouda, vanwege de daar
aanwezige industrieën. Het in 1487 opgerichte gilde omvatte reeds ‘schilders,
beeldesniders, glaesmaeckers, prenters, burduer-

1)

Zie: J.Q. van Regieren Altena: Teekeningen van Dirck Crabeth, Oud Holland, 1938, p. 107.
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werckers ende andere cunsteners’. Dat bood mogelijkheden, die Crabeth ook stellig
heeft uitgebuit, want in 1548 en 1551 wordt hij o.a. betaald voor ‘patronen om
1)
tapicherie na te maecken’ . Het is wel zeker dat de tapijtwevers en de glasbranders
toen nog op een zelfde wijze georganiseerd waren en de verhouding van kunstenaar
en uitvoerder in beide takken van bedrijf gelijk was. De geschiedenis der Goudsche
weverijen, die feitelijk begint na Crabeth's dood en wel omstreeks 1585, geeft voor
de latere ramen stellig eenig licht, voor de vroegere werkplaatsen zijn de Leidsche
waarschijnlijk het prototype geweest. De kwestie, hoe interessant ook voor de positie
van den kunstenaar, voert hier te ver. Men voelt echter bij de beschouwing der
ramen hoezeer deze positie het werk beïnvloedt en hoe zeer men juist dan met
dergelijke problemen te worstelen had. Wat Dirck Crabeth betreft, diens composities
zijn het meest doorleefd. Ook zijn teekeningen van handen, koppen en voeten zijn
sterker, beter verantwoord en minder schematisch dan die van Wouter. Lambert
van Noort (of diens helper Digman) is misschien nog iets vaardiger, meer op de
lineaire werking, dan op de kleurharmonie van het raam ingesteld, de bezieling van
het gebaar blijft bij hem meestal achterwege, het is werkelijk leeg in de ruimte en
de wereld die hij oproept. Het gemak overigens, waarmede in Gouda de vlakken
met menschen, dieren en landschap worden overladen, doet aan werk van Charles
Eyck denken. Joep Nicolas ook zou zich hier thuis gevoeld hebben. Evenals bij hen
ook hier veel schablones. De samen geschoolde groep op het voorplan keert bij de
Goudsche meesters telkens terug. Gebouwen en doorkijken op het tweede plan
zijn veelal cliché. Er is zelden een wezenlijke kern. Het maniërisme steunt op het
gebaar, maar dat gebaar overtuigt alleen dan, wanneer het uitdrukking geeft aan
een innerlijk sterk gemoedsleven. De schilders rekken daarom bij hun pogingen in
die jaren de figuren, het worden gestalten, buigzaam en met wendingen, die in de
daardoor toch al gecompliceerde composities een geraffineerd spel spelen van
elkaar weerstrevende krachten; het bracht een lineaire toespitsing, van pool tot
tegenpool, een veld geladen van nerveuse spanningen. Bij alle turbulentie moest
het gevoel echter de drijfkracht blijven vormen. De woelingen van den tijd, zooals
ik in een van de verhandelingen las, terug te willen vinden in de Goudsche glazen,
leidt bij zulk een internationalen stijl tot onjuiste interpretaties. Deze kunstenaars
willen in dien zin niet verantwoordelijk zijn voor het werk dat zij scheppen. Op den
drang, die het bovenmenschelijke wil verwerkelijken, moet men hier toetsen. Dit
laat-renaissancistisch sensitivisme is maar al te vaak slap (ook el Greco ontkwam
er niet aan). Exaltatie verweekelijkt snel en verliest dan spanning. Zoowel in de
‘herstelde’ als in de gave brokken glas zijn de scha-

1)

Documenten, niet op de expositie, men zie echter: G.T. van Ysselsteyn, Gesch. der
Tapijtweverijen in de Noord Nederl. 1936, dl. I, 52; dl. II nos. 34, 40, 41. Dirck maakte ook
kaarten, ontwierp tevens damastpatronen; Wouter werkte later eveneens voor weverijen.
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blones, de krachtelooze gemeenplaatsen te veel aanwezig. Desalniettemin kan men
nergens beter dan in Gouda den stijl van dien tijd in ons land leeren kennen.
J.G. VAN GELDER

De Franschen in het Stedelijk Museum te Amsterdam
Een iegelijk, die in ons land en in Parijs de laatste jaren de tentoonstellingen van
Fransche schilderkunst volgde, zal zich hebben afgevraagd: is er wel behoefte aan
hetgeen wij - min of meer terecht - vrij behoorlijk leerden kennen. Wie hier een lijstje
zou geven van hetgeen in een tiental jaren te zien was, zou formeel gemakkelijk
gelijk kunnen krijgen. Maar er is toch ook een ongelijk in deze. Eerstens de
algemeene waarheid, dat men goede schilderkunst nooit genoeg kan zien. Een
waarachtig schilderij wordt juist beproefd in de herhaling van het zien. De
vertrouwdheid, die rust geeft, is een heel ding; het is de voorwaarde wil men waarlijk
gaan zien. Niets is verwarrender dan de opwinding en de onrust tegenover veel
nieuwe dingen, omdat het de blik onzuiver maakt en het krachtige, indringende zien
te snel, door een soort over-activiteit, vermoeit. De tentoonstelling door den heer
Roëll ingericht is juist geschikt om die vertrouwdheid te wekken, die een band legt
of toehaalt. Er is niet te veel en de keuze heeft iets in zich gehad van het plukken
van een zomersch bouquet, waarbij niet van alles wat werd geplukt, maar gelet
werd op het samenstellen van een goed en aardig geheel. Iets te veel misschien
van het een en niet altijd even mooie exemplaren van eenzelfde soort, maar als
geheel toch een mooi zomersch geheel, kleurig en geurig. Een tentoonstelling, die
doet genieten en niet vermoeiend is. Vooral het laatste is een latijnsche deugd, die
hier veel meer in zwang moet komen. Men leert weer eens wat genieten is van de
kunst van het schilderen, zonder uitputting, licht en toch vol en rijk, als een
harmonieuze dag. Wie naar huis gaat voelt het aan zijn oogen: ze hebben een bad
gehad, ze zijn op edele wijze aangedaan, niet overprikkeld, niet opgejaagd. Ze zijn
te gast geweest waar de orgie verbannen is en waar vanzelf het evenwicht en de
helderheid, met de mogelijkheid van een lichte voorbijgaande dronkenschap, de
feestelijkheid haar zuiverheid schonken. Ook deze 19de eeuwsche schilders als
een geheel beschouwd hebben nog iets in zich van de muziek der clavecinisten.
Wij zullen niet, na de herfstbeschouwingen in deze kroniek over de Fransche
kunsttentoonstelling in Parijs, opnieuw een uitvoerig verslag geven. Cézanne, Degas,
Corot, ze zijn nog niet al te lang geleden uitvoerig in Elseviers beschouwd. Wij
volstaan met enkele losse opmerkingen, die de genieting niet bederven als ze critisch
uitvallen, omdat toch de grondtoon dankbaarheid is voor deze korf vol gratieuze
schoonheid.
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Wij beginnen met Ingres, David, Géricault, Gros. Een criticus in een dagblad heeft
hierover geschreven, dat we gelukkig niet te lang bij David blijven en dat het te
prijzen is, dat de vervelende hoofdstukken ontbraken en hij noemde Chassériau,
Monticelli, Puvis, als voorbeelden van die ontbraken, hetgeen meteen prijzenswaardig
werd geacht. Dit is een droevig voorbeeld van modieuze voorlichting. Ingres, in
Amsterdam, geeft geen goeden indruk. Wie het prachtige portret kent van Bertin
l'aîné uit het Louvre, zal Ingres recht weten te doen. Hij zal dat portret onthouden
en tevens bedenken, dat er een Chassériau bestaat van portretten van den priester
Lacordaire en van de twee zusters. Ook D a v i d is een gezond en kernachtig
portrettist van ongewone gaven. Er is geen reden hier snel voorbij te gaan.
Integendeel. Wie langer was blijven kijken in Frankrijk had hier ook aan P r u d ' h o n
kunnen herinneren, dien men hier niet kent en die (zie Focillon!) niet ten onrechte
over de grenzen zou zijn gebracht. En Puvis? Er was verleden jaar het ongewoon
mooie portret uit Lyon van la Princesse Cantacuzène van Puvis te zien, dat vrijwel
niemand hier kende. Maar P u v i s heeft hier bij den gemiddelden kenner en bij
menig schilder niet de erkenning, die de besten hem in Frankrijk gaarne geven. Wie
bedenkt hoe Maillol hem ziet en wat hij aan de sfeer van de kunst van Puvis te
danken heeft, zal onze terughouding op dit punt wel moeten gevoelen als een gevolg
van de kleine en burgerlijke houding ten opzichte van de monumentalen. Maar het
is niet anders, hij heet hier in de groote dagbladen vervelend.... En Fantin Latour?
Ook hij ontbrak; men kent hem hier goed als stillevenschilder, maar de prachtige
portretten van vrouwen? Een enkele hier was niet te veel geweest en niet overbodig.
Zoomin als de schilder R e d o n een overbodigheid zou zijn geweest.
Daar staat tegenover, dat we Corot hier genieten. Het allereenvoudigste portretje
van zijn nicht; het schilderij van een fabriek, in opdracht van den trotsen bezitter
gemaakt, het zijn er maar twee uit een prachtige reeks, die de vrede doen kennen
van een trouw en begenadigd leven, helder van blik en zonder eenige exaltatie. Wie
Corot leert begrijpen, haast zich niet meer. Het hangt alles van de mode af of Corot
eens vervelend zal heeten of niet. Maar vervelend treft gelukkig niet de qualiteit. Er
zijn hier ongelijke Daumiers; zooals ook Delacroix ongelijk is. Maar het is goed hem
hier te zien. Courbet tusschen deze mannen blijft de burger met bravour en sterke
gaven, wiens blik echter even vlak is, als zijn levenskracht sterk. De groote zaal is
wankel. Er zijn wat te veel en te oppervlakkige Monet's; Renoir is op enkele
uitzonderingen na, niet opperbest. Maar er zijn niettemin overal typische en weinig
bekende documenten te vinden, die het kijken bezig houden. Een hoogtepunt is
echter de zaal grootendeels door Degas gevuld. Veel meer dan vroeger blijkt hij
boven de anderen uit te komen. Met iedere tentoonstelling wint hij nog steeds. Zijn
onvergelijkeiijk zelfportretje, het curieuze en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

136
boeiende doek van de verpleegster, het portretje van een bevriend schilder, vol
humor, het zijn maar enkele dingen uit een reeks uitstekende werken. Na Degas
heeft Toulouse Lautrec hier de voortreffelijke reeks, beter samengesteld dan
Gauguin, wiens ‘Quand te maries tu’ van de vijf doeken het sterkste is. Cézanne is
voor het slot bewaard. Zeven en dertig werken van hem mogen een gebeurtenis
heeten. Doch als we eerlijk zijn dienen we te bekennen, dat een veel kleinere groep
van vijf volledige Cézanne's (men denke aan Brussel in 1935) grooter indruk zou
hebben gemaakt. Het lijkt wel erg noodig voor Cézanne een strenge schifting te
maken. Er is veel op de markt gebracht, dat hij zelf zonder aarzeling zou hebben
teruggehaald en niet als een werk van hem, maar als een proeve, als een aanloop,
een probeersel, zou hebben erkend. Het belang van den handel is echter niet altijd
het belang van den schilder. Diens roem moet veel dekken. Tot nu toe schijnt een
strenge keuring nog geen ingang te hebben gevonden en wordt een collectie
aanloopjes geacht door de suggestie van den roem gedragen te worden. Het is met
Vincent ook zoo gegaan, doch daar is tenslotte wel eenige kentering in gekomen.
Het klemt wellicht nog meer voor Cézanne en de groep op deze tentoonstelling is
daar een goede illustratie van. Wij keeren langzaam terug naar het uitgangspunt.
Wij waarschuwen opnieuw: dit zijn losse critische opmerkingen. Er is veel te genieten
en wij hebben de tentoonstelling als een geheel begrepen als een gratieus geschenk,
dat niemand kan bezwaren.
A.M. HAMMACHER

Eere wien eere toekomt?
Kröller-Müller-Bremmer
Wij hebben eindelijk de officieele opening beleefd van de Kröller-Müller-Stichting
op de Veluwe in een voorloopige behuizing. Kunsthistorisch Nederland, kunstenaars,
ministers, zijn er heengetogen. Toespraken werden gehouden, onderscheidingen
uitgedeeld. Maar in de dagbladen, die van dit feest uitvoerig verslag gaven, ontbrak
de naam van den man, die voor een belangrijk deel deze collectie heeft samengesteld
en gemaakt tot wat ze is. Zonder het initiatief, zonder deze belangstelling, zonder
het kapitaal van Kröller-Müller had H.P. Bremmer dit niet gekund. Hulde aan
degenen, die dematerieele basis verschaften. Maar de Minister in de rede heeft den
man, die het eigenlijke werk heeft gedaan, niet genoemd; de onderscheiding was
voor de lastgeefster. Voor den lasthebber, die zijn taak op zeer persoonlijke wijze
1)
heeft volbracht, was er geen goed woord, laat staan een onderscheiding . En de
inrichting? Zeisgeheel aan anderen toevertrouwd.
Naar het schijnt - maar de dagbladen zwegen hardnekkig op dit punt - heeft de
Heer Kröller aan het eind in een speechje den naam van Bremmer nog genoemd.
Waarmee niets hersteld werd van het officieel verzuim. Een Minister wordt doorgaans
ingelicht. Zijn raadgevers hebben blijkbaar geen reden gevonden aandacht te vragen
voor wat alle kunstkenners en kunstenaars in Nederland weten, dat Bremmer de
man is geweest van deze collectie en dat het boek van Mevrouw Kröller-Müller het
beste bewijs is van

1)

Ongeveer een jaar geleden is in dit tijdschrift betoogd, dat de collectie feitelijk
Kröller-Müller-Bremmer Stichting behoorde te heeten.
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hetgeen HEd. en de collectie aan Bremmer hebben te danken. Men mag over de
verdiensten van Bremmer van meening verschillen, deze pijnlijke bejeging heeft
ook niet-partij-gangers getroffen.
A.M. HAMMACHER

Boekbespreking
Alie van Wijhe-Smeding †
Het overlijden van Alie Smeding, nog geen vijftig jaar oud, zal in christelijke kringen
waarschijnlijk een dieperen indruk hebben gemaakt dan onder de romanlezers welke
het minder bij richting en strekking plegen te zoeken, doch voor wie haar naam in
vroegere jaren niettemin een zeer goeden klank had. Haar debuut met ‘Tusschen
de golven’, ‘Menschen uit een stil stadje’ (haar geboortestad Enkhuizen), ‘Achter
het anker’, was onmiddellijk overtuigend, geen twijfel, of hier stond een jonge
schrijfster op, begaafd met het noodige talent levende en leesbare romans te
schrijven. Talent gold in dien tijd nog als een criterium; tegenwoordig vraagt men in
de eerste plaats: heeft de auteur ‘iets te zeggen’? terwijl men toenmaals vrijwel
uitsluitend vroeg of een auteur over de gaven beschikte datgene wat hij zeggen
wilde zoodanig uit te drukken, te formuleeren en te dramatizeeren, dat de lezer in
staat werd gesteld mede te leven met de geschapen personages, om aldus door te
dringen in de gevoels- en ge dachtenwereld van den schrijver zelf. Het was toen in
het bijzonder de novelle ‘Duivelsnaaigaren’, aanvankelijk in een tijdschrift verschenen,
die dank zij deze qualiteiten veler harten won en Alie Smeding een eervolle plaats
toekende onder de schrijfsters van haar generatie. Twee jaar later wist zij deze
novelle met den breeder opgezetten roman ‘Tijne van Hilletje’, waarin vooral een
machtige natuurbeschrijving boeide, te overtreffen. Doch daarna is voor ons gevoelen
de vertroebeling in haar werk gekomen. Wij doelen hier niet op den veelbesproken
roman ‘De Zondaar’ - een geval van ietwat naïeve, met bijna heilige overtuiging
neergeschreven pornographie - maar op vrijwel alles wat zij verder, uit roeping, uit
drang, uit hekel, haat of bekeerszucht - en wellicht ook onder den druk van den
veranderden litterairen eisch - in het licht gaf. Het zuivere realisme, waarnaar zij
aanvankelijk streefde en waarin zij reeds veel bereikte - menigmaal ontsteeg zij
vanzelf aan die te gering geschatte ‘werkelijkheid’ - geraakte bij een deel der critiek
in discrediet en daardoor verslapten de strenge eischen die het aan jonge schrijvers
stelde. Alie Smeding was een dergenen, die de weelde eener
schrijf-maar-raak-vrijheid niet konden verdragen. Ongebreideld keerde zich de
inhoud van haar geheele wezen, van haar particuliere persoon, naar buiten, met al
wat daarin gedurende haar jeugdjaren besloten en opgekropt had gelegen, aan
liefde en haat, wrok en zelfbeklag. Zij miste zoowel den grooten inslag voor het
revolutionaire, als den goeden smaak voor het ironisch ingetoomde en aan wat met
een half woord kon worden aangeduid, wijdde zij hartstochtelijk volgepende pagina's.
Miskenning bij deze, haar beste bedoelingen, het menschdom een spiegel voor te
houden, zweepte dien hartstocht op en wat haar boeken aan stelling en tegenstelling
wonnen, verloren zij door gebrek aan beheersching en levenshouding. Met ‘De
domineesvrouw van Blankenheim’, waarbij zij zich zelfs door de microfoon
verdedigde, had zich dit tijdperk van persoonlijk verweer en zelfverheerlijking ingezet,
en zij is het nooit meer te boven gekomen. Haar
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laatste roman ‘Bruggenbouwers’ kent nog slechts zwart en wit, de Oxfordbeweging
werd haar geplaagde ziel tot toevlucht en maakte haar tot propagandiste zonder
meer.
Een onbetwistbaar begaafde vrouw, die te halverwegen haar litteraire loopbaan
het stuur over zichzelve verloor, wellicht ook daarna nog vele gelijk-denkenden
geboeid heeft, doch aan de letteren slechts enkele jeugdwerken nalaat. Haar eenige
tooncelstuk ‘Het prinsesje van het groene eiland’ (Marken) behoudt bekoring voor
het repertoire van het Nederlandsche dilettantentooneel. Het bewijst mede welk
een voortreffelijken dialoog deze vruchtbare schrijfster op oogenblikken van inspiratie
wist te schrijven en hoe zij dan zelfs aan marionetten een zeker leven wist in te
blazen.
Of Alie Smeding, ware haar de bezonkenheid en de rust van den ouderdom
gegeven geworden, met den tijd haar talent zou hebben kunnen zuiveren van al
wat er langzamerhand aan kleefde aan dogma en tendens, blijft een open, en in
verband met haar veelbelovende jeugd weemoedige vraag.
TOP NAEFF

Letterkunde
Josine beuling, Terug naar het eiland. Em. Querido's Uitg. Mij. 1937.
Onderwerpen, waaraan een groot schrijver zich niet of nauwelijks waagt, omdat hij
visionnair er de consequenties van doorschouwt, worden door de kleineren - door
jonge en pasbeginnende auteurs - met graagte ter pen genomen, overtuigd als zij
zijn, dat zulk een onderwerp op zichzelf al de belangstelling waarborgt, voor het
minst van-zich-doet-spreken. Een van deze onderwerpen is de homosexualiteit.
Wij zullen de vele, vooralsnog onopgeloste vragen voorbijgaan, die dit eeuwenoud
probleem uit sociaal oogpunt opwerpt, te meer wanneer het ons niet in brochurevorm
maar als een voor rijp en groen voor het grijpen liggende roman wordt voorgelegd,
en laten ook de moraal er buiten, want alle moraal is menschenwerk, Bij de
beoordeeling van een kunstwerk moeten we bovendien altijd rekening houden met
de uitzonderlijke kunstenaarsgestalten, die aan een tegen de gangbare zedelijke
normen indruischend gegeven een eigen relief en het adelsmerk van een superieuren
geestes- of zielestaat vermogen te geven, Bepalen wij ons tot den roman van Josine
Reuling als zoodanig, waarin zij, zou ik zeggen, op nog moderner wijze dan de
schrijvers van ‘La prisonnière’ en ‘The well of loneliness’, vertelt van een aldus
geschapen jongmeisje - eenige dochter van een rijken Zweedsche houthandelaar
- en haar ervaringen in bepaalde Parijsche kringen, waar de bodem bereid is voor
het aankweeken en uitvieren van alle soorten van neigingen op dit gebied. Men
moet er zich echter niet te veel van voorstellen. Josine Reuling heeft bij haar
onderwerp zoozeer de kuischheid betracht, dat zij als het ware een eierendans
moest maken om de feiten, waartoe het anders-zijn van Brita Salin uiteraard leidt,
en den lezer ter nauwernood een blik gunt - Brita is zeer gesloten - in de psyche
van dit oogenschijnlijk bevoorrechte, levenskrachtige meisje, dat door een speling
der natuur gedoemd is van de normale bevrediging der tot het moederschap
bestemde vrouw af te zien. Wat de schrijfster loslaat, betreft bijna uitsluitend Brita's
uiterlijk leven; eerst in het Zweedsche kinderparadijs, het aan haar toebehoorend
buitenhuis op de Scheren, onder de algeheele hoede van een ‘Mademoiselle’, die
met haar oud-jonkvrouwelijke aanbidding van het ranke, vaak charmante blonde
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bewegende Montparnasse. Van de daar ontstane vriendschapsverhoudingen toont
zij ons, meer dan het geluk dier teederheid, de keerzijde: de felle, niets ontziende
haat, waarin de liefde onder de zweep van den hartstocht kan omslaan. De Lesbische
liefde schijnt in dit opzicht voor de normale min niet onder te doen. De geheele
trieste nasleep van verraad, handgemeen, wraak en chantage teekent het geval
‘Marja’ en leidt zonder veel commentaar tot een afdoende breuk tusschen Brita en
haar ouders. Hetgeen van den kant van haar niet-dommen vader verwondert, en
Brita dagen aan één stuk doet ‘huilen’ en haar daarna tot een hongerigen aanval
op ‘alle sardines-blikjes die ze in huis had’ noopt. Waarbij het blijft.
Het geval ‘Renée’, dat op deze episode volgt, lijkt beter geslaagd, doch hierbij
heeft de schrijfster zooveel te vertellen over de gezellige bohème-huishoudingen,
met den aanhang van artistieke klaploopers en hopeloos-verliefde intellectueele
vrienden, dat we ál verder van de ‘bron der eenzaamheid’ worden afgeleid en, nog
altijd wachtend op de pointe van dezen ‘onschuldige meisjes-roman’, plotseling
staan voor den dood van Brita Salin; door een auto-ongeluk, dat weinig of geen
verband houdt met haar speciale geaardheid en de beste had kunnen overkomen.
De proef op de som, dat Josine Reuling met haar ongewonen roman nauwelijks de
grenzen heeft overtreden van het gewone meisjesboek, en dat zij noch de voor
velen onbegrijpelijke extazen, noch den poel van ellende, uit deze machtige materie
voortvloeiend, ook maar aan de oppervlakte heeft gepeild.
Binnen die grenzen heeft zij een litterair opmerkelijk goed geschreven boek
uitgegeven, in den koel-zakelijken stijl, die bij de opvattingen en de mentaliteit van
deze vrijgevochten jonge menschen past en die - dit komt niet alle dagen voor - hier
met weinige karakteristieke aanduidingen sfeer weet op te roepen en van nature
suggestief is. Dit onopgesmukt proza is helder en heeft de vaart van de
schrijfmachine. Men zou dit boek even licht geboeid lezen wanneer ons niet iets
‘extra's’ in uitzicht ware gesteld. Aan de eindstreep vinden we de overbodige
mededeeling: ‘geschreven in de Midi, Januari-Februari 1937.
Tweehonderdachtentachtig bladzijden in twee maanden.... Als dat geen bluf is, dan
is het verbluffend.
TOP NAEFF

Herman Middendorp, De wijkende horizon. Amsterdam, Nederlandsche
Keurboekerij, 1937.
Er is moeilijk een grooter tegenstelling denkbaar dan tusschen ‘Vrijgevochten!’, den
1)
roman van Hans Martin en dit boek van Herman Middendorp. Niet enkel, dat Martin
een oneindig beter schrijver dan Middendorp is (het schijnt, dat M. door zijn
detective-verhalen zijn stijl grondig bedorven heeft), maar het treffendst is het verschil
in geest. Middendorps verhaal heeft als eenig waardeerbare eigenschap, dat het
(misschien!) de late afrekening van een tot nog toe verdrongen complex van den
schrijver is, doch wanneer wij van dit ‘persoonlijk’ element afzien - en daartoe hebben
wij de plicht! - blijft er niet veel anders over dan een miezerig relaas van menschelijke
kleinzieligheid, zoo duf en benepen als een ouderwetsch alcoof. Er zou een heel
andere vizie noodig geweest zijn om van dit onderwerp (een eenvoudige
dorpsjongen, die het van onderwijzer tot leeraar brengt en intusschen ‘litterairen
roem’ verwerft, zijn meisje ‘vergeet’ voor de ster, die de hoofdrol in zijn stuk speelt,
1)

Men zie: Boekbespreking E.G.M. April 1938.
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den’ van een ouden vriend tot bezinning komt, een ander leven begint en gelukkig
trouwt) iets behoorlijks te maken. Middendorp is daartoe niet in staat geweest. Hij
valt van het ééne cliché in het andere. Wij zullen er hier een voorbeeld van geven,
opdat de lezer zelf vermag te oordeelen:
De hoofdpersoon ‘vergeet’ zijn meisje voor de ster (blz. 154): ‘Op een avond was
hij in de pauze bij haar in de kleedkamer; ze zat voor haar kaptafel en snoepte
onderwijl van de bonbons, die hij voor haar meegebracht had. Sjoerd liep wat in de
kleine ruimte op en neer, hij legde plotseling zijn handen op haar schouders, keek
haar in den spiegel aan en zeide: “Vera, ik hou van je.” Ze was bezig, haar wimpers
te verven. “Ik schrik me dood, jongen,” zei ze, terwijl ze voorzichtig voortging met
het bijwerken van haar oogen. Sjoerd was uiterst opgewonden, zijn verliefdheid
sloeg plotseling met een golf van ontstellende zekerheid over hem heen.’
Er komt in deze passage geen enkel ‘levend’ woord voor, niettegenstaande het
een der knooppunten is in de structuur van het boek. En men kan terug- en
vooruitbladeren, daarin komt geen verandering. Het is van de eerste tot de laatste
bladzijde zonder een grein inspiratie geschreven. Men kan er zich slechts over
verbazen, dat een dergelijk manuscript een uitgever gevonden heeft. Voor de
lettervreters - ‘eters’ is hier werkelijk een te keurig woord! - is deze kost allicht nog
goed genoeg. Jammer alleen, dat zij er op den duur toch stellig ondervoed door
zullen raken: een verhaal uit de magazines is interessanter! Hoewel: er staat geen
kwaad woord in dit boek, dat moet tot des schrijvers eer worden vastgesteld.
Integendeel: de strekking is niet minder dan verheffend. Alleen: wij huiveren voor
hen, die zich aan Sjoerds bezinning op zullen gaan trekken tot een hooger
levensniveau: wat een verschrikkelijke burgerlijke menschen!
ROEL HOUWINK

Dr. P.H. van der Hoog, Ik, Ibn Sina. Den Haag, Zuid-Hollandsche U.M.,
z.j.
Dr. P.H. van der Hoog is ongetwijfeld een man van eruditie en een niet onbekwaam
stylist, doch deze eigenschappen zijn nog niet voldoende voor het schrijven van
een romantische biografie.
De auteur van Avicenna's levensverhaal is er dan ook niet in geslaagd zijn biografie
uit de verf te doen komen. Het is duidelijk, dat hij groote brokken van zijn materiaal
niet heeft kunnen verwerken. Bovendien heeft hij niet steeds zich zelf van Ibn Sina
weten te scheiden en een masker, dat ons niet de suggestie van ‘den ander’ vermag
te geven, bederft de vreugde van het spel.
Feitelijk is daarom de inleiding, die Dr. van der Hoog aan zijn verhaal vooraf doet
gaan, het beste deel van het boek en het komt ons voor, dat de auteur een veel
boeiender en pittiger werk zou hebben geschreven, indien hij, den draad van zijn
inleiding volgend, ons niet de romantische biografie van een Arabischen arts uit de
middeleeuwen gegeven had, doch een verder uitgewerkte vergelijking tusschen de
Arabische geneeskunde uit de dagen van Ibn Sina, alias Avicenna, en de
geneeskunde van onzen tijd. Ook voor leeken zou dit een zeer belangwekkend boek
hebben kunnen zijn.
Aan de uiterlijke verzorging van dit nieuwe deel der bekende Cultuurserie heeft
de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij weder alle aandacht besteed. De
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die o.i. feitelijk in suggestiviteit.
ROEL HOUWINK
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Ch. C. Cocheret, Poppekast. R'dam, W.L. & J. Brusse, 1936.
Dit boek is een voorbeeld van voortreffelijke journalistiek en wij mogen den uitgever
dan ook dankbaar zijn, dat hij het aangedurfd heeft deze losse schetsboekbladzijden
uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant te bundelen, zoodat zij bij elkander bewaard
kunnen blijven. De schrijver is hem daarbij met een aantal zeer geslaagde
teekeningen behulpzaam geweest. En zoo is het geheel geworden tot een
alleraardigste uitgave, die de goede kwaliteiten van een Justus van Maurik en van
een Samuel Falkland in zich vereenigt zonder echter mank te gaan aan de feilen,
die het werk van deze beide auteurs aankleefden, n.l. van den een zijn wijdloopigheid
en van den ander zijn sentimentaliteit.
Geestig en uitstekend geobserveerd zijn deze schetsen, waarvan niet alleen
Rotterdammers en oud-Rotterdammers genieten zullen, omdat de schrijver bij zijn
waarnemingen het algemeen-menschelijke nimmer uit het oog verloren heeft.
Dat de auteur een uitnemend ‘vakman’ is, blijkt uit niets zoo goed als uit de
kostelijke schets, waarin het Duitsch-sprekend Nederland onder de loupe genomen
wordt.
Het is goed, dat er tusschen onze zwaarwichtige en beangstigend constante
romanproductie ook eens dergelijke ‘buitenissigheden’ verdwaald raken. Zij geven
den kritikus gelegenheid eens een oogenblik adem te scheppen en te bedenken,
dat het leven, wanneer het zich in de litteratuur weerspiegelt, ook nog andere zijden
heeft dan die in den modernenen roman met zooveel sombere nadrukkelijkheid
naar voren worden gebracht.
ROEL HOUWINK

Hein de Bruin, Schalm en Scharnier. Kampen, J.H. Kok, 1936.
Hein de Bruin behoort tot de begaafdste proza-schrijvers der Protestantsche
Jongeren. Zijn roman ‘Wat blijft’, eenige jaren geleden verschenen, is in dit opzicht
een stellige belofte. Inmiddels wordt deze door de publicatie van de novelle ‘Schalm
en Scharnier’ geenszins ingelost. De auteur bevindt zich hier op een gevaarlijk pad,
dat der ‘Kleinmalerei’. Als werkstuk kan men waardeering hebben voordit ‘schilderij’,
maar schrijven is nu eenmaal geen schilderen. Datgene wat De Bruins ‘Wat blijft’
tot zulk een sterk en zuiver boek maakte: de nauwgezetheid, waarmede het geestelijk
leven in een kleinsteedsch burger-milieu beschreven werd, ontbreekt hier. In ‘Schalm
en Scharnier’ is alleen de nauwgezetheid van een soortgelijke milieu beschrijving
overgebleven, doch het geestelijke element, dat zijn eerste boek draagt, is aan zijn
greep ontsnapt.
In de verhoudingen der Protestantsche letterkunde gezien, kan men dit verhaal
‘knap geschreven’ noemen, maar in breeder perspectief beschouwd moet het zich
het oordeel laten welgevallen, dat het onlangs ergens kreeg: ‘imitatie-Van Looy’,
ofschoon dit voor ons gevoel toch nog altijd een niet geringe loftuiting inhoudt.
Wij hopen zeer, dat De Bruin zichzelf spoedig hervindt en in werk van grooter
geestelijken diepgang de positieve belofte waar maakt, die hij ons door zijn roman
‘Wat blijft’ op overtuigende wijze geschonken heeft.
ROEL HOUWINK
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Fr. van de Vraude, Grensleven. Velsen, Schuyt, z.j.
‘Met de derde Compie aan de Nederlandsch-Belgische grens tijdens de mobilisatie
van 1914’ luidt de ondertitel van dit weinig belangrijke boek. ‘De Nederlandsche
soldaat,’ zooals de Vraude hem ons hier teekent, zal wel niet veel verschillen van
de
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soldaten in andere landen, wanneer zij in soortgelijke omstandigheden verkeeren.
Overigens is het verhaal een weinig verheffende illustratie van het bekende
spreekwoord, dat ledigheid des duivels oorkussen is.
ROEL HOUWINK

Martha Walden, Schandaal om Benvenuto Barrera. Nederlandsche
Keurboekerij, Amsterdam, MCMXXXVII.
Titel en abominabele omslag doen het ergste verwachten; wij slaan de eerste pagina
op en verademen. Bevredigd worden wij echter niet door dit boek. Wat Ina Boudier
met een enkele zin vermag, bereikt deze schrijfster nergens; haar woorden verrukken
noch striemen ons.
Martha Walden is kennelijk een vrouw van eruditie en bovendien veelbereisd. In
die kwaliteiten schuilt zoowel haar kracht als haar zwakheid, zij maken haar werk
interessant maar tevens overvol. Tot op de helft besnoeid, in strakker vorm, zou
deze roman zeer aan waarde winnen.
Barrera, de hoofdpersoon, vervult ons met tegenstrijdige gevoelens. Hij is een
geboren streber; verbluffend snel klimt hij van eenvoudig klerk op tot directeur eener
Scheepvaart Mij., wordt een der grootste mannen van Indië, een soort Uebermensch.
Voor alles tracht hij er naar eerlijk tegenover zichzelf te zijn, al haalt hij zich daarmee
venijnig geklets op den hals. Ook in de liefde is hij streng consequent, vijf maal laat
hij zich scheiden, om een kleinigheid soms. De schrijfster verdedigt hem door dik
en dun maar op den lezer maakt die ver doorgevoerde trouw aan zichzelf vaak een
indruk van gruwelijk egoïsme. Zijn zesde vrouw blijkt eindelijk het lang gezochte
ideaal te zijn. Desondanks flirt hij met dozijnen anderen, omdat hij nu eenmaal een
Uebermensch is.
Tenslotte komt hij bij een vliegongeluk om het leven en de schrijfster neemt
afscheid van hem in een hoogst theatrale nabetrachting, die zoo'n pijnlijk persoonlijk
karakter draagt, dat de nadrukkelijke verklaring uit het nawoord: ‘alle in dit boek
voorkomende personen zijn fictieve figuren’, moeilijk aanvaard kan worden.
J.R.

Anna van Gogh-Kaulbach, Spel van Vier. Nederlandsche Keurboekerij,
Amsterdam, MCMXXXVII.
Anna van Gogh-Kaulbach, de vruchtbare schrijfster, die toch reeds tot de oude
garde behoort, blijft verwonderlijk up-to-date. Geroutineerd romancière als zij is,
jongleert zij met moderne levensverschijnselen.
‘Spel van Vier’ is gelukkig minder sensationeel dan het boekomslag vermoeden
doet. (Hoe kan een uitgever met zoo'n smakeloos, grof product genoegen nemen!)
Het verhaalt de zielsevoluties van vier jonge menschen, die in een niet alledaagsche
verhouding tot elkaar staan. Twee zusters, die door het huwelijk der jongste met
den gewezen man van de andere, inmiddels hertrouwde, tijdelijk van elkaar
vervreemdden, besluiten weer als vanouds met elkaar om te gaan. Ook de beide
echtgenooten, zijn bereid een nieuwe periode te beginnen, alle kleingeestigheid
opzij te zetten. De onvermijdelijke conflicten die uit dit gevaarlijke spel voortkomen,
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worden door de schrijfster tot een tragischen climax opgevoerd. Vooral de beide
vrouwenfiguren zijn zeer zuiver geteekend. Maar toch, met alle respect voor dit
ongetwijfeld knappe boek.... men denkt met weemoed terug aan het stille, teedere
‘Moeder’, dat, wars van alle raffinement en moderne vlotheid, m.i. nog altijd mevrouw
van Gogh's beste werk is.
J.R.
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Beeldende Kunst
Edgard Tytgat, graveur, Préface de Louis Lebeer. Bruxelles, Editions
Nébé, z.j. (1937).
De jeugd van een mensch, de indrukken, welke bij ontving nog vóór hij ze met zijn
verstand kon omvatten en dus overwinnen en ordenen, ze kan hem voor zijn leven
een reisgenoote zijn, die met haar sombere stem het schoonste lied der
levensvreugden een weemoedigen grondtoon doet hebben, of ééne, die met haar
sereene blijheid en helpende handen de zwaarste lasten (en hoevele zijn dat er niet
in een menschenleven?) licht en schoon maakt als een hand vol eendenveeren.
De jeugd dan van een kunstenaar, van een mensch, die zijn innerlijk steeds weer
moet peilen om tot een zuivere uiting ervan te komen; hoeveel invloed heeft ze niet
op zijn werk? Altijd ook, in hunne autobiographieën neemt het deel ‘jeugd’ een groote
plaats in; en een met liefde ingeruimde.
Ook Tytgat heeft ons in zijn ‘Quelques souvenirs de jeunesse’ (ze werden o.a.
gepubliceerd in Sélection 4) een bekoorlijk relaas geschonken en wie zou er ooit
beter van dien aanvang kunnen vertellen dan de kunstenaar zelf?
(Als jongen wilde hij bij een klokkenmaker in de leer komen, maar hij bemerkte
al spoedig): ‘que le travail le plus important de ce métier n'était que faire tremper
dans un bain d'ammoniaque les petites pièces à faire dégraisser. Aussi c'était pour
moi un soulagement de pouvoir abandonner l'atelier et aller règler les pendules
dans les villas des alentours de la ville. Je ne rentrais qu'au soir áprès avoir flâné
dans l'herbe le long du chemin et rêvé aux jolies pendules styles Louis XIV, XV et
XVI, que j'avais vues au cours de mon voyage dans la journée.’
Iemand, die in zijn jeugd zoo is, loopt groote kans, zich of in een week archaïsme
of in een altijddurenden schoonen droom van het verleden te verliezen. Maar Tytgat
is een Vlaming, een Belg zoo men wil, een lid van het volk, dat de werkelijkheid, de
hardheid van het leven niet schuwt, en, indien het verlangen ertoe bestaat, zich
boven die werkelijkheid weet te stellen door haar te ondergaan, daarbij trachtend
de zinrijkheid ervan te bespeuren en niet door zich naast dat leven te houden. En
daaruit vloeit dan die beminnelijke berusting, dat langs den neus weg even wijzen
op de belachelijkheden en die verwondering over het leven voort. Tytgat's kunst,
zooals ze zich openbaart in het graphische werk, is er vóór alles ééne geworden,
welke regelrecht voortspruit uit een verwondering; verwondering over het goede,
dat er, ondanks alles, in den mensch hier op aarde is gebleven. De kunstenaar heeft
zich een eigen wereld gebouwd, niet naast maar in de onze (houtsnede:
l ' I n v i t a t i o n a u p a r a d i s ). Een wereld, die bevrijd is van alle geestelijke
ellende: machtswellust, geldhonger, hoovaardij - uitgezonderd die van den
estaminetbezoeker -, kwaadspreken en al die andere ondeugden, ze konden er
geen plaats krijgen. In Tytgat's arcadië is er dat alléén voor de vreugden van de
eenvoudigen - de vermaken van een kermis (kleurhoutsneden: de kermistent en
woonwagens; een met de hand gekleurde ets als: de draaimolen) en die van een
zomerdag - en voor het geluk van de liefde (zooals de droogenaald-etsen: d e
v e r l i e f d e n o f h e t j o n g m e i s j e o p z o l d e r k a m e r ).
Iemand, die zooals hij, een draaimolen - feest onzer jeugd - met fijne lijntjes weet
te etsen en dan opwerkt met de tinten van een 18de eeuwsche aquarel: een
doorzichtig rood en groen of die een kleurhoutsnede maakt als ‘l e r é v e i l d u
p r i n t e m p s - een naakt in een hangmat, welke gespannen is tusschen de boomen
van een bosch als
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uit een getijdenboek - die iemand moet het leven wel zeer lief hebben. Zoo lief dat
hij het ons wil mededeelen, al het schoons, dat hij ziet en dat voor ons anders
verborgen zou kunnen blijven. Is het niet alsof hij zegt: ‘Ziet ge nu wel, dat er niet
alleen ellende en corruptie en verdriet is, ziet ge wel dat men ook arm en toch
gelukkig kan zijn, dat de mensch goed is en dat er maar zoo weinig noodig is om
hem gelukkig te maken, dat hij het ook kan zijn?’
En alles wat de kunstenaar ziet en wat hij ons wil vertellen, dat snijdt hij met
forsche en kantige lijnen in het blok of dat graveert hij met een fijn en gevoelig lijntje
in de plaat. Geen wonder ook, dat iemand, die zooveel te zeggen heeft, haast altijd
alles in vogelvlucht moet teekenen, er zich dus boven stelt en ruim van blik blijft.
Nog een eigenschap van Tytgat's werk en dus een eigenschap van den mensch:
het is geestig. Als voorbeeld kan de kleurhoutsnede V l a a m s c h e
s p r e e k w o o r d e n dienen. Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudige en in
dien eenvoud schoone volksprent in zwart en groen en rood. Maar bij nader bezien
is het een uitgebreid tafereel van handelingen uit het dagelijksch leven, uitgebeeld
als illustratie van een aantal Vlaamsche spreekwoorden. Men zie bijvoorbeeld die
van D i e m e t h o n d e n t e b e d g a a t , s t a a t m e t v l o o i e n w e d e r o p
en van L e s a p p a r e n c e s s o n t t r o m p e u s e s . Een geestigheid, die haar
oorsprong vindt noch in Ueberkultur, noch in gezochte platheden, maar ééne, die
regelrecht voortkomt uit het genieten van de onverwachtheden in het menschelijk
bedrijf van allen dag.
Zoo waardeerden we het aspect van Tytgat's graphische werk en nu komt een
boekje met een beknopte doch uitstekende en terzake dienende inleiding van Lebeer
ons dit nog eens bevestigen. Zij het dan ook aan de hand van een aantal reproducties
van houtsneden en van eenige (naar verhouding te weinig) etsen, welke ons met
een enkele uitzondering als L a m a i s o n d e l a G r a n d ' M è r e ,
M e r r y - g o - r o u n d e n M é d i t a t i o n n u j u i s t niet bijzonder kenmerkend
lijken voor het oeuvre. Zoo de schrijver zijn inleiding had willen baseeren op het
afgebeelde werk had men toch beter zulke prenten als die, welke wij hierboven
terloops noemden, kunnen weergeven. Gelukkig vergoeden de opmerkingen van
Dr. Lebeer veel van dat, waarin de afbeeldingen te kort schieten. Hij karakteriseert
scherp en bovendien in korte bewoordingen, vermijdend onnoodige literaire franje
en zichzelf niet op den voorgrond plaatsend; nooit genoeg te waardeeren
eigenschappen bij den kunstcriticus. In nog geen acht bladzijden verschijnt een
compleet beeld van den kunstenaar Tytgat voor ons, scherper omlijnd en juister
omschreven dan we dat tot nu toe in vele tijdschriften- of courantenbesprekingen
(en dat zijn er sinds 1916, toen J. de Bosschère in Onze Kunst een der eersten was,
die zijn aandacht aan Tytgat's graphiek wijdde, heel wat geweest) konden vinden.
We meenden daarom niet beter te kunnen doen, dan tot besluit één zijner
opmerkingen over te schrijven: ‘On pourrait à peine pratiquer un art plus dangereux
que le sien. Le moindre artifice, la moindre faiblesse y deviendraient fatals. Puisqu'il
résiste a l'analyse critique, il est authentique et, par le fait même, durable. Discute
qui voudra. L' art n'en a curé. Dès qu'il est réalisé, il triomphe.’
A. GLAVIMANS
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DOORNIK, DE KATHEDRAAL UIT HET WESTEN GEZIEN, BLIK OP DE TORENS
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Doornik en zijn kathedraal
Door J. Slagter
WIJ zullen in dit opstel Tournai, hoewel geheel in het Fransche taalgebied van België
gelegen, Doornik noemen, als gebruikelijk in Nederland en Vlaanderen. Dit Doornik
behoort tot die gezegende plaatsen, waarop het vreemdelingenverkeer zich nog
niet heeft geworpen, gelijk op Brugge. Het is ook niet waarschijnlijk, dat Doornik
met deze plaag zal worden bezocht, want het stadje mist, op enkele punten na, die
tot de massa sprekende soort romantische schilderachtigheid, welke Brugge in zoo
ruime mate bezit.
Er is in Doornik in den loop der zeer bewogen tijden met talrijke belegeringen veel
verwoest. Wat er over is, staat verspreid tusschen nieuwere, leelijke gebouwen,
maar het goede is nog zoo talrijk, dat hier en daar de stad nog een eigen fijne sfeer
heeft. Het is een stadsschoon, dat zich niet opdringt, doch dat zich bij voortgezette
aandacht openbaart. Imposant en grootsch zijn alleen de kathedraal en enkele
stadsgezichten, welke in de kathedraal hun bekroning vinden. Maar dat is dan ook
iets van een zoo groote en eigen schoonheid als men elders in België niet aantreft.
Het is daarom de moeite waard, iets meer van Doornik te leeren kennen.
De geschiedenis van Doornik als stad gaat terug tot de Romeinsche
overheersching dezer gewesten. In de eerste eeuwen der christelijke jaartelling is
Tornacum een gallo-romeinsche nederzetting op den linker Schelde-oever, tegen
de 4e eeuw na Chr. eigendom geworden van den Romeinschen keizer, die er een
gynaecium, werkplaats van militaire kleedingstukken of lakenfabriek voor de troepen,
vestigt.
Wanneer de Frankische koningen in de 5e eeuw de stad bezetten, maken zij zich
tevens meester van den eigendom der stad; de fiscus imperialis (keizerlijk domein)
1)
wordt fiscus regius (koninklijk domein). Vermoedelijk is de frankische ommuring
dezelfde als de gallo-romeinsche; een laatste overblijfsel van de gallo-romeinsche
ommuring wordt gevormd door een torenrest op een erf aan de Rue des Fossés
(de straatnaam wijst ook reeds op een oude stadsgrens). Ook het Belfort staat op
een punt dezer oudste ommuring, welke het huidige emplacement der kathedraal
nog juist insluit, doch het Marktplein (Grand' Place) er buiten laat. De
gallo-romeinsche kerkhoven, op de Grand' Place ontgraven, lagen dus even buiten
den muur. De stad besloeg toen een oppervlakte van ongeveer 12 hectaren met
2)
een omtrek van 1300 m.
Het Frankische koninkrijk der Franci Tornacenses had van 431 af onder

1)
2)

H. Pirenne, Le Fisc Royal de Tournai (Mélanges d'histoire du moyen-age, offerts à M. Ferd.
Lot, Paris 1925).
Paul Rolland, Topographie Tournaisienne gallo-romaine et franque (Annales de l'Académie
Royale d'Archéologie de Belgique, Tome 75, 1929.
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Clodion Doornik tot hoofdplaats en uit dezen Frankischen stam kwamen de koningen
voort, die na onderdrukking van andere Frankische vorsten de stichters werden van
het Frankische rijk. In Doornik resideerde na Clodion Childeric, die in 481 stierf en
na Childeric diens zoon Clovis, de eigenlijke stichter van het Frankische rijk. Wanneer
Clovis in 486 zijn residentie verlegt naar Soissons, laat hij in Doornik zijn paladijn
Eleutherius als graaf achter.
Eleutherius krijgt hierdoor de wereldlijke macht over de gouw van Doornik en, na
zijn verheffing tot bisschop, tevens de geestelijke macht. Deze ‘civitas Turnacensium’
omvat een deel van Vlaanderen en N. Frankrijk. Ook Aardenburg - waar wij een
uitlooper vinden van de z.g. Scheldegothiek, die in Doornik haar oorsprong schijnt
te vinden - ligt er binnen.
Eleutherius wordt na zijn dood de voornaamste heilige der stad en aan hem is
de prachtige schrijn (1245) gewijd, die in de kathedraal wordt bewaard.
De bisschoppen schijnen ook na Eleutherius nog langen tijd alle macht in Doornik
te hebben uitgeoefend en het centrum van de verdediging der stad, de ‘arcx’, welke
de kerk en de woning der bisschoppen omvatte, lag in de onmiddellijke omgeving
van het huidige bisschoppelijk paleis naast de kathedraal.
Wij hebben deze oudste geschiedenis van Doornik even opgehaald, omdat zij in
de eerste plaats reeds zeer vroeg de aanwezigheid verklaart van een bisschoppelijke
kerk (kathedraal) en in de tweede plaats vermoedens verschaft omtrent de plaats,
waar wij het hof der Merovingische koningen binnen Doornik moeten zoeken.
Paul Rolland redeneert in zijn beschrijving van het oudste Doornik aldus: het
centrale punt van de administratie van het domein, de z.g. ‘curtis indominicata’ (cour
domaniale) blijft in zulk een domein op dezelfde plaats. In de oorspronkelijke woning
der bisschoppen moet men dan ook de plaats zien van de koninklijke curtis en men
moet die plaats zoeken in het centrum van de stadsverdediging en binnen het
‘cloître’, dus dicht bij de kathedraal. Een oude traditie wil, dat een huis in dat deel
der huidige Rue des Choraux, vroeger Rue du Châtelet geheeten, even ten N.W.
van de kathedraal, het huis van Eleutherius was. De vroegere aanwezigheid op
deze plaats van de donjon der stadsverdediging schijnt deze traditie te bevestigen.
Hoe dit ook zij, vast staat, dat de koninklijke curtis is te zoeken op een betrekkelijk
klein terrein bij de kathedraal en dat de steeds opnieuw weer opduikende voorstelling,
dat deze curtis op den rechter Schelde-oever lag, onjuist is. Hoe men aan die
voorstelling is gekomen? In 1653 werd naast de St. Brice, een parochiekerk op den
rechter Schelde-oever, het graf gevonden van Koning Childeric, die in 481 in Doornik
stierf. Tal van gouden sieraden, een zwaard en Childeric's zegelring kwamen uit
den grond; wat er na een diefstal van overbleef wordt in Parijs bewaard. Uit deze
vondst concludeerde men, dat het paleis der Frankische koningen dus daar op den
rechter Schelde-
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oever zou hebben gestaan. Wij zagen hierboven reeds waarom dat niet juist kan
zijn en kunnen er nog aan toevoegen, dat eerst eenige eeuwen na de Merovingische
dynastie de stad zich ook op den rechter Schelde-oever ging uitbreiden (de beide
parochiekerken aldaar - de St. Brice en de St. Nicolas dateeren oorspronkelijk van
de 12e eeuw).
Het is merkwaardig, dat deze taaie legende nog weer eens opduikt in een enkele
jaren geleden verschenen weinig belangrijke beschrijving der stad, waarvan de
auteur blijkbaar geen kennis heeft genomen van de publicaties, door Pirenne en
1)
Rolland aan de oudste geschiedenis van Doornik gewijd.
De verdere geschiedenis van Doornik is er een van belegeringen en wisseling
van gezag. In de 5e eeuw verwoest door de Vandalen, in 881 door de Noormannen,
tal van keeren belegerd, behoort het achtereenvolgens tot Henegouwen, het
graafschap Vlaanderen, Frankrijk, de Spaansche Nederlanden, weder tot Frankrijk,
de Nederlanden en ten slotte tot België.
Vraagt men welk gezag tenslotte het sterkst zijn stempel heeft gedrukt op de
uiterlijke verschijning der stad zooals wij die thans kennen, dan is dat het Fransche
gezag geweest van Lodewijk XIV in de jaren na de inneming door de Franschen in
1607. Rust en welvaart keerden na woelige oorlogsjaren terug. Tal van fabrieken
verrezen. Vauban herstelde de verdedigingswerken. Onder Fransch bestuur werd
de Schelde binnen de stad genormaliseerd en werden Scheldekaden aangelegd,
zooals wij die thans nog kennen. Straten werden verbreed en nieuwe huizen
gebouwd in den stijl Lodewijk XIV, waarvan er vele nog over zijn.
Evenals in zooveel andere steden het geval was, is ook in Doornik een tijd van
welvaart de oorzaak geworden van verdwijning van veel middeleeuwsch
stadsschoon. Straatverbreeding ging natuurlijk gepaard met afbraak van huizen.
Die huizen zullen toen nog voor een groot deel gothisch of renaissance, voor een
klein deel romaansch zijn geweest. Uit enkele nog aanwezige gothische en
romaansche huizen kan men den vroegeren rijkdom afleiden.
Talrijk zijn in Doornik de Lodewijk XIV-huizen met de prachtige afwisseling van
roode baksteen en natuursteen, de vensters en deuren afgezet door natuursteen,
de tusschenliggende velden van baksteen verlevendigd door cartouches, het geheel
bekroond door een leien dak met breed overstek. De gebezigde natuursteen is het
arduin (stoepsteen), d.i. de ‘pierre bleu’, welke even buiten Doornik al sedert eeuwen
wordt gedolven en waaruit ook alle kerken van Doornik zijn gebouwd. Men vindt dit
arduin voor zuilen en kapiteelen in het geheele Scheldegebied tot in de St. Bavo te
Aardenburg toe. Late renaissance-bouw vindt men voornamelijk nog aan de Grand'
Place, omdat daar de rooilijn niet achteruit werd gebracht als in de smalle zijstraten.
Al deze gevels zijn sterk gerestaureerd, ook die van de Lakenhal (begin 17e eeuw)
welke in 1881 ineenstortte en daarna weer werd opgebouwd. Van

1)

Walter Ravez, Tournai Cité Royale. Brussel 1934.
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vroegere bouwperioden dateeren nog een zeer vroeg gothisch huis met rechthoekige
hooge vensters in de Rue des Jésuites en een gerestaureerd gothisch huis met
fraaien gevel en spitsbogen in de Rue de Paris en ten slotte de oudste burgelijke
huizen van België, de twee romaansche huizen in de Rue Barre St. Brice, beide
nog - met enkele restauraties - in den oorspronkelijken staat, en de romaansche
resten in sterk verbouwde woningen aan de Rue St. Piat. Deze romaansche gevels
kenmerken zich door rechthoekige vensters, in het midden gescheiden door een
zuiltje en kapiteel van arduin.
Van de nog bestaande militaire architectuur is de Pont des Trous, een imposante
weerbare brug met drie bogen over de Schelde, door twee bastions geflankeerd,
(begin 14e eeuw) het oudste voorbeeld.
Het oudste stedelijk gebouw is het Belfort uit de 12e eeuw (het oudste Belfort van
België) met 13e eeuwsche contreforten en eenige latere bijvoegingen.
Te midden van een krans van belangwekkende parochiekerken, van welke de
meeste nog romaansche bouwresten vertoonen, de St. Quentin, St. Jacques, de
St. Marie-Madeleine, de St. Marguerite en de St. Piat rondom de kathedraal op den
linkeroever, de St. Brice en de St. Nicolas op den rechter oever, verheft zich de 134
m lange grootsche kathedraal Notre-Dame met haar romaansch schip en transept
en gothisch koor en haar indrukwekkende groep van vijf torens, die het geheele
stadsbeeld beheerschen. Over deze aan Onze Lieve Vrouwe gewijde kathedraal
zullen wij het in het bijzonder hebben.
Over de geschiedenis van de kerk is niet zooveel bekend als men in een goed
geadministreerd bisdom met een behoorlijk archief zou mogen verwachten; bij den
beeldenstorm is in 1566 het bisschoppelijk archief geplunderd, waarbij veel
oorkonden verloren zijn gegaan. Toch kan de bouwgeschiedenis in groote trekken
aan de hand van overgebleven geschriften en door de taal der steenen af te lezen
worden vastgesteld. Voor de studie van deze geschiedenis heeft zich in het bijzonder
verdienstelijk gemaakt de kanunnik en archivaris der kathedraal dr, J. Warichez
(1870 - 1935).
Alvorens de kerk zelve te bezien, een enkel woord over de tegenwoordige ligging
ten opzichte van de naaste omgeving. Afgezien van de poort, de z.g. ‘fausse porte’
met de daarboven gebouwde St. Vincentius-kapel, welke de kerk aan de Z.W. zijde
verbindt met het bisschoppelijk paleis, ligt de kathedraal met haar tegen de zuidzijde
van het koor aangebouwde sacristie, kapittelzaal en schatkamer thans geheel vrij.
De noordkant ligt (thans) aan een plein, de Place des Acacias en wie zich langs de
straten, die van de Scheldekaden naar de kathedraal loopen, daarheen begeeft,
ziet, op de Place des Acacias gekomen, het geheele kerkcomplex van den voet af
voor zich oprijzen. De indruk is echter niet zoo groot als degenen zich hebben
voorgesteld, die er toe hebben meegewerkt de kathedraal ‘vrij te leggen’ zooals het
heet.
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Veel indrukwekkender is de hooge kathedraal met haar machtig complex der vijf
torens, ‘les cheonq clotiers’, gezien van die punten, waar wij haar monumentaliteit
kunnen afmeten naar de huizen der stad, waarboven zij uitrijst. Gelijk elders is ook
hier door de vrijlegging niet alleen een historische maar ook een aesthetische,
ernstige fout begaan, te ernstiger omdat die voor een deel is geschied omstreeks
1906, toen de heillooze gevolgen van andere vrijleggingen al bekend waren en
vermanende stemmen tegen dit platte, lugubere rationalisme zich reeds lang hadden
verheven. Was het niet de Fransche staatsman en strijder voor liberaal-katholieke
denkbeelden Charles graaf de Montalembert (1810 - 1870) die schreef - de aanhaling
1)
is uit een publicatie van Fritz Hoeber - ‘het is een groote fout, de omgeving van
gothische bouwwerken te vernietigen; zij zijn niet gemaakt voor de woestijnen, maar
om de aan hun voeten liggende huizen te beheerschen’. Na hem was het Camillo
Sittes, die voor het eerst het verzet tegen de vrijlegging van monumenten duidelijk
formuleerde (‘Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätze, 1889). Noch
deze stemmen, noch de afschrikkende voorbeelden als dat van Keulen, waar men
in de 2e helft der 19e eeuw kerkelijke en wereldlijke gebouwen raseerde om rond
den Dom een plein te scheppen, dat volslagen mislukt is en den maatstaf voor de
hoogte der kerk vernielde, hebben kunnen beletten, dat omstreeks 1906, nadat
reeds veel in deze richting was bedorven, aan den noordkant der Doorniksche
kathedraal de daar nog staande gebouwen en huizen zijn afgebroken om het
winderige en suffe plein te vormen, dat nu de Place des Acacias heet.
In de middeleeuwsche stad bestond deze schoone orde, dat de geleidelijke
overgang van het dagelijksche leven tot de kerk zich ook materieel voltrok. De kerk
stond noch geestelijk noch stoffelijk geïsoleerd; zij stond midden in het leven.
Overgang tusschen kerk en stad vormden de tegen de kerk aan liggende geestelijke
gebouwen en ruimten, woningen van geestelijken, kloostergangen, begraafplaatsen
etc. In dezen samenhang vloeiden de levens van stad en kerk in elkaar over en de
lage gebouwen aan den kerkvoet leverden den maatstaf, waarnaar de rijzige hoogte
der kerk zich voor ieder openbaarde. Het vergeten van dezen historischen en
aesthetischen samenhang heeft te Doornik en elders tot heillooze gevolgen geleid.
Helaas waren reeds eerder belangrijke geestelijke gebouwen aan den noordkant
afgebroken. Toen in 1516 tegen de noordelijke zijbeuk een laatgothische
parochiekerk werd gebouwd, begon daarmee de vernietiging van het ‘cloître’,
kloostergang met gebouwen rondom een kerkhof van kanunniken. In 1912 verdwenen
de laatste resten van het ‘cloître’ ten behoeve van de vrijlegging.

1)

Fritz Hoeber, Die Stellung der Kathedrale im Stadtbild von Tournai. Ein Grundsätzlicher
Beitrag zur Aestetik des Mittelalterlichen Stadtbaus. (Mon. Hefte f. Kunstwiss. 1920).
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Vast staat, dat de huidige kathedraal niet de eerste te dezer plaatse is geweest;
Leurs (Ars Belgica I) neemt op grond van de overlevering aan, dat er een steenen
Merovingische kathedraal is geweest, die ± 850 door een tweede werd vervangen,
1)
welke op haar beurt plaats moest maken voor de tegenwoordige.
Van de huidige kathedraal werden in 1107 de grondvesten gelegd door den
kanunnik Ailbert, zoon van Amaury d'Antoing (een plaats ten Z.O. van Doornik).
2)
Deze Ailbert, die in denzelfden tijd ook de kerk te Rolduc in Z. Limburg bouwde,
moet worden beschouwd als de eerste bouwmeester der kathedraal, althans in haar
hoofdvormen.
Evenals Rolduc werd de kerk te Doornik gebouwd ‘scemate langobardino’, in den
Lombardischen stijl, welken men nu ‘romaansch’ noemt. Omstreeks 1171 was de
kathedraal zoo ver gevorderd, dat het schip kon worden gewijd, waaruit reeds blijkt,
dat het koor niet gereed was. Eindelijk, in 1213, wordt ook het koor ingewijd en is
de kathedraal in haar eersten vorm gereed; zij bestaat dan uit een schip in
rijpromaanschen stijl, een transept, dat, hoewel romaansch in zijn vorm, reeds door
zijn sterk geprononceerd verticalisme de gothiek aankondigt en een eveneens
laat-romaansch oostkoor. De noordelijke en de zuidelijke absis van het transept
vormen dan met de absis van het oostkoor een z.g. ‘klaverbladkoor’ of triconchos.
Boven de viering van schip en transept verheffen zich de vijf machtige torens, die
wij ook nu nog kennen, maar bovendien legde men twee torens aan het westfront
aan (waarvan de sporen nog over zijn), doch die nimmer schijnen te zijn opgetrokken,
en waarschijnlijk ook twee torens als flankeering van het oostkoor. Dit machtig
complex met 7 torens, met de gaafheid van een enkelen bouwstijl, kunnen wij alleen
nog maar in gedachten zien oprijzen. Als zoodanig bestaat het niet meer,
afbeeldingen van dien oudsten kathedraalvorm ontbreken.
Op de prachtige Doorniksche reliekschrijn van den H. Eleutherius ± 1245 zien wij
den heilige op zijn hand een kerk dragen met 5 torens. Het oostkoor is dan al
afgebroken. Alleen uit overeenkomstige nog bestaande kerken kunnen wij opmaken
hoe het koor der oude Doorniksche kathedraal er moet hebben uitgezien. Het beste
voorbeeld is dan wel de St. Maria im Kapitol in Keulen, terwijl in ons land de krocht
van de abdijkerk te Rolduc in aanleg hiermee vergelijkbaar is.
Het is belangwekkend, na te gaan, onder welke invloeden de Doorniksche
kathedraal zich aldus heeft ontwikkeld. Op een kentering van twee tijden is de kerk
ontstaan; in den romaanschen stijl, in honderd jaren tot rijpheid gekomen, wordt
nog allerwege gebouwd, wanneer in de twaalfde eeuw in

1)
2)

Zie over het romaansche deel der kerk Ars Belgica I. De kathedraal van Doornik (het
romaansche gedeelte) door dr. J. Warichez en prof. dr. ir. Stan Leurs.
Vermeulen, Handboek tot de geschiedenis der Ned. bouwkunst I, p. 286, 287.
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het noordelijk deel van Frankrijk de gothiek ontstaat, welke daarna Europa verovert.
Meer en meer gaat de verticale gedachte der gothiek de romaansche bouworde
doordringen; er ontstaat een romaansche ‘overgangsstijl’ (het woord is eigenlijk een
contradictio in terminis), romaansch van vorm doch - vooral door de geprononceerde
verticale strekking - reeds gothisch van gedachte.
Het is Frankrijk, dat in deze tijden alle andere landen van Europa in de bouwkunst
voor is; in dat land, waar de gothiek ontstaat, verrezen reeds in den gothischen stijl
de St. Etienne te Beauvais en de kathedralen van St. Denis en Sens (alle tusschen
1120 en 1150) toen men in Doornik nog rustig voortbouwde aan het romaansch
schip en daarna, zij het dan in den romaanschen overgangsstijl, aan het transept
met zijn absiden en oostkoor. In dezen ‘overgangsstijl’ kwamen transept en oostkoor
van de Doorniksche kathedraal tot stand.
Gelijk zoo dikwijls oefende ook hier de toevallige aanwezigheid van bepaalde
personen haar invloed uit.
Toen - aldus Warichez - de bouw van het transept en het koor reeds ver was
gevorderd, werd Étienne uit Orléans in 1192 bisschop van Doornik. In Frankrijk had
hij kennis gemaakt met de nieuwe denkbeelden der pasgeboren gothiek en zelf had
hij gothische veranderingen doen aanbrengen aan de romaansche abdijkerk van
St. Geneviève te Parijs (1188 - 1192).
Toen deze bisschop met zijn sterke voorliefde voor de bouwkunst, voor zijn tijd
een modern man (ook hij was een voorganger van het ‘nieuwe bouwen’ en zal wel
dezelfde tegenwerking hebben gehad, die de achterblijvers in elken tijd bieden) in
Doornik kwam, moet het afbouwen van het grootsche complex der kathedraal hem
als een levenstaak zijn voorgekomen. Waar vond hij een dergelijke opgaaf?
Hoe schoon deze taak, de voltooiïng van een romaansche kathedraal, ook was,
zij moet hem, den drager van nieuwe denkbeelden en een der eerste verbreiders
van de gothiek, toch eenige innerlijke moeiten hebben gegeven. Hoe dit ook zij, hij
heeft de romaansche traditie voortgezet, zij het ook, dat het transept en het koor
werden voltooid in den overgangsstijl, welke de nadering der gothiek aankondigt.
De verbouwingen aan transept en koor omstreeks 1199 (Stan Leurs, Ars Belgica
I), dus 7 jaren nadat Étienne bisschop van Doornik werd, kunnen worden uitgelegd
als pogingen van Étienne om deze gedeelten der kathedraal in overeenstemming
te brengen met het nieuwe ruimtegevoel. De vertraging van den bouw na de wijding
van het schip in 1171 heeft deze indringing van gothisch ruimtegevoel en zin voor
verticaliteit in de hand gewerkt. De geldmiddelen hebben in die jaren blijkbaar niet
rijk gevloeid, want in 1198 verkocht Étienne feodale rechten teneinde transept en
koor van een gewelf en dak te kunnen voorzien. Wij zullen straks zien, hoe de
geleidelijke overgang naar de gothiek is te demon-
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streeren aan den krans der vijf torens, welke zich nog steeds op de viering verheffen
en hoe juist dit getij tusschen het ebben van den romaanschen stijl en den vloed
der gothiek de grootste architectonische schoonheid deed ontstaan, een schoonheid,
die wij nog in de kruisbeuk kunnen aanschouwen.
Merkwaardig is, dat Étienne in denzelfden tijd daar, waar hij niet verplicht was
een traditie voort te zetten, gothisch liet bouwen. Omstreeks 1196 werd de woning
der bisschoppen van de oorspronkelijke plaats in dat deel der Rue des Choraux,
dat Rue du Châtelet werd genoemd, verplaatst naar de huidige plek naast de
kathedraal. Étienne wilde van dit nieuwe bisschoppelijk paleis een vrijen toegang
tot de kathedraal hebben, weshalve hij tusschen den zuidgevel van het westelijk
deel der kathedraal en het bisschoppelijk verblijf een poort liet maken met flauwe
boog, waarboven een huiskapel, toegang gevende tot de kathedraal. Boven deze
poort, ‘fausse porte’ geheeten, werd de aan St. Vincentius gewijde huiskapel
gebouwd in den vroegsten gothischen stijl. Deze kapel heeft aan weerszijden van
de poort drie gekoppelde vensters met flauwe spitsbogen, waarvan de middelste
iets hooger is dan de beide andere, een schikking, welke wij daarna in verschillende
vroege gothische kerken in de Scheldestreek zien optreden. Zoo verrees aan den
voet der romaansche kathedraal nog tijdens den bouw van het romaansche oostelijk
deel dit vroegste nog bestaande gothisch bouwwerk in de Nederlanden, een uiterst
belangrijk monument. De architect is onbekend, hij wordt in de archiefstukken alleen
aangeduid met de letter G en is vermoedelijk een Franschman geweest.
Begeven wij ons nu weer naar de kathedraal zelve. Étienne heeft de voltooiïng
daarvan niet mogen beleven; hij stierf in 1203. Tien jaren later, in 1213, werden
transept en koor gewijd. Hiermede was de bouwgeschiedenis echter niet afgeloopen;
het oostkoor in den overgangsstijl met zijn (vermoedelijk) twee torens en zijn crypt
werd 30 jaren later afgebroken en vervangen door een gothisch koor. Waarom?
In 1220 werd Walter de Marvis tot bisschop van Doornik gewijd, doch hij verbleef
in de volgende jaren in Frankrijk, waar hij den gothischen stijl leerde kennen. Walter
de Marvis, een uiterst krachtige persoonlijkheid, moet een ferventen drang in zich
hebben gevoeld, de kathedraal een koor te geven, dat naar zijn inzicht in
overeenstemming was met de beteekenis van dit kerkgedeelte voor den eeredienst.
Hij moet dermate zijn gegrepen door de exaltatie der gothiek, dat hij ten koste van
alles rondom het hoofdaltaar de verrijzenis wenschte van een machtig
hoog-opstrevend gothisch koor. Hoe kan men anders verklaren dat een nog nieuw,
groot romaansch koor werd afgebroken? Uit geen enkele bron blijkt iets van
bouwgebreken.
Vermoedelijk tusschen de jaren 1242 en 1255 kwam het nieuwe gothisch koor
tot stand, met een plattegrond gelijk aan dien van Amiens. Slechts enkele sporen
aan den oostelijken muur van de kruisbeuk verraden den vroegeren
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romaanschen koorbouw. Evenmin als bisschop Étienne heeft bisschop Walter de
Marvis de voltooiïng van zijn werk mogen beleven: in 1252, ongeveer 3 jaren voor
de voltooiïng van het nieuwe koor, werd hij in datzelfde koor begraven.
Latere eeuwen hebben althans in het interieur geen veranderingen van veel
beteekenis gebracht (behalve het oksaal, waarover straks), de meeste waren zooals het gewoonlijk gaat - geen verbeteringen.
Nadat reeds in 1299 aan den zuidkant der kerk, westelijk van de Porte du Capitole
een kleine, aan Lodewijk den Heilige gewijde gothische kapel was gebouwd, werd
tusschen de jaren 1516 en 1520 tegen de noordzijde van het romaansche schip
een ruime parochiekerk van 7 traveeën in gothischen stijl opgetrokken; het inwendig
is hierdoor niet geschaad. Erger was de overwelving van de romaansche hoofdbeuk
in 1754, die de vlakke zoldering verving, welke laatste veel beter paste bij het geheel;
reeds in 1640 werden de zijbeukgalerijen overwelfd.
Geen eenstemmigheid bestaat er over de vraag, of het in 1572 door Cornelis
Floris de Vriendt van Antwerpen gebouwd oksaal aan de kathedraal ten goede is
gekomen. Op zich zelf is dit oksaal, met zijn drie ronde bogen tusschen vier paren
dubbele zuilen, zijn rijke medaillons, balustrade, nissen en beelden, alles in wit en
zwart marmer, albast en stucco, een prachtig en ook zeer belangrijk stuk
renaissance-kunst van dezen beeldhouwer en architect, wien wij o.a. het stadhuis
van Antwerpen en de reeks epitaphen in den kooromgang der O.L.V. kerk te Breda
danken.
Daar het echter met zijn 15 m breed front en een hoogte van 7 m is geplaatst
voor den ingang van het gothisch koor verbreekt het, naar onze meening, den
samenhang tusschen het gothisch koor en het romaansch schip en brengt het tevens
in de zoo verheven ruimte van viering en transept een wereldsch accent, dat zich
met die ruimten niet verdraagt.
Ziehier in het kort de bouwgeschiedenis der kathedraal.
Wij zullen nu de voornaamste gedeelten van dit bouwwerk nagaan, te beginnen
met het romaansch gedeelte en daarvan eerst de buitenzijde.
Het romaansch schip, dat zich aansluit bij den N. Fransch-romaanschen kerkbouw,
vertoont deze vermoedelijk uit Normandië afkomstige merkwaardigheid, dat het niet
alleen van binnen op de verdieping een triforium (loopgang) bezit maar ook aan de
buitenzijde. Die buitenloopgang gaat door den dagkant der vensters en gaat ook
buiten rond de absiden van het transept. Onder invloed van de kathedraal is dit
motief ook toegepast aan de Doorniksche parochiekerken St. Quentin, St. Jacques
en St. Nicolas en verder in kerken der z.g. Schelde-gothiek, en zoo vinden wij ten
slotte in Z. Vlaanderen in de St. Bavo te Aardenburg dezen buitenloopgang terug.
De kathedraal in het stadsbeeld ontleent haar indrukwekkende grootschheid
voornamelijk aan haar vijf torens, vier rondom den vijfden, die zich
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boven de viering verheft. Het is deze groep van 80 m hooge torens, de beroemde
‘cinq clochers’ of - in het Waalsch - ‘les cheonq clotiers’, welke heel het stadsbeeld
beheerscht en aan deze kerk haar ongewone verschijning geeft. Een gelijken aanleg,
maar minder imposant, vindt men aan den dom van Limburg a/d Lahn.

DOORNIK, PLATTEGROND KATHEDRAAL (HET ROMAANSCHE DEEL ZWART, HET GOTISCHE DEEL
GEARCEERD)

Van de vijf torens is de groote op de viering de oudste; zij is in den laatromaanschen
stijl opgetrokken. Daarna zijn de beide torens ten O. van de viering, die dus het
romaansch koor flankeerden, opgetrokken en ten slotte, in de eerste helft der 13e
eeuw de beide torens ten W. van de viering. De tijd, waarin deze vijf torens zijn
opgetrokken kan slechts worden gegist; mogelijk is de vieringstoren uit de laatste
decennia der 12e eeuw, de beide oosttorens zullen uit de laatste jaren dier eeuw
zijn. Hoogst merkwaardig zijn de vier torens rond de viering als een waarlijk uniek
monument van den geleidelijken overgang van den romaanschen stijl naar de
gothiek, want elke toren, hoezeer in den hoofdvorm gelijk, verschilt van de andere.
Naar den stijl te oordeelen is de Z.O. toren de oudste. Deze heet de ‘Marie’, daar
zijn voet is gelegen naast het altaar der H. Maagd of ook wel ‘Pontoise’, naar de
groote klok, die er in was opgehangen. Deze toren is in den rijp-romaanschen stijl
opgetrokken.
Dan volgt, naar tijdsorde, de N.O. toren, de St. Jean, daar zijn voet is gelegen
naast het altaar van St. Jean, of Tour du Carillon, naar den beiaard, die er vroeger
in aanwezig was. Deze toren vertoont teekenen van den overgangsstijl, echter meer
hellend naar het romaansch dan naar de gothiek. Daarop volgt dan de N.W. toren,
‘Brunin’ geheeten (volgens de overlevering
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naar den naam van den eersten man, die in dien toren werd opgesloten). Ook deze
‘Brunin’ vertoont den overgangsstijl, maar in zijn bovenste geleding treedt reeds de
spitsboog op en zij neigt dus al meer tot de gothiek.
Ten slotte de Z.W. toren, geheeten ‘Tour de la Paroisse’, omdat de parochieklok
er in hangt. Deze laatste toren is door het sterke verticalisme van zijn vensters reeds
in wezen gothisch.
Zoo kan men aan deze vier torens den overgang in een belangrijk tijdsgewericht
van de geschiedenis der bouwkunst demonstreeren.
Men zou bij een dergelijken kerkaanleg ook een belangrijken westgevel mogen
verwachten. Helaas, deze heeft door latere toevoegingen en veranderingen haar
voornaam karakter verloren; wat te meer te betreuren is, omdat deze gevel zich zoo
ongestoord kan ontwikkelen in de beslotenheid van de groote, rustige gevels der
bibliotheek eenerzijds en bisschoppelijk paleis anderzijds.
Oorspronkelijk bezat de westgevel twee portalen naast elkaar. Deze tweeledigheid
werd geaccentueerd door een contrefort, dat de as der beide portalen markeerde.
Omstreeks 1170 werden beide portalen samengevat onder een spitsboog, terwijl
omstreeks 1300 tegen de buitenzijde van den westgevel een voorhal werd gebouwd,
welke het dubbelportaal geheel maskeerde en daarmee het leidend element van
den westgevel geweld aandeed. Vermoedelijk omdat men het interieur der kerk
naar de westzijde te donker vond, werd in 1526 een groot gothisch venster in den
westgevel gebroken en had men dit maar behouden, dan was er nog niet zooveel
verknoeid geweest. Maar in het midden der vorige eeuw, toen een ongebreidelde
restauratiezucht over Europa losbrak, meende men dit venster te moeten dichtmaken
en te moeten vervangen door een groot roosvenster, dat de proporties van den
gevel geheel verbrak en ook het interieur verstoorde. In 1852 werd het - nog wel
op raad van Viollet-le-Duc - aangebracht. Neemt men in aanmerking, dat vóór 1852
deze gevel even boven het gothisch venster vlak was afgedekt door een cementen
rechte strook en dat zoowel het huidige gevel veld met zijn schuin oploopende
1)
zuiltjes als ook de hoektorentjes vóór deze restauratie ontbraken , dan beseft men,
dat de tegenwoordige westgevel weinig meer met de oorspronkelijke gemeen heeft.
In dezen voorhal zijn tegen den gevel drie rijen sculpturen boven elkaar opgesteld;
wij moeten met deze vermelding volstaan, daar de behandeling van de sculpturen
der kathedraal een afzonderlijke breede studie zou vereischen. Zoo moeten wij
volstaan met de vermelding, dat ook het noordelijk portaal, de Porte Mantile,
genaamd naar den blinde Mantilius, die volgens de legende op Kerstdag door den
H. Eleutherius van zijn blindheid zou zijn genezen, merkwaardig beeldhouwwerk
(12e eeuw) bevat evenals het zuidportaal, de Porte du Capitole (gerestaureerd),
welke naam nog herinnert aan het voormalige centrum der stadsverdediging.

1)

Een beeld hiervan geeft een lithografie ± 1845 Atlas Bodel Nijenhuis. Bibl. Rijks Universiteit,
Leiden.
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Wie, staande met zijn rug naar het koor, een blik slaat in het romaansch schip met
haar zijbeuken, wordt getroffen door het bogenrhytme van de tien traveeën, in vier
verdiepingen opgebouwd. Merkwaardig is, dat dit uit N. Frankrijk stammende
4-verdiepingen-stelsel in Doornik is verwezenlijkt in de romaansche vormentaal,
terwijl terzelfder tijd in N. Frankrijk Noyon, Reims en Laon dezen zelfden binnenbouw
in vroeg-gothische vormen ontvingen. De onderste verdieping van deze
prachtig-verdeelde wanden wordt gevormd door aan de binnenzijde (dus naar het
midden van het schip toe) tweemaal inspringende breede arcaden, steunend op
pijlers, waartegen vier zuilen met fraai bewerkte kapiteelen en achtkantige
monolieth-colonetten (een typisch Doorniksch motief). Op deze romaansche
kapiteelen, met fraai ornament en vaak geestige figuren kunnen wij hier niet verder
ingaan. Boven deze gelijkvloersche bogenrij verheft zich een tweede bogenrij van
de open galerijen boven de zijbeuken; die bogen rusten op pijlers in den vorm van
overhoeksch afgeknotte prisma's, waarvoor eveneens weer de achtkantige
colonetten. Daarboven loopt een rij van kleine dichte bogen, waarvan telkens twee
de spanning van een der onderste bogen beslaan, met in elke boog een nis.
Tenslotte de vierde bogenverdieping, bestaande uit hooge vensters, waarvan
telkens een is geplaatst in de as tusschen twee der kleine bogen van de 3e
verdieping. Bij de overwelving van het middenschip in 1754 zijn deze vensters
hooger gemaakt en werden de klassicistische pilasters tusschen deze vensters
aangebracht.
Nauwelijks zal men een kerkinterieur kunnen vinden, waarin de overgang tusschen
een romaansch schip en een gothisch koor schooner, volmaakter is bewerkstelligd
dan in Doornik, waar de kruisbeuk of transept, romaansch van vorm doch reeds
den geest der gothiek ademend door de bijzondere elevatie van het geheel, dezen
overgang maakt tot een schoone modulatie, waardoor het romaansch accoord in
het gothisch accoord overgaat. Mij is ook geen voorbeeld bekend van een
transeptbouw in den overgangsstijl, die zoo verheven, zoo volmaakt van verhouding,
zoo in hooge mate indrukwekkend is als die der Doorniksche kathedraal.
Dit duidelijk te maken door middel van beschrijving en afbeelding is niet wel
mogelijk; men moet het zelf zien om den niet onder woorden te brengen indruk te
ondergaan, dien dit transept opwekt. Op elk oogenblik van den dag is de kruisbeuk
schoon, maar het schoonst is ze in den morgen, wanneer zonlicht door de drie rijen
vensters van het zuidoosten invalt of tegen den avond, als het licht al gedempt is
en de zuilen rond de absiden nog langer, de gewelven nog hooger schijnen. De
overweldigende indruk, welke het transept maakt, wordt niet verkregen door rijke
vormen of sculpturen, doch alleen door een uitermate klare, eenvoudige architectuur,
waarvan elke afmeting de ideale is.
Het transept wordt aan elke zijde besloten door een halfronde absis. Zes
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slanke, hooge gemetselde ronde zuilen dragen zeven sterk verhoogde rondbogen;
men voelt vooral hierin de naderende gothiek. Daarboven verheft zich een open
galerij, welke dit motief herhaalt doch precies op de halve hoogte en daarboven
loopt een (blind) triforium weer halverhoogte van de vorige verdieping. Dit triforium
wordt door 14 pijlers verdeeld, die om den andere de aanzetten dragen van de
bogen van het meloengewelf. De vensters op elk dezer drie verdiepingen werpen
het licht naar binnen.
Hierboven werd reeds gewezen op de St. Maria im Kapitol te Keulen (gewijd
1065), welke vermoedelijk het voorbeeld voor den aanleg van het Doorniksche
klaverbladkoor was. Er is echter een verschil. Terwijl de St. Maria im Kapitol meer
een naar het centrum - de viering - strevende eenheid suggereert (nog duidelijker
is dit in de Keulsche Grosz St. Martin) krijgen de noord- en zuidarmen van de
Doorniksche kruisbeuk een afzonderlijke zelfstandigheid door hun lengte; immers
de beide absiden worden door een tusschentravee meer excentrisch geplaatst,
waardoor men minder den indruk krijgt van een centralen aanleg, dan wel van een
zelfstandig noord- en zuid-koor. Dit is de belangrijke eigen ontwikkeling van den
1)
aanleg van een klaverbladkoor, welke Doornik te zien geeft.
Een merkwaardigheid van het transept is nog de aanwezigheid van belangrijke
romaansche fresco's, hoewel gedeeltelijk beschadigd, toch nog goed leesbaar, en
gewijd aan de legende van St. Margaretha en een voorstelling van het Hemelsche
Jeruzalem. De gebrandschilderde vensters in de absiden van het transept - de
eenige oude in deze kerk - zijn de resten van de vensters, die eertijds het koor
sierden en in 1745 tijdens een belegering werden vernield. Zij zijn het werk van den
Hollandschen glasbrander Arnold van Nijmegen (Aert Ortkens) uit het begin der
16e eeuw.
Nu wij hiermede het romaansch schip met transept hebben behandeld, rest nog
een woord over het gothisch, 58 m diepe koor, dat, gelijk wij hierboven zagen,
2)
vermoedelijk tusschen 1242 en 1255 verrees. De plattegrond van dit koor geeft
drie beuken te zien, bestaande uit zeven rechte traveeën. Langs de zijbeuken
groepeeren zich tusschen de zware contreforten in zeven zijkapellen.
Het koor heeft een 5/8 sluiting en bezit vijf koorkapellen, waarvan vier driezijdig
gesloten zijn en de middelste, gelijk gebruikelijk in het rijp-gothische koorplan, een
5/8 sluiting vertoont. Evenals in Soissons bezitten kooromgang en kapellen een
gemeenschappelijk gewelf. Boven de bogen loopt een open rank triforium en de
daarboven gelegen hooge vensters volgen met hun traceeringen de indeeling van
het triforium; die traceeringen worden omstreeks 1300 gedateerd. Het geheel heeft
het type van de Noord-Fransche gothiek.

1)
2)

Fritz Hoeber, Die Kathedrale Notre-Dame in Tournai (in Clemen, Belg. Kunstdenkmäler I).
Zie over het gothisch kerkgedeelte Ars Belgica IV. De kathedraal van Doornik Tweede Deel:
Gothische Bouwkunst, enz. door prof. dr. ir. Stan Leurs.
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Reeds betrekkelijk vroeg bleek de constructie met haar ranke, ijle steunen te zwak
en de werken, die in het eerste kwart der 14e eeuw in het koor zijn uitgevoerd,
hebben vermoedelijk ten doel gehad, versterkingen aan te brengen. Een deel der
pijlers werd verzwaard en aan den buitenkant werd hetzelfde gedaan met de schoren
der luchtbogen, welke laatste bovendien werden verdubbeld.
Inwendig maakt het 38 m hooge koor een indruk van grootschheid, gelijk de beste
gothische kathedralen kunnen geven. Hoe verschillend ook van het romaansche
schip en van het transept geeft het aan de kerk toch een prachtige afsluiting, door
het transept reeds voorbereid en die nog volkomener zou zijn, wanneer het oksaal
niet een deel van het gezicht in de middenbeuk van het koor wegnam.
Uitwendig valt weinig bijzonders op te merken. Het vrijleggen van het koor in de
eerste jaren der 20e eeuw heeft hieraan geen goed gedaan, gebouwd als het was
om boven lagere huizen uit te rijzen. Aan de noordzijde is de voet tusschen 1526
en 1546 wat naar buiten verschoven ten einde binnen meer ruimte te krijgen in de
langskapellen voor de plaatsing van grafmonumenten. De in dien voet aangebrachte,
kleine rondboogvensters zouden doen vermoeden, dat hier een romaansche
bouwrest aanwezig is; men zij dus gewaarschuwd dat het hier een 16e eeuwsch
werk betreft!
Wij hebben hiermede de kathedraal in groote trekken beschreven, als een inleiding
voor hen, die Doornik en dit grootsche monument zouden willen leeren kennen. Wie
naar deze kathedraal opgaat zal ook verbaasd zijn over den rijkdom van de
kerkschat, waarvan wij de beschrijving hier achterwege moeten laten en die als
belangrijkste voorwerpen twee reliekschrijnen bevat, de O.L.V. schrijn, in 1205
voltooid door Nicolas de Verdun, van wiens meesterhand ook het altaarstuk van
Klosterneuburg (bij Weenen) en de Driekoningenschrijn in den Keulschen Dom is,
en de schrijn van den H. Eleutherius (1245), toegeschreven aan Pater Hugo, een
leerling van Nicolas de Verdun.
Deze prachtige schrijnen met hun edele figuren en hun rijk ornament, die ons zoo
goed in staat stellen een onderscheid te maken tusschen het zeer ingetogen, strenge
en innig-religieuse romaansche werk en de veertig jaar later reeds vrijer
geëvolueerde, beweeglijker edelsmeedkunst zijn op zich zelf reeds een gang naar
Doornik waard.
Al deze dingen verdienen een afzonderlijke studie en gaan het plan te buiten van
dit opstel, dat slechts bedoelde belangstelling te wekken voor het indrukwekkendste
monument der voormalige Zuidelijke Nederlanden, de Doorniksche kathedraal van
Onze Lieve Vrouwe.
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De Bosjesmanteekeningen en andere Afrikaansche
rotsteekeningen
Door S. Kooijman
DE zoogenaamde Bosjesmanteekeningen in Zuid-Afrika zijn verspreid over nagenoeg
het geheele Zuid-Afrikaansche land van de Unie en van Rhodesia. Er is geen streek
op aarde die zoo rijk is aan rotsteekeningen en waar deze over een zoo uitgestrekt
gebied verspreid voorkomen. Zij worden aangetroffen van de Kaap tot aan de
Zambesi, van de kust van Zuid-West-Afrika tot aan de Oostgrens van Zuid-Rhodesia
en tot aan de Oosthellingen van het Drakengebergte. Als rotsteekeningen zijn zij,
wat hun verspreidingsgebied aangaat, natuurlijk gebonden aan een rotsachtig,
geaccidenteerd landschap. Zoo komen dan ook in het enorme zandgebied dat zich
uitstrekt van de Maloporivier tot aan Zuid-Rhodesië en waarvan een gedeelte de
Kalahari genoemd wordt, geen teekeningen voor. Maar in de overige gebieden van
het Zuid-Afrikaansche land worden rotsteekeningen op de daarvoor geschikte
plaatsen in enorme hoeveelheden aangetroffen. Elk jaar worden nieuwe vondsten
gemeld en waarschijnlijk zal men tenslotte overal waar in Zuid-Afrika daarvoor
geschikte holen en rotsformaties voorkomen, sporen van rotsteekeningen ontdekken.
Na deze korte schets van de geografische verspreiding van de Zuid-Afrikaansche
Bosjesmanteekeningen, noem ik, alvorens over te gaan tot de behandeling van
oorsprong, wezen en beteekenis van deze afbeeldingen, eenige typische producten
van de Bosjesmankunst, die volgens onze Europeesche begrippen boven het
algemeene peil uitsteken of om andere redenen belangwekkend zijn: de figuren 1,
2, 3 en 4.
Fig. 2, de afbeelding van twee antilopen van een groote realistische schoonheid,
een copie uit het schitterend geïllustreerde werk van H. Obermaier en H. Kühn ‘Buschmannkunst, Felsmalereien aus Südwestafrika’ - wordt door Kühn geroemd
als de hoogste prestatie van de Bosjesmankunst.
De afbeelding van de dansende, gemaskerde menschen van fig. 1 is naar alle
waarschijnlijkheid een voorstelling met een aan onze denkwereld geheel vreemde,
magische beteekenis, waarop ik in den loop van dit artikel zal terugkomen.
De merkwaardige voorstelling van fig. 3 en 4 - een gevecht tusschen
Bosjesmannen en Zoeloes, terwijl andere Bosjesmannen het vee van de negers
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wegdrijven - is een teekening, die van vrij recenten datum moet zijn en die
waarschijnlijk dateert van de invasie van Zoeloestammen uit het Noorden in het
gebied der Bosjesmannen, die plaats had in de twintiger jaren van de vorige eeuw.
De belangrijkste vragen die bij de beschouwing en de bestudeering van de
Bosjesmanteekeningen als van zelf rijzen en die de verschillende ethnologen vaak
op geheel verschillende wijzen beantwoord hebben, zijn wel de volgende:
Wie waren de vervaardigers van deze teekeningen?
Wat is er bekend van oorsprongsgebied en verspreiding van de cultuur waaruit
deze kunstuitingen voortkomen?
Bestaat er gelijkenis of overeenstemming van de Bosjesmanteekeningen van
Zuid-Afrika met de andere op rotsen en steenen voorkomende afbeeldingen van
het zwarte werelddeel en met die van Zuid-West Europa - Spanje en Zuid-Frankrijk?
Indien dit zoo is, wat mag hieruit dan worden geconcludeerd?
Waarom hebben menschen deze teekeningen gemaakt, wat is dus de eigenlijke
beteekenis, de ware zin van de rotsteekeningen?
Aangaande de vraag naar het ras van de vervaardigers van de Zuid-Afrikaansche
rotsteekeningen meenden sommige schrijvers over dit onderwerp te moeten
ontkennen dat de Bosjesmannen als zoodanig in aanmerking zouden kunnen komen.
Hun redeneering is dan dat de Zuid-Afrikaansche rotsteekeningen niet aan de
Bosjesmannen kunnen worden toegeschreven, aangezien de tegenwoordige
primitieve materieele cultuur van dit volkje in geen verhouding staat tot de
bewonderenswaardige kunstprestaties gevonden in de vroeger door hen bewoonde
gebieden. Hiertegen is echter in de eerste plaats aan te voeren dat de Bosjesmannen
aanvankelijk hoogstwaarschijnlijk de eenige bewoners van Zuid-Afrika waren totdat
zij door de van het Noorden uit opdringende Bantoes en de van het Zuiden uit
opdringende blanke kolonisten werden teruggedrongen naar de onvruchtbare
zandgebieden van de Kalahari.
Voordat deze verdringing plaats had zal hun materieele cultuurpeil waarschijnlijk
belangrijk hooger hebben gelegen dan tegenwoordig het geval is en hiermee kan
samengegaan zijn een hooger geestelijk cultuurniveau dat zich dan geuit zou hebben
in belangrijke artistieke prestaties: de rotsteekeningen. Maar veel belangrijker als
argument tegen deze redeneering is wel het feit, dat een zeer lage materieele
cultuurtoestand van een volk hoogstaande artistieke prestaties van deze groep niet
buitensluit, hetgeen ons gebleken is nadat wij bekend werden met de diluviale kunst
van Europa.
Er is dan ook alle reden om aan te nemen dat het dwerg volk der Bosjesmannen,
nomadiseerende jagers en verzamelaars, deel hebben gehad aan de vervaardiging
van deze teekeningen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

XXXV

BOSJESMANTEEKENINGEN ZUID WEST AFRIKA AFB. I, GEMASKERDE DANSERS ONDER: AFB. 2, TWEE
ANTILOPEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

XXXVI

AFB. 3, BOSJESM ANTEEKENING ZUID AFRIKA (ORANJE VRIJSTAAT)
VEEDIEFSTAL DOOR BOSJESMANNEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

161
Nog andere argumenten pleiten sterk voor de Bosjesmannen als vervaardigers van
het althans meer recente deel van de Zuid-Afrikaansche rotsteekeningen. In de
eerste plaats het feit dat sommige van de eerste Europeesche reizigers de
Bosjesmannen met het teekenwerk hebben bezig gezien, verder dat de
Bosjesmannen zelf van de beteekenis van ‘hun teekeningen’ de teekeningen van
‘hun volk’, zooals zij ze noemden, uitleggingen gaven. Een wetenschappelijk
onderzoeker meldt zelfs dat bij het zien van de copieën van eenige rotst eekeningen
een oude Bosjesman vrouw werd geïnspireerd tot dansen en zingen! Een laatste
krachtig argument is dat bij de beschouwing van de menschelijke afbeeldingen van
de Bosjesmanteekeningen bij verschillende van de weergegeven figuren de
raskenmerken van de Bosjesmannen - vooral de abnormale verdikking van het
zitvlak als gevolg van vet vorming - opvallen. Dit is echter alleen het geval bij die
menschelijke figuren die eenigszins naturalistisch zijn, wat in de Bosjesmankunst
betrekkelijk weinig voorkomt. Treffend is namelijk over het algemeen het verschil
tusschen de vaak zeer naturalistische dierenfiguren en de volkomen onnatuurlijke,
vreemde afbeelding van menschen.
Als we de Bosjesmanteekeningen vergelijken met de andere Afrikaansche en de
Zuid-Europeesche rotsteekeningen, dan valt allereerst op de treffende overeenkomst
tusschen de Bosjesmanteekeningen en de Oost-Spaansche rotsteekeningen uit
den ijstijd. De gelijkenis tusschen deze twee stijlen is zoo groot dat men de
Spaansche afbeeldingen voor copieën van de Bosjesmankunst zou kunnen houden,
als men namelijk niet zou letten op de Europeesche herkomst van de afgebeelde
diersoorten. Ter illustratie geef ik hierbij (Afb. pag. 162) uit het prachtige werk van
L. Frobenius - ‘Kulturgeschichte Afrikas’ - een aantal voorbeelden zoowel van de
Zuid-Afrikaansche als van de Oost-Spaansche groep van rotsteekeningen die
onderling wel een buitengewoon treffende gelijkenis vertoonen. Behalve de
afbeeldingen van den Oost-Spaanschen stijl vond men ook in Centraal- en
Noord-Afrika rotsteekeningen die meer of minder sterk gelijken op de afbeeldingen
der Bosjesmannen. Zoo werden in de omgeving van het Tanganyika-meer prachtige
reproducties van giraffen, antilopen en menschen gevonden die sterk aan
Zuid-Afrikaansche afbeeldingen herinneren.
In de oase Ouénat, op de grens van Egypte, de Anglo-Egyptische Soedan en
Libyë, zijn rotswanden aangetroffen die geheel overdekt zijn met naturalistische
graveeringen en schilderingen: afbeeldingen van menschen, leeuwen, giraffen,
gazellen en struisen. Wat deze voorstellingen aangaat zouden we bijna kunnen
spreken van een absolute overeenstemming met de uitingen van de Bosjesmankunst.
Ook de oudste lagen van teekeningen in de grot van In-Ezzan, vlak ten Westen
van de Westgrens van Tripolis-Fezzan - primitieve menschelijke
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figuren en diervoorstellingen in wit en rood -, vertoonen een sterke overeenkomst
zoowel met de Zuid-Afrikaansche Bosjesmanteekeningen als met de diluviale
rotsteekeningen van Oost-Spanje.

DE TEGENSTELLING

Werkelijk verschillend van den stijl der genoemde afbeeldingen - n.1. die der
Bosjesmannen, de Oost-Spaansche en de andere over het zwarte werelddeel
verspreide - zijn de rotsteekeningen uit het Sahara-Atlas gebied. De voorstellingen
uit deze streek zijn veel stijver dan de Bosjesmanteekeningen die één en al leven
en beweging zijn. Van een nauwe samenhang tusschen de Bosjesmanstijlen en
den stijl der afbeeldingen uit Klein-Afrika - het Sahara-Atlas gebied - kan dan ook
geen sprake zijn. Eerder zou men hier te doen hebben met Libysche invloeden,
waarvoor dan zou pleiten de veelvuldige voorstelling van de ram met de schijf
tusschen de horens (fig. 5), zoowel hier - Klein-Afrika - als in Egypte voorkomend,
hetgeen zou samenhangen met een rammencultus, die zich van Libyë uit zoowel
naar het Westen - Klein-Afrika - als naar het Oosten - Egypte - zou hebben verbreid.
Immers vele van deze Klein-Afrikaansche teekeningen hebben een uitgesproken
religieuse beteekenis. Voor de afbeelding van de buffel in fig. 6 zijn biddende
menschen-figuren afgebeeld.
Hoe is nu, afgezien van de afbeeldingen uit het Sahara-Atlas gebied, de treffende
overeenkomst van de Zuid-Afrikaansche met de andere tot nu toe bekende
Afrikaansche en Oost-Spaansche rotsteekeningen te verklaren?
In mijn poging tot beantwoording van deze vraag wil ik beginnen twee onderling
verschillende hypothesen tegenover elkaar te stellen.
Als eerste noem ik die van Obermaier.
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Prof. Obermaier verklaart het ontstaan van de zeer sterk met elkaar
overeenstemmende rotsteekeningen van Zuid-Afrika en Oost-Spanje uit een
vergaande analogie in materieele cultuur, in sociale organisatie, maar ook in
denkwijze van de diluviale holbewoners van Europa en de Bosjesmannen van de
zestiende en zeventiende eeuw. (Want juist in dezen tijd - de periode van de eerste
ontmoeting van de Bosjesmannen met de blanke kolonisten - zou volgens hem het
hoogtepunt van de Bosjesman cultuur en daarmee van hun artistieke prestaties
vallen). Zoowel in het leven van den Europeesche jager-holbewoner van den ijstijd
- den schepper van de diluviale rotsteekeningen in Spanje - als in dat van de
Bosjesman van de zestiende, zeventiende eeuw zouden niet alleen dezelfde
materieele en economische voorwaarden, maar ook dezelfde sociale, ethische en
artistieke elementen bestaan. Als nomadiseerende jagers, levend in het steenen
tijdperk, zouden beide groepen als het ware dezelfde geestelijke ‘instelling’ hebben,
hun beider kunst zou het product zijn van een in wezen identiek artistiek voelen en
beleven.
Sterk verschillend van de meening van Obermaier, die dus een spontane
ontstaanswijze van gelijke cultuurelementen bij verschillende volken aanneemt, is
de hypothese van den beroemden Afrika-onderzoeker L. Frobenius, die in zijn door
mij reeds genoemd werk - ‘Kulturgeschichte Afrikas’ - de theorie geeft en uitwerkt
van een verspreiding van een ‘rotsteekeningencultuur’ van Europa uit tot aan Afrika's
zuidpunt in de periode van de diluviale vergletschering van Europa - een theorie,
bekoorlijk door haar grootschheid van opzet en tegelijkertijd, naar het mij voorkomt
althans, waarschijnlijker dan de hypothese van Obermaier die zelfs de de meest
treffende overeenkomst vertoonende en nagenoeg volkomen gelijke rotsteekeningen
in Oostelijk Spanje en Zuid-Afrika alleen wil verklaren uit een analogie in materieele
cultuur, sociale organisatie en mentaliteit.
De afbeeldingen op pag. 162 geven de sprekende gelijkenis tusschen de
Zuid-Afrikaansche en de Spaansche rotsteekenstijlen, die door Frobenius alleen
door cultuuroverdracht verklaard wordt, ofschoon hij niets zegt van de wijze waarop
of het ras waarmee die cultuuroverdracht plaats had. Hij geeft alleen als zijn meening
dat de rotsteekenkunst, die in West-Europa met de ijstijd verdwenen is, in Afrika
doorgedrongen is tot aan de Kaap. Een oerbevolking van Bosjesmannen die zich
van Europa uit over geheel Afrika zou hebben verspreid, overal rotsteekeningen
aanbrengend en aldus deze cultuur verbreidend, wordt door Frobenius niet
aangenomen. Immers de Bosjesmannen zijn volgens hem alleen de vervaardigers
van de bovenste, de jongste lagen van afbeeldingen en alleen de voortzetters van
een cultuur, die door een onbekend ras of onbekende rassen op onbekende wijze
van het Noorden uit Zuid-Afrika bereikt heeft.
Wel lijkt mij de hypothese van Frobenius waarschijnlijker dan die van Obermaier,
maar de gronden waarop zij is opgebouwd zijn nog te zwak -
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vooral is mijn bezwaar het ontbreken van gegevens omtrent het cultuur-overdragende
ras en de wijze van cultuuroverdracht - om haar zonder meer te kunnen aanvaarden.
Gaan we nu nog na de theorieën over de zin en de beteekenis van de
Bosjesmankunst. De meeningen hierover zijn zeer uiteenloopend. Sommige
onderzoekers kennen aan de Bosjesmanteekeningen uitsluitend een zuiver
historische beteekenis toe. De afbeeldingen zouden dan de meest primitieve
verhalende voorstellingen zijn en een functie vervullen analoog met die van het
schrift bij ons.
Anderen daarentegen beschouwen de Bosjesmankunst in haar geheel als kunst
bedreven om de kunst alleen; haar producten zouden zijn voortgekomen uit de
scheppingsdrang van den kunstenaar.
Een dergelijke beoordeeling draagt het kenmerk van oppervlakkigheid en
eenzijdigheid en houdt geen rekening met het feit dat wij er ons voor moeten hoeden
om te denken dat aan alle rotsteekeningen dezelfde motieven en bedoelingen ten
grondslag liggen als aan onze huidige Europeesche kunstproducten.
Het is voor ons uiterst moeilijk om iets te weten te komen van de mentaliteit van
de vervaardigers dezer rotsteekeningen en de beweegredenen die hen tot het maken
van deze afbeeldingen drongen.
Er zijn ethnologen die, voor zichzelf overtuigd van een voor ons totaal
onbegrijpelijke geesteshouding bij de vervaardigers, aan alle Bosjesmanteekeningen
een sterk magische beteekenis toekennen. Wat enkele dezer afbeeldingen aangaat
lijkt mij deze opvatting juist: fig. 1 b.v. geeft een voorstelling van menschen die
dierenmaskers dragen. De meest aannemelijke verklaring van deze afbeelding is
de volgende: door de handelingen die deze als dieren vermomde menschen uitvoeren
oefenen zij een magischen invloed uit op de door hen voorgestelde dieren, die veelal
jachtdieren zijn. Men kan zich dan bijvoorbeeld door die handelingen, die veelal een
betoovering van het jachtdier beoogen, verzekeren van een gunstige jacht. Dergelijke
magische denkbeelden worden bij nu nog levende primitieve volken veelvuldig
aangetroffen.
Ofschoon we dus van sommige Bosjesmanteekeningen met groote
waarschijnlijkheid kunnen aannemen dat zij een magische beteekenis hebben, is
het m.i. zeer eenzijdig en bovendien niet verantwoord voor de geheele
rotsteekenkunst der Bosjesmannen deze magische beteekenis aan te nemen.
Immers deze primitieven waren menschen en als menschen zullen zij zich wel
eens verveeld hebben en in hun verveling een figuur op een rots gekrast hebben,
of zij zullen misschien gegrepen zijn door iets schoons en getracht hebben dit
schoone door een naturalistische voorstelling zoo dicht mogelijk te benaderen (fig.
2 lijkt mij hiervan een sprekend voorbeeld), of zij zullen wellicht een gebeurtenis
hebben meegemaakt, zóó belangrijk en een zóó
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grooten indruk makend, dat zij haar met hun primitieve maar van vitaliteit tintelende
figuren móésten navertellen (fig. 3 en 4), of zij zullen hun woonplaatsen hebben
willen versieren en opvroorijken, of.... enfin, vult u maar in. Nogmaals: de Bosjesman
was een mensch en niets menschelijks was hem vreemd.
Een conclusie over het wezen en de beteekenis van de beeldende kunst der
Bosjesmannen, algemeen geldend voor het geheele gebied dier kunst, is dus volgens
mij niet te trekken. De kunst leefde in het volk en werd beoefend door een aantal
individuen die natuurlijk wat hun artistieken aanleg betreft sterk verschilden, maar
die ook als menschen van verschillende geestelijke geaardheid, onmogelijk zonder
uitzondering afbeeldingen konden maken die alle een gelijke geestelijke ‘instelling’
- zij het de historische, de zuiver artistieke of de magische - van de vervaardigers
veronderstellen.
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Uit de herinneringen van Wally Moes met een inleiding van
Elisabeth C.A. Schröder
Inleiding
MIJ kwam in handen een verzameling van herinneringen en indrukken geschreven
door Wally Moes, de begaafde schilderes, 16 November 1856 te Amsterdam geboren
en 6 November 1918 te Laren N.H. overleden.
Deze mémoires hebben een diepen indruk op mij gemaakt. Zij geven een levendig
beeld van de heroïeke figuur der schrijfster, die door de wrijvingen en botsingen
des levens geslepen werd als een edelsteen.
Wie denkt er in onzen tegenwoordigen sensatievollen tijd nog aan een stille,
bescheiden figuur als Wally Moes? Haar kunst behoort niet tot de éclatante,
hartstochtelijke of de verwrongene, die tot de verbeelding spreekt. Haar werk is
eenvoudig en innig, ernstig en oprecht. Op een kunst-tentoonstelling van overleden
Gooische meesters, dit voorjaar bij Hamdorf in Laren gehouden, waren enkele
portretten van de hand van Wally Moes geëxposeerd, die door hun rust en
voornaamheid deden denken aan de kunst van onze 17de eeuwsche grootmeesters.
(Zie de afbeelding). Ook trof het mij, dat het Handelsblad ter gelegenheid van de
geboorte van Prinses Beatrix, in het bijblad ‘Moeder en Kind’ op de frontpagina een
schilderij van Wally Moes afbeeldde.
De meeste werken van haar hand bevinden zich in particulier bezit, maar toch
hebben de Hollandsche musea (o.a. Boymans Rotterdam, het Stedelijk Museum
Amsterdam, Gooisch Museum Hilversum e.a.) meerdere specima harer kunst. Zij
sleet vele harer levensjaren in Laren, het toen nog ongerepte schildersdorpje in het
Gooi. Daar maakte zij ook hare stemmige binnenhuis-tafereelen, zoo vol sfeer, zoo
doordrongen van het intieme leven der eenvoudige boeren en wevers. Zij maakte
deel uit van de toenmalige gemoedelijke, joviale schildersbent en weet daar sappig
en geestig van te vertellen in haar herinneringen.
Deze gedenkschriften, die Wally Moes tegen het eind van haar leven tezamen
stelde, zijn zéér lezenswaard. Uit vele bladzijden straalt een innerlijk licht, dat ons
een blik doet slaan in het zieleleven dezer vrouw, die veel geleden heeft, zoowel
lichamelijk als geestelijk. Evenals Vincent van Gogh in de brieven aan zijn broer
uiting geeft aan zijn worsteling met de materie, met de techniek, - spreken de
gedenkschriften van Wally Moes een dergelijke taal - zij het ook iets meer getemperd
- waar het haar ontwik-
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keling als kunstenares betreft. Den kunstenaars blijft nu eenmaal geen strijd
gespaard. Wally Moes spreekt van ‘de worsteling om de te vage en onklare
schoonheidsvisioenen in mijn binnenste ten dage te brengen’ en van ‘de slingeringen
tusschen hoopvollen overmoed en vertwijfeld gewroet’. En als zij dan gemeend
heeft op een punt te zijn gekomen, dat zij iets zal kunnen oogsten, wat zij vallend
en opstaand onder eindeloos gewurm gezaaid heeft, dan komt haar ziekte, die haar
hulpeloos maakt en langzaam aan tot volkomen machteloosheid doemt. Maar dan
komt ook haar taaie volharding, haar grenzenlooze energie tot volle ontplooiing, die
haar drang tot uiting in een andere richting stuwt en de schilderes tot schrijfster
maakt. Toen, door haar rheumatische aandoening het schilderen haar al moeilijker
en moeilijker viel, tot zij tenslotte geen kwast meer hanteeren kon, vond zij dien weg
om hetgeen in haar was te uiten. Zij moest getuigen van haar liefde tot het leven,
tot de menschheid, die zij in al haar facetten zag en verstond. Zij begon haar
indrukken neer te schrijven en zoo ontstonden haar ‘Larensche Dorpsvertellingen’
en andere novellen. Haar gevoelige geest verdiepte zich in het leven harer vroegere
modellen, zij begreep de menschen, zij leefde met hen mede, zij had een open oog
voor hetgeen haar omringde en nu zij niet meer met verf schilderen kon, schilderde
zij met woorden.
Zoo kwam zij er ook toe de herinneringen uit haar leven te boek te stellen. En dat
zijn er vele, want alles wat zij zag en ondervond, werd, gezien door haar geest,
belangwekkend, warm en boeiend. Met haar scherpe opmerkingsgave teekent zij
op geestige wijze haar tijdgenoten en collega's en de milieu's, waarin zij verkeert.
Zij geeft rake schilderingen van bekende persoonlijkheden, waarmede zij door haar
werkkring in aanraking komt. Niet alleen uiterlijk, maar vooral ook de innerlijke
waarden der personen doet zij naar voren komen. Zij ziet hun fouten, hun
eigenaardigheden, maar nooit is haar geest bijtend, door alles heen straalt haar
diepe, groote menschelijkheid.
In het voorwoord van haar gedenkschriften schrijft Wally Moes:
‘En al heb ik dan ook geen buitengewone lotgevallen gehad, toch was mijn leven
bont en vol afwisseling en bracht het mij in aanraking met vele bizondere menschen.
Het lokt mij te probeeren deze te beschrijven, maar ook wil ik graven in mijzelf en
mij vermeien in de herinneringen, die daar geborgen liggen in het wonderlijke kastje,
dat wij hersenen noemen.’
En dat zij daarin geslaagd is, zal den lezer uit de navolgende schetsen, ontleend
aan haar mémoires, blijken.

I. Josef Israëls
Het was in den nazomer van 1883, dat mij door Thérèse Schwartze het voorrecht
te beurt viel Josef Israëls te leeren kennen en nog wel op de aangenaamste wijze;
in zijn eigen interieur. Thérèse was intiem met hem
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bevriend en bracht van tijd tot tijd in zijn familiekring een Zondag door en ik werd
tot mijn groote verrassing uitgenoodigd eens mee te komen. Tegen twaalf uur
kwamen wij in Den Haag en begaven ons naar het welgestelde burgerhuis op de
Koninginnegracht, waar onze grootmeester bijna de helft van zijn leven gewoond
heeft.
De familie placht Zondags pas laat voor den dag te komen, wij bleven dus nog
eenigen tijd alleen en vol nieuwsgierigheid keek ik rond in de aan de straat gelegen
ruime suite. De weinig opvallende dingen (voornamelijk teekeningen) die aan de
muren hingen, spraken van fijnen kunstzin, maar overigens verried de inrichting der
beide vertrekken niet, dat men zich bij een artiest bevond. De hoofdkleur was er
donkerrood; gordijnen, tafel- en vloerkleeden, het trijp der ouderwetsch-degelijke
zware fauteuils, sofa's en stoelen, alles was donkerrood. Nergens lagen boeken of
stonden bibelots, de vele onnoembare dingen, die kamers gezellig maken en
getuigen van het soort leven, dat er geleid wordt, ontbraken nagenoeg geheel. In
hunne onberispelijke opgeredderdheid, niet juist koud of smakeloos, maar zonder
eigen cachet, degelijk-burgerlijk-deftig hadden het evengoed de woonvertrekken
kunnen zijn van een notaris of makelaar.
Het eerst verscheen Isaac. Hij was toen ongeveer 19 jaar en had juist op de groote
koloniale tentoonstelling te Amsterdam in 1883 voor zijn schilderij ‘Militaire begrafenis’
de gouden medaille gekregen.
Klein van stuk, trachtte hij zich zoo groot mogelijk voor te doen door de korte
beenen en den kleinen rug met de kordate vierkante schoudertjes zoo gestrekt en
recht mogelijk te houden. Deze indruk van kordaatheid werd nog versterkt door de
gespannen uitdrukking der felle donkere oogen van niet te omschrijven kleur onder
borstelige roode wenkbrauwen en de gedecideerde breede rechte lijn, waarmee de
lippen op elkander sloten. Ik herinner mij niet of Isaac toen al het roode knevelt je
en stoppelige kinbaardje had, dat hij later steeds gedragen heeft. Op de hem eigen
abrupte wijze liet hij alle plichtplegingen achterwege en kwam mij tegemoet alsof
wij elkander al jaren kenden.
Door een lange smalle gang, die aan den rechterkant volgehangen was met
studies van zijn vader, en links door een glaswand het uitzicht had op een hof vol
bloemen, leidde hij ons naar zijn atelier, een eigenaardig rond lokaal, gelegen onder
dat zijn vaders.
Ook hier was het netjes opgeredderd, daar hield mevrouw Israëls van, en Isaac
werkte toentertijd niet, er was dus eigenlijk niet veel te zien.
Nadat wij een poosje gekheid gemaakt hadden en tegen elkander opbluffend
gymnastische krachttoeren ten uitvoer gebracht hadden, verscheen vader Josef op
de vlakte en nam ons mee naar zijn atelier.
Eigenlijk gevoel ik mij niet volkomen bevoegd een beschrijving te geven van de
persoon Josef Israëls, niet omdat ik hem daartoe een te geweldige figuur vindt,
maar omdat ik hem er ternauwernood genoeg voor gekend heb.
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Maar wie zijn werk bewondert en liefheeft, hoort allicht gaarne iets over den mensch,
die het voortbracht, al is het dan ook maar door iemand die door te zelden samenzijn
diep schouwen in zijn karakter niet vergund was.
Israëls geboren in 1824, dus toen nog geen zestig jaar, leek in mijn oogen ten
minste, al een zeer oude man. Schuifelend kwam het kleine joodje aansloffen, de
naar verhouding te groote kop naar voren in de schouders gedrukt en toch wat naar
achteren gebogen om door den op den neus gezakten bril te kunnen kijken. De
grijze knevel en kort onder de kin recht afgeknipte baard konden niet verbergen hoe
buitengewoon groot de mond was en men kon zich gemakkelijk voorstellen, hoe
deze bek, die bij lachen en praten ver openging, tot de meest verschillende
expressies in staat moest zijn: van de innemendste vriendelijkheid tot de venijnigste
kwaadaardigheid. Het hooge terugwijkende voorhoofd met de zeer zichtbare blauwe
kronkeladertjes aan de slapen, deed den denker en droomer vermoeden. De neus
was, hoewel forsch, niet bepaald typisch joodsch, het onmiskenbare Semitische lag
meer in den mond en in het, ondanks het eenigszins koppig opgeheven hoofd,
onderworpene en geslagene der geheele kleine gestalte. Zijn kleeren schenen hem
alle te wijd te zijn, vooral de pantalon in 't geheel niet op zijn maat, maar voor een
veel langer persoon gemaakt, waardoor deze van boven naar beneden in zonderlinge
dwarsplooien en laag op de hielen en huissloffen hing. De kleine handen aan de
kleine armen zagen er zacht en krachteloos uit en de linkerduim was misvormd door
een sponsachtig gezwel, dat de meester uit een verfvergiftiging had gehouden.
De manier waarop Israëls jongeren en beginnelingen tegemoet kwam, was
bijzonder beminnelijk. Hij kon ze niet gauw genoeg verzekeren, hoe moeilijk hijzelf
het vak vond en hoe hij moest tobben en wurmen om maar bij benadering te bereiken
wat hij zich voorgesteld had. Maar het waren blij moedige klachten. Men voelde
onmiddellijk dat niets te verbergen viel, dat deze kunstenaar van Gods genade,
open en onbevangen een blik in zijn innerlijk liet slaan, omdat bij hem het gevoel
van onmacht om te geven wat hij te geven had, alleen voortkwam uit overgrooten
rijkdom.
Als hij zoo vertrouwelijk doorbabbelde, liet hij argeloos doorschemeren, dat hij
zich zelf volstrekt niet zoo groot vond als zijn vurige bewonderaars dit deden, die
hem gaarne met Rembrandt vergeleken. Hij wist wel beter, maar sprak ze als slim
joodje niet tegen. De kunstkoopers waren zoo lang met de groote winsten gaan
strijken en hadden hem altijd maar met een klein beetje afscheept, ze moesten nu
maar eens opdokken, en wie weet! 't was misschien wel zoo mooi, als ze 't dan toch
allemaal zeiden! Hij wist in alle geval, dat hij z'n heele ziel aan z'n werk gaf.
Als hij bij de worsteling om zijn onstoffelijke visioenen op het stugge doek te
tooveren met de nuchtere kwasten en voor ieder gelijke lijdzame verven het in 't
geheel niet gedaan kon krijgen, probeerde hij het kermend met z'n
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eigen spuug. En al kon hij wel eens, voor zijn werk staande, bewogen door liefde
voor wat daar uit hem voortgekomen was, zonder een zweem van
zelf-ingenomenheid, stil-opgetogen zeggen: ‘dat is goed! dat is mooi! dat doet 't
wel!’ het viel hem ontzaggelijk zwaar om een schilderij voor af te verklaren en er
niet telkens weer wat aan te verwriemelen, te vermorrelen. Hij werkte er gewoonlijk
aan tot het uiterste oogenblik van inzending voor de tentoonstellingen. Als dan de
pakkers kwamen om het stuk in te pakken, vonden zij hem er nog angstig en haastig
aan werken.
‘Ga jullie nog even in de gang,’ zei hij dan huilerig en de pakkers, die dit spelletje
al kenden, verdwenen weer. Na in de grootste zenuwachtigheid met een vuilen doek
of spuug nog eens hier of daar te hebben gewreven, gordde hij zich aan en riep ze
terug. Gewoonlijk moesten ze nog een paar keer weg, totdat eindelijk om er een
eind aan te maken de opgewonden kleine man met zijn gezicht naar den muur ging
staan, zijn handen voor zijn oogen hield en ‘kom maar, kom maar’ riep. Hij waagde
het dan niet meer een blik op zijn schilderij te slaan, voor het onherroepelijk in de
kist neergelegd was.
In de tweede helft van zijn leven genoot Israëls een volledig succes. De Haagsche
school, waarvan hij de grootmeester was, vierde hoogtij. Zijn collega's erkenden
hem ten volle en leefden met den beminnelijken man in aangenaam verkeer. Kenners
en kunstkoopers uit vele landen voornamelijk uit Engeland en Amerika, betaalden
schatten voor zijn werk, en het groote publiek, dat van het impressionisme niet veel
begreep, werd gepakt door den anecdotischen kant dien het veelal heeft. Al vonden
zij die nieuwerwetsche schilderijen wel wat geklodderd en gesmeerd en al zagen
zij niets van het heerlijk immaterieele dezer kunst, die lieve moedertjes, naaistertjes
en visscherskinderen bevielen hun toch wel, al waren zij naar hun smaak wat te
treurig. Zulke dure schilderijen moesten toch wel mooi zijn, het publiek kocht dus
ook, en Israëls kon naar hartelust produceeren, alles ging grif van de hand.
Zoo was Israëls, voor zoo ver men beoordeelen kon, een waarlijk gelukkig mensch.
In de eerste plaats door den rijkdom, dien hij in zich had, maar ook doordat hij bijtijds
gewaardeerd werd en geheel zonder bitterheid van zijn heerlijke gaven kon genieten.
Zijn werk vervulde hem geheel en deze volkomen overgave hield zijn geest gezond.
Te genieten van de oppermachtige schoonheid, die hij in zich had en om zich heen
zag, was hem doel genoeg en dankbaar aanvaardde hij de taak haar te vertolken
met al zijn krachten, met al zijn gedachten.
Waar Israëls het hoogste bereikt heeft, met stukken als: ‘Een zoon van het oude
volk’, ‘Als men oud wordt’, ‘Langs velden en wegen’, ‘Aan het venster’ en vele, vele
andere, lijkt zijn werk ontstaan op de onnaspeurlijk geheimzinnige wijze van een
natuurproduct. Het schijnt dan haast niet opzettelijk, met voorbedachten rade
gemaakt, maar geworden, gegroeid, als zichtbaar geworden manifestaties van den
geest van den meester. En daar
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zijn werken ontstonden uit zijn grondeloos diep onderbewustzijn, hij hun ontstaan
als het ware onderging zonder er veel toe of af te kunnen doen, vertoonden zij soms
de grilligheden der natuurproducten. Zoo hebben zijn scheppingen het grootsche
der noodzakelijkheid, zij konden niet anders worden dan zij zijn, omdat de maker
een willig werktuig was, meer of minder machtig, al naar de oergeest door hem
sprak.
Maar nu terug naar den Zondag, waarop ik den kleinen grooten man 't eerst
aanschouwde. Onder aangenaam gesprek brachten wij eerst een half uur in het
atelier door. Het was er mooi tonig, gezellig en ook zeer proper. Volgens den wil
zijner energieke ega moest de meester er iedere week een dag uit om het grondig
te laten schoonmaken. Een gobelinachtig behangsel bedekte de muren, in het
midden stonden verscheidene ezels met schilderijen in wording, alle in rijke gouden
lijsten. De hoek achter het groote atelierraam was afgeschoten en ingericht als een
dorpsbinnenhuisje, kennelijk alleen om de modellen wat beknopter te belichten,
want naar echtheid was er in 't minst niet gestreefd.
Mathilde, ‘Masje’, zooals de een paar jaar oudere zuster van Isaac genoemd
werd, kwam ons halen voor de lunch. Het bizonder kleine jonge meisje, de latere
mevrouw Cohen Tervaart, die zich op sociaal gebied zoo verdienstelijk maakt, trof
door hare opgewekte vriendelijke zachtmoedigheid. En toen stonden wij allen weldra
voor de indrukwekkende vrouw des huizes. Zij was een rijzige zware vrouw met een
groot blond gezicht, waarop een soort beschermende bazigheid de meest sprekende
uitdrukking was. Haar kleine beroemde echtvriend scheen als hij voor haar stond
nog in te krimpen en met respect tot haar op te zien. Hij wist dat ook wel en vertelde
het graag hoe goed hij het bij haar had en dat hij het zonder haar materieel nooit
zoo ver zou hebben gebracht. Zij immers had het eerst gemerkt welke enorme
winsten de kunstkoopers met zijn werk maakten en er voor gezorgd dat hij ook zijn
deel kreeg. Nooit zou hij vergeten, dat hij dus zijn onbezorgd bestaan en zijn heerlijk
vrij scheppen aan haar had te danken. - Mevrouw Israëls was zeer rijk gekleed. Een
met zwarte kant overtrokken goudbruin satijnen japon omspande haar volle gestalte.
Rechtop en fier zat zij aan hare met fijn tafelgoed gedekte tafel en de uitgezochte
spijzen, de lekkere wijnen schenen voor haar net goed genoeg. Het was eigenaardig
om te zien, welk een bescheiden deemoedig figuur de beroemde man aan zijn eigen
tafel maakte, terwijl zijn vrouw scheen te zwellen van trots op zijn beroemdheid en
op haar positie als zijn vrouw. Gaarne schenen vader en kinderen zich aan hare
heerschappij te onderwerpen, zij kwam dan ook op voor hunne belangen en rechten
met den gloed waarmee een leeuwin haar welpen verdedigt. Als I'tje, zooals zij
Isaac noemde, aan een taart zijn maag had bedorven, dan wee den banketbakker!
Hij kon zeker zijn van een standje, dat
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hem deed rillen en niemand in den geheelen omtrek moest het wagen kippen en
een haan te houden, want de slaap van den meester mocht niet te vroeg gestoord
worden.
Na de lunch kwam een landauer voor, die ons naar het Bosch bracht, waar wij
het eerste deel van het concert bijwoonden, daarna reden wij naar Scheveningen,
volgens de vaste gewoonte der familie om bij goed weer Zondagsmiddags een
uurtje aan het strand door te brengen.
Welbehagelijk leunde mevrouw Israëls in de kussens van het rijtuig en keek met
uitdagenden trots naar de beau-monde in de equipages. Zij wist heel goed, dat de
Hollandsche beau-monde het gezelschap van kunstenaars niet zoekt, maar er was
toch maar één Josef Israëls en die zat tegenover haar!
Onderwijl zat de kleine groote man bescheiden weggedoken in zijn hoekje en
genoot van de heerlijke zomerlucht en het rijke kleurenspel van het Zondagsche
menschengewemel op de gedeeltelijk belommerde, gedeeltelijk door de zon
beschenen paden en wegen. Hij dacht er niet over of hij wel genoegzaam geëerd
werd. Bijna zonder uitzondering welwillend tegen ieder met wien hij in aanraking
kwam, was hij te veel philosoof om waarde te hechten aan rang en stand. Met
artisten, jong of oud, had hij maar 't liefste te doen, en als de een of andere dwepende
leek weer eens een al te onbenullige opmerking over zijn werk ten beste had
gegeven, zei hij tegen hen wel eens wanhopig: ‘wij schilderen eigenlijk voor een
troep idioten en stommerikken.’
Na een uurtje aan het strand gezeten te hebben, reden wij huiswaarts en deden
ons weer te goed aan een kostelijk middagmaal en fijne wijnen. Daarna zaten wij,
voldaan en droomerig neergezonken in de gemakkelijke fauteuils, onder het genot
van een geurig kopje thee, nog een uurtje in de koel deftige suite te redekavelen,
waarbij men het weldadig gevoel had zich niet te hoeven inspannen om een
belangrijk gesprek te voeren. Ongedwongen, eenvoudig en hartelijk keuvelde de
meester, hij gaf, als hij merkte dat men het ernstig met het werken meende, zoo
gereedelijk zijn sympathie en vertrouwen. Mevrouw doorspekte het gesprek met
hare origineele, leuk-nuchtere opmerkingen. Masje zorgde op 't vriendelijkst voor
ons allen en Isaac zweeg of verkondigde hoog ernstig de gekste paradoxen. En
dan namen wij afscheid en voelden ons rijk, omdat de groote meester zoo hartelijk
geweest was en ons behandeld had als zijn's gelijken.

II. Prof. Aug. Allebé
Wally Moes was een leerling van Prof. Allebé en typeert hem als volgt:
....Hij klopte altijd met een sleutel, drie snel op elkander volgende harde tikken.
In zijn kloppen was een deel van zijn karakter weer te vinden. Men zou denken, dat
er iemand voor de deur stond met een ijzeren wil, een heerschzuchtig gemoed, een
ongeduldig kort aangebonden optreden. Maar
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waarom klopte hij met een sleutel en waarom droeg hij een pantser van
ongenaakbaarheid en van trots? Omdat in waarheid zijn inborst week was en zijn
zieleleven zoo gevoelig en teer, dat hij iedere aanraking met de wereld vreesde,
evenals zijn vingers met de deur. Men zal mij zeggen, dat dit ver gezocht is en dat
hij met den sleutel klopte om het rumoer van de klasse te overstemmen, maar voor
mij was zijn kloppen een symbool van zijn wezen.
Professor Allebé was toen een nog jonge man van ongeveer acht en dertig jaar.
Zijn ruige, rossige knevel, het puntige kinbaartje en de zware borstelige
wenkbrauwen, die de eenigzins schuwe, donkerblauwe oogen overschaduwden,
gaven hem iets ferms, maar indien de mond den beschermenden knevel had moeten
missen, zou deze zeker veel verraden hebben, nu zelfs deed het weinige dat ervan
te zien kwam, vermoeden, dat die man moeilijk leefde. Het leed scheen die lippen
op elkander gedrukt te hebben, zoodat zij zich niet meer verspraken in onbezorgd
zich laten gaan; zij waren getrouwe wachters geworden om te verdedigen en te
verbergen het eigen zelf, dat zich niet geven kon of wilde, en indien zij zich nog
plooiden tot een lach, scheen het moeite te kosten en bijna pijn te doen.
De heer Allebé sprak in zeer zuivere, afgeronde zinnen, langzaam en soms
zoekende naar de meest treffende uitdrukking. Wat hij zeide was dan uitermate
raak, soms vlijmscherp, nooit banaal of onbelangrijk.
Wat hem er toe gebracht had zijn groote gaven uitsluitend aan het onderwijs te
wijden, wie zal het naar waarheid doorgronden?
Misschien had de natuur hem het eenige onthouden wat ook een groot kunstenaar
noodig heeft om den strijd vol te houden: de overtuiging van eigen goed recht. Waar
zijn tijdgenooten niet genoeg flair hadden om hem naar waarde te schatten, daar
zocht hij wellicht de schuld bij zich zelf en twijfelde aan eigen kracht. Zijn uiterst
gevoelige natuur maakte het wellicht tot een marteling voor hem de schoonheid,
die hij in zich had te toonen aan onverschillige niet-begrijpende oogen. Hij had
tegemoet gekomen moeten worden, zoolang het nog tijd was. Wel heeft ook nu de
boom gebloeid en schoone vruchten gedragen, maar wij hadden hem keer op keer
willen zien bloeien en de oogst had zooveel grooter kunnen zijn.
Doch het past allerminst aan iemand, die het onderwijs van Allebé heeft mogen
genieten, zich daarover te beklagen. Zijn wijze van onderrichten was zeer
belangwekkend. Er was iets in dat prikkelde om zich tot het uiterste in te spannen....
Zijn meening over de toen in ons land meest bewonderde, eigenlijk bij uitstek
bewonderde kunst, heeft naar ik geloof, velen van ons van een gevaarlijken weg
teruggehouden.... Juist in het voor nog onervaren oogen niet zichtbare van den
ernstigen ondergrond (het fundament waarop het schoone gebouw is opgetrokken)
schuilde het gevaar en daarom leerde Allebé ons niet haastig te grijpen naar een
misschien onbereikbaar ideaal, maar dwong ons met geduld en deemoed bij het
begin te beginnen en niets
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onbelangrijk te achten.... De goddelijke vonk, het talent kan geen ander ons geven,
maar zelfs al hebben wij dat en wij worden niet sterk gemaakt en leeren niet
begrijpen, dat de hoogere sporten van de ladder niet bereikt kunnen worden zonder
eerst stevig voet te vatten op de onderste, kan talent alleen ons niet redden....

Herkenning door Max Kijzer
Leef fel en lang, verbrand je aan de misten,
die weenen over zee en land,
God reikt den mensch op vreemde wijs de hand,
zij zijn wel slecht die zich in Hem vergisten.
De schaduw van den hemel komt omlaag,
O 't is zoo schoon op deze droeve aarde,
de mauve druivendauw die Hij vergaarde en bloem en plant bedekt een grijze laag.
In witte schemer trillen droppen,
over 't bladgroen huivert zachte kou
en langs de paden gaat een jonge vrouw,
zij voelt de bloedslag in haar polsen kloppen.
De knop, de bloem en regen, mist en wind,
signalen voor hen die Hem beminnen,
alleen wie slecht is, kan durend leed verzinnen
en wie herkent blijft tot zijn dood toe kind.
Stormen vellen zielig-kleine schepen,
het weerlicht valsch langs zwarte horizon,
't zijn alle teek'nen uit dezelfde bron rood zinkt de zon in net van gouden strepen.
Het regent parels, de schemerwolken kwijnen,
witte handen streelen het gewas,
zilv'ren puntjes slijpt Hij aan het gras,
door 't matglas van de lucht begint het blauw te schijnen.
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Het ongeluk
Door Rein Blijstra
MEN had hem aangeraden niet naar haar te gaan kijken. Haar hoofd was vreeselijk
verminkt, evenals een groot deel van haar bovenlichaam. Martijn had willoos
toegegeven, maar op het oogenblik, dat de aarde dof op het hout van de kist sloeg,
had hij spijt. Hij had de neiging zich in den kuil te laten zakken, voorzichtig, om haar
niet aan het schrikken te maken, het deksel af te schroeven en te vragen of het
geen pijn deed, haar vergiffenis te vragen voor de ruwe behandeling. Even keek hij
de aanwezigen wantrouwend aan: niet, dat hij aan een samenzwering geloofde,
een geraffineerd complot om Inez en hem te scheiden, maar zij wisten het toch wel
zeker? Hij zag geen twijfel op de gezichten der omstanders, Oswald zag er ernstig
uit, haar moeder huilde, de anderen hadden plichtmatig strakke trekken. Maar
waarom hadden zij hem aangeraden niet naar haar te gaan kijken en waarom had
hij toegegeven? Nu was hij een buitenstaander, hij, die de meeste rechten op haar
had. Deze gedachte hield hem nog bezig, toen hij met Oswald terugreed.
‘Zij is uit mijn leven verdwenen, alsof ze er nooit geweest is,’ zei hij, bijna
teleurgesteld als een kind, ‘ze had er met een ander van door kunnen gaan, zoo
zonder waarschuwing, zonder afscheid. Bijna alsof ze genoeg van me had. Nu
zullen we nooit in hetzelfde bed sterven.’
Oswald had hem niet aangekeken. ‘Als ik ooit iemand moet verliezen, waar ik
veel van houd, hoop ik, dat het op deze wijze gebeurt,’ zei hij.
Martijn haalde zijn schouders op, zelfs zijn beste vriend kon hem nu niet begrijpen.
Inez en hij hadden het zoo dikwijls samen besproken: in groote smart, in een hevige
crisis stond je alleen. Ze kon hem niet troosten in het verdriet om haar dood. Even
rilde hij.
‘Zal ik met je meegaan naar huis?’ stelde Oswald voor.
‘Neen, dank je. Ik ben liever alleen.’
‘Ik zal den chauffeur toch maar niet waarschuwen. Dan behoeft hij niet tweemaal
achter elkaar te stoppen. Dat heeft geen zin.’
Martijn knikte. Waarom gaat hij niet weg? Alle belangstelling in het leed van een
ander is theoretisch. Dat kon immers niet anders. Als ik pijn voel, kan hij het niet
voelen.
Voor het hek van zijn huis namen zij afscheid. ‘Als je me noodig hebt, stuur dan
even iemand. Ik blijf den geheelen dag thuis,’ zei Oswald. ‘Als goede buur en als
goed vriend.’
‘Ja, ja.’ Martijn wachtte tot de ander besluiteloos zijn eigen tuin doorwandelde.
Even links van hem, tusschen de beide villa's in, lagen de garages. Beide leeg nu,
want Oswald had geen wagen. Hoe was ze er uit gereden,
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dien laatsten keer? Had ze de garagedeur achter zich gesloten? Hoe dikwijls had
hij haar gezegd, dat ze het niet moest vergeten. Misschien had ze zich kort voor de
aanrijding herinnerd, dat ze de deur weer open had laten staan en dat hij zou
brommen als hij het merkte. Misschien had ze daardoor niet goed opgelet? Maar
dan had de tuinman het immers wel gedaan? Martijn keerde zich om en zag, dat
de chauffeur hem gadesloeg. De chauffeur van de rouwauto. Zonder op te letten of
de ander teruggroette nam hij zijn hoed af en stapte zijn tuin binnen. Hij moest zich
beheerschen een bloem, die op een langen stengel over het pad hing, niet te
vertrappen. Dat had hij al een paar dagen lang willen doen. Het slot klikte
vertrouwelijk achter hem dicht. Nog even, tot zijn werkkamer, tot boven, haar boudoir,
hun slaapkamer.
‘Ik ben voor niemand te spreken. Niet boven komen voor ik bel.’
‘Ja, mijnheer.’ Neen, mijnheer, had ze moeten zeggen.
Boven gekomen ging hij op het bed liggen in haar slaapkamer. De zijde van de
deken schuurde hakend tegen zijn wang, hij legde de beide kussens op elkaar om
beter weg te zinken. Onwillekeurig vouwde hij zijn handen over zijn borst, terwijl hij
bijna kataleptisch verstard langs de breede plooien van den troonhemel staarde,
die hen zoo aangenaam van de wereld placht af te sluiten. Na eenige minuten deed
deze houding hem echter te veel aan een imitatie van den dood denken en hij keerde
zich op zijn rechterzijde, wezenloos naar de leege plek naast hem starend.
Zoo had hij hier ook gelegen na zijn bezoek aan het ziekenhuis, waar Oswald
hem op zijn verlies had voorbereid in dezelfde kamer, waar zij zoo dikwijls gezellig
hadden zitten praten als Martijn hem kwam halen om samen naar huis te gaan.
Toevallig, dat hij er juist was, toen zij binnen gebracht werd. Hoeveel keer had hij
wel niet in welgekozen bewoordingen een man of vrouw op het ergste moeten
voorbereiden? Het was bijna zijn dagelijksch werk. Geen wonder, dat hij het
tegenover een vriend, tegenover zijn besten vriend, nauwelijks anders had kunnen
doen. Het wàs ook niet anders te doen, natuurlijk. Vriend of vijand of vreemde, allen
zijn gelijk als zooiets gebeurd is.
Het was zoo eigenaardig, dat hij nu nog niet aan de reden van haar nietzijn kon
wennen. Hier leefde ze nog, overal waar hij geweest was, leefde zij, leefden ze
samen. In het ziekenhuis niet, maar dat had geen indruk op hem gemaakt, hij kon
zich haar niet in een ziekenhuis voorstellen, haar lichaam uitgestrekt op een witgelakt
bed met een lucht van chloroform of ontsmettende middelen door de vertrekken
waaiend, neen, alleen op den weg, op het punt waar ze met die vrachtauto in botsing
gekomen was, daar lag de breuk, maar de scherpe kanten waren al lang verbrokkeld,
men had hem zelfs niet eens precies de plek aan kunnen wijzen waar het gebeurd
was. Ergens tusschen dien telefoonpaal en den volgende. De catastrophe, hun
catastrophe was, eenige seconden nadat zij geschied was, al weggevaagd.
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In de behoefte de leegte, die zoo plotseling tusschen hen ontstaan was, te
overbruggen opende hij haar kleerenkast en liet één voor één de japonnen door
zijn handen glijden. Hij snoof den vagen geur op van haar parfum, tastte aarzelend
naar een sousbras en streek over de plaats waar haar borst de stof gespannen had.
Op een rij stonden haar schoentjes, in den hak even verkleurd, iets donkerder dan
daar waar de holte van haar voet het leer slechts even geraakt had. Hij nam er één
op: Frobin, Paris. De naam zei hem niets.
Hij wist, dat zij niet elk oogenblik hier binnen zou kunnen komen en om den
bedriegelijken schijn van leven in het vertrek op te heffen, begon hij op haar toilettafel
de verschillende vroolijk gekleurde potjes en fleschjes op te ruimen en in de kast te
zetten. Met een zwarte flacon parfum bleef hij even in zijn handen zitten en leegde
ten slotte een deel van den inhoud in haar bed, zorgvuldig oppassend, dat hij niet
te veel tegelijk op één plaats stortte. Nadat hij het gedaan had, vroeg hij zich af, of
hij hierdoor een al te radicale verbreking van de sfeer had willen tegengaan en of
het niet beter was alles precies zoo te laten als het was.
Maar deze bezigheden, hoe treurig ook, herstelden toch een zeker contact en
verwijderden hen tegelijkertijd langzaam van elkaar, zooals het behoorde, zooals
het had moeten zijn. Een portret van hem, dat op haar schrijftafeltje in haar boudoir
stond, bracht hij haastig naar zijn werkkamer, waar hij het diep in een kast opborg
onder een stapel papieren, met het hoofd naar beneden. Op zijn eigen schrijftafel
stond haar portret en hij overwoog even of het niet goed was ook dat te verwijderen,
maar hier kon hij niet toe komen en zoo spreidde hij de papieren zoo over de lijst
van zijn eigen beeld, dat hij er niets van kon zien, als ware het begraven. Hij had
bijna een gevoel van voldoening, toen de sleutel krakend omdraaide.
Na eenigen tijd werden zijn bewegingen gedecideerder en het bedachtzaam
verplaatsen der herinnering scheen hem nu een taak, waarmee hij zoo snel mogelijk
klaar diende te zijn. In haar schrijfbureau lagen een aantal rekeningen, die hij met
een resoluut gebaar in de prullemand gooide, doch zich bezinnend, haalde hij ze
er weer uit en rangschikte ze op naam. Hij schrok er van, dat zijn werkzaamheid,
die ontstaan was uit de behoefte om handelingen te verrichten, die ook zij wellicht
had kùnnen doen, welhaast in opruimingswoede ontaard was. Hij besloot geen
ingrijpende veranderingen meer aan te brengen, haar kamers zagen er, verbeeldde
hij zich, al bijna vreemd uit, maar alleen zijn aandacht tot haar schrijfbureau, de
toilettafel was al geheel onttakeld, te bepalen.
In een lade vond hij een aantal brieven, los op elkaar gelegd zonder het
welbekende roze lint, brieven uit hun verlovingstijd, uit den tijd, dat ze in Zwitserland
was, 's winters, of aan de Riviera, de Costa Brava, Deauville, 's zomers. Zelfs een
paar telegrammen naar Scheveningen en Noordwijk, dat hij het volgend week-end
niet zou kunnen komen, het verjaardagstelegram,
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waar ze zoo verontwaardigd om geweest was. Hij had moeten schrijven! Martijn las
zijn eigen brieven nog eens door en haalde de hare uit het bureau van zijn werkkamer
om ze daarna allemaal, brief op antwoord en antwoord op brief in volgorde te leggen.
De geschiedenis van hun huwelijk, dat te kort geweest was.
Geboeid bladerde hij in een in bruin leer gebonden boekje, dat echter maar voor
de helft volgeschreven was. Hij wist niet, dat ze er een dagboek op na had gehouden
en van een dagboek kon men hier eigenlijk ook niet spreken, zoo oppervlakkig
gezien. Het begin, met data van voor hun huwelijk, was uitvoerig, maar aan de
laatste jaren had zij slechts een tiental bladzijden gewijd. Hij herinnerde zich nu, dat
ze hem eens gezegd had, nadat hij over een vrouw gesproken had, die een dagboek
had bijgehouden: ‘Ik houd niet van dat soort dames, het zijn meestal leelijke oude
vrijsters. Als je heel jong bent, dan is het wat anders,’ Ze had het zoo parmantig
gezegd, als een vrouw van de wereld, die leven en wereld achter zich heeft en nu
zou ze geen achtentwintig meer worden.....
Martijn las haar ontboezemingen uit haar studententijd, haar openhartige
verklaring, ‘modern’ met veel bravoure, dat ze liever een man had in plaats van
rechten te studeeren. ‘Desnoods één, die zich voor niets anders interesseert dan
voor zijn werk en mij.’ Ze had hem soms geplaagd als hij had zitten suffen tijdens
een theatervoorstelling of een concert en hij had nooit geweten of hij misschien niet
wat meer belangstelling had moeten toonen. Overigens kwam hij er niet slecht af:
zoodra zijn naam genoemd werd, was hij niet één van de velen, die haar het hof
maakten, maar meteen de uitverkorene. Bijna glimlachend om haar grappige en
soms rake opmerkingen omtrent zijn gewoonten en ook geroerd door haar toon,
den toon van een liefhebbende en allerminst ongelukkige vrouw, trotsch ook, dat
hij haar had kunnen geven waar ze naar verlangd had, voelde hij zich op vreemde
wijze gelukkig. Hoe mooi was het geweest, te mooi om stand te kunnen houden.
Toen hij aan de eerste jaren van hun huwelijk gekomen was, telde hij vluchtig de
bladzijden, die nog overbleven. Negen aan één kant beschreven bladen, het was
te weinig. Even overwoog hij dat laatste stuk voor den middag of den avond te
bewaren. Hij had nu honger, hoe merkwaardig het ook klonk. Maar juist toen hij vol
moed een bijna vroolijk gezicht zette (zij was dus toch bij hem, zij had de kloof
vernauwd, zij troostte hem zelfs nu nog) overviel hem weer een gevoel van hopelooze
eenzaamheid en zag hij in, dat hij niet alleen aan tafel zou kunnen zitten zonder in
huilen uit te barsten. Neen, hij gaf er de voorkeur aan hier te blijven, op hun
persoonlijk domein, haar boudoir, haar slaapkamer, zijn werkvertrek, zijn slaapkamer.
Het lezen gaf hem daarna minder bevrediging, ook al omdat zij in de volgende
uitlatingen een pijnlijk onderwerp aanroerde, Haar verlangen naar een kind en zijn
verzet. Ze had niet begrepen, dat hij zoo jaloersch was, dat hij
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haar liefde zelfs niet met zijn eigen kind had kunnen deelen, ze veronderstelde, dat
hij bang was haar na haar zwangerschap niet meer mooi te zullen vinden. Hiertoe
had hij geenerlei aanleiding gegeven en àls dit wel het geval geweest was? Slechts
een bewijs van zijn groote aanhankelijkheid, waarvan hij vurig verlangde niets te
zullen inboeten. Doch de laatste bladzijden waren weer in overeenstemming met
het begin, kleine oneenigheden, waarbij zij altijd den strijd had gewonnen, werden
railleerend behandeld, alsof ze deze zelf niet au sérieux genomen had, vol
vertrouwen, dat hij ten slotte zou toegeven. Ze gaf duidelijk aan hoe en hoe
gemakkelijk zij haar wil doorzette en zij sprak er met goedmoedigen spot over. Naar
zijn smaak waren deze aanteekeningen echter veel te kort, hij herinnerde zich enkele
incidenten en in zichzelf grinnikend, terwijl zijn gezicht strak bleef, stelde hij vast,
dat ze aan dat en dat voorval toch te weinig aandacht had besteed, want dat hij wel
degelijk geweten had, waar ze op aanstuurde.
Eerst de laatste bladzijde bracht een wreede ontgoocheling; de datum, nu
ongeveer een jaar geleden: ‘Ik vraag me wel eens af, of ik toch niet beter gedaan
had met een man als Oswald te trouwen. Morgen ga ik naar Cannes.’ En een maand
later: ‘Twee dagen thuis. Ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik kan geen
besluit nemen. Of het me bijzonder veel moeite zou kosten?’
Martijn schoof het boek ver van zich af. Zoo groot was zijn ijver geweest om met
haar contact te zoeken, dat hij er niet aan gedacht had, dat hij dit eigenlijk heelemaal
niet had mogen lezen.
Zijn eerste opwelling was op te staan en haar rekenschap te vragen. Of Oswald. Of
beiden. Maar zij had zich aan hem onttrokken. Op slinksche wijze kon hij nauwelijks
zeggen, hoezeer hij geneigd was haar den toestand, waarin zij hem achterliet te
verwijten. Slordig had zij hem achtergelaten als een stuk afgedankt speelgoed. Eén
woord op haar sterfbed: ‘Verbrand mijn dagboek zonder het te lezen,’ en de illusie
was ongestoord gebleven. Eén woord ter aanvulling: ‘ik houd toch meer van Martijn,’
en hij had zich getroost. Zooiets màg je niet laten staan. Een jaar lang eenvoudig
niet denken aan wat je de eeuwigheid toefluistert: het was ondenkbaar. Ze kon het
natuurlijk niet helpen, dat zij zoo onverwachts stierf, maar ze had moeten weten wat
ze gedaan had.
Martijn keek de vorige bladzijden nog eens door; hier en daar waren gapingen
van drie, zelfs van vijf maanden, doch nergens van een jaar. Wel werden de periodes
van stilzwijgen naar het einde grooter. Hij trachtte na te gaan, of ze soms enkele
pagina's uit het boek gehaald had, pagina's, die uitvoeriger over Oswald, over dit....
dilemma handelden. Twee aanteekeningen liepen door op het volgende blad. Bij
andere was er een tusschenpoos van veertien dagen, een maand, drie maanden,
vijf dagen. Er was niets van te zeggen, ook in vijf dagen kan veel gebeuren.
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‘Ik vraag je....’ zei hij hardop en hij schrok van zijn schorre stem. Ze had die episode
met Oswald dus niet willen verbergen. Of gedeeltelijk? Juist zoo weinig en zoo veel,
dat ze hem tot wanhoop kon brengen? Een wraakoefening? Maar waarvoor?
Hij las de laatste tien bladzijden nog eens over en haar licht spottende toon bij
hun conflicten was nu bijtend, sarcastisch. Als van iemand, die zich bewust is een
mésalliance te hebben aangegaan. Of niet? Hij trachtte zich te herinneren wat in
dien tijd gebeurd was. 7 Januari en daarna 12 Februari. Z-e-v-e-n Januari en
t-w-a-a-1-f Februari. Zijn geheugen zweeg.
Met een snelle beweging stond hij op en liep alle kamers door, alsof hij haar wilde
zoeken. Wat had zij bedoeld? Hij eischte: ik eisch een verklaring, maar het bleef in
zijn hersenen besloten en kwam alleen tot uiting in een paar gebaren, die wild
hadden kunnen zijn, als hij zich niet even wild beheerscht had. Hij haatte haar,
omdat ze zoo van hem weggegaan was, zoo zonder afscheid. Uitgeput ging hij op
zijn eigen bed liggen om even later op te staan en tastend het hare te zoeken. Ze
was er niet meer, dat was nog veel erger.
Zonder dat hij er iets tegen kon doen verdrong in de volgende dagen het gevoel
van machteloosheid bij de gedachte, dat hij haar niet kon ‘achterhalen’ zijn verdriet.
Verschillende malen stond hij op het punt Oswald te ondervragen, maar hij schrok
terug bij het denkbeeld, hoe zeker van zichzelf, hoe ‘glimlachend’ diens houding
zou zijn, zoodra hij zijn hart zou uitstorten. De minnaar als biechtvader van den
echtgenoot.... het was onnatuurlijk, zelfs in deze omstandigheden.
Onwillekeurig trok het graf Martijn aan, de laatste plaats waar hij haar gezien had,
waar zij nog in contact met hem geweest was, zijn vrouw, die hij door een ongelukkig
toeval, een wreede speling van het lot verloren had, maar die nog bij hem woonde.
Uit zijn leven gescheurd, niet gevlucht. De dood scheidt nauwelijks als je van elkaar
houdt, de gaping wordt gevuld met herinneringen, verlangens, den magnetischen
stroom tusschen twee polen, maar zij had zich nu geheel onttrokken aan hun
tweeëenheid en het was hem of hij den laatsten tijd vruchteloos was leeggestroomd.
De steen op haar graf gaf hem welhaast eenige voldoening, een verontschuldiging
voor hun definitieve scheiding. Hij staarde op de letters van haar naam en trok het
jaartal van haar dood van dat van haar geboorte af. Zevenentwintig: ze had het dit
jaar moeten worden.
Na drie bezoeken aan het kerkhof had hij echter geen behoefte meer om er heen
te gaan, den laatsten keer had hij er zich op betrapt aan een zakelijk gesprek gedacht
te hebben, dat hij dien morgen had gevoerd, zoodat, meende hij, nu de band wel
voorgoed verbroken moest zijn.
Zijn avonden waren eenzaam, hij bleef laat werken of sloot zich op in zijn
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studeervertrek, waar hij wezenloos in het vuur bleef staren zonder bepaalde
gedachten. Oswald had hem een paar maal willen spreken, maar hij kon hem niet
ontvangen: hij krabbelde een kort briefje, waarin hij zich verontschuldigde. Hij
overwoog, of hij hem zijn gedrag niet zou willen verwijten, doch dit denkbeeld liet
hij varen. Oswald was een vijand nu en een vijand verwijt men niets.
Het was wellicht zijn begrip voor orde, zijn afkeer om iets wat onafgemaakt in zijn
geest bestond te dulden, de noodzaak om een onklaren toestand te verhelderen òf
te beëindigen, dat Martijn zich met zijn verhouding tot Oswald begon bezig te houden.
Eerst had hij hem alleen maar nooit meer willen zien, doch het denkbeeld, dat hij
nu zijn geheele leven lang een vijand zou hebben, die de reden van zijn vijandige
gevoelens niet mocht kennen, deze onbekommerde, beleedigende weerloosheid,
zijn onbeantwoorde haat hinderde hem. Het hinderde hem, dat hij zijn wraakzucht
niet kon toonen, wilde hij zich niet in eigen oogen vernederen. Het hinderde hem,
dat hij niets mocht doen, omdat de ander, ten einde te kunnen bewijzen dat er
nimmer sprake was geweest van eenigen band tusschen hem en Inez, dat de
woorden, die zij in het dagboek had geschreven van weinig belang waren, een
ingeving van het oogenblik, meer niet, in de eerste plaats ingelicht moest worden.
En al had hij zijn eigen belachelijke rol kunnen vergeten (en die was eerst werkelijk
belachelijk, onverschillig wat er gebeurd was, nadat hij had laten blijken wat hij wist):
hij zou op deze wijze de nagedachtenis van Inez beleedigen. Zij had verkozen te
zwijgen en misschien had zij ook tegenover Oswald gezwegen. Mocht ze het niet
gedaan hebben, dan was hij nog te trotsch om een ander te laten blijken, dat hij niet
meer aan haar dacht, zooals een man denkt aan zijn te vroeg gestorven liefde.
Martijn verwonderde zich nauwelijks toen hij als resultaat van zijn overpeinzingen
tot de slotsom kwam, dat hij Oswald eigenlijk moest vermoorden. Het was te logisch
om er van onder den indruk te komen: hij kon hem niet in de gelegenheid stellen
zich te verdedigen en hij mocht hem niet zoo laten doorleven. Hij haalde zijn
schouders even op, toen de gedachte zich bewust in hem formuleerde. Wat anders?
Het lot wees te rechtstreeks een bepaalden kant uit.
Het middel drong zich werktuigelijk bij hem op. Zijn nieuwe wagen. Hij moest
Oswald overrijden. Aanvankelijk leek deze wijze van handelen hem laf. Te straffeloos.
Maar hij kon toch niet met hem gaan duelleeren? Oswald zou op geen enkele
beleediging van zijn kant ingaan, hoogstens de verandering van zijn houding
toeschrijven aan een tijdelijke zinsverbijstering, voortgekomen uit zijn verdriet.
Slechts als hij de ware reden zou meedeelen.... zoo liep dus alles op hetzelfde uit:
een openlijke moord? Men zou onmiddellijk een oorzaak trachten te vinden. En
waar kon deze oorzaak tusschen twee vrienden als zij gevonden worden? Zij hadden
geen ge-
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meenschappelijke of tegengestelde belangen: zij raakten elkaars leven nergens
dan in den huiselijken kring.
Een oogenblik meende hij te kunnen aantoonen, dat de moord niet zoo laf was,
als hij aannam. Ten slotte: als hij in razende vaart Oswald aan zou rijden was het
niet zoo zeker, dat hij er zelf heelhuids af zou komen, het zou eerder als een
godsoordeel beschouwd kunnen worden; mocht hij het stuur kwijtraken dan was hij
ongetwijfeld verloren, terwijl de aangeredene misschien ernstig maar niet doodelijk
gewond kon zijn. Maar hij verwierp deze verdediging: het was een moord, een laffe
moord, omdat het geen terechtstelling kon zijn. Want Martijn was zich wel degelijk
bewust, dat hij niet kon optreden in naam der gerechtigheid: nu niet doch evenmin
als hij Oswald en Inez op heeterdaad betrapt had. De bedrogene neemt slechts zijn
eigenwaarde terug, die hem op het oogenblik van de ontdekking van het bedrog
ontnomen werd. Met rechtvaardigheid of recht had dit niets te maken.
Zoo hij aarzelde een vast besluit te nemen, was het omdat een technische vinding,
wier doel wel omschreven was hem verleidde misbruik van haar te maken. Hij
wenschte geen slachtoffer (al was hij dan ook in schijn actief) van een machine te
zijn. Op deze wijze voortgaande moest de menschheid falen, want zijn voorbeeld
zou in de toekomst anderen beïnvloeden, daar was hij van overtuigd. Te vaak was
het spel der menschen minder straffeloos gebleken dan het scheen. Maar auto na
auto, oog om oog.... het leek toch juist.
Martijn wachtte niet tot Oswald zich nog eens zou laten aandienen, maar belde
hem op en zei, dat hij hem 's avonds zou komen bezoeken. Hij moest hem nog
eenmaal spreken.
Zijn vriend kwam hem reeds begroeten voor hij zijn jas in de hall opgehangen had.
Zijn bewegingen waren behoedzaam als van een dokter, die een patiënt op zijn
gemak wil stellen en tegelijk ruw als van een vriend, die niet wil laten merken, dat
hij den ander gadeslaat.
‘Het is goed, dat je gekomen bent,’ sprak hij zoodra ze alleen waren. ‘Niets is
gevaarlijker dan je op te sluiten met je verdriet. Eens moet ook dit slijten. De
menschelijke geest is soepel; als hij dat niet was, dan zou het leven nog korter zijn
dan het al is.’
‘Maar ik wil niet, dat het slijt,’ meende Martijn. Hij voelde zich veilig even in den
grooten clubfauteuil met breede leuningen en trachtte na te gaan of de woorden
van Oswald hem troostten. Dat deden zij inderdaad, doch zijn vriend had ook
‘Pap-pap-pap,’ kunnen zeggen op denzelfden gedragen toon. ‘Als het slijt ben ik
haar heelemaal kwijt.’
Oswald zweeg. ‘Dan ben ik haar heelemaal kwijt,’ herhaalde Martijn. ‘Ik zou bijna
willen, dat ik kon gelooven,’ vervolgde hij. ‘Het moet een goede gedachte zijn, de
overtuiging elkaar weer te zien, een goede gedachte.
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Ofschoon, in dit geval misschien niet.’ Hij dwaalde af. ‘Ze heeft jou niets meer gezegd
is het wel? Ze was niet meer bij kennis. Maar ze leefde nog?’
Zijn vriend knikte. ‘Heeft ze je herkend?’ vroeg Martijn. ‘Heel even zonder dat ze
iets kon zeggen?’
‘Ik weet het niet, misschien wel.’ Oswald schoof onrustig op zijn stoel, terwijl de
ander hem aanstaarde. Nu stond hij op en kwam op hem toe: ‘Kom, Martijn.’ Zijn
hand lag licht op diens schouder.
‘Ga zitten,’ beval Martijn. In een verhoor zit de beklaagde tegenover den rechter
ook al mag hij niet weten waar hij van beschuldigd wordt. ‘Ik wil nog iets hooren.
Een paar détails.’
‘Je weet alles. Ik heb je alles verteld.’
‘Ik wil het nog eens hooren,’ hield Martijn aan. ‘Of neen. Laat maar. Vertel liever
wat je je nog van haar herinnert, toen ze nog leefde. Haar beeld is voor mij zoo
onvolledig. Je begrijpt,’ hij trachtte een hartelijken toon te vinden. ‘Ik zou met
iedereen, die haar gekend heeft over haar willen praten.’
‘Natuurlijk, natuurlijk.’ Oswald keek hem haast gelukkig aan en sloot even zijn
oogen, bijna glimlachend in herinnering. ‘Ze was zoo mooi, zoo jong, zoo vitaal.
Levendig. Weet je nog, hoe ze ons eens den mantel heeft uitgeveegd, toen we zoo
laat thuis kwamen. Ik zou nog even met je meegaan om een kop koffie te drinken.
Jij gooide dien stoel om en ze sloeg mij mijn bril van het gezicht en trapte de glazen
stuk. Als een klassieke wraakgodin....’
‘In een huiselijke scène. Daar was ik bij,’ viel Martijn hem in de rede. ‘Je
persoonlijke herinneringen, als ik er niet bij was.’ Hij had den stoel omgegooid en
zij was kwaad op Oswald geweest. En Oswald vond dat iets om met genoegen aan
te denken. In een goede verhouding is de echtgenoot verantwoordelijk. ‘Een jaar
geleden bij voorbeeld. Neen, toen was ze op reis, naar Cannes, een jaar en drie
maanden geleden was ze op reis, nietwaar?’
Oswald haalde zijn schouders op. ‘Ik weet het heusch niet precies.’ Zijn houding
was zoo ongekunsteld, dat zij Martijn verdacht toescheen. Hij had zich misschien
op dit onderhoud voorbereid.
‘Het geeft niet,’ sprak hij om zijn vriend gerust te stellen. ‘Het was ten slotte niet
jou vrouw. Je hebt niet zoo op haar gelet als ik. Ze was een vreemde voor je.’ Hij
sprak de laatste woorden uitdagend en wachtte op een tegenspraak, maar Oswald
knikte zwijgend, gedwongen, naar het leek. ‘Nu ja, geen vréémde,’ vervolgde Martijn
verwijtend. ‘Ze was voor jou toch een vriendin, zooals ik je vriend ben.’
‘Zeker, zeker. Ik had geen geheimen voor haar. Ik besprak mijn moeilijkheden,
mijn eenzaam vrijgezellenbestaan, ik heb haar verschillende malen verzekerd, dat
ik met haar had willen trouwen als jij er niet geweest was. Ze vroeg me eens, waarom
ik geen vrouw nam en toen heb ik bekend, dat ik
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om niet bij jou achter te staan een vrouw moest vinden, die van hetzelfde gehalte
en net zoo mooi was als zij. En dat zooiets onmogelijk was. Ik was het trouwens
niet alleen aan jou verplicht maar ook aan haar, want het zou haar vriendin moeten
worden. Ze lachte en beweerde, dat ze niet van vriendinnen hield, alleen van mannen
als gezelschap. Ik ben mijn eigen vriendin, zei ze. Eens kijken....’ Oswald trachtte
kennelijk zich nog iets te herinneren of iets te verzinnen, Martijn kon dat zoo niet
nagaan. Plotseling zag hij in, dat het geen zin had zich hier te komen overtuigen
van Oswald's schuld. Inez had reeds voor hem gesproken. Zelfs als er niets gebeurd
was, zelfs als hij geheel onbewust was van haar genegenheid, hij had iets van haar
afgenomen, wat hem toebehoorde, hem, Martijn, den echtgenoot. Haar beeld, haar
schim slechts en toch niets voor hem overlatend dan haar schaduw, haar ontzielde
vorm. Het innerlijk van de vrouw zit aan den buitenkant, zijn vijand had haar
ontsluierd, afgepeld, de leege kern versmadend.
‘Ze was haar eigen vriendin, zei ze dus.’ Martijn keek op en lachte onbevangen.
‘Dat leek op een liefdesverklaring. Als je vrouw haar vriendin moest zijn....’ Hij schrok
even. Als Oswald meer wist dan hij liet blijken, had hij zich nu bijna verraden. Hij
keek zijn vriend onderzoekend aan. Doch die lachte eveneens. De....
Martijn stond plotseling op. ‘De stemming waarin ik de laatste dagen verkeer,’
begon hij bijna doceerend, ‘begint me zelf te verontrusten. Het is alsof ik de wereld
verantwoordelijk stel voor mijn verlies, ik heb het gevoel, dat ik me moet wreken,
dat ik een moord zou willen doen om me te bevrijden.’
‘Dat is heelemaal niet zoo onrustbarend, die stemming,’ meende Oswald
geruststellend. ‘Eigenlijk is het heel natuurlijk, nietwaar? Kijk eens, een man....’
Doch Martijn viel hem in de rede. ‘Ik zou willen, dat er oorlog kwam, dat ik dan
naar hartelust zou kunnen dooden.’ Hij wachtte even.
‘Of gedood worden,’ veronderstelde Oswald. ‘Dat zou ook je bedoeling kunnen
zijn. Al dat verlangen naar oorlog van tegenwoordig, de aanbidding van het
heldendom is een uiting van teleurgestelden, die een uitweg zoeken nu ze geen
God meer hebben om op te vertrouwen en te steunen in tijden van nood. Ik ben zelf
niet religieus, maar wat je zooeven zei is juist: het verlies van het geloof veroorzaakt
een leegte, die niet gemakkelijk aangevuld kan worden. Alleen de heel sterken....’
Hij keek Martijn aan en merkte, dat zijn woorden niet waren doorgedrongen, of
althans slechts ten deele.
‘Je begrijpt me niet,’ constateerde Martijn. ‘Dat is allemaal volgens jullie
psychologie gemakkelijk te verklaren. Het is inderdaad niet zoo angstwekkend, als
de toestand werkelijk zoo is. Je kent althans het kwaad. Maar ik voel iets anders.
Ik voel,’ hij fluisterde nu bijna, ‘dat ik altijd graag heb willen dooden, als een roofdier
in de wildernis, uit instinct, om
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het genot iets te vernietigen, leven te doen sterven, dood te geven, zooals de dood
ons neemt. Gelijkwaardig te zijn aan den dood door zelf te dooden of misschien
maar alleen omdat het prettig is, een soort orgasme, In ons dagelijksch leven worden
we van onze diepste wenschen afgeleid doordat de oppervlakkige bevredigd worden
en we worden tegengehouden door zekere scrupules, vooroordeelen zonder twijfel,
doch sterk genoeg om ons in toom te houden. Maar als je eenmaal een reden hebt
gevonden en je houdt vast aan die reden, een geldige verontschuldiging om je
geweten uit te schakelen, dan ontwaakt je werkelijke zelf. Dan vermoord je de eerste
de beste die je in den weg komt. Vermoorden, begrijp je, onverhoeds, zonder
duidelijke waarschuwing, en zóó, dat je zelf geen gevaar loopt in een maatschappij
als deze waar de fundamenteele uitingen van het leven willens en wetens genegeerd
worden. Ik zei oorlog, omdat je dan wettig verlof hebt gekregen om te dooden, niet
omdat ik er prijs op zou stellen zelf ook eenig risico te loopen. Dat heb ik niet noodig
om volkomen voldoening te vinden in een moord. Maar je hebt mij niet begrepen.’
Hij stak zijn hand uit. ‘We zien elkaar nu weer geregeld,’ voorspelde hij zonder
aarzelen, ‘het doet me goed met je over mezelf te praten al glijden onze gedachten
langs elkaar af.’
Den volgenden morgen, terwijl hij in zijn wagen zat te wachten, voortdurend door
de achterruit kijkend of Oswald reeds het huis uit was gekomen om naar het station
te gaan, overdacht Martijn nog eens het gesprek van den vorigen dag. Hij geloofde
niet, dat hij te veel had gezegd. Dat bewees wel Oswald's kalme houding bij het
afscheid. Zijn woorden hadden vrijwel geen indruk op zijn vriend gemaakt. Des te
beter en des te erger, voor den een en voor den ander. Hij keek op zijn horloge:
over een paar minuten moest Oswald nu zijn huis uitstappen; tot het station was
het twee kilometer langs den straatweg. Als hij na Oswald's vertrek nog een minuut
of tien, twaalf wachtte, had zijn vriend de helft van den weg afgelegd en kon hij hem
op het laatste stuk nog inhalen. Het moest niet te dicht bij huis gebeuren, dat leek
niet normaal. Overigens kon er geen sprake zijn van eenige complicatie. Het voetpad
lag gelijk met den rijweg: één ongecontrôleerde stuurbeweging en de voetganger
was er geweest. Het was verwonderlijk genoeg, dat dit niet dagelijks voorkwam.
Dikwijls had hij Oswald voorgesteld samen met hem naar de stad te rijden, maar
deze had standvastig geweigerd, in de eerste plaats, omdat zijn kantoor ver van
het ziekenhuis waar Oswald werkte gelegen was en hij dus ter wille van hem een
heel eind om zou moeten rijden en in de tweede plaats, zoo beweerde zijn vriend,
was zoo'n wandeling van tweemaal twee kilometer bepaald noodzakelijk voor iemand
als hij om in goede conditie te blijven.
Martijn keerde zich om en keek op de klok van het dashbord, tegelijkertijd even
duikend, want Oswald had zijn huis verlaten. Tien minuten. Hij stak
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een sigaret op en hield de klok in het oog. Hij trachtte niet te denken, zich niets te
herinneren. Geen voldoening als een dier dat zijn prooi bespringt, noch
wraakgevoelens. Hij was nu bezig. Hij fixeerde den wijzer, dien hij langzaam kon
zien bewegen. De ronde platen van den snelheidsmeter, den ampèremeter, de klok,
den oliedrukmeter, de benzinetank groeven zich vast in zijn hersenen als even
zoovele zonnen waar men te lang in staart. De ruitenwisscher, even probeeren,
floep, floep. Het was een droog geluid, dat in de nauwe garage weerklonk. Het
regende buiten niet, met regen moet men zooiets niet doen, te gevaarlijk. Een vaart
van zeventig moest voldoende zijn en dan had hij den wagen net nog goed in
bedwang. Hij kon de handrem alvast los zetten. Nog één minuut.
Martijn zette den motor aan en reed langzaam achteruit. Het licht buiten verblindde
hem even na het halfduister in de garage. De deuren sluiten. Hij keerde, eerste,
tweede, derde, het ging werktuigelijk. De motor snorde behaaglijk als een kat, een
wilde kat, die nog spint vlak voor hij bliksemsnel van stemming veranderend een
sprong neemt. Even voelde Martijn weer het bezwaar, dat hij een werktuig, een
mechanisch roofdier tot bondgenoot had genomen. Het kon niet goed zijn, dat wil
zeggen, hij moest nu oppassen, gas, hij behoefde niet op den snelheidsmeter te
kijken om te weten, dat hij nu zoowat vijftig liep. In de verte onderscheidde hij reeds
een eenzaam figuurtje. Iets naar rechts aanhouden, zoodat hij niet een te grooten
draai behoefde te nemen om hem, nu ja, te halen, in te halen. Hij vestigde zijn oogen
strak op het kleine, nauw merkbaar grooter wordende silhouet. Het was zoo
gemakkelijk, het was niet eens een mensch. De wagen lag rustig. Martijn drukte het
gaspedaal langzaam verder in om beter te springen. Hij maakte geen gebruik meer
van een mechanisch samenstel, hij was het mechanisme zelf. Hij gleed pijlsnel
vooruit op de silhouet af. Niet te veel vaart, hij lag nu wel op tachtig. Rechts
aanhouden, rechts raken en dan naar links en remmen. Het was Oswald, hij zag
het nu duidelijk aan zijn gang. Hij zwaaide met zijn wandelstok. Als die nu maar niet
door de voorruit schoot. Scherp als een mes sneed hij door de straat op de
ruggefiguur af. Van achteren, wervelkolom gebroken, zeventig had hij nu. Richten,
er precies op af. Eén, twee.... Op hetzelfde oogenblik keerde de man zich om. Martijn
zag een in stomme angst verwrongen gelaat. Instinctmatig gooide hij het stuur om
ten einde den voetganger te ontwijken en voelde bijna tegelijkertijd een schok, die
hem door merg en been ging. Had hij toch geraakt? Hij die altijd zoo scherp reed?
Was hij.... een scherpe pijn schoot als een vonk door zijn hoofd.... een snel
wegdoemend besef, dat hij, de auto, hij in de auto, níet hij, den moord ontweken
had....
Het duurde eenigen tijd voor men het lichaam bevrijd had. Terwijl de chauffeur van
de vrachtauto tegen een agent stond te betoogen, dat de be-
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stuurder van den wagen een onverwachte manoeuvre gemaakt had, waarschijnlijk
omdat hij te veel naar rechts reed en te laat zag, dat hij op het punt stond een
voetganger aan te rijden, constateerde Oswald, dat het leven geweken was. Inez
was op dezelfde wijze, met denzelfden hoek waarschijnlijk, zelfs ook met een
vrachtwagen in botsing gekomen, herinnerde hij zich nu. Martijn had gisteravond
ook zoo vreemd gepraat en nu, die snelle vaart, dat angstig signaal, waardoor hij
zich omgekeerd had en juist had kunnen zien, hoe krampachtig Martijn gepoogd
had het leven van zijn vriend te redden, ten koste van het zijne. Ze hielden te veel
van elkaar om lang gescheiden te kunnen blijven, besloot hij zijn overpeinzing, het
lichaam zorgzaam met een laken toedekkend. Op precies dezelfde wijze, auto na
auto.... En ik, die eenzaam achterblijf....
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1)

De onderwijzer
Door Ed. Hoornik
Voor Dr. A.M. Meerloo
Het licht viel stekeliger door de ramen;
De klas vol kind'ren stond hem naar den strot;
Weer vreezend voor een heimelijk beramen
Ging hij hun oogen na en woog zijn lot....
Hij wist: als hij straks op zijn kamer landde
Was d'angst ook dáár: de spiegel wierp haar op;
En als hij schreef, dan kroop het in zijn handen,
Of zoemde in een dier, of zwelde in zijn krop.
Dan kwam een knaapje voor zijn oogen zweven,
Maar aan den muur hield wreed het vrouwennaakt
Den schijn op - hij, een kind, dat onbedreven
Noch hert noch hinde ooit had aangeraakt.
Droom van het ouderhuis: achter de luiken
Maan over peppels, die de wolken joeg;
Voorbij de bessen- en frambozenstruiken
De zieke boom, die nimmer vruchten droeg....
De middagzon werd warmer op de ramen,
De jongenshoofden rezen naar het goud:
Decor van bloemen.... zachte, zoete namen....
Er bloeiden rozen aan het dorre hout.

1)

Uit ‘Geboorte’, een bundel gedichten, die dit najaar bij Boucher verschijnt.
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Melancholie
Door E. Braakenburg
ANDRÉE was, na een stoffige vuile reis in een langzaam klimmende trein, die de
hitte van de stad nog leek mede te voeren, in het bergstadje aangekomen: zonder
vreugde, weifelend, een vreemde in een vreemd land.
Maar de rit in de open auto daarna - want het huis was hoog en veraf gelegen vervulde haar, achter den onbewogen rug van den javaanschen chauffeur, van een
onverwachte blijdschap over de blauwe wijde vergezichten, die zich steeds dieper
beneden den sterk stijgenden weg uitspreidden. Daar, in de wazige laagvlakte bij
de kust, kende zij de onafgebroken hitte waarin haar woonplaats gevangen lag;
hier, slechts enkele uren verder, waar de bergketens begonnen, was reeds koelte;
een koelte, die vleugde langs wangen en voorhoofd als een liefkoozing, en haar
even deed huiveren van genot.
Aan de linkerzijde van den weg, waar de begroeide bergwand meermalen loodrecht
omhoog rees, was soms geruisch van stroomend water dat in rechten witten val uit
het groen naar beneden gudste; een bloeiende koffiestruik zond een bedwelmend
zoeten geur over haar opgeheven gelaat en zoet geurden ook de vreemde bloemen
der hooge struiken aan den ravijnkant. De laagvlakte was nu geheel verdwenen,
ze reden al tusschen de eerste uitloopers der bergen, maar steeds nog maakte de
weg zijn tallooze scherpe bochten naar boven. Dan scheen het hoogste punt bereikt
te zijn. De javaan draaide zich om en, wijzend, zegde hij Andrée in het maleisch dat
zij naar beneden moest kijken: daar immers lag de woning waarheen hij de njonja
brengen moest en die men juist van dit punt uit zoo mooi kon zien.
Zich voorover buigend zag Andrée hoe de weg als een witte streep om de
bergkloof heen naar omlaag gleed; en daar, bij een kromming, lag onverwacht het
huis, kleintjes gedrukt tegen den bergwand, die er vlak achter omhoogrees. De
onbewogenheid van de woning in de diepte en de roerloosheid van het gigantisch
natuurbeeld daaromheen toonden zoo grootsche eenzaamheid, dat ze onwillekeurig
terugschrok; een somber schijnsel vulde het diepe, smalle ravijn waarin kleine
vierkanten van sawahs donker plekten nu de zon reeds daalde achter de bergtoppen.
Vergeefs probeerde Andrée hier iets weer te vinden van een zonnig, vredigmachtig
landschap, een vastgehouden herinnering tijdens een vroegere autotocht; en beklemd
leunde ze achterover toen de taxi, voorzichtig draaiend bij de bochten, weer
langzaam naar beneden reed. In het gebroken licht van den geluidloozen avond
leek dit verdervoeren verheven, maar doelloos.
De vrouw des huizes, haar rheumatisch zwaar lichaam steunend op een stok, kwam
Andrée verwelkomen, en bewoog zich dan moeilijk weer naar het achterhuis. De
huishoudster, een oud, indisch meisje liet de slaapkamer

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

190
zien en de voorgalerij die daarbij behoorde, en die de geheele breede voorzijde van
het huis besloeg. Op een hoek van de lange tafel in het midden stond een aarden
pul waarin drie zachtroode rozen waren gezet; die, vertelde het meisje, bloeiden op
deze hoogte in eigen tuin. Stil boog Andrée zich over de heerlijke kleur, en bij het
opademen van den sterken zuiveren geur gleed een visioen achter haar halfgesloten
oogen: een stadstuin in Holland waarin ze als klein meisje loopt, handen op den
rug, en met stoffige laarsjes die schoppen tegen het kiezel; het pad is droog en het
gras roept om regen. Ergens boven haar hoofd fluit een merel, en dan begint het
rondom haar te tikkelen, de langverbeide, milde voorjaarbui; kruidige geuren waaien
om haar natte hoofd en opeens, o heerlijk wonder, heeft de kastanjeboom achter
den tuin haar bladeren gekregen. Vochtig en gekreukt hangen ze tot laag boven
het hek en vormen er nu een beschermend dak; daaronder ligt voor haar droomende
kinderoogen een belofte verscholen.
De verlegen stem van de juffrouw drong vaag weer tot haar door. Turend in de
fluweelen diepte van een roos antwoordde ze werktuigelijk op de vragen: ja, ze zou
wellicht wel eenige weken hier blijven. De oogen van het bruine meisje toonden een
duidelijke verbazing op die woorden; immers, nooit iemand, nooit een familie die
hier langer dan een week was gebleven. Snel, en met teveel nadruk, begon haar
stem de heerlijkheden van dit buitenwonen te prijzen. Doch dan, Andrée's
vermoeidheid bemerkend, verdween ze haastig, na den bediende last te hebben
gegeven de gasolinelampen aan te steken. De avond viel snel in de bergen.
Zoo was Andrée na wat gegeten te hebben vroeg naar bed gegaan; zonder lust om
bij het zwakke schijnsel van een klein petroleumlampje haar koffers geheel uit te
pakken en de kamer goed in oogenschouw te nemen, die groot was en waarin nog
twee bedden met klamboe stonden. Wanneer dit nauw merkbaar triest gevoel van
verlatenheid reeds de gewaarwording was van dezen eersten nacht, hoe moesten
alle volgende nachten dan wel worden? Was zij ook een van de velen, wier luide
maar begrensde bewondering niets meer inhield dan een oppervlakkigen eerbied
voor de grootheid van de indische natuur, waarvan de machtige geslotenheid hen
echter afschrikte?
Ze blies het licht van de lamp uit en stak haar electrische lantaarn aan om het
bed te kunnen vinden. Ze rilde in haar dun nachthemd; en de deken openslaand,
die opgevouwen lag aan het voeteinde, wikkelde ze zich stijf daarin; koel was het
hier en nu in den nacht, zelfs koud. Het gebruik van deze wollen deken was een
prettige gewaarwording na zoovele maanden van onafgebroken hitte. Dan strekte
ze zich uit in haar volle lengte, de armen gekruist onder het hoofd; recht-omhoog
keken haar wijdopen oogen, als stegen daaruit de loskomende gedachten op naar
waar zich de klamboe als een vaag vierkant uit de duisternis begon los te maken.
Een verlatenheid
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kroop onbewogen in haar op, en toch was deze onbekende eenzame nacht, voor
het eerst in haar huwelijk alleen doorgebracht buiten haar woonplaats, haar eigen
wensch geweest. Van het huis had ze, er langs rijdend tijdens dien autorit, een
vluchtigen indruk gekregen; men vertelde haar toen, dat er wel kamers werden
verhuurd. Naar deze plek had ze verlangd van het oogenblik af dat ze, tijdens dien
afmattenden tocht de dalende belangstelling harer reisgenooten in uitbundige
sprongen van haar geest opnieuw aanvurend, terzelfder tijd waarnam de beeldende
rust van het indisch landschap dat om haar lag uitgespreid als een verstilde, machtige
droom. En meelachend met de anderen om haar eigen verkondigde dwaasheden,
koesterde ze innerlijk een eenzaam, vreemd geluk, opgevangen uit het zonovergoten
blauwe waas der begroeide bergen, uit de gigantische wolkenmassa's roerloos
gelegerd boven de hellingen en om de toppen, uit de koele klaarte der groene
ravijnen, en uit de schelle en toch zwakke kreten van den bruinen halfnaakten javaan
achter zijn ploeg, door ossen loom voortgetrokken in het donkere water van een
rijstveld. Er was nog zooveel dat verloren ging in dien snellen rit; maar temidden
van het gescherts en gelach hadden haar waakzame oogen die enkele beelden
vastgehouden.
Of hadden die natuurbeelden haar vastgehouden? Ze waren haar een troost
gebleken, na dien dag vele maanden lang wanneer ze, dwalend door het huis in
machteloos verzet tegen de onafgebroken hitte mat en stil de luttele huishoudelijke
bezigheden verrichtte; niet de afleiding vindend in de vele avonden van uitgaan,
wanneer de schijnkoelte van de snelvallende schemering en de geheimzinnige
oostersche verlokking van de duisternis daarna de verbruikte krachten opnieuw laat
opleven: een bedrieglijke verkwikking na de dagtaak in het sloopendheet klimaat,
die de zinnen prikkelt en soms tot dolle daden opvoert. In de stilte van haar fantasie
was dit oord een klein paradijs geworden van wijde rust, een plek waar de
eigenaardige banaliteit van een europeesch-oostersch stadsleven geheel zou zijn
opgeheven.
In de nachten der twee heetste maanden, voor den aanvang van den regentijd,
wanneer het leek alsof duizenden fijne naalden haar lichaam beprikten zoodat ze
radeloosstil lag uitgestrekt op het klamnat laken, voeren achter haar gesloten
oogleden de machtige en toch lieflijke bergen omhoog, in allerlei schakeeringen
van groen dat groeit tot op de hoogste toppen. Hoog uit het sierlijk bladerweefsel,
dat hangt over de steile rotsen, stort zich donderend een waterval, een razend feest
van geluid en schuimend vocht, dat beneden uitsproeit op de blokken steen in een
koelwaaiende wolk van droppels, groene vlinders fladderen daar omheen in stil
spel; langs den stam van een reusachtigen woudboom vlijt zich een tak wilde,
melkwitte orchideeën, roerloos schoon in den toomeloozen groei van het oerbosch,
waar geen vogel zingt, en de planten niet geuren....
Machtig en eenzaam achter de bergen verheft zich de vulkaan, een ijle
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blauwgroene kegel, oprijzend uit het vlakke land in een groene teere morgenlucht;
een krans van wolken hangt om den top, die in een onwezenlijk fijne punt daarboven
uitsteekt.
Het acclimatiseeren ging langzaam, de tropische hitte tastte haar lichamelijk, dan
ook psychisch aan; en toen, op advies van den dokter, een verblijf van minstens
een maand in een bergklimaat noodig bleek, had Andrée dit kleine bergplaatsje
gekozen, in ziekelijk verlangen naar een ander uiterste: de lokkende, koele rust van
dit kleine en stille huis in de bergen.
Wellicht had ze beter gedaan een der vele pasgebouwde bungalows te huren,
ook hoog gelegen en dichter bij hun stad; en met alle gerieflijkheden die deze oude
woning miste. Maar spottend voltooide ze die gedachte: en als voornaamste
bezigheid bezoeken brengen bij andere, gezondheid zoekende vrouwen, die voor
de heetste maanden een plezierige toevlucht zochten in het zich snel uitbreidend,
modern bergoord. Neen, het was beter zoo.
Ze trok de deken vaster om zich heen en sloot de oogen, luisterende naar de
insecten die ritselden door de kamer, hoogtij vierend in den nacht. Al deze geluiden
ving haar oor op, alsof ze gedwongen werd tot scherp opletten, waakzaam als een
dier dat tegen zijn wil een vreemd gebied wordt ingedreven. Het dier heeft echter
zijn instinct dat hem bijstaat; maar van weinig nut is dit meer voor den mensch. Zoo
kroop in Andrée langzaam een beklemdheid omhoog, die den slaap weerde.
Een schoone droom, verlokkend maar ondoorgrondelijk, is de tropennacht; de
broeiende, exotische warmte, die prikkelt en onrust wekt, lijkt weg te vloeien onder
het koele strakke donkerblauw van den hemel, waartegen de sterfiguren fonkelend
verglijden. Rust beteekent de nacht voor den javaan die in het milde maanlicht, dat
alle kleuren zacht laat uitkomen, gezeten op een steenen paaltje, vol wijsheid een
klein boek leest; en voor den eenvoudigen inlander, onbewegelijk gehurkt op een
wijd grasveld, zwijgend en afgezonderd. Hemel en aarde vertolken zich in deze
figuren, en kleine harmonische beelden zijn zij van den nacht, wiens onuitgesproken
wet zij in vertrouwen aanvaarden.
Deze overgave vindt de blanke niet spoedig in het oostersche land; en Andrée,
nog slechts kort op Java, evenmin. Onrustig gooide ze zich om op het krakend bed,
wenschend dat ze slapen kon. Boven haar hoofd stootte een tjitjak een felklokkend
keelgeluid uit, plotseling afbrekend. Niet dit, maar een ander gerucht, deed haar
met plotseling kloppend hart, scherp luisteren. Het was een rumoer zonder geluid,
alsof dieren stil sprongen en speelden; en de gedachte schoot door haar heen dat,
te oordeelen naar de zwaarte van die soepele sprongen, dit groote beesten, dat het
ratten moesten zijn. Bewegingloos lag ze, tezeer bevangen van dit denkbeeld om
haar lantaarn te nemen en de kamer te doorlichten. Naast haar oor tikte in
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razende vaart het kleine horloge; en geen ander geluid leek er te zijn in de zwarte
ruimte om haar heen dan dit opgewonden getik, de onregelmatige klop van haar
hart, en de zachte doffe bonsen der springende dieren. Vocht prikkelde op haar
voorhoofd bij dit gedwongen toehooren; maar dan bemerkte ze dat de geluiden niet
in de kamer waren doch daarboven, onder het dak, op de vliering. De kamer was
leeg, leeg en veilig. Het was als ontspande zich bij die ontdekking haar lichaam, dat
koud lag onder het koude laken, en met een diepe ademhaling zich bevrijdend van
haar ontsteltenis, strekte ze zich huiverend uit, de armen geslagen om het
hoofdkussen. Door haar halfgesloten oogen ontwaarde ze boven in een der muren
een klein tuimelraam waardoorheen zacht geel licht begon te vallen; maanlicht dat,
tot in haar bed glijdend, rust bracht in de duistere ongedurigheid van het vertrek.
Ze liet haar vingers spelen met dit licht dat met een witte streep op de klamboe over
haar naakten arm viel. Maar niet weg te spelen is het beeld dat zich voordoet: in
een witte kooi ligt ze, in een vreemde kamer van een onbekend huis, en het huis is
omsloten door bergen en oerbosch die oprijzen uit een eiland, Java. Om het eiland
golft, in eeuwigen brandenden gang, de oceaan. Over het eindelooze watervlak
heen reikt het beeld niet; daarachter ligt iets dat Andrée verlaten heeft, het ligt
verzonken in drijfzand. Dan vervaagt de omtrek, langzaam opgezwolgen door den
zwaarmoedigen dreun van de zee, een dreun die Andrée voelt natrillen in haar
ooren, in den onrustigen slag van haar hart.
Het verlangen sterft door de vervulling, maar de vervulling baart nieuwe
mogelijkheden voor hen die de kunst van te leven verstaan. Droom, fantasie,
verlangen verzachtten voor Andrée de scherpe lijnen van het dagelijksch leven en
weefden haar zoo in een tijdloos bestaan, dat soms in ijle doorzichtigheid glimpen
van ongeweten ruimte te zien gaf, haar dan een bevrijdend, naamloos geluksgevoel
schenkende. Doch ook gebeurde het dat het haar grijs, strak en glansloos omsloot,
haar als een machtelooze meevoerend door duistere holen naar lichtlooze verten.
Om zich te bevrijden uit dit fatale net zocht haar hart en streed haar verstand; maar
het bleef een twijfelachtige en altijd onbesliste strijd, woordeloos gevoerd in de
duisternis van den nacht. Het gebeurde dan, dat ze zich, in wanhopig verlangen
naar iets, naar iemand die haar liefhad, plotseling wildsnikkend aan Paul vastklemde;
een liefkoozing van zijn vingers, een enkele zorgzame aanraking konden haar
bevrijden van de benauwenis der gedachten. Begreep Paul iets van haar strijd
wanneer hij haar in zijn armen nam en haar het haar van het voorhoofd streek; of
meende hij dat ze gedroomd had, te zwaar gedroomd? Ze spraken daarover niet;
maar weldadig als balsem op een schrijnende wonde waren zijn liefkoozingen; en
tenslotte konden ze weer samen lachen over de onhandige bewegingen waarmede
hij met zijn zakdoek de laatste tranen van haar
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oogleden wischte. Hoe licht leek dan de nacht! Wat leek men nog te kunnen
verliezen, wanneer in een ondeelbaar oogenblik men zoo duizelend zeker
doorgrondde wat liefde, keer op keer vernietigd, keer op keer misbruikt, maar in
wezen altijd onaantastbaar, ten diepste inhield. Zonder dit zou de tijd zijn een
eindelooze grijze schemering, gelijkend op dezen nacht, waarin het eenig levende
de nacht zelf was, die haar in zijn greep gevangen hield, star en onverbiddelijk in
zijn duisternis.
Ze wist niet hoe lang ze zoo, onbewegelijk, gelegen had, maar de maan was
verder gegleden en de tjitjaks speelden niet meer. Ook buiten scheen rust gekomen,
het insectengekrijsch was verstomd. Slechts het dof geraas van de wildstroomende
beek beneden langs den weg vulde een tropische stilte.
Boven haar speelden de ratten nog steeds met stille sprongen hun macaber spel;
maar Andrée hoorde het niet. Ingespannen luisterde ze naar wat onhoorbaar, keek
ze naar wat onzichtbaar was, gekluisterd aan een diep en niet te doorschouwen
Geheim, dat vreugdevol en smartelijk is, maar altijd brandend, als een eeuwig vuur.
Buiten klonk zacht getinkel van kleine bellen, naderend in vlugge lichte cadans
boven den tragen gang van een ossenkar; bij de bocht beneden aan den weg
verstierf het in het holle gerucht van de beek.
Het werd reeds ochtend.
De boog van Andrée's gedachten vervaagde; en loste zich op in een bevrijdenden
slaap.
De bediende wekte haar, naar indische gewoonte, vroeg, toen zij nog in diepen
slaap was; maar eenmaal wakker, wilde ze ook niet langer in bed blijven, en loom
stond ze op om de hooge blinden van het raam te openen. Zoo voelde ze zich
plotseling zonovergoten in een lichtgloed staan, waarvan de warmte haar met twee
sterke handen koesterend leek te omvatten, en duizelend sloot ze even de oogen.
Doch daar, hooger gelegen dan de ramen van haar kamer, strekte de tuin zich uit
in den vollen, nieuwen dag, en tot ver kon Andrée's blik glijden over het vlak van
wild door elkaar groeiend groen, waarin hier en daar het bruin der paden schemerde.
Aan hooge struiken bloeiden rozen, reeds ver ontloken, rose, roode en zachtgele;
maar ertusschen, overal verspreid, stonden de planten, in felle lichte kleuren schoten
de bloemen daaruit. Ordeloos en verwaarloosd leek de tuin, onbeteugeld in zijn
groei; toch schenen stille handen bezig te zijn, kapmes en hark lagen op het pad
en de kleinste struiken waren zorgvuldig bijeengebonden. Waterdroppels lichtten
onverwacht op als flitsende pijlen die vonkten in haar oog, een groene vogel vloog
recht en snel het oerbosch in, een andere klopte vol geweld met zijn snavel op een
boomstam vlakbij zonder haar te zien. Het was een schittering van kleur in
overvloedig licht, de tuin was als een juichtoon die net verklonken is.
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In de verte tegen de heuvels lagen de terrassen der rijstvelden; hier en daar, bij de
dijkjes bogen de zware bladeren van een boom over het sawahwater. Het stroomen
van de beek, dicht bij, leek nu vol milde goedheid; maar ook in den tuin was geluid
van water, dat zachtjes klokte en siepelde. Van den heuvel af, aan het einde van
den tuin, liep een gebroken lijn van aaneengelegde, gespleten bamboes
waardoorheen het water, boven opgevangen, naar beneden gleed. Hier en daar,
bij de geledingen, gudste het eroverheen, kleine stroompjes vormden glinsterend
zelf hun weg, en soms, bij het onverwachte eind van een bamboestok schoot een
fijne straal omlaag, spetterend en tikkend over bladeren en steenen. Een
voortdurende, droomerige melodie, de heel fijne muziek van kabbelend water,
verwaaide zacht onder het blauw van den hemel. Andrée voelde de warmte der
zonnestralen prikkelen op haar koele huid; en moeilijk kon ze zich indenken dat
deze zelfde zon haar het leven in haar woonplaats ondraaglijk had gemaakt.
Het onverwachte lied van den tuin had haar de beklemming van den nacht doen
vergeten. Nu zou het heerlijk zijn om buiten de morgenkoffie te drinken. Ze sloeg
haar kimono om en liep de voorgalerij door naar buiten. Aan de voorzijde van het
huis, bij de deur die reeds wijdopen was gezet door den djongos, bleef ze echter
verrast staan. Want daar lag, als een wazigblauw roerloos vreugdebeeld het
landschap voor haar uit haar schoone droomen, in de diepe verte afgesloten door
de vloeiende lijnen van het gebergte, waarvan de hellingen met hun blauwgroene
bosschen naar haar toegleden. En ook daar, aan den voet, weer de rijstvelden die
grillig geregeld naar omhoog kropen; donkere boomgroepen, waaruit een enkele
van machtige hoogte een fijn bladerspel uitwaaierde tegen de lichte lucht, verhieven
zich daartusschen. Laag om den breeden bergrug rustten de verzadigde wolken,
in trage verschuiving van schaduw en licht ver onder den ijlen hemelhoog. Over het
wijduitgestrekte landschap lag een rust, die het zelf scheen voort te brengen, en de
koele adem daarvan voer door Andrée heen, die geboeid en bewogen toeschouwde.
Het was de zachte stem van den djongos die haar eerbiedig - als trotsche zoon
van zijn land merkte hij snel Andrée's gevoelens - stoorde; hij zeide de koffie buiten
gebracht te hebben, op het terrasje voor het huis. Daarna stond hij bij de deur nog
even toe te zien, of zij al had wat noodig was; onder zijn wit dienjasje kwam een
stemmige sarong uit, maar de hoofddoek was uittartend geplooid boven zijn fraai
en zelfbewust gelaat, de uiteinden geknoopt als felgerichte pieken. Toen Andrée
hem riep lag in zijn jonge trotsche houding een onderdanigheid, waaruit stille
vereering sprak voor deze roodblonde zeer bleeke vrouw, die hij direct aanvaardde
als een meesteres die op zijn volle toewijding kon rekenen. Op haar vragen
antwoordde zijn zachte stem met een zangerige modulatie: wat de njonja gehoord
had dezen nacht waren loewaks geweest, geen ratten. Uit zijn verhaal begreep ze,
dat loewaks
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ongevaarlijk waren en graag huisden onder de daken; zijn woorden namen de vrees
voor den volgenden nacht weg.
Beneden, bij de kromming van den weg die grensde aan het hooge terras van
grove plavei waar Andrée zat, doken de kleurige figuurtjes op van javaansche
vrouwen en meisjes, sierlijk gekleed als voor een feest. Boven het hoofd hielden ze
bontgekleurde parasols, die een gloed wierpen over het matbruin van het gelaat en
de blauwzwarte haarwrong. Hun kleine stemmen kwetterden als haastige vogels
boven het langzaam wiegende beweeg der heupen; slechts een van haar, die
achteloos maar volmaakt bevallig een dieprooden doek over de schouders schikte,
wierp bij het langskomen een schuchteren, zijdelingschen blik naar Andrée. Achter
haar kwamen inlanders, die hun waren naar de passar brachten; zonder opkijken
liepen ze in een sukkeldrafje, over den schouder een bamboestok waaraan de zware
manden hingen. Soms, onder het rhythmisch veerend drafje door, dat de zwaarte
der manden eenigszins opving, verschoven ze de bamboe, met een snelle
lichaamsbeweging, naar den anderen schouder. Hun gekromde naakte ruggen
glommen van het zweet; pezig, soms skeletachtig waren de lichamen van deze
zwoegenden.
Daar kwam ook, te paard, de heer des huizes langs, de oude jager met het geweer
op den rug; hij groette Andrée hoffelijk en zij riep een groet terug, te laat begrijpend
dat hij dezen door zijn doofheid niet zou hooren. Twee honden sprongen helblaffend
achteraan. Andrée oogde de figuur in bruin jachtcostuum na, die zijn paard langzaam
een zijpad van den weg invoerde, naar de eenzaamheid van het oerbosch. Voor
dezen mensch moest het daarin een vertrouwde wereld zijn, waarvan de
geheimzinnigheid werd opgelost in de stilte van zijn doofheid.
De zon steeg hooger, boven den bergrug werden de wolken kleiner. De groene
kleuren van het land verdiepten zich tot een wazigblauw, de beek beneden ruischte
traag en zwaar, en roerloos hingen de bladerlijnen van kokospalm en bamboe tegen
een lichte lucht. Maar heerlijk bleef de temperatuur, en een dag die in de kustvlakte
stilaan alle geestkracht uitputte bleek hier een aanmoediging en opwekking.
Zich koesterend in de zon bedacht Andrée dat ze veel zou inhalen van wat ze
den laatsten tijd verwaarloosd had, dat ze zou teekenen en het afgebroken dagboek
bijwerken; ook dat ze zou zwemmen en wandelen. Aan het einde van deze week
reeds moest Paul haar terugvinden bruin en vol levenslust; ze voelde het verlangen
hem te toonen al wat zij dan gezien had. En in den nacht zou hij meeluisteren naar
het spel der loewaks.
Doch niet bracht deze dag de belofte, die de morgen had ingehouden; een matheid
drukte Andrée, die niet slechts het gevolg was van den slapeloozen nacht. Voor het
eerst in haar leven voelde ze zich geheel alleen loopen
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in de wijdheid van den dag, niet omsloten door de muren van haar huis waarin ze
eerst in het nabijzijn van Paul haar bestaan ten volle gerechtvaardigd voelde;
verstoken van de gesprekken harer vrienden en kennissen, gewoontegesprekken
meestal die niets gaven en niets namen; en ver weg - al bedroeg de afstand slechts
enkele uren - van Paul, haar echtgenoot en besten vriend.
In den verstrijken den dag hoorde ze de stilte inzichzelf, een stilte die de onrust
verborgen hield van den enkelen nacht, waarin ze vertwijfeld naar Paul vluchtte om
den angst, den beklemmenden ontzettenden angst te weren die, onzichtbaar
meegeweven door haar bestaan, plotseling kon te voorschijn schieten. En waarin
haar leven haar in die oogenblikken voorkwam geheel negatief te zijn, ontkennend
in al zijn uitingen, waardelooozer dan dat van een gevangene in zijn cel. Zeldzamer
goddank was dit geworden sedert Paul haar geleerd had wat liefde was, zoodat
haar latente natuur eindelijk kon gaan opbloeien in het besef van deze liefde tusschen
mensch en mensch, met de overmaat van vreugde voor man en vrouw.
Voor de eenzame vrijheid van dezen dag vonden haar gesluierde gedachten geen
andere afleiding dan het scherp in zich opnemen van al wat rondom haar was
gedurende een wandeling, die zij daartoe zichzelf had opgelegd. Deze tocht leidde
van den weg af een bergpad op dat steil naar boven voerde; de zon brandde hier
warm, maar het klimmen vorderde een weldoende inspanning en volhardend klonk
de langzame tik van haar bergstok op den rotsigen grond. Uit de diepte van het
ravijn echode tot vlakbij de afgebroken helle zang van een eentonig lied, hooge
keelstemmen en gelach schalden daardoorheen, en Andrée ontwaarde in het warrelig
groen de figuurtjes van vrouwen en kinderen, pluksters die zochten naar de vruchten
der struiken. Javanen kwamen langs haar met zwaarbeladen pikolans waarvan het
bamboe kreunde onder het gewicht; feilloos vast spreidden de teenen der bruine
voeten zich op de losse, heete steenen; onvermoeid en onbelemmerd leek hun
gang, maar bij het langskomen hoorde Andrée hun adem piepend gaan in het taaie
zweetende lichaam. Anderen weer daalden met lichte snelle stappen omlaag. Het
bleek een drukbeloopen bergpad te zijn, dat zij nu vermeed door een smal zijpad
in te slaan, steeds hooger klimmend.
Bij een punt, waarvan het landschap der bergen een algezicht bood zoover haar
blik reikte, bleef ze staan, leunende op haar stok, en zag uit. Geen geluid was
rondom dan het gekrijsch van een groep spelende apen in de kruinen der
woudboomen waarop ze neer keek. Een groote donkere roofvogel zweefde in
langzame kringen beneden haar. Boven een verscholen dessa in de diepte hing
een zware rooknevel, een kleine plek in deze grootsche en vredige eenzaamheid
waar men menschen kon vermoeden. Uit een der bergtoppen steeg voortdurend
een zwavelwolkje op als een witte pluim in de groene lucht. Van zoo hoog uit gezien
leken de sawahs op schaakborden, met vakken van
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bruinzwart water en helgroen der reeds hoogopschietende rijstplantjes. Op de
hellingen bogen pisangboomen roerloos hun groteske bladerschermen; met de in
de zon witglimmende stammen vormden ze een schilderachtige onderbreking in
het zware gamma der blauwgroene kleuren.
De groote donkere vogel zweefde, met langzamen vleugelslag, nog steeds
beneden haar in wijde kringen; ergens in de diepte van de bergkloof moest zijn
doelpunt liggen, Andrée volgde zijn waakzame, geluidlooze vlucht.
Maar onverwacht was hij weg; en nu leek het haar of ze zelf doelloos stond in
een door de bergen uitgehouwen, zware stilte. Ze greep haar stok vaster, gereed
om terug te gaan. Dikke wolkenstapels kwamen langzaam over elkaar aangeschoven,
en brandend vielen daarlangs de zonnestralen.
Toen zij afdaalde gleed reeds een donkere schaduw voor haar uit over het pad
en de berghellingen; hoog daarboven, diep in den hemel, gromde dof en zacht een
kort gerommel.
Dien middag, toen ze rustte, barstte een ontzaglijk onweer los, dat donderend rolde
over de bergen, uitzinnig in razende macht; en de zwaar gudsende regenval volgde
met zoo'n kracht, dat het water door een zwakke plek in dak en plafond onverwacht
in haar kamer viel.
Ze stond op, schoot haar kimono aan en moest wel de hulp van den djongos
inroepen; even later zag ze hem reeds buiten, ontdaan van jasje en hoofddoek, de
ladder naar het dak opklimmen. In slierten viel het gitzwart haar over zijn voorhoofd,
de naakte lenige rug glansde in den stroomenden regen.
Andrée, met doove ooren van het strak gedreun waarmee het water uit de lucht
viel, stond geleund bij de deur. Van bergen en ravijn was niets meer te ontwaren,
maar in de dichte grijze nevelmassa vereenigden wind, regen en donderslagen zich
tot de sombere woestheid van een groep booze wilde beesten, een lange, zware
echo gromde dof daardoor heen. Kille vochtvlagen gleden door de deur en deden
haar huiveren, maar geen andere werkelijkheid leek te bestaan dan dit duister
rumoer der buitensporige elementen, waarin haar moede geest zich willig liet
wegvoeren. Zoo was het een druipende, bruine faun die, opduikend uit een grijze
mistvlaag, plotseling voor haar stond en haar deed opschrikken. Trotsch en lachend
was het gelaat van den javaan toen hij zeide, dat de pannen verlegd, het dak
gemaakt was.
Het onweer verminderde snel; men kon zich weer terugtrekken om te rusten en
droomerig in te slapen op het gonzend gerucht van den regen, die, in hevigheid
afnemend, nu begon over te gaan in een monotone klank van verre muziek.
Onweer en regen waren uitgewoed en de zon had reeds weer geschenen, nog even
boven de bergen uitkomend. Maar reeds werd het licht onzeker
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en Andrée besloot, voor den snelvallenden avond, nog te wandelen naar het hoogste
punt van den weg, daar waar gisteren de chauffeur haar het huis gewezen had.
Buiten had zij thee gedronken, wel verfrischt door de middagrust; maar opnieuw
voelde ze zich bevangen van de stilte om haar heen, van de verheven rust dezer
natuur, wier adem zij inademde. Het was niet mogelijk zichzelf hier te ontvluchten;
maar evenmin bleek het mogelijk al dit schoons argeloos aan te nemen. Men moet
eerst zelf gebaad hebben, om tenvolle de zuivere streeling der nieuwe kleeren te
onderkennen.
Op den weg veegde in lange trage streken de tuin jongen het gedeelte voor het
huis, een gewoontebezigheid die geen nut leek te hebben nu de regen alles had
schoongevaagd. Het was het eenig gerucht in de namiddagstilte. Enkele inlanders
kwamen langs, mannen en vrouwen van de verre passar terugkeerend met leege
korven; een der meisjes rookte, met een bekoorlijk handgebaar tipten de kleine
bruine vingers de asch van de cigaret. Langzaam en rustig waren de bewegingen
van deze donkere menschen in de vochtige, schemerende avondsfeer. Andrée
stond op, en haar wollen jasje omslaand liep ook zij langzaam den weg op voor
haar korte wandeling naar boven. De javanen waren het smalle bergpad opgegaan,
dat zij dien morgen beklommen had; en de witte zich omhoog slingerende weg leek
weer leeg. Maar bij de smalle brug waar, diep onder, de beek weggudste, waren
twee manden neergezet; en de eigenaar was bezig een bad te gaan nemen in het
wildstroomend water. Daar beneden waar hij stond was het reeds schemerig, in het
donkere gras plekte wit de neergeworpen sarong; hoog richtte de naakte slanke
figuur zich op, gereed tot een onderdompeling in een inham tusschen twee logge
rotsblokken. Rustig en stil, als in een voornaam spel, waren de bewegingen van
dezen eenzamen bader temidden der vervagende, roerloos-zware plantenmassa,
en waardig was de natuurlijke vrijheid waarmede hij zich aansloot aan zijn omgeving.
Het was nu rondom doodstil, geen dier, geen insect liet zich hooren; en op het
hoogste punt van den weg aangekomen zette Andrée zich op een steen om uit te
zien in de verten, die langzaam door opkomende nevels aan het oog werden
onttrokken.
Rust lag nu bijna tastbaar om haar heen; zij vulde de lange, smalle bergkloof
beneden, waarin de schemerige vierkanten van de sawahs nauwelijks meer te zien
waren, en spreidde zich hooger uit over de ontelbare bergtoppen die als de golven
van een kalme zee wegdeinden tot oneindig ver. Een paradijssfeer lag over het
landschap dat zich naar den nacht neigde. De nevels gleden verder en legden zich
tusschen de toppen der bergen; langzaam werden, op deze hoogte, hemel en aarde
één in het brekend licht van den avondschemer.
Het geheim in en achter deze roerlooze stilte, dat Andrée, tusschen de muren
van den zwarten nacht, kon kwellen en bevangen houden, school ook
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hier in het weidsch schouwspel voor haar oogen; maar hier stootte het haar niet in
een bodemlooze diepte van zinneloozen angst, doch het nam haar op in zijn niet
te doorgronden verhevenheid, onzichtbaar op haar toe zwevend. Met een
onmerkbare beweging verbrak het de grenzen van haar kleine onrustige ziel; in dit
ondeelbaar oogenblik leek zij te staan op de grens van aarde en hemel, tijd en
eeuwigheid, inzicht en waarheid. En gelijktijdig doorsidderde haar het zelfde redeloos
geluksgevoel, dat in de rijkste en donkerste oogenblikken harer liefde soms als een
flitsendsnelle pijl door haar heen kon schieten. Men zou willen juichen, maar de
stem is verstikt; en reeds is een seconde der eeuwige waarheid voorbij. Een vonk
die dooft, maar waarvan men het licht kan behouden. En hoe kon men zich nog
bekommeren over den komenden nacht, indien de werkelijke nacht zoo licht bleek.
Hoe onaanzienlijk werden, in het sprankelend licht van deze Waarheid bezien, de
kleine en groote zorgen van den komenden dag; en hoe belangrijk tevens, onder
deze zwijgende, verheven heerschappij, die dit immers al in zich opgenomen hield.
Leek het niet, of dan de sleutel tot dit Geheim liefde was, waarvan de beteekenis,
die zooeven lichtend haar doorscheen, secondenlang te verstaan was geweest; en
was deze zelfde liefde, voorzoover niet misvormd en misbruikt, niet terug te vinden
tusschen de elkaar immer zoekende menschen op de aarde?
Roerloos zat Andrée aan den rand van het ravijn, het hoofd gesteund op de
handen, een schijnbaar eenzame, kleine gestalte. Beneden gleed plotseling een
zachtgeel schijnsel over den weg, lamplicht dat uit de open vensters van de
miniatuur-kleine, witte woning viel; de djongos kwam nog even naar buiten, een
heel klein figuurtje dat de deuren begon te sluiten, Ze zag hoe hij daarna het kleedje
van het terrastafeltje zorgvuldig opvouwde, en de stoelen recht schoof.
Het licht daar beneden leek Andrée een vriendelijk sein, in het donker avonduur
uitgezonden van een vertrouwde plek. Zoo vertrouwd kwam haar nu ook de weg
voor, het ravijn, het oerbosch waaruit aarzelende insectengeluiden begonnen los
te komen, en het donker ruischen van de beek bij de verlaten brug, toen ze langzaam
huiswaarts daalde.
Boven op de kruin van een boom, als een silhouet afstekend tegen een nog lichte
hemelplek, zat de peinzende figuur van een aap.
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Wacht
Door A.M. Chamalaun
Ik hoor den wind, die murmelend komt
van ver en verder, doch steeds nader,
en ruischend in 't ontzind geblader
van boomen even toeft en droomt
en met een ruk zich weer bezint,
bezwangerd met mijn angst
verglijdt en in den nacht verdwijnt. Er danst
misschien heel ver van mij een vreemde vrouw
op tinnen van een vuren stad,
de hemel zongekleurd, Egyptisch blauw,
totdat de avond donkert en de wind weeklaagt
om minarets. Om hindoetempels hangt de rouw.
En over hooge palmen draagt
de wind mijn angst. Donker en koud
blijf ik nu zeer alleen.
De wind is weg en van de dingen,
die onberoerd hier blijven is geen mij meer vertrouwd.
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Besef
Door A.M. Chamalaun
Hier staat de herfst met fonkelende randen,
zijn vlammen laaien vonken-spattend rond:
vlammend begeeren, dat ontzind
verwaait op alle strenge winden.
De wereld bidt verstild, kantig-gevouwen handen:
verlos ons van den dood en van het zeer
van hartstocht en de oude wonden
en breng de menschen tot elkander.
Wrant 't is dezelfde dood, die ons zoo straks komt schenden.
Wij weten, als verlangen is verwaaid naar alle streken,
ons laatste vuur in duizend vonken is gebroken:
begeeren is een waan en dood valt niet te wenden.
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Kroniek
‘Meesterwerken uit vier eeuwen’ in Boymans
In zijn voorwoord tot den catalogus dezer tentoonstelling van oude teekenen
schilderkunst door particulieren verzameld in de laatste veertig jaren hier te lande,
merkt de directeur van het Museum Boymans op, dat er tegen het einde van de 19e
eeuw nog maar weinig aan oude kunst in Holland aanwezig was. Scheepsladingen
waren in de 18e eeuw naar Engeland verkwanseld en de uittocht had zich in de 19e
voortgezet. Pas dan, op het laatst, komt er een kentering in de mentaliteit van een
deel van ons volk, en de resultaten ervaart men op deze tentoonstelling, waar
werkelijk een overvloed van heel goede stukken en een flink getal van den eersten
rang te zien zijn.
Een en twintig zalen en zaaltjes, is het niet te veel? Maar laten wij het voor en
tegen van de meer en meer in zwang komende zeer uitgebreide tentoonstellingen
niet gaan afwegen, en ons liever verheugen over de doelgerichte verzamelzucht
van zoo menigen particulier. De opzet dezer expositie is interessant, maar brengt
duidelijk gevaren mee; het gevaar bovenal, dat het oog van den bezoeker
onwillekeurig wordt getrokken tot topstukken uit collecties als die van Van Beuningen
te Rotterdam of Ten Kate te Almelo, waardoor men verwend wordt en geringe
aandacht over heeft voor kleinere werken (wèl te verstaan ‘kleine’ werken van
‘groote’ meesters, want feitelijk zijn geen kleine meesters vertegenwoordigd). De
bedoelde concurrentie, als ik het onedele woord mag gebruiken, zou immers
ontmoedigend kunnen werken. Een doek of paneel, dat in de particuliere woning
zijn omgeving domineert, voor den bezitter een bron van durende vreugde is, loopt
kans op een tentoonstelling als deze niet enkel voorbij te worden gezien, maar zelfs
meer of minder te worden vernietigd. Het relativisme der kunstgenietingen en
waardetoekenningen kan wreed zijn.
Hannema heeft zijn verantwoordelijkheidsbesef getoond door deze gevaarlijke
klip te omzeilen, hetgeen nu en dan heel wat bedrevenheid in de psychologische
nautiek zal hebben vereischt. De uitgebreidheid der tentoonstelling ten spijt is er
niets, dat detoneert; niets, waar men voor komt te staan met de gedachte: dat had
nu toch beter gemist kunnen worden! Behoort het aanwezige dan inderdaad steeds
tot de categorie der ‘meesterwerken’? Voor wie met het woord zuinig wenscht om
te gaan, kan dit niet gelden, maar het geheel staat met dat al op een hoog peil, werd
kundig gekozen en kundig gehangen. De tentoonstelling biedt daarbij verschillende
verrassingen, en deze gelden niet altijd de grootste namen. Wat een kostelijke groep
bijv. van Adriaen van Ostade, en nog wel uit negen verschillende collecties bijeen
gebracht. Het stilleven-achtig exterieur De Pomp mag van deze ‘meesterwerken’
het meesterwerk heeten - het schilderachtig ge-
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valletje werd er tot een nagenoeg sublieme hoogte van picturale gevoeligheid in
opgevoerd - wat echter geenszins beteekent, dat de overige Van Ostades een
quantité négligeable zouden zijn. En wat een ongewoon aantrekkelijk
voorjaarslandschap door Potter, wat een kreukeloos gave zeestukken door Willem
van de Velde den Jonge, vooral de beide kleine, Terborch, Pieter de Hooch, Jan
Steen, van ieder vindt men prachtige dingen, al is de laatste nogal ongelijk en al
begrijpt men misschien pas bij 't zien van zijn: Soo gewonnen, soo verteert, waar
deze geniale verteller zijn grooten roem aan dankt. Het doek treft immers evenzeer
door zijn meesterlijke stofuitdrukking als door zijn volmaakte beheersching der
psychologische situatie, en de vraag rijst, welk ander schilder ter wereld zichzelf
zoo genoegelijk en tegelijk zoo scherp zou hebben kunnen conterfeiten als Steen
het hier deed: als een ongecontroleerd giechelende, welgedane mijnheer, zich den
buik vol etend in 'n rijk gestoffeerd vertrek en meer of minder twijfelachtige gevoelens
oproepend bij zijn knecht....
Het kan voorts verheugen, dat Hals sober en waardig wordt vertegenwoordigd.
Maar wij willen niet tot een opsomming vervallen, en van de Oud-Hollanders enkel
nog melding maken van Boymans' nieuwe aanwinsten, Rembrandts Man met roode
muts en Vermeers Emmaüsgangers. Het laatste doek is begrijpelijkerwijze het
middelpunt van de tentoonstelling. De Rembrandt mag wonderbaarlijk geschilderd
zijn - even virtuoos en dan nog ‘moderner’ dan Titiaans somptueus prinsje tusschen
de beide groote doggen - maar uit een menschelijk oogpunt heeft deze man met
roode muts den kunstenaar weinig gedaan, en zoo treft thans in Boymans het
merkwaardige verschijnsel, dat Vermeer den beschouwer dieper ontroert dan zijn
pathetisch dramatische tijdgenoot. En dat zonder zichzelf te verloochenen, want
ook in dit unieke schilderij blijft Vermeer allereerst een compositorisch bouwer en
een coloristisch denker: van een nagenoeg mathematische overwogenheid in
vlakvulling, kleurstelling en vormgeving. Het is de combinatie van innige religiositeit
en realistischen ernst met een bijna abstracte schilderkunstige gerichtheid, welke
dit doek zoozeer apart plaatst. Het ‘diesseitige’ en het ‘jenseitige’ schijnen er volledig
in versmolten; de figuren zijn van vlak-bij gegeven, haast als een close-up in de
film, en toch schept het heiligheidsbesef een voldoende aan afstand. De schoonste
détails zijn wel het wit-Delftsche kannetje en het zacht en breed geboetseerde
gezicht van de dienstmaagd, maar ook de Christuskop is een magnifiek fragment,
niet het minst door zijn kleur. Wat deze kleur betreft dient opgemerkt te worden, dat
het schilderij nog zou winnen door een algeheele reiniging; hopelijk zal men moedig
genoeg zijn hiertoe over te gaan!
Er is weinig, dat een rechtstreeksche vergelijking met de Emmaüsgangers
verdraagt, maar zeker doet dit Breughels Toren van Babel, waarin een miniaturistisch
fijne schilderwijze zich paart aan een waarlijk monumentale
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visie. De precisie der uitbeelding doet verbluft staan, maar zij is van anderen aard
dan Dou's befaamde pietluttigheid. In dezelfde zaalruimte vindt men een viertal
Cranachs, waarvan vooral het trotsche en bloemige portret van Johann Friedrich
op mij een machtigen indruk maakt. Dürer, Grünewald en misschien ook Rubens
boeien meer in de aanwezige teekeningen dan in hun schilderwerk. De Italianen
(Lorenzo Monaco!) herinnert men zich van de tentoonstelling in Amsterdam van
vier jaren geleden, maar Greco, Goya en Velasquez moeten met eenige klem
gereleveerd worden, alsmede het onvolprezen stilleven van Chardin in een der
laatste zalen.
JOS. DE GRUYTER

Schrijven over kunst
Wie schrijft over beeldende kunsten weet uit ervaring welke moeilijkheden er zijn,
welke gevaren dreigen. Het zien van beeldende kunsten behoort het uitgangspunt
te zijn. Behoort!; vaak in dezen tijd van overvloed aan reproducties neemt men het
zoo nauw niet. Het zien worde door het woord niet vervangen. Een vrome wensch.
Er zijn er die meer lezen dan zien. Maar ook de schrijver schrijft soms meer dan hij
ziet. Het woord bij den schrijver over kunst verzaakt gauw zijn dienende rol. Wij
gaan te mooi schrijven zoodra het mooie schrijven het gezicht op het werk verdringt,
zoodra het schrijven zich gaat voegen tusschen het werk en het zien. Het woord
als middelaar kan echter stimuleerend werken, het kan opwekken tot zien, wakker
maken. Het eischt dan kundigheid van zien maar ook van schrijven. Beduchtheid
voor te mooi schrijven mag niet afvoeren van goed schrijven. Maar er is nog een
ander punt van beteekenis. Het zien wordt soms door leek en soms ook door
schrijvers te enkelvoudig gedacht. Zien is een samengesteld iets, dat niet louter
physisch-optisch kan worden gesteld, maar samenhangt met de geheele gesteldheid
van den mensch en zijn geschiedenis. Zien kent oefening, traditie. Er zijn graden
van zien. Het woord behoeft dus niet de vijand te zijn van het zien. Integendeel, het
kan juist raken aan die samengestelde krachten welke het zien niet zoo eenvoudig
doen zijn als vaak gedacht wordt. Het woord analyseert de krachten van de
synthetische daad van het zien en ontdoen dit van zijn schijnbare enkelvoudigheid.
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de schrijver over kunst zich dan verwart in de
draden, die hij ontdekt. Inplaats van te verhelderen, verwart hij en wij weten van
nabij hoeveel gewichtige woorden over kunst, hoeveel schijnbare diepzinnigheid
geboren is in die troebele regionen, a c h t e r of n a het zien van kunst. Wij weten
het uit eigen ervaring, hoe zeldzaam het goede woord over kunst geschreven wordt,
omdat het levende, sterke zien en een daaraan evenredig schrijverschap, juist
ingesteld, zoo zelden samentreffen. Hoeveel mislukt onder onze handen, omdat
het zien en
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het schrijven zich niet wilden voegen naar elkander, omdat ze niet wilden
samenvloeien, elkander hinderden, door ik weet niet welke storende elementen of
incomptabilité's d'humeur.
De slechte roman is dan nog te verkiezen boven het mislukte essay of boek over
kunst. Want in het laatste lijdt niet alleen de schrijver en de lezer, maar het werk
van anderen; het werk, waar de schrijver bemiddelend voor wil optreden, wordt erin
verhaspeld en verknoeid, zooals de muziek lijdt in slecht gespeelde uitvoering.
Wie veel leest over kunst kan soms verlangen naar een verlossend woord, naar
een helder en klaar beeld, want in hoeveel schrijvers over kunst is reeds lang te
loor de frischheid, de directheid en de exactheid van het zien. Uit hoeveel schrifturen
merkt ge nog, dat de schrijver zag, niet ex officio, maar levend en voor zijn plezier
of uit werkelijken drang.
Het toeval speelde mij in een dezer loome en droomerige zomeravonden, waarin
alle plichten hun scherpte verliezen en zich oplossen in de onbestemdheid van het
late licht, een opstel in handen van een jong meisje, het dochtertje van een
beeldhouwer uit Parijs. De leeraar van het Parijsche lyceum had aan zijn leerlingen
een vrij opstel tot taak gesteld. En het dochtertje van den beeldhouwer had zich kort
gekweten van haar taak door iets op te schrijven, dat voor haar tot het dagelijksche
leven in haar huis behoorde, iets over het atelier van haar vader. De vader heeft
menige critiek over zijn werk moeten lezen van onbekende, bekende, verachte en
geziene schrijvers over kunst. Hij kan weten hoe moeilijk het is iets met het woord
weer te geven, dat werkelijk de beeldhouwkunst aangaat. En wij, schrijvers over
kunst, weten dat maar al te goed. Hoevelen van ons zullen ontroerd en beschaamd
zich herinneren, wat verloren ging in den gang van het leven, als zij lezen wat het
kind, heel zuiver, heel precies en met een minimum aan woorden, weergeeft van
hetgeen het zien van de beeldhouwkunst van haar vader in haar heeft gewekt. En
wij vermoeden, dat de vader, niet omdat het zijn dochter was die het schreef, maar
om de herkenning van de echtheid, de zuiverheid van den klank en het exacte van
het zien, hier meer blijdschap van heeft gevoeld, dan van menig geroutineerd
schrijver over zijn kunst.
Wij drukken, zonder naam en onvertaald, het korte opstel hieronder af:
Souvent je descends dans l'atelier de mon père pour le regarder travailler. De
nombreuses sculptures s'élèvent autour de moi. Je les connais pourtant toutes mais
j'aime toujours à les revoir. Mon père est là debout devant la sellette, il modèle du
bout de ses doigts une femme dont Ie corps est moulé dans une draperie. Le voile
qui l'entoure est très léger et sa souple chevelure couvre son épaule. Doux mais
exact, le regard de mon père reporte sur cette pierre morte, la souplesse et la vie
de cette femme. Que je voudrais être à sa place! Pouvoir de mes propres mains
faire naître une oeuvre nouvelle,
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une chose où s'épanouit la grâce et la vie et pouvoir ainsi rendre immortel qui vient
de poser. Ceci est un des plus beaux travaux car il nous montre la volonté, la liberté
et la puissance que doivent avoir la main et la pensée pour exécuter une chose si
fragile.
A chaque fois que je Ie regarde une volonté invisible me pousse et je voudrais
moi aussi travailler pour arriver á la même puissance de pensée que mon père.
A.M. HAMMACHER

Ludmilla Pitoëff
Met een poovere bagage zijn de Pitoëffs tegen het eind van den oorlog in verband
met de gebeurtenissen in Rusland westwaarts gekomen. Na een korte omzwerving
zetten ze zich te Parijs en hier was het zwerven zeker niet gedaan. Maar aan deze
gastvrije, op alle zeeën open, van alle winden overwaaide reede meerden ze te
gereeder, daar ze hier de mogelijkheid vonden het anker te laten zakken zonder
met die behoefte aan innerlijke vrijheid in strijd te komen. De sinds 1919 verstreken
jaren overziende, moeten ze de gewaarwording hebben in deze stad te kampeeren
en dit tot het eind te blijven doen. Ze leven ‘op den tak’ en die gebonden
ongebondenheid - gebonden naar den geest door innerlijke discipline, voor de
maatschappij los - schept hun het klimaat, waarin ze zich zelf kunnen zijn, spelende
en het spel ordenend.
Georges en Ludmilla vullen elkander aan. In deze volheid van een bezig bestaan,
aan de schoonheid van het tooneel gewijd, werden haar vele kinderen geboren,
van wie de oudste op haar beurt in de sporen van de ouders treedt. Het is
onbescheiden noch een tegemoetkomen aan den smaak van een zeker publiek uit
een particulier leven deze bizonderheid te onthullen, welke voor het overige een
publiek geheim is. Want het is moeilijk in dit geval het particuliere van het openbare
te scheiden. Het eenige, wat hen kan vasthouden op de door hen gekozen plek is
wat in aardsche verbondenheid een zegen heet, kinderen. Dit talrijke kroost moet
hun atmospheer vervullen met een mildheid, een instinctieve warmte, die tegelijk
voorwaarde en tegenwicht is op wat haar en hem zich op hun alleen behoorende
stemmen en ‘gezichten’ doet richten.
Zoo leven ze in de wereld, die ze zich zelf schiepen en elken dag opnieuw te
voorschijn roepen, voor zich zelf, dat is voor de niet heel talrijke getrouwen, die hen
al jaren volgen, die zich door hen lieten opvoeden en bij voorbaat weten in hun
schouwburg te vinden, wat geen enkele moderne sultane, geen filmster van de
eerste grootte kan geven, omdat het levende contact ontbreekt. Ludmilla Pitoëff is
het tegendeel van een ster. Zij nadert het letterkundige kunstwerk van binnen uit of
liever, ze laat het zich voor haar ontvankelijkheid ontvouwen. Zij neemt geduldig
deze woorden in zich op en luistert naar de echo's, die ze in haar wekken. Als deze
weerklank uitblijft, als hij zwak is of valsch, als het haar onmogelijk blijkt zich met
dit personnage te vereenzelvigen wijst ze de rol af. Want dit beteekent, dat ze den
weg er heen niet vindt en dan te spelen zou in zich zelf verdwalen worden.
Zij moet kunnen op- of ondergaan in de figuur om zich zelf, als ze gestalte
geworden is, erin terug te vinden. Dit zoeken zich te transformeeren bij het zich
gelijk blijven van wat het wezen is speelt zich af aan de grens van waak en droom.
De rollen, waarin deze
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een hecht verbond gesloten hadden zijn de beste. Men herdenkt haar als Sint Joan,
als de hallucineerende ‘heldin’ uit de Zes personnages op zoek naar een auteur.
We kennen haar uit knapenrollen gelijk in Amal en De reiziger zonder bagage of,
nog een greep, uit het prachtige Mademoiselle Bourrat van Claude Anet. We
herkennen haar onmiddellijk, deze zoowel zwevende als de dingen omlijnende stem,
dien hellen toon van den waakdroom, dit bewegen, vast, want gedreven, zij het
aarzelend voor wie het van buiten af volgt, deze kleine tengere gestalte, aanminnig
zonder zoetelijkheid met de atmospheer van jonk vrouwelijke prilheid van wie in
dezen strijd van dag aan dag in het aangezicht van honderden aangezichten datgene
puurt wat haar ‘beschikbaar’ houdt en daarmee het spel voor verstarring behoedt.
Haar herscheppen is scheppen; met elk verschijnen komt het weer over, sproeit
het uit haar, deze beheerschte behoefte zich weg te schenken in een vlottende
plastiek van vorm en klank, die tegelijk van haar en niet van haar is. De moedwillige
weifeling geeft soms het somnambuleske aan haar spel alsof ze zich met argelooze
vermetelheid een koord spant, waarop ze treedt tusschen twee werelden, die van
droom en daad. Tusschen beide is conflict noch helling, want in deze atmospheer
is alles helder en doorzichtig. Ze is een levende vlam, bestemd voor de vertolking
van heiligen en martelaressen, de door een groote drift bezetenen, Deze sterke drift
bezit haar tot in de vingerspitsen en het is onmogelijk hierin niet op te branden en
te herrijzen. Dit verklaart dien drang naar het absolute, welke haar belet met een
ten-naaste-bij genoegen te nemen. Alleen de figuren, die zich zelf te buiten gaan,
die, grooter dan zich zelf, de draagsters van groote gevoelens worden, waarin het
buitenzinnelijke - noeme het mystiek wie wil - zich aan het zinnelijke huwt, komen
voor haar keuze in aanmerking. Het geeft geen pas haar te verwijten de rollen op
haar maat te snijden. Veeleer trekt zij ze tot een hoogte op, waar het middelmatige,
het effene, waar de laffe voorzichtigheid wegvalt.
Ze maakt het woord waar, dat aan hem, die geeft zal gegeven worden en dit
verbindt de ware kunstenaressen van het tooneel, dat zij, sprekende, het avond
aan avond gewende, nooit gewoon wordende wonder scheppen: van de atmospheer
om zich heen te klaren en onze gevoeligheid te verruimen. Het is een ieder
overkomen zoo intens te droomen, dat de beelden, afgrijselijk of verrukkend, zich
zoo on verdragelijk inprentten, dat men eraan zou sterven als het wakker worden
ons niet aan het leven hergaf. En zij, die een beklemmende Ophelia was, zooals
haar man ten voeten uit een verwonderlijken Hamlet schiep, is nergens banger voor
dan een ‘bonne comédienne’ te zijn of daarvoor te worden uitgemaakt. Zij
onderscheidt zich door een ingeboren gracie, dit raskenmerk, dat evenmin liegt als
het timbre van een stem of de opslag van een oog.
Natuurlijk is hiermee niet gezegd, dat alles onberispelijk is wat ze doet. Ze is
ongelijk, niet omdat ze de eene maal minder geïnspireerd speelt dan de andere,
want op den duur zijn deze verschuivingen zoo gering geworden dat men ze mag
verwaarloozen, maar omdat de eene rol haar meer speling laat het eigen wezen te
veruiterlijken in een harmonie, waar de inspanning, die eraan voorafging tot het
volkomen verwerken van den tekst en wat ervan uitgaat en ertoe terugkeert,
weggesmolten is.
Zij beseft, dat vele woorden op de planken gesproken, op den drempel blijven
van het brein zelfs bij degenen, die ze zeggen. Zoo kon zij, zelfs zij ertoe komen
zich door de bekoringen van de film te laten vangen. Het beeld van het witte scherm
vraagt niet de moeite van de gedachte en werkt rechtstreeks op de zinnen als
muziek. Voor Ludmilla Pitoëff is spelen voor de film droomen in wakenden staat,
dat is het innerlijke
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gezicht, den innerlijken klank tot leven wekken door ze te projecteeren. Gesloten in
den nauwen zengenden cirkel van de lampen, deze laaiende zonnen, schiet de
verbeelding vleugels aan. Het bewegende beeld, van geluid vergezeld, vervult u
geheel tot in de geheimste schuilhoeken. En al is het waar, dat hier de gemeenschap
met het publiek ontbreekt, in het theater brengt ze wel van de wijs, want Ludmilla
Pitoëff reageert op het gehoor, alsof dit een persoon ware, welke het soms mogelijk
is in vertrouwen te nemen, tegenover wie andere keeren de weerstand van zich zelf
moet overwonnen worden. Voor haar is de gewaarwording van in de studio totaal
van het publiek gescheiden te zijn iets verwonderlijks, eer in den zin van vreugde
dan van verwarring. Ze houdt van litteratuur, maar de film kan daarbuiten. Een
scenario behoeft niet arm te zijn, het is beknopt en rijk, als het 't wezenlijke van de
situatie distilleert. Dat is voldoende opdat de imaginatie de rest aanvulle.
Bij het studeeren voor het tooneel is het niet de tekst, die haar exalteert, maar
datgene, waarvan de woorden de uitdrukking zijn. Als dit in haar overgegaan, met
haar één geworden is komt die opgetogenheid over, vlaagt ze door haar. Hiermee
vergeleken wordt het uitdrukken zelf secundair als het afloopen van een
grammofoonplaat, ofschoon, het is gezegd, elk automatisme hierbuiten blijft. Zoo
weet ze kinema en theater scherp te scheiden, dit poëzie van woord en gedachte,
het andere die van actie en beeld. En het gemis aan continuiteit in het opbouwen
van een filmrol opent haar een mogelijkheid te meer zich daarin geheel te
absorbeeren, zoodat wat voor anderen onduldbare knechting is, voor haar een
échappée in den zin van bevrijding wordt.
Men kan in haar spel de woorden niet van de gebaren scheiden. Er is een
wisselwerking in door innerlijke wetten bepaalde vrijheid, voor welke het spel ook
in de andere beteekenis van het woord verschijnt. Want ofschoon kunst voor haar
begrip een kreet van wanhoop is, zij heeft dien getoomd en veredeld tot een aan
de aarde onttrokken zijn, zonder dat ze deze verstoot. Droom en wake, beide spelen
in en door haar over en weer een spel en met haar opkomen komt dat andere,
ondefinieerbare mee, dat achter de woorden ligt en er hun waarde aan geeft en den
avond licht maakt van wat men in den schouwburg zoekt en te zelden vindt.
H. VAN LOON

Boekbespreking
Letterkunde
Arthur van Schendel, De grauwe vogels. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
Van troubadour tot psalmist.... en in beide gedaanten een erkenning, zooals die in
ons land slechts weinigen toevalt. Betooverend was de stijl van den jongen Van
Schendel, van een fijne zinnelijkheid, die vervoerde tot extaze, welke scheen van
den geest alleen. Een wondere taal-melodie, als van den rattenvanger.... En dit
raffinement leek natuurlijk, het proza van Van Schendel stond velen toen nader dan
dat van den machtigeren, meer gemaniëreerden Couperus. Van weinig boeken in
onze taal geschreven is een tijdlang zoo groote invloed uitgegaan, zooveel litteraire
‘inspiratie’, als van dat kleine in rood gebonden deeltje: ‘Een zwerver verliefd’ en
van de nobele vertaling: ‘Minnebrieven van een Portugeesche Non’; beide
verschenen in 1904. Na jaren van betrekkelijk schaarsche productie, is Van Schendel
toen opgestaan in zijn tweede gedaante, als een vruchtbaar romanschrijver, die zijn
verhalen niet meer zingt, maar
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spreekt, met een diep ernstige, plechtige, innerlijk vermanende stem. De melodie
van zijn taal stolde tot een vast rhythme, monotoon aan de oppervlakte, zijn proza
verkreeg den zwaren gang en ook vaak het suggestieve van bijbeltaal: ‘En toen
gebeurde het dat....’ Ook waar deze woorden niet geschreven staan, lezen wij ze
tusschen de regels. Bij gedeelten nog even indringend, mist het de meesleepende
bekoring van weleer en daarmee een deel van zijn kracht. Nu is de overgang van
de lyriek naar de wijsgeerige bespiegeling ook in de romankunst niet meer dan een
normaal verschijnsel, alleen, bij Van Schendel trad de verandering van het dichterlijk
intuïtieve naar de mannelijke bezonnenheid zóó plotseling in, dat we nog altijd blijven
zoeken naar den jongen dichter dien hij eens was, en het ons soms is of een
nachtvorst streek over dien eersten bloei. Na de prachtige eerste hoofdstukken van
‘Het Fregatschip’, welke de volle ontplooiïng brachten van zijn oorspronkelijk talent,
hebben wij hem echter zelden meer teruggevonden en al behoort o.a. ‘Een
Hollandsch drama’ tot de waardigste werken, die de Nederlandsche litteratuur telt,
wij missen er iets in van den droom, die ons eenmaal het diepst aan den dichter
van Tamalone's zwerftochten verbond. Is, vragen we ons af, het erotisch element
bij den ouderen schrijver niet voldoende levend gebleven - zooals het dat bijv. bleef
bij Goethe tot in hoogsten ouderdom - om tegenwicht te bieden aan den
overheerschend wijsgeerigen geest? Arthur van Schendel zou inderdaad de groote
schrijver zijn die velen in hem zien - gemeten naar klassieken maatstaf - wanneer
Eros' adem niet te vaak aan zijn werken ontbrak. En het is ook best mogelijk, dat
in een nog latere periode van dit schrijversleven die wellicht met geweld gesmoorde
vlam weder oplaait, licht, lucht, ruimte en gloed verleent aan een oeuvre, dat wij
bewonderen, maar dat ons in zijn abstinentie bijwijlen als een graf benauwt.
Er is in den tegenwoordigen Van Schendel veel van Ibsen, zoowel wat ‘die sittliche
Forderung’ betreft, als in den bouw, die de bedoelingen van den opzet af duidelijk
stelt. In ‘De grauwe vogels’ is het de onderworpenheid van den mensch aan de
omstandigheden, toeval, noodlot, voorzienigheid al naar men het beschouwen wil,
aan alle natuurgeweld. Niet voor niets begeleidt een hevig onweer, van den dag
van zijn geboorte af de groote oogenblikken in het leven van Kaspar Valk. In dezen
tuinder van hooge beschaving is de innerlijke vroomheid belichaamd, die niets te
maken heeft met kerkgang of de woorden des gebeds, maar die het goede doet
terwille van het goede en de slagen van het lot in gelatenheid draagt, alle leed
overwinnend met het handenwerk van den dag en de liefde tot het kiemend zaad.
Er is ook vooropgezette bedoeling bij de techniek van dit verhaal, een streven:
nu juist de dramatische gebeurtenissen in het leven van Kaspar en Heiltje niet te
omschrijven, mèt de sensatie, ook de aandoening, door de feiten gewekt, te
supprimeeren, en verder te gaan als ware er weinig of niets geschied. In een naar
sensatie hijgenden tijd kan men daar veel voor voelen, maar aan den anderen kant
niet ontkennen, dat het systeem zich wreekt. Het wordt zoodoende een opsomming
van rampen, te vele binnen het bestek van een ééndeeligen roman. Waarmee niet
gezegd wil worden, dat zich in het leven van sommige menschen, die inderdaad
door het leed ‘bezocht’ worden, zulke opeenstapelingen niet vóórdoen, het is van
zuiver litterair standpunt dat deze naakte feiten vermoeien, omdat de lezer in de
smartelijke omstandigheid te sober wordt ingeleid en de schrijver hem geen kans
geeft er iets van te ‘ondergaan’. Het gaat Van Schendel om wat anders. Maar ons
zal het altijd in de eerste plaats om het natuurlijk menschelijke gaan. Daar willen
we in deelen. En wanneer wij dit niet kunnen, of niet
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‘mogen’, blijven de romanfiguren niet voor ons leven. Niet alleen de bijfiguren, ook
de hoofdpersonen in dit boek blijven ons te ver en te vreemd, hun
wederwaardigheden hebben ten slotte te weinig aan onze verbeelding geappelleerd.
Wat niet wegneemt, dat men een eersten-rangs schrijver moet zijn om in zoo
onopzichtige, stugge woorden - warsheid van vertoon, dat bovendien zeer wel bij
deze menschen past - zulk een levensgang te kunnen geven, laat het dan zijn dat
het dogma er sterker in leeft dan de spontane gevoelens, en menigmaal met één
enkele aanduiding een volledig beeld op te roepen. ‘Hij stond op omdat er nog viel
op te ruimen, zij deed haar schort aan en hielp.’ Ziehier het eenvoudige, goede
huwelijk van Kaspar en Heiltje Valk in één zin verantwoord. Overtuigend, en op die
plaats in het boek - man en vrouw hebben juist samen ‘gepraat’ - van een treffende,
moeilijk te omschrijven voornaamheid.
En met meesterschap is in dezen roman ook de figuur van den half-blinden broeder
Thomas opgebouwd, de eigenlijke grauwe vogel, die al het onheil over het gezin
brengt, omdat in Kaspar het schuldbesef tegenover dezen invalide, wiens ongeluk
hij, die in zijn jeugd het noodlottig geweerschot loste, zich te wijten heeft, van huis
uit onoverwinnelijk is, en de boete - hij weet het - van eeuwigen duur. Het langzaam
voortschrijdend proces van Thomas' in krankzinnigheid eindigende abnormaliteit
laat zich op den voet volgen, en hier ook grijpt de angst den lezer naar de keel voor
wat er elk oogenblik onder zulke gevaarlijke omstandigheden in dit goede huis
gebeuren kan.
Tot de waanzinnig wrekende bijl de brave Heiltje neerslaat....
TOP NAEFF

H. de Bruin, Man en Macht. Elckerlijk-boekjes, Bosch en Keuning N.V.,
Baarn.
Op den omslag van dit dunne boekje, op een veld van kobalt-blauw, vinden we het
ongeveer levensgroot portret van een jongen man, een ‘kop’, de oogopslag fier
uitdagend, neus krachtig geplant, mond en kin vastberaden. Dwars over het
voorhoofd loopt een strook witte letters, op de wijze der lichtreclames, die de woorden
vormt: ‘Man en Macht’, en in den rechterbenedenhoek staat, wat kleiner, de naam
van den schrijver gedrukt: h. de bruin, zonder hoofdletters. In filmtaal heet dit
fotografisch procédé als ik het wel heb: close up. Nochtans maakt deze jonge man
niet den indruk van een filmheld. Meer van den man, die vóór aan den stoet het
vaandel draagt door een stille en vredelievende straat. Suggestief is het zéér. Overal
waar de belangstellende lezer het boekje een oogenblik uit de hand legt, beheerscht
dit ‘sprekend’ gelaat de ruimte, en ik zou me kunnen voorstellen dat lezeressen, die
de slechte gewoonte hebben in bed te lezen, er zich lichtelijk door gegeneerd
gevoelden onder alle omstandigheden rekening te moeten houden met dezen heer.
Wie is hij? Is het de beeltenis van de hoofdpersoon uit het eerste verhaal, Willem
Wouter Wezelman? Nauwelijks te gelooven, dat die goede, aan Pieter Stastok
verwante figuur dit indrukwekkend uiterlijk zou bezitten. Is 't het portret van den
schrijver zelf, H. de Bruin? Ook dit willen wij niet hopen, de uitgevers zouden een
jong auteur al een bijzonder slechten dienst bewijzen met een dergelijke
uitmonstering van zijn werk, die den lezer niet anders dan met vooringenomenheid
en tegenzin kan vervullen ten opzichte van den inhoud. Ik ken den heer de Bruin
niet, en moet de vraag dus in het midden laten, maar wel bekroop mij ook bij het
lezen van dit boekje eenige twijfel, omdat zoomin als de buitenkant, de binnenzijde
van aanstellerijen is vrij te pleiten.
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Al dadelijk de eerste zin, zoevend van de alliteratie: ‘Willem Wouter Wezelman werd
met ziekte bezocht in de Meimaand van zijn vijfendertigste levensjaar.’ Hij heeft,
als we het goed begrijpen, angina, nogal erg, en hij telt het ook niet licht! ‘Hij
berekende de fazen waarlangs zijn moed moest stijgen om onwrikbaar te worden.’
‘Een weinig nederliggen, twee etmalen; dan, na de kleine verheffing van het bloed,
ebt het leven terug achter de brandingslijn.’ Reconvalescent, spreekt Willem Wouter
ook een woordje Fransch: ‘Reculerpour mieux sauter.’ En terwijl hij dit ‘refereerde’,
‘stichtte hij een vlam achter de holte van zijn hand en stak er grif een sigaret in.’
Daargelaten dat men met een zieke keel beter doet te gorgelen dan sigaretten te
rooken, kunnen we deze gezwollen taal in verhouding tot het eenvoudig geval niet
anders dan dwaas noemen. De sprong, waarvoor hij reculeerde, blijkt ook geen
salto mortale. Willem Wezelman gaat een reisje maken naar Zwitserland; niet met
den Rücksack, maar veilig aan de hand van Cook of Lindeman en met een keurig
koffertje, gemerkt W.W.W. Hij plukt de Edelweisz slechts van de pensiontafels en
komt zonder eenig kleerscheuren weer bij moeder thuis.
Maar op welke dwaalwegen geraakte de schrijver, toen hij deze primitieve Odyssee
bezong in woorden en beelden schier onleesbaar van ‘oorspronkelijkheid’ en
‘interessantheid’, terwijl hij het verhaal - ook daarop geeft het ons, trots alle
onbeholpenheden, hoop - waarschijnlijk veel eenvoudiger en natuurlijker had kunnen
vertellen. Een onderwerp is nooit te eenvoudig, en men kan het altijd op twee
manieren verantwoorden: trouwhartig d.w.z. op het niveau van de beschreven
persoon of personen, of, bezien van een plan daarboven: ironisch. De schrijver
heeft het blijkbaar zelf niet geweten. Nu en dan licht er een schijntje van humor door
dit uitvoerig relaas van een bangelijken burgerman, moederszoontje tot op zijn
vijfendertigste jaar, die alles wat hemzelf betreft, het ‘banale’ zoowel als het
‘verhevene’, geweldig gewichtig vindt; maar veel meer toch heeft de schrijver zich
met hem vereenzelvigd en zijn reisje naar het hooggebergte (‘waar de mensch zich
klein voelt’) als een ernstige zaak, een eerste ontwaken, een omkeer in het leven
van zijn held beschouwd. Wat in dit verband dan ook uitmunt, dat zijn de brieven,
die Willem Wezelman aan de familie thuis schrijft. Hier laat de schrijver alle litteraire
bombast varen en de woorden opwellen uit de zuiverheid van een onbevangen ziel:
‘Het is ook niet gemakkelijk alles op het papier te krijgen, ik vertel het liever allemaal.’
En dan maakt hij nu en dan ook ongezocht aardige opmerkingen: ‘....overal lichtjes
op de bergen, typisch dat je niet weet waar de sterren beginnen soms.’
Een schrijver, die vooral veel af te leer en heeft.
TOP NAEFF

Olaf de Laudell, Spiegel aan de Wand. Rotterdam, W.L. en J. Brusse,
1938.
Er is zooveel gejammerd over de huisbakkenheid van onze hollandsche litteratuur,
maar we kunnen tegenwoordig heusch niet beweren, dat onze romans ‘saai’ zijn!
Er zijn er die de meest exotische onderwerpen tot motief hebben én - goed zijn. Er
zijn er die dicht bij huis blijven, ja, tot in de huiskamer en het niet zijn. Maar eigenlijk
doet het er allemaal niets toe, regels bestaan er niet voor - het eenig belangrijke zal
wel altijd blijven: de geest van den schrijver zèlf. Zooals het is met de schilderkunst.
De sobere weergave van een simpel voorwerp kan ons een wereld openbaren, een
grootsch-opgezette conceptie kan ons koud laten.
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Wel is het mogelijk dat een middelmatig auteur door zijn belangrijk onderwerp een
aantrekkelijk en belangwekkend boek maakt en in onze lof ligt dan ook besloten:
de waardeering die we hebben voor de kennis welke de auteur toonde, b.v. ten
aanzien van een vreemd land, een sociale toestand, een misstand, een politieke
verwikkeling. Misschien is voor den modernen lezer zoo'n boek belangrijker dan
een even middelmatig boek over de huiskamer. Maar in laatste instantie zijn het
toch andere factoren, die een boek maken tot een waarachtig, levend geheel en
wel: inspiratie, schouwend vermogen, menschenkennis, rhythme en stijl.
Deze overpeinzing naar aanleiding van ‘Spiegeltje aan den Wand’. Het onderwerp
is niet alledaagsch, ik ben het ten minste nog niet tegen gekomen! Het speelt in een
groot schoonheidsinstituut. Men beleeft, men ziet er véél. Intrigues, tragedies,
verwikkelingen. Maar het stijgt toch nergens uit boven het peil van
society-sightseeing. De schrijver zal wel bezield zijn geweest met de begeerte om
veel materiaal aan moderne menschen te ‘belichten’. Maar wat houden wij er van
over? Een kijkspelletje, een vuurwerkje, waarvan wij al te spoedig het hoopje grauwe
asch ontwaren.
Het uitgangspunt van dezen roman is wel aanvaardbaar. Als men in een inrichting
als deze vrouwen ziet zitten, elk onder de handen eener schoonheidsspecialiste de oude, de jonge, de leelijke, de schoone vrouwen, dan komt de vraag in ons op:
wat schuilt achter al deze maskers? Welke droomen, wenschen, gedachten - in 't
kort: welk lot? Men zou zoo'n forum wel degelijk kunnen aanvatten als uitgangspunt
van een breede schilderij. Maar daar behoort een meesterhand toe! Het moet tot
een geheel opgebouwd worden, de figuren moeten doorgrond zijn.
De Laudell is er niet in geslaagd. De ontmoetingen, de scènes in den salon zelf
zijn dikwijls onwaarschijnlijk. Te veel opzettelijkheid. Er zijn wel enkele goede scènes
te noemen, ook een aardige couleur locale. Er is niet zonder kennis van zaken
gewerkt, hoewel die kennis toch aan den buitenkant lijkt te zitten. We zijn aan het
eind wat moe van zijn chronique scandaleuse. En komen er nooit normale vrouwen
in zoo'n schoonheidsinstituut?
JO DE WIT

T. Volker, Gedichten. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, N.V. 1937.
De bundel gedichten van T. Volker is een typisch voorbeeld van ongedisciplineerd
dichterschap. Poëtische potentie is in menig vers ongetwijfeld aanwezig, doch het
onder tucht stellen van deze potentie ontbreekt. Het rijm moet hand- en span-diensten
verrichten, maar is niet opgenomen in de dichterlijke vorm-geving zelf. Het is de
stok, die den dichter over de sloot moet helpen, wanneer hij van den weg is afgeraakt.
Deze eigenaardige functie van het rijm beduidt op zich zelf geenszins dichterlijke
‘zwakheid’. Zij is óf een symptoom van vermoeidheid (bij een debuut als het
onderhavige valt hieraan kwalijk te denken!) óf van gebrek aan zelfkritiek (tot dit
laatste zullen wij in casu wel moeten besluiten).
Ziehier een voorbeeld uit ‘Nocturne’ (blz. 24). De plaats, waar de dichter het rijm
als ‘stok’ gebruikt, hebben wij gespatieerd:
‘Een nymf en een sater
Van steen, in een vijver,
spoten met ijver
sprankelend water.’
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Een ander voorbeeld uit ‘Alpenjager’ (blz. 41):
‘De kudde komt, de kudde keert,
donkerder wordt de hemel al;
een stem stijgt aarzelend, a l s b e k e e r d
tot stilte, die opstaat als een wal.’

Het is duidelijk, dat de dichter hier - en elders op gelijksoortige plaatsen - zijn
inspiratie niet voldoende onder tucht heeft gesteld.
Hielden dergelijke gedichten niet anders dan nietszeggende ‘gemeenplaatsen’
in, dan zou men geneigd zijn aan een onvoldoende dosis inspiratieve kracht te
denken, doch dat is bij dezen dichter juist geenszins het geval. En tenslotte is hij
geen Slauerhoff, die zich ten opzichte van het rijm - overigens meestal zeker uit
gansch andere motieven! - nog wel eens eenige nonchalance veroorloven kon.
Moge de dichter Volker op dit punt zich gestrengelijk herzien; zijn werk, dat rijk
aan poëtisch ‘erts’ is, zal er slechts door winnen kunnen.
ROEL HOUWINK

Ernest van der Hallen, De Aarde roept. Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zoon, z.j.
Fraai gecomponeerd is deze roman niet en toch bezit dit boek iets heel aantrekkelijks.
De titel zou misschien vermoeden doen, dat wij hier met een Blubo-exportartikel te
maken hadden, doch dat is niet het geval. Voor een Vlaamsch boek is het zelfs in
zijn natuurverheerlijking opvallend geserreerd. Wij laten ten bewijze een kort fragment
volgen: ‘....Is dat de lente die over de wereld komt? Is dat God die over de aarde
wandelt? Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar deze nacht is zóó, dat ge nog uren
lang te luisteren zit naar het wonder van het leven, naar de lente en naar de stilte.
En naar uw eigen hart. Goeden avond - goeden avond - het is wonder hoe zacht
dit klinkt: goeden avond, allen die daarbuiten zijt: werklooze mannen, bezorgde
moeders, slapende kinders, daklooze zwervers langs de baan, allen, allen....’
Het is jammer, dat de schrijver de figuur van Horatius niet beter in de structuur
van zijn roman heeft weten in te passen: wij hadden dan een gaaf en hecht kunstwerk
kunnen begroeten. Dat is thans helaas niet mogelijk. Toch verheugen wij ons hartelijk
over de verschijning van dit boek, dat nu eens niet in een uitzichtlooze mineur eindigt
en evenmin in een klakkelooze majeur, doch dat de waarde van het persoonlijk offer
en de katharsis, die daarmee ten nauwste verbonden is, tot de kern van zijn werk
heeft gemaakt.
Deze schrijver heeft thans negen boeken op zijn naam staan. Het lijkt ons een
vergissing, dat, voorzoover ons bekend is, geen enkele tot Noord-Nederland
doorgedrongen is.
ROEL HOUWINK

A.J.D. van Oosten, Rutschbaan. Amsterdam, N.V. De Spieghel, z.j.
Van Oosten, die bewezen heeft geen onverdienstelijk dichter te zijn, heeft als prozaïst
zijn vorm nog niet gevonden. Deze kleine roman althans kan weinig anders dan
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een mislukking worden genoemd. Maar er is één troost: uit zijn mislukkingen leert
men het meest. Hopen wij dan, dat Van Oosten leer en wíl!
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Feitelijk is dit verhaal een vrij irritant gecoquetteer met ‘moderne’ gegevens, die
echter ‘aanzetten’ blijven, maar nergens tot een reëele uitwerking worden gebracht.
ROEL HOUWINK

Blanka Gyselen, Door roode vuur. Kortrijk, Uitgeverij ‘Steenlandt’, z.j.
Wij kunnen, helaas, van dezen dichtbundel weinig anders melden dan dat zijn
uiterlijke verzorging niets te wenschen overlaat. Voor het overige moeten wij volstaan
met de verklaring, dat wij niet begrijpen kunnen wat en wie Blanka Gyselen moet
hebben geïnspireerd tot het doen drukken van deze ‘poëzie’. Een klein staaltje - u
mocht eens meenen, dat wij maar wat zeggen - willen wij u niet onthouden.
Die sluipend kruipt in mijn doorhuiverd merg
- van Mammen angst mijn kranke kracht ontpeesd die wreed bespeelt mijn reeds bevreesden geest
- van duizend duizelbeelden uw geterg Gij nijpt mij klein als een bedreigde dwerg,
verloren spokend door begeer-tempeest
- het ééne ontweken, steeds herrezen beest
gereed voor d'onbestegen tooverberg....

Laten wij elkander de rest schenken van dit gedicht, dat in zijn ‘klinkende’
woordstuwing slechts machteloosheid verraadt.
ROEL HOUWINK

Helma Wolf-Catz, Opkomst, Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V.,
1937.
Mevrouw Wolf-Catz heeft onmiskenbare kwaliteiten als vertelster, doch deze roman
van drie generaties gaat wel wat boven haar krachten. Jacob Katowitzer, de
onwettige zoon van een Poolsch emigrant en een Hollandsch boerenmeisje, die
zich van klein koopman tot machtig industrieel opwerkt, is zuiver gezien en ten
voeten uit geteekend. De figuren zijner kinderen en kleinkinderen echter vervagen.
De roman van drie generaties is tegenwoordig zeer in zwang. En veel jonge
auteurs zijn niet tevreden, voor zij aan een mode meegedaan hebben. Jammer
genoeg, want de resultaten zijn veelal poover. In de laatste kwarteeuw verschenen
in binnen- en buitenland zooveel meesterlijk geschreven familieromans, dat het
moeilijk is, in dit genre boven het middelmatige uit te stijgen. Maar onze eenige grief
tegen mevrouw Wolf-Catz is niet, dat zij een te zware taak op zich heeft genomen.
Veel erger is haar gemis aan taalgevoel. Hoogstens kan men van haar boek zeggen,
dat het een warmen, kleurigen verhaaltrant bezit; van stijl is nimmer sprake. Haar
volzinnen zijn bijna altijd even onlogisch als deze: ‘Je moeder is een Joodse vrouw,
je beide grootvaders waren het.’ Voor den aandachtigen lezer een voortdurende
bron van ergernis. Waarom getroosten de menschen die schrijven willen zich niet
de moeite, eerst de taal, die hun instrument moet zijn, te leeren gebruiken? Talent
alleen is niet voldoende. Een muzikaal genie moet toch ook hard werken om de
eenmaal onontbeerlijke techniek te verkrijgen en te behouden.
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Mevrouw Wolf-Catz zal nog heel wat moeten leeren, en niet meer zoo gauw
voldaan over haar eigen prestaties moeten zijn, vóór zij een gaaf kunstwerk zal
kunnen scheppen.
J.R.
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Willem Hessels, Het Randgebied. Uitgevers-Mij. Holland, Amsterdam,
1937.
De verzen van Willem Hessels kenmerken zich over het algemeen door een fijnen
toon, een voorname gevoeligheid, die nimmer tot het sentimenteele overslaat. Maar
ook treffen we in dit werk te zelden die concentratie aan, die voorwaarde is voor
werkelijk goede poëzie. Hessels springt soms met het metrum wat slordig om,
hetgeen temeer opvalt omdat dit niet wordt gecompenseerd door een sterk rhythme
(zooals Verwey het kort en meesterlijk heeft geformuleerd: metrum is niets, rhythme
is alles). Losheid kan charmant zijn, doch hiervoor is het talent van Hessels net niet
zwierig genoeg. Ernst lijkt tenslotte toch zijn fort te zijn.
Een der sprekendste voorbeelden van zijn tekort aan zorgvuldigheid is het sonnet,
getiteld ‘Hulshorst’, in de afdeeling ‘Hollandse Gezichten’. Waarom, als hij dan toch
een sonnet schrijft, dezen prachtvorm niet met meer eerbied behandeld? Zoo'n
defecte regel als de 2e, waarvan letterlijk geen woord op zijn plaats staat, met
bovendien een ‘verkeerd’ rijmwoord (hetgeen een dichter van de kwaliteiten van
Hessels, die toch niet de eerste de beste is, in een handomdraaien had kunnen
verbeteren) is in dit vers volkomen onverantwoord. Wellicht een bewuste (of
onbewuste?) concessie aan den praatstijl?
Het beste lijken ons de korte verzen in dezen bundel, waarin Hessels zich een
zekeren dwang heeft opgelegd, die aan de expressie ten goede komt. Een voorbeeld:
‘Ga tot de mieren’:
Over het bospad heengebogen, zagen
wij mieren wriemelen door het naaldenzand.
Een had zijn kaken in een vlieg geslagen,
een ander maakte een weke rups van kant.
Heldere lucht scheen door de eikeblaren
en tussen gras schemerde ereprijs.
De schepping is vol donkere gevaren;
maar door de mieren werden wij niet wijs.

Verder ook ‘Terzinen’, een van zijn allerbeste gedichten. Tenslotte zij nog een vers
gesignaleerd (voor een Protestantsch dichter een merkwaardige uiting!), nl. het
eerste uit de afdeeling ‘Van de duisternis der schepping’ met den inzet:
O Schepper die in koelen bloede schiep
den hamerhaai en alle diepzeedieren,
de zaagvis en de slijmerige wieren,
bloedzuiger, pestbacillen en poliep....

Uit dergelijke gedichten blijkt duidelijk genoeg, dat deze dichter een talent bezit van
een zoodanig gehalte, dat het hem de verplichting oplegt het zich niet gemakkelijk
te maken. Er staan in dezen bundel nog te weinig gedichten, waarbij wij den indruk
krijgen, dat terwille van die gedichten er vele andere verzwegen zijn.
JOHAN DE MOLENAAR
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AUBREY BEARDSLEY, SIEGFRIED
APRIL 1893

- GETEEKEND VOOR HET EERSTE NUMMER VAN ‘THE STUDIO’ -
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Aubrey Vincent Beardsley (1872-1898)
Door D.A. de Graaf
MEN zou Beardsley een medium kunnen noemen, een geleider van krachten die
hij zich zelf niet bewust is; in zijn kunst openbaart zich de Sylvesteravond der 19e
eeuw. Wanneer men niets van dezen Engelschen teekenaar afwist, zou men zijn
werk als het getuigenis van een oud man geneigd zijn te qualificeeren. Wij denken
ons iemand in die zijn geheele leven binnen de vier muren van een verlaten slot
geleefd heeft en kort voor zijn dood nog de voorstellingen die hij zich van het ver
gewoel der wereld gevormd heeft, in beelden weergeeft. Pen en inkt, kaarslicht, de
kleuren zwart en wit: zie hier de elementen waarin hij zich thuis voelt. Ook had een
serie vertellingen op deze wijze tot stand kunnen komen, doch aan teekeningen
werd de voorkeur gegeven, omdat de tijd die nog restte kort was en aldus de vele
gedachten snel een uitweg konden vinden.
De werkelijkheid is anders. Wij hebben hier te doen met een heel jongen man,
die volstrekt niet afgezonderd leeft, maar juist bij voorkeur te midden der menschen
vertoeft, die de grootste drukte niet vermijdt en daar pas volkomen in zijn element
is. Niet alleen dat hij jong is; hij voelt zich ook jong, getuige de wijze waarop hij zich
onder zijn vrienden beweegt, zijn vele brieven die hij als ‘Télémaque’ onderteekent.
Beardsley vertegenwoordigt de echte jeugd zooals deze maar door weinigen beleefd
wordt en zijn kunst toont ons hoe een knaap het leven ziet. Om de tegenspraak met
bovenstaande indrukken op te heffen ben ik begonnen met te spreken van een
medium. Deze jongen teekent voor zijn plezier, met een intens genot en toch getuigt
hij van een oude, gedesillusioneerde wereld. Dit geeft aan Beardsley's teekeningen
iets tweeslachtigs; zij geven nooit denzelfden indruk: deze is afwisselend licht en
donker - het wit en zwart waarin Beardsley zich uitdrukt. Toch is er een overeenkomst
met het beeld van den ouden man te noemen: deze kunstenaar weet dat hem nog
slechts een korte tijd gegund is om zich tot zijn medemenschen uit te spreken. Maar
ook met deze bewering moet men voorzichtig zijn, want nog tot vrij kort voor zijn
dood keert de hoop weer dat de hardnekkige kwaal, die zijn leven sloopt, overwonnen
zal worden.
Vele tegenstrijdigheden dus. Ik wil er nog een noemen. Men heeft vaak gezegd
dat Beardsley's kunst zich afwendt van de natuur, ja aan haar vijandig is, gelijk dat
met een Wilde, een Baudelaire het geval was. Maar er zijn gedeelten in zijn oeuvre
die ons de natuur heel nabij brengen, men zou bijna zeggen tot in onze eigen kamer.
Zoo ziet ook een kind de natuur dat er niet op uit behoeft te trekken om deze te
gaan ontdekken. Een enkel
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voorbeeld moge dit nader illustreeren. In een teekening die geïnspireerd werd door
Chopins derde ballade wordt de achtergrond door een gordijn gevormd dat bij nader
inzicht een bosch blijkt te zijn; de kunstenaar heeft de natuur niet opgezocht, maar
deze is tot hem gekomen als de muze van zijn werkkamer. Een ander voorbeeld,
ditmaal in proza, het weinige proza waarvan Beardsley zich bediend heeft, in de
onvoltooide novelle ‘Under the Hill’:
‘It was taper-time; when the tired earth puts on its cloak of mists and
shadows, when the enchanted woods are stirred with light footfalls and
slender voices of the fairies, when all the air is full of delicate influences,
and even the beaux, seated at their dressing-tables, dream a little....
Ook daarom herinnert Beardsley ons aan een kind doordat hij voortdurend vraagt
en op zijn vragen een positief antwoord verlangt en wanneer dit uitblijft, eindigt met
het zelf te geven. Zoo hoort hij bij voorbeeld van Venus spreken en vraagt nu wie
dat is. En het antwoord geeft hij in een portret van een gewone vrouw die iedereen
kan tegen komen, volstrekt niet d e vrouw of het beeld der schoonheid. Het kind
geeft een positief antwoord en schrijft er voor de duidelijkheid nog het woord ‘Venus’
bij. Maar anderzijds zou deze teekening even goed gemaakt kunnen zijn door iemand
die zich geen illusies meer over de schoonheid of d e vrouw veroorlooft. In de
bovengenoemde novelle gaat de schrijver zoo ver dat hij van de mythologische
Helena zelfs met nauwkeurigheid de lengtematen aangeeft en hij beroemt zich er
op een veel beter gelijkend portret dan het Vaticaan, het Louvre of het Britsch
Museum bezitten, gemaakt te hebben. In dit verband zou ik Jules Laforgue kunnen
noemen die eveneens gedetailleerde portretten van legendarische figuren geeft.
Echter is naar mijn meening bij den Franschman het proces bewuster, die zich maar
al te zeer in den greep der ‘fin de siècle’ weet. Ik noemde Beardsley een medium;
ook de meergenoemde novelle ‘Under the Hill’ is er een voorbeeld van. De
geschiedenis van Tannhäuser en de Venusberg werd hier geparodieerd en toch
schreef Beardsley deze vertelling gedeeltelijk tijdens Wagner-uitvoeringen die hem
zichtbaar onder den indruk brachten. De jongeling is verrukt - het kind der ‘fin de
siècle’ gevoelt slechts spot.
Er hangt een geheimzinnig waas om deze kunst en deze geheimzinnigheid wordt
niet verminderd door het feit dat van Beardsley's leven zooveel bijzonderheden
bekend zijn en dat verschillende van zijn tijdgenooten nog in leven zijn. Gaat men
de gebeurtenissen van dit korte, nog geen 26 jaar omvattende leven na, dan schijnt
het bijna toeval dat daarin een teekengenie tot ontwikkeling kwam. Even goed
immers had Beardsley een groot musicus of litterator kunnen worden. Over deze
laatste gave sprak ik reeds; wat de muziek betreft, op 11-jarigen leeftijd trad hij als
muzikaal wonderkind op.
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Op dit gebied bleef hij zich steeds een autoriteit gevoelen, hetgeen in mindere mate
ook met de litteratuur het geval was en veel zekerder was zijn oordeel over boeken
en muziek dan over schilderkunst. Maar nu wij dan alleen de producten van die
eene gave over hebben is daar veel muziek en litteratuur in terug te vinden.

AUBREY BEARDSLEY, ZELFPORTRET, CARICATUUR,

1892 - BRITISH MUSEUM, LONDEN

Bij zulk een korte kunstenaarsloopbaan valt het moeilijk van een ontwikkelingsgang
te spreken en vooral dit geval stelt ons voor vele raadselen. Wanneer men de vroege
en de latere illustratie bij ‘La Dame aux Camélias’ vergelijkt, kan men niet zeggen
dat het werk van den 25-jarige rijper is dan dat van den 18-jarige. Wel kan men zich
verbazen over de veelzijdigheid der fantasie die op zoo gansch verschillende wijze
1)
een zelfde gegeven kan interpreteeren. Het zelfportret dat Beardsley op 20-jarigen
leeftijd maakte, toont ons iemand die aan het einde zijner ontwikkeling staat en niet
lang meer te leven heeft en 2 jaar later maakt de teekenaar een caricatuur van
zichzelf met een blik vol jongensachtige onbeschaamdheid en schijnbaar
2)
springlevend. In ‘The Childhood of Jeanne d'Arc’ bereikt de teekenaar een
volmaakte eenvoud, die hij 3 jaar later in de illustraties van de ‘Morte Darthur’ weer
verloren schijnt te hebben. Men zou kunnen zeggen dat Beardsley's kunst zich
beurtelings in vele verschillende richtingen bewoog en telkens een nieuw hoogtepunt
bereikte. Zoo blijven begin en eindstadia elkander afwisselen en kan men zich
gemakkelijk in de dateering der werken vergissen.

1)
2)

Onder de illustraties (XLV) is een derde, wederom gansch andere vertolking van hetzelfde
onderwerp opgenomen, welke de ondertitel draagt van ‘Girl at her toilet’.
‘Fancy portrait of the artist in bed’ met het bijschrift: ‘Par les dieux jumeaux, tous les monstres
ne sont pas en Afrique’.
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Toch zou ik te ver gaan wanneer ik bij Beardsley in het geheel niet van ontwikkeling
zou willen spreken.
Tegenover de neiging om algemeene typen te individualiseeren staat bij deze
teekenaar de behoefte om in bepaalde persoonlijkheden het abstractalgemeene,
ja het legendarische te zien. Vergelijkt men b.v. de serie afbeeldingen van de groote
Fransche tooneelspeelster Réjane met zijn Venusinterpretaties, dan schijnen de
rollen welhaast omgekeerd. Men zou geneigd zijn te zeggen dat Venus Beardsley's
tijdgenoote was en Réjane uit een fantastisch ver verleden scheen opgeroepen.
Ik sprak ten opzichte van Beardsley's kunst van een Sylvesteravond der 19e
eeuw; ik had ook van de laatste dagen van het individualisme kunnen spreken dat
door de Pierrot-figuur verpersoonlijkt wordt. Het is ook hier weer de tweeledige
indruk dien Beardsley's vele Pierrot-figuren bij ons vestigen: het ironische zelfportret
van den jongensachtigen artist en tegelijk het symbool van den ondergang van het
individueeleinde kunst. Het treffendst komt dit tot uiting in de teekening ‘The Death
of Pierrot’, waarin voor den beschouwer het einde van den kunstenaar en van een
gansche geestesrichting schijnen samen te vallen. Toch zal Beardsley hier slechts
aan zijn eigen einde gedacht hebben....
De kunstenaarsloopbaan van Aubrey Beardsley verliep welhaast zonder
tegenslagen, een feit dat men, gezien deze zoo onconventioneele kunst, niet licht
voor mogelijk zou gehouden hebben. Het succes begint al vroeg; afgezien van het
bovengenoemde glansrijk optreden als pianist - in 1883 - zijn daar de vroege
publicaties in schoolbladen - waaronder een serie geparodieerde scenes uit de
Aeneïs - en het veelvuldig optreden in tooneelvoorstellingen, waarvan in de groote
dagbladen reeds gewag gemaakt werd. Niet alleen de schoolautoriteiten staan
sympathiek tegenover de gaven van den jeugdigen Beardsley, ook thuis zijn het
zijn moeder en zijn zuster Mabel, de latere tooneelspeelster, die geheel in zijn werk
opgaan. De laatstgenoemde was hem tot in de laatste oogenblikken van zijn leven
een groote steun. Na de schooltijd volgen eenige kleurlooze jaren in dienst van een
architectenbureau en vervolgens van een brand- en levensverzekeringsmaatschappij.
Slechte gezondheid was oorzaak dat hij zich zoo goed als niet aan de teekenkunst
kon wijden. Maar wanneer de krachten weer eenigszins zijn teruggekeerd, gaat de
weg van den kunstenaar bijna voortdurend in stijgende lijn. Aan begunstigers
ontbreekt het niet; hiertoe behoort o.a. de toen op het toppunt van zijn roem staande
Burne Jones, wien Beardsley in den zomer van 1891 een bezoek bracht. Burne
Jones vertegenwoordigt een phase in Beardsley's kunst die niet tot de belangrijkste
behoort maar daarom toch niet over het hoofd mag worden gezien. Vele zijn de
1)
invloeden geweest waaronder Beardsley gewerkt heeft en het zijn meest die werken
van hem die

1)

Omgekeerd heeft Beardsley ook vele kunstenaars beïnvloed, waarvan te onzent Karet de
Nerée tot Babberich een merkwaardig voorbeeld vormt.
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AUBREY BEARDSLEY, ‘THE WAGNERITES’, VOOR HET EERST GEPUBLICEERD IN ‘THE YELLOW BOOK’,
1894 - VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDEN
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AUBREY BEARDSLEY, PORTRET VAN MRS. PATRICK CAMPBELL, VOOR HET EERST GEPUBLICEERD
IN ‘THE YELLOW BOOK’, APRIL 1894, VROEGER IN HET BEZIT VAN OSCAR WILDE, THANS: NATIONAL
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buiten allen invloed staan, welke ons het meest aangrijpen. Maar zonder al die
invloedssferen zou zijn kunst zich wellicht vervluchtigd hebben en vroegtijdig
geëindigd zijn. Burne Jones heeft zijn genie onder een zekere tucht gesteld met de
raadgeving een teekenschool te bezoeken (Professor Brown's avondschool te
Westminster). Ook hier, evenals dit tegenover Wagner het geval geweest was,
mengde zich het enthousiasme over den Prae-Rafaeliet met eenigen spot; zoo zie
ik in ‘The Mysterious Rose Garden’ onder meer een parodie op ‘Pan and Psyche’
van Burne Jones. Trouwens deze teekening kwam 3 jaar na de ontmoeting met den
40 jaar ouderen schilder tot stand, in den tijd van de kortstondige medewerking aan
‘The Yellow Book’. Drie jaar beteekenen veel in een zoo vroeg afgebroken
kunstenaarsleven. Had het jaar 1892 nog hoofdzakelijk in het teeken gestaan van
Burne Jones, het volgend jaar begint de invloed heel langzaam af te nemen; 1893
beteekent tevens het eigenlijke debuut van Beardsley als illustrator. Een groote
dienst werd hem bewezen door den ouderen tijdgenoot Joseph Pennell, die in het
Aprilnummer van het zoo juist opgericht tijdschrift ‘The Studio’ een zeer waardeerend
artikel aan den jongen teekenaar wijdde. Van de vele illustraties die dit artikel
verluchten is er een waarin de invloed van Burne Jones ontbreekt, ‘The Birthday of
Madame Cigale’, in verband waarmee men de toen in West Europa zoo populaire
Japansche kunst genoemd heeft. Er is een satyrisch element in deze teekening en
daarnaast de neiging om in het moderne alledaagsche leven het sprookje te zoeken.
In hetzelfde jaar valt ook de medewerking aan ‘The Pall Mall Budget’; het ging
hierbij vooral om het in beeld brengen van actualiteiten. Het tijdschrift bevat een
kranigen kop van den ouden Verdi en een geestige Zolacaricatuur getiteld ‘The
disappointment of Emile Zola’ en een monumentale uitbeelding in wit en zwart van
een tooneelspeelster, maar over het algemeen dragen deze bijdragen een te
oppervlakkig karakter dan dat men hier den eigenlijken Beardsley in terugvindt.
Toch geeft het beschouwen van deze vluchtige krabbels soms een welkome afleiding
na de geweldige spanning waarin Beardsley's werk den bewonderaar gevangen
houdt. Het woord spanning is trouwens ook op de wijze waarop Beardsley's
belangrijkste werken tot stand kwamen, toepasselijk. Er is bij hem geen sprake van
voorstudies, van zoeken en tasten naar den juisten vorm, naar de eenig goede lijn;
er is slechts één vel papier waarop allengs in vele reeksen strepen over elkander
het uiteindelijk resultaat tot stand komt, zonder een oogenblik van aarzeling. Voordat
de kunstenaar de pen op papier zet, is in zijn geest reeds het heele scheppingswerk
met al zijn aarzelingen en weifelingen volbracht. Hierbij komt ons de werkwijze van
een Mozart in de gedachte.
Tenslotte komt in dit jaar de uitgave van de Middeleeuwsche legende ‘Le Morte
D'Arthur’ door Sir Thomas Malory bewerkt, met illustraties van den 21-jarige die
zich hier nog voornamelijk Burne Jones-volgeling betoont. In
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de gestyleerde bandteekening treffen wij reeds de voor den lateren Beardsley zoo
karakteristieke ‘curve’, die aan strakheid niets te wenschen over laat, waarom men
later wel van de ‘Beardsley curve’ en ‘Beardsley line’ gesproken heeft. Deze
bandteekening doet denken aan de 3 jaar daarna tot stand gekomen boekversiering
van Ernest Dowson's gedichten; alleen is de lijn dan nog ranker, de versiering nog
soberder geworden. Men heeft in verband hiermee van een hengellijn gesproken,
zóó ijl steekt zij tegen den achtergrond af en zoo willekeurig gaat zij haar weg,
schijnbaar onafhankelijk van den wil van den teekenaar. Beardsley zelf heeft ook
eens gezegd dat hij de menschen precies teekende zooals hij ze zag, alleen, voegde
hij er aan toe, ik kan het niet helpen dat op het papier mijn figuren in zulke
merkwaardige lijnen vervloeien. Teveel heeft men deze opmerking slechts een
boutade genoemd; al mag Beardsley's spottende geest het zoo bedoeld hebben,
toch verraadt hij hiermede onbewust iets van zijn kunstenaarsgeheim.
Met de medewerking sedert April 1894 aan ‘The Yellow Book’ verschijnt Beardsley
op het tooneel der ‘Nineties’, waarvan hij weldra de centrale figuur wordt. Het
Prae-Rafaelisme ligt reeds ver achter hem en daarmee de sfeer der Middeleeuwen;
de felle krijgslustige Renaissance-toon van een Lorenzo de Medici klinkt uit deze
teekeningen op, die soms aandoen als aanplakbiljetten. De omslagplaat van het
eerste nummer van ‘The Yellow Book’ herinnert aan de ongeveer gelijktijdig
gepubliceerde, fel gekleurde prenten van Toulouse Lautrec. Er worden echter ook
andere tonen aangeslagen, waarbij het wezen van den kunstenaar wellicht nog
beter tot uiting komt, ik noem het portret ten voeten uit van Mrs. Patrick Campbell.
De hautaine melancholie van deze aan het ‘mal du siècle’ lijdende vrouw fascineert
ons meer in enkele sobere ‘Beardsley lines’ dan menige meer effectvolle teekening
uit dit jaar. Zeer bekend zijn de illustraties bij de Engelsche versie van Wilde's
‘Salome’, die in 1894 bij Mathews and Lane verschijnt. Hier treedt de fierheid en de
lust tot uitdaging, zooals een Italiaansch vorst der Quatrocento die kende, wel sterk
aan den dag! Het was in die jaren nog mogelijk den bourgeois te epateeren, zooals
dat Manet een generatie vroeger gedaan had. De werkelijke kunstwaarde is het die
alleen overblijft om den tand des tijds te trotseeren. Ook hier zijn het de soberste
teekeningen die ons het meest blijven boeien. Echter ook ditmaal getuigt Beardsley
van de levensmoeheid der late 19e eeuw, van een eeuw die gebukt gaat onder de
last van een overcultuur en hij is zich dit niet bewust. Bewust is bij hem de begeerte
naar schitterende decoratie, naar Oostersche pracht en tegelijk ook de
jongensachtige behoefte een loopje te nemen met Wilde's decadente kunst. Het
resultaat is dus wel zeer gecompliceerd. Want ondanks allen spot wordt het contact
met Wilde's pregnante tekst niet verbroken en zou men de illustraties van een
serieuzen bewonderaar niet boven deze verkiezen. Ook in dit verband zou ik
Laforgue willen noemen, wiens Salome interpretatie
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niet ver af staat van een teekening als ‘The Toilette of Salome’. Men zou kunnen
zeggen dat voor den Franschen dichter en den Engelschen teekenaar het begrip
‘geschiedenis’ niet bestaat en dat een figuur als Salome voor hen even actueel is
als een gevierde tooneelspeelster. En in legendes behoeven zij zich niet met veel
inspanning te verdiepen; deze omringen hen juist in de bontheid van het wereldsche
leven. Merkwaardig is het dat, terwijl Wilde en Beardsley elkaar persoonlijk niet
goed konden uitstaan, zij door het groote publiek toch als ‘geloofsgenooten’ werden
aangemerkt en zoo was het bekende proces tegen Wilde aanleiding dat men
Beardsley's verwijdering van het tooneel eischte, wat neerkwam op zijn ontslag als
medewerker aan ‘The Yellow Book’. Beardsley had zich een tijd lang in de volksgunst
mogen verheugen, maar nu op het einde der negentiger jaren de imperialistische
‘roeping’ van Engeland in het middelpunt der belangstelling kwam te staan, hadden
de vertegenwoordigers der richting l'art pour l'art afgedaan. In dat opzicht waren
Beardsley en Wilde inderdaad ‘geloofsgenooten’.
Beardsley treedt thans weer op als illustrator o.a. van moderne edities van
Aristophanes' ‘Lysistrata’ en Pope's ‘Rapé of the Lock’. Wat de eerste serie
1)
teekeningen betreft, geloof ik dat hier Beardsley zijn talent in een richting heeft
geforceerd die de zijne niet was. Niet dat hier geen kranig werk werd geleverd, maar
de kunstenaar heeft hier als het ware zijn biceps willen toonen om de verwijten van
hen te ontzenuwen die hem ten onrechte een al te groote verfijning voor de voeten
wierpen. Beardsley's techniek valt hier zeer zeker te genieten maar het unieke
element van zijn kunst ontbreekt. Daarentegen zijn de illustraties van ‘The Rapé of
2)
the Lock’ een nieuwe revelatie van zijn genie. Het is bij het beschouwen van deze
platen, vooral van ‘The Dream’ en van ‘The Billet-Doux’ of men de ragfijne muziek
van Mozart hoort; als men het nog niet wist, kunnen deze teekeningen ons vertellen
dat Beardsley ook een groot musicus had kunnen worden. De geest der ‘Fêtes
Galantes’ uit Watteau's tijd en die van het Second Empire schijnt hier vereenigd te
zijn.
Het jaar 1896 wordt nagenoeg geheel ingenomen door de medewerking aan het
door den bekenden essayist en dichter, Arthur Symons, opgerichte tijdschrift ‘The
Savoy’. Terwijl de redactie van ‘The Yellow Book’ voor den smaak van het
conservatieve publiek gecapituleerd had, bezat Symons den moed zich aan geen
protest te storen en trouw te blijven aan de oorspronkelijke idealen. Een jaar lang
hield hij dit vol, doch toen bezweek het tijdschrift door totaal gebrek aan
belangstelling. Al staan niet alle bijdragen van Beardsley aan dit tijdschrift op even
hoog plan, toch is hier veel ver-

1)
2)

Gelijk met sommige andere teekeningen van Beardsley het geval was, werd slechts een
gekuischte versie voor publicatie geschikt geacht.
Het zijn speciaal deze teekeningen geweest die Whistier, eerst een fel tegenstander - deels
wegens de kwaadaardige karikatuur die de jonge teekenaar van Whistiers echtgenoote
vervaardigde - tot een enthousiast bewonderaar van Beardsley's kunst maakten.
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rassend werk te vinden. In de eerste plaats noem ik de fantastische novelle ‘Under
the Hill’, een Laforgiaansche parodie op de legende van Venus en Tannhäuser met
illustraties van den schrijver. In deze illustraties treft ons vooral het rotsvaste geloof
van Beardsley in het bizarre rijk zijner fantasie. Geen oogenblik heeft zijn hand
getwijfeld bij het weergeven tot in de kleinste details van deze voor hem eenige
reëele wereld. De werking is zoo fascineerend, dat even de legende van het
Medusahoofd ons in de gedachte komt. Dikwijls heeft de muziek Beardsley tot
teekeningen geïnspireerd; ik sprak reeds van de illustratie bij Wagners ‘Tristan und
Isolde’. Vergelijkt men deze Wagner-illustratie met de bekende ‘Wagnerites’ uit ‘The
Yellow Book’ dan is hier van een verdieping van Beardsley's kunst sprake. De
kunstenaar is boven de satyre uitgestegen; hij spreekt van zijn eigen wereld die
dicht bij het rijk der muziek ligt en heeft geen behoefte meer de onbenulligheid zijner
medemenschen aan te klagen. Deze teekening herinnert sterk aan ‘The Frontispiece
from a Nocturne of Chopin’; men kan begrijpen dat iemand naar aanleiding van
deze interpretaties van Chopin gezegd heeft, geen Chopin meer te kunnen hooren
zonder deze zwart- en wit-creaties in gedachte voor zich te zien. Wanneer Beardsley
nog spot, is het een ingehouden spot en ik zou de Savoy-illustratie ‘Et in arcadia
ego’ met Willink's ‘Laat bezoek aan Pompeji’ willen vergelijken; in beide voorstellingen
wordt de satyre als het ware meer gefluisterd dan uitgesproken.
Sedert de maand Maart van hetzelfde jaar was Beardsley's gezondheid, die reeds
sinds 1879 precair geweest was, ten gevolge van een gevatte koude voor goed
gebroken en zoo was de kunstenaar de laatste 2 jaren van zijn leven met korte
onderbrekingen doorloopend ziek. Nog twee belangrijke series illustraties verschenen
van zijn hand en wel bij ‘Mademoiselle de Maupin’ van Gautier en bij ‘Volpone’ van
Ben Johnson. In de eerste serie herleven nog eenmaal de ‘Fêtes Galantes’; de
melancholie paart zich aan de 18e eeuwsche elegance, hetgeen deze een
weemoedige gratie verleent. Ook hier treft men soms nog een Oostersche pracht
aan die aan den tijd der Salometeekeningen herinnert, maar thans werd geenszins
gestreefd naar effect; het is alles in doffe tinten gehouden. De Volpone-teekeningen
vallen in de laatste maanden van Beardsley's leven; hier wordt opnieuw een
zeldzame vastheid van lijn bereikt. Hierbij denk ik vooral aan ‘Frontispiece’ en de
initialen S en V (2e en 4e acte). Maar het is speciaal bij de allerlaatste teekening
die Beardsley gemaakt heeft, de Vignette bij de 5e acte van Volpone, dat ik even
wil stilstaan. Deze teekening beteekent een der hoogtepunten van Beardsley's kunst
en is waardig in één adem met Watteau's schilderijen genoemd te worden. Ook hier
blijkt een intens gevoel voor natuur aanwezig waarop ik hierboven reeds heb gedoeld.
Beardsley heeft zich juist zeer verwant met de natuur gevoeld en haar dichter
benadert dan vele conventioneele ‘natuurgenieters’. Tegen een achtergrond van
ver weg liggende dichte
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AUBREY BEARDSLEY, ‘LA DAME AUX CAMÉLIAS’, VOOR HET EERST GEPUBLICEERD IN ‘THE YELLOW
BOOK’, OCTOBER 1894 - TATE GALLERY, LONDEN

Met toestemming van de Tate Gallery afgebeeld
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bosschen verheft zich een zuil bekroond met een saterachtige heidensche
grensgodheid. Er is hier een samengaan van de wereld der Antieken en de sfeer
van 18e eeuwsche buitenplaatsen en de harmonie tusschen beiden is volkomen.
Het is merkwaardig te constateeren hoe Beardsley die vroeger verschillende
religieuze voorstellingen geteekend had, juist na zijn bekeering tot het katholicisme
- in 1897 - voor zoover ik weet, geen enkele godsdienstige afbeelding meer gemaakt
heeft en hier eindigt met een typisch heidensch gegeven.
In de maand Maart van 1898 stierf de kunstenaar te Menton, nog geen 26 jaar
oud, die juist nog blijken had gegeven zijn kunst weer te willen vernieuwen. Enkele
werken uit zijn veelomvattend oeuvre die bij geen bepaalde groep zijn in te deelen
wil ik nog noemen. De eerste geeft blijk van Beardsley's hartstochtelijke liefde voor
de litteratuur en zijn origineele interpretatie van klassieke meesterwerken. Ik doel
hier op een voorstelling van Molière, welke wel zeer ver af staat van de
conventioneele afbeeldingen die wij van hem kennen. Hier werd juist het tragische
element in den gevierden comedieschrijver naar voren gebracht. Het is Molière die,
wanneer hij zijn einde voelt naderen, nog ‘Le Malade Imaginaire’ schrijft. Deze
‘Molière’ dateert uit 1891, dus uit Beardsley's vroegen tijd en toch is er geen
ontwikkelingsverschil met zijn laatste werk waar te nemen. Het is of elk jaar van
deze korte kunstenaarsloopbaan zijn hoogtepunten kende die buiten alle ontwikkeling
bleven staan, terwijl toch op andere oogenblikken de rijpwording van den teekenaar
aan den dag treedt. Zoo'n hoogtepunt vormde ook al ‘The Childhood of Jeanne
d'Arc’. Ook hier weer een groote afwijking van de bekende voorstellingen. Geen
enkel attribuut wijst op de bijzondere roeping van dit meisje; alleen in den feilen
vastberaden blik heeft Beardsley op onze verbeelding willen werken. In het portret
van Ada Lundberg treedt een levens-felheid aan den dag die alle verwijten van
levensmoeheid of levensangst logenstraft.
Het was mijn bedoeling op de jeugd, de kracht en de originaliteit van deze
gecompliceerde persoonlijkheid te wijzen die bestemd was de drager te zijn van
den laatsten last eener overoude cultuur, een vertolker van de laatste stuiptrekkingen
der negentiende eeuw.
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De verzameling Franz Koenigs te Haarlem
Door dr. W.R. Juynboll
WIJ leven in een tijd, die weinig gunstig is voor het aanleggen van een grootsch
opgezette verzameling van kunstwerken. De gouden eeuw van de liefhebbers van
oude en moderne teekeningen, die namen telden als Crozat, Tessin, Mariette, de
Jullienne en Albert van Saksen-Teschen, is voorbij. Al deze illustere namen komen
evenwel weer in de herinnering terug, als men het oog wendt naar de verzameling
van Franz Koenigs te Haarlem, die eerst in onzen tijd is ontstaan en die, wat omvang
en waarde betreft, zeker niet onderdoet voor de schatten van genoemde
verzamelaars. De moderne liefhebber had als grooten voorsprong op zijn
voorgangers de sterk uitgebreide wetenschap der kunsthistorie. Staan wij thans
nog verbaasd over de trefzekerheid van oordeel van een amateur als Mariette, thans
beschikken wij over veel verbeterde hulpmiddelen. Juist in geval van teekeningen
kunnen de mechanisch vervaardigde reproducties de beste diensten bewijzen. Ons
oog is scherper geworden en het is thans veel eenvoudiger tusschen origineel en
copie te onderscheiden dan vroeger, maar - dit dient op den voorgrond gesteld te
worden - onze eischen zijn eveneens veel zwaarder geworden. Een verzamelaar
van heden, die zich respecteert, duldt eenvoudig geen twijfelachtige bladen in zijn
collectie, ook zal hij het aantal anonieme teekeningen zooveel mogelijk trachten te
beperken. Dit laatste geldt natuurlijk voornamelijk voor de periode na omstreeks
1500, wanneer het gemakkelijker wordt de kunstenaarsindividualiteiten te herkennen.
Het mag overbodig heeten erop te wijzen, dat zelfs in een collectie als degene,
waarover wij hier spreken, nog talrijke teekeningen op een definitieve classificeering
wachten, maar hier moet aanstonds aan toegevoegd worden, dat de kwaliteit van
de bladen in kwestie altijd op een zeker niveau blijft. Het lijkt ons ook zeer juist
gezien, dat de scheiding, die in de groote prentenkabinetten van Europa als Londen,
Berlijn en Dresden is gemaakt, ook in de collectie Koenigs is doorgevoerd, zoodat
hier eveneens sprake is van eerste- en tweede ‘Garnitur’.
In een opstel, dat zich ten doel stelt een indruk te geven van den overweldigenden
rijkdom der verzameling Koenigs, moet de tweede Garnitur natuurlijk op den
achtergrond blijven en wij kunnen slechts verklaren, dat hier allerlei interessante
puzzles om een oplossing vragen, die zelfs door de deskundigen - en wie onder
hen zou de collectie Koenigs nooit grondig bestudeerd hebben - op het oogenblik
nog niet gegeven kan worden. Zoo houden wij ons in hetgeen volgt in de eerste
plaats aan kunstwerken, die boven eiken twijfel verheven zijn.
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Veel teekeningen bezitten bovendien een uitmuntende pedigree, zooals te zien is
aan den met zorg vervaardigden catalogus in handschrift door Dr. H. Lütjens te
Amsterdam. De bestudeering der collectie Koenigs wordt bijzonder vergemakkelijkt
door het feit, dat het geheele materiaal in bruikleen is gegeven aan het museum
Boymans te Rotterdam. In het keurig ingerichte prentenkabinet aldaar kan iedere
bezoeker deze schat van teekeningen bewonderen. De niet ingewijde zal wellicht
in eenige verlegenheid geraken, als hem gevraagd wordt welk onderdeel van de
verzameling hij wenscht te zien. Het is werkelijk niet alleen de omvang der collectie,
die ons imponeert, maar eveneens of liever gezegd in de eerste plaats de bijzondere
verscheidenheid. Alle belangrijke scholen uit vroeger tijden zijn in hun
hoofdmomenten vertegenwoordigd en naast de groote afdeeling van
oud-Italiaansche, Duitsche, Fransche en Nederlandsche meesters staat een hoogst
belangrijke reeks van teekeningen van alle beroemde Fransche meesters der
negentiende eeuw.
Het is duidelijk merkbaar, dat de verzameling Koenigs geheel systhematisch is
opgebouwd, waardoor het mogelijk is geworden aan de hand van een keurcollectie
de historische ontwikkeling van de teekening in de voornaamste cultuurlanden van
Europa te leeren kennen. Bijkans even hoog als het aesthetisch genot, dat de
verzameling verschaft, is de didaktische waarde en de verzamelaar heeft bij het
samenstellen zeker aan beide factoren gedacht. Hij streefde niet naar volledigheid
wat het aantal vertegenwoordigde meesters betreft, maar wel naar een volledigheid
in hoogeren zin, waarbij geen lacunes zijn in de werkelijk belangrijke momenten in
de geschiedenis der teekenkunst van alle tijden. Het is hem bekend, welk een
uitstekende waardemeter de teekening is voor een bepaald tijdsgewricht. De sterk
uiteenloopende wijze van zien leert ons bijzonder veel omtrent de algemeene
opvattingen in een zekere periode, hetgeen men, om een voorbeeld te noemen,
uitmuntend aan de onderscheidene landschapsverbeeldingen kan aflezen. De
kunstenaar projecteert ten allen tijde, niet enkel het beeld, dat op het netvlies
gevormd wordt, integendeel hij ziet de natuur nooit geheel onbevooroordeeld. In
zijn hart leven steeds onuitgesproken wenschen (idealen), die het mechanische
zien op een bepaalde wijze beïnvloeden. Tot op zekere hoogte ziet de kunstenaar
hetgeen hij wil zien en juist dit laatste is vóór alles belangrijk. Nergens leert men de
geheime wenschen van den kunstenaar beter kennen dan in zijn teekeningen,
nergens verraadt hij meer van zichzelf dan in een losse schets. De heer Koenigs
ziet terecht in, hoeveel waarde er in de eerste, nog onvoltooide ontwerpen schuilt
en het is stellig geen toeval, dat dezelfde verzamelaar een reeks brillant geschilderde
schetsen van Rubens bezit, die thans eveneens een zaal in het museum Boymans
tooien en waarin wij den schilder op zijn best en tevens zuiver persoonlijk leeren
kennen.
Naast ontwerpteekeningen, hetzij bestemd als voorstudie voor een groote, in
olieverf uit te voeren compositie, hetzij als studie op zichzelf, staan, gelijk
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bekend, verschillende andere soorten van teekeningen, naaktstudies, portretkoppen
en al dergelijke meer. Deze verzameling biedt een waarlijk unieke gelegenheid de
verschillende soorten van teekeningen te leeren kennen, evenals de onderscheiden
technieken, zooals Joseph Meder ons die eenmaal zoo uitvoerig heeft behandeld
in zijn magistrale werk ‘Die Handzeichnung’.
Als wij thans een indruk van de samenstelling der collectie willen geven, aan de
hand van eenige voorbeelden, vangen wij aan met de vertegenwoordiging van de
Italiaansche school. De kostbaarste parel van deze geheele afdeeling is wel het uit
twee groote deelen bestaande plakboek met krijtteekeningen van Fra Bartolommeo.
In het geheel zijn hier niet minder dan 505 teekeningen bijeen, die na den dood van
den schilder in bezit van Plautilla Nelli, non in het klooster van de H. Catharina van
Siena te Florence kwamen. Mogelijk heeft Vasari, zelf ijverig verzamelaar van oude
teekeningen, deze collectie gekend. Een aardige bijzonderheid is het, dat de
Aretijnsche meester een levensgroot in hout uitgevoerd model, dat Fra Bartolommeo
gebruikt had als onderstel voor draperieën, in bezit had. De beide plakboeken werden
in 1727 door het bovengenoemd klooster verkocht, vermoedelijk aan den groothertog
van Toscane, die de teekeningen op de wijze liet inbinden, zooals zij thans nog
bewaard worden. Later was de bekende Engelsche schilder Sir Thomas Lawrence
de eigenaar, daarop volgde Koning Willem II van Holland en eindelijk de hertog van
Saksen-Weimar. Niet alle teekeningen zijn eigenhandig, zooals Hans von der
Gabelentz, die beide plakboeken uitvoerig bestudeerd heeft en aan wiens monografie
over den frate van S. Marco bovengenoemde bijzonderheden ontleend zijn, verklaart.
In hoeverre leerlingen en helpers als Fra Paolino en misschien ook Mariotto
Albertinelli, voor sommige teekeningen verantwoordelijk zijn, valt thans evenwel
moeilijk uit te maken. Het meerendeel is zeker eigenhandig werk van Fra
Bartolommeo en de talrijke voorstudies voor uitgevoerde altaarwerken zijn van de
grootste beteekenis, waar zij ons de genese van deze beroemde werken toont.
Een uitgave in facsimile zou aan deze plakboeken eerst voldoende bekendheid
kunnen geven. Een enkel voorbeeld moge een indruk verschaffen van de hooge
kwaliteit dezer teekeningen. De hier afgebeelde kop van een ouden monnik is
prachtig als karakteristiek van den ouderdom. De starende oogen onder de moede
oogleden, de ingevallen, tandelooze mond laten ons hieromtrent niet in onzekerheid.
In het oeuvre van Fra Bartolommeo kan men verschillende dergelijke
eerbiedwaardige grijsaards aantreffen, zooals b.v. in de bekende ‘Madonna della
Misericordia’ in de Pinacoteca te Lucca en von der Gabelentz wijst in dit verband
op een Madonna te Besançon.
Nog een tweede schetsboek vraagt de aandacht, dat omstreeks 1475 waarschijnlijk
te Florence ontstaan is. Dit schetsboek is feitelijk nog het type van een
middeleeuwsch modelboekje, met een verzameling van allerlei losse figuren, dieren,
stukken Romeinsche architectuur e.d., die in de kunstenaars-
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ateliers gebruikt werden. In enkele gevallen is het mogelijk het voorbeeld te noemen,
waarnaar de onbekende teekenaar gewerkt heeft. Onder deze voorbeelden bevindt
zich een werk van Pisanello, Fra Angelico en vooral van Benozzo Gozzoli. De stijl
der teekeningen komt het dichtst bij dien van laatstgenoemden meester en om deze
reden moet de onbekende teekenaar in diens omgeving gezocht worden. Een der
mooiste stalen van het schetsboek is het hier gereproduceerde blad met een zittende
en een liggende jongelingsfiguur, dat in stijl het meest aan de teekeningen van Fra
Angelico, den leermeester van Benozzo, herinnert. De teekening werd met de
zilverstift op geprepareerd papier vervaardigd, terwijl tenslotte vermoedelijk met een
heel fijn penseeltje de witte hoogsels werden aangebracht, die het lichaam meer
ronding verleenen. Het blad is overal eenigszins schematisch geteekend en bij de
liggende figuur zijn de moeilijke problemen van verkorting zeker niet geslaagd te
noemen. Toch wint het eerlijke, onopgesmukte streven, dat in deze karakteristieke
quattrocento-teekening naar voren komt, onze sympathie. Eerst Filippino Lippi zal
dit genre teekening tot groote volmaaktheid voeren. Men vergete nooit, dat een
schetsboek als dit vóór alles studiemateriaal van den teekenaar vormt, oefeningen,
die niet bestemd zijn onder de oogen van strenge kunstrechters te verschijnen. Juist
het feit, dat we hier onverwacht een blik krijgen in de cuisine van den kunstenaar,
maakt dit schetsboek zoo bij uitstek waardevol.
Het Cinquecento is met talrijke bekende namen vertegenwoordigd. Als we in
Florence aanvangen, springen teekeningen van Andrea del Sarto, Pontormo en
Bronzino naar voren. Van eerstgenoemde zijn er vier Sanguines, die als voorstudies
voor bekende fresco's gelden. Erkend dient te worden, dat de hypothese van
Ingeborg Fraenckel, dat deze teekeningen slechts copieën zouden zijn naar de
uitgevoerde werken, hoogst waarschijnlijk is. Men mist hier de kernachtige
teekenwijze van Del Sarto en de onzekere, slordige manier, waarop de lijnen zijn
neergezet laten in dit opzicht geen enkelen twijfel.
Het vroege teekenwerk van Pontormo lijkt verrassend veel op dat van zijn
leermeester Del Sarto. Toch is het duidelijk, dat de studie voor den jeugdigen
Johannes den Dooper van de hand van den leerling moet zijn. Eveneens van
Pontormo is het blad met twee jongelingen, dat alle kenmerken van den grooten
Florentijnschen teekenaar vertoont. De wending van het hoofd van de zittende figuur
rechts, de niet minder levendige houding van den jongen man links zijn bijzonder
karakteristiek evenals de manieristische wijze, waarop de oogen geteekend zijn,
een kenmerk, dat vrijwel gelijk staat met een signatuur.
Pontormo geeft een virtuoze beheersching van den vorm te zien, alle lijnen zijn
raak en toch zoo soepel neergezet. De zachte schaduwen en de gevoelige omtrekken
zijn nergens te week, integendeel, de beide figuren treffen door
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hun krachtige plastiek, zonder dat daardoor ook maar iets van de warmte verloren
gaat, die de teekeningen van dezen meester, daarin de gelijke van Andrea del Sarto,
zoo waardevol maakt. In een blad als dit, dat naar den stijl te oordeelen tot het
vroege werk van den meester behoort, schuilt reeds een merkwaardige
geoefendheid, zelfs correcties op voorafgaande, den vorm aftastende lijnen komen
bijna niet voor en het is, alsof de kleine uitzonderingen op dezen regel het effect
van de teekening slechts verhoogen. In haar opzet is deze teekening nog geheel
in den zin van de ‘Hoogrenaissance’ en eerst in lateren tijd, wanneer de kunst van
Pontormo bewogener wordt en meer getourmenteerd, zooals wij dit uit den stijl van
het manierisme kennen, treedt de merkwaardige psychologische verdieping in, die
ons hedendaagsche beschouwers zoo aangrijpt. Van de innerlijke tweespalt, die in
het late werk heerscht, valt hier nog niets te bespeuren en de aansluiting bij de rijpe
kunst van Andrea del Sarto, die geen dissonanten kent, is duidelijk. In dit licht zijn
kleine eigenaardigheden van den vorm als de bovengenoemde behandeling van
de oogen en de nerveuze bewegelijkheid der figuren van belang, omdat zij aantoonen
langs welke wegen zich de persoonlijkheid van Pontormo ontwikkeld heeft. Steeds
wordt - mede door machtige invloeden van anderen kant als die van de monumentale
kunst van Michelangelo en die der expressieve prenten van Dürer - de afstand tot
Andrea del Sarto grooter. Reeds in den aanvang blijkt Pontormo's bijzondere
begaafdheid, hoevele hoogten en laagten heeft zijn daaropvolgende kunst niet
doorschreden om te eindigen in de desperate pogingen, het koor van den San
Lorenzo te Florence te beschilderen, een groote onderneming, ons thans slechts
uit de geteekende voorstudies bekend.
Pontormo heeft gedurenden langen tijd als het ware geleden onder den
aloverheerschenden invloed van Michelangelo. De tijd om teekeningen van dezen
grootmeester alsook die van Leonardo en Raffael te verzamelen, is voorbij. In
particulier bezit vindt men van deze kunstenaars slechts enkele, op zichzelf staande
voorbeelden: bijna alles bevindt zich thans in oude verzamelingen, die in openbare
prentenkabinetten zijn opgenomen. Hier vertoont de verzameling Koenigs dus een
lacune, die nu helaas bezwaarlijk weer zal kunnen worden aangevuld.
Desniettegenstaande verdient een kleine voorstudie met het knielende Johanneskind
voor de Madonna di Casa Alba van Raffaël althans vermeld te worden.
Welhaast geen enkele lokale school kan men zóó goed leeren kennen in deze
verzameling als die van Venetië. Van de geheele rij der grootmeesters ontbreekt er
niet één. Helaas heeft een landschap met rustenden krijgsman door den tijd sterk
geleden, waardoor het roode krijt veel van zijn frischheid heeft ingeboet. Desondanks
lijkt ons een toeschrijving aan Giorgione niet onverdienstelijk, ja deze teekening
behoort tot de eerste, die voor deze benaming werkelijk in aanmerking komen. Het
landschap ademt inderdaad de
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serene stemming, die voor ons de kunst van Giorgione zoo aantrekkelijk maakt.
Tusschen Giorgione en Titiaan schommelt de toeschrijving van een studie met
een zittende vrouwenfiguur, van achteren gezien, die op de groote tentoonstelling
van Italiaansche kunst te Londen in 1930 te zien was. Zeker van Titiaan is
daarentegen een krijtteekening, die een naar rechts schrijdenden, bejaarden man
voorstelt. Bijkans streelend zijn de lijnen neergezet op het papier, waarvan het
weefsel ook onder het krijt duidelijk zichtbaar blijft. Met behulp van wit krijt zijn eenige
partijen opgehoogd; hierdoor ontstond het effect van de zware stof met de talrijke
lichtreflexen. Er spreekt in deze teekening de noblesse van den grijzen
Venetiaanschen aristocraat en dit gegeven is in het geheele blad prachtig
volgehouden. De wijze, waarop de grijsaard zich beweegt en waarop hij zijn wijd
gewaad draagt is het hoofdthema, waarbij alle bijzonderheden in de schaduw vallen.
Het vasthouden van een bepaalde visie, in den kunstenaar gerijpt alvorens het krijt
ter hand te nemen, bewijst nog eens duidelijk, welk een machtig kunstenaar, welk
een ‘Gestalter’ Titiaan was. Men ziet in de natuur inderdaad geen lijnen, maar
ontvangt kleurindrukken, waarbij de vormen in elkaar smelten door overgangen van
licht en schaduw. De colorist Titiaan abstraheert de vormen niet door middel van
lijnen, maar richt zijn aandacht vóór alles op den indruk van de kleur. Hij is in deze
zijn tijd vèr vooruit en zijn grootheid als één van de machtigste schilders, die ons in
de geheele kunstgeschiedenis bekend zijn, wordt juist door zulke eigenschappen
in het licht gesteld. Van zijn tijdgenooten is wellicht Correggio de eenige, die in zijn
voldragen werken, een dergelijke ‘farbige Vision’ weet vast te houden.
Er zijn in deze verzameling slechts weinig meesters, die zóó rijk vertegenwoordigd
zijn als Tintoretto en de verzamelaar koestert blijkbaar bijzondere voorliefde voor
dezen genialen teekenaar. De teekeningen van Tintoretto zijn uitsluitend
studiemateriaal; de talrijke studies van op zichzelf staande figuren zijn alle
voorstudies voor figuren in zijn schilderijen. Zij zijn uitermate plastisch van opzet en
danken dit karakter niet alleen aan een zorgvuldige, licht- en schaduwbehandeling,
maar in de eerste plaats aan het sterk modelleerend vermogen, waarmede het vette,
zwarte krijt in kleine, golvende lijnen is neergezet. Tintoretto placht veel naar
bestaande plastiek te teekenen, waarbij hij zich als taak stelde, een volumen met
behulp van enkele lijnen op het papier te suggereeren, met andere woorden,
driedimensioneele lichamen over te brengen op het tweedimensioneele papier,
zonder het karakter van het voorbeeld aan te tasten. Tintoretto is in deze teekeningen
een beeldhouwer, die niet met een meetbare stof als klei werkt, maar eenvoudig
met de krijtstift als medium. De verlangens van den beeldhouwer en die van den
schilder-teekenaar Tintoretto zijn dezelfde. Dit kan men uit de geaardheid van zijn
teekeningen afleiden, terwijl het feit, dat de meester tevens
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een groot schilder was, ons op geheel ander terrein voert. Natuurlijk bestaat er
desondanks een nauw verband tusschen den beeldhouwer-teekenaar en den schilder
Tintoretto, maar hierover kunnen wij op deze plaats niet in bijzonderheden treden.
Een reeks teekeningen van Paolo Veronese beteekent een verder gewichtig
stadium in de Venetiaansche teekenkunst; wij geven evenwel liever nog een drietal
voorbeelden uit de achttiende eeuw, die een indruk moeten geven van de rijke
verscheidenheid van deze afdeeling.
Giambattista Tiepolo is hier de allesoverheerschende figuur, wiens verrukkelijke
teekenkunst men in deze verzameling uitstekend leert kennen, zooals de hier
getoonde kop duidelijk toont. Op eenigen afstand gezien blijkt, hoe ondanks
onzekerheid in sommige details, een rijk effect verkregen wordt met een aantal lijnen
in rood krijt en enkele witte hoogsels op blauw papier.
Een voor zoover ons bekend nog nooit gepubliceerde teekening van Antonio
Canaletto voert ons in den kring der groote Venetiaansche vedutisti. Voorgesteld
is een motief uit Murano, terwijl links op den achtergrond de stad Venetië uit het
water oprijst. Nu wil het eigenaardige, dat er een tweede, bijkans geheel
overeenkomstige compositie bestaat, ditmaal door Canaletto alleen met de pen
uitgevoerd (Windsor No. 7491). Deze tweede versie - chronologisch waarschijnlijk
de eerste - is in de manier van de etsen gedaan, terwijl het gewasschen exemplaar
der verzameling Koenigs meer het karakter van een schilderijtje heeft. Juist door
gebruikmaking van het lavis ontstaat het atmosferische, dat de betoovering van de
lagunenstad uitmaakt.
Geen enkel Venetiaansch meester heeft de samensmelting van lucht en water
beter weten weer te geven dan Francesco Guardi. Met de pen zijn eenige bibberende
lijnen neergezet, die de vormen uiterst summier omschrijven. Des te meer wordt
met het penseel gewerkt, dat in verschillende tinten is opgebracht, al naar gelang
de inkt min of meer verdund is. De boomen op de teekening van Guardi werken
voornamelijk als silhouet. Duidelijk valt te onderkennen, dat het landschap in
verschillende achter elkaar liggende zones is opgebouwd. Het donkerst is de
voorgrond met den boom, dan volgt de boomgroep links, die reeds iets lichter
gehouden is en hoe verder men in het landschap doordringt, hoe lichter wordt de
tonaliteit. De licht- en schaduwwerking is geheel in dienst gesteld van het artistieke
effect en komt niet overeen met de werkelijkheid, zooals duidelijk blijkt, als men
tracht te bepalen op welke wijze het zonlicht in dit landschap binnenvalt. Het pétillante
in dit brokje natuur, door het nerveuze spel van pen en penseel gesuggereerd,
stimuleert de aandacht van den beschouwer, welke laatste zich met den
schilder-teekenaar verheugt over het behagelijke zonlicht en de wijdschheid van de
natuur in het Venetiaansche gebied. Deze teekening is, zooals zooveel werk van
Guardi, een lofzang op lucht, licht en water, die ineenvloeien en de beschouwer
stemt gaarne met deze hymne in.
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Hiermede willen wij onzen rondgang door de afdeeling Italiaansche teekeningen
besluiten. Liever dan het opsommen van de namen van alle meesters, die
vertegenwoordigd zijn - en deze reeks is omvangrijk! - hebben wij bij eenige
voorbeelden een oogenblik langer stilgestaan, zonder ons om historische volledigheid
te bekommeren. Op dezelfde wijze kiezen wij nog eenige losse stalen uit deze
systhematisch opgebouwde collectie, die niet tot de Italiaansche kunst behooren.
De keus is moeilijk en dan ook volkomen subjectief. Over de prachtige Hollandsche
teekeningen met Rembrandt aan het hoofd, over de niet minder importante bladen
van de Duitsche school, waaronder verschillende stalen van Albrecht Dürer, Albrecht
Altdorfer en Wolfgang Huber moeten wij hier zwijgen, waar het niet in onze bedoeling
kan liggen een catalogus van al deze schatten voor te leggen.
Van de Fransche meesters der zeventiende eeuw zijn er twee, die hun hart
verpand hebben aan het zonnige Zuiden: Nicolas Poussin en Claude Lorrain. Vooral
laatstgenoemde heeft zich verdiept in de schoonheid van het Italiaansche landschap,
met name dat van de omgeving van Rome. Uit de indrukwekkende reeks van
teekeningen door Claude kiezen wij een gezicht op de Tiber, dat blijkens een opschrift
op den achterkant van het blad op 16 April 1661 geteekend werd. Tusschen twee
machtige boomgroepen door zien wij op den Ponte Molle, het geliefde motief van
tallooze kunstenaars. Ook Claude zelf heeft deze plaats herhaaldelijk afgebeeld;
zoo vindt men in het Britsche Museum niet minder dan vier versies van dit onderwerp.
De teekening in deze verzameling is bijzonder uitvoerig en is een volledig kunstwerk
op zichzelf. De donkere figuren onderstrepen de beweging van links naar rechts,
die ook in het hoofdmotief, de brug, naar voren komt. Van de talrijke andere
teekeningen van Claude dient een blad genoemd te worden, dat de aandacht trekt
door de zilvergrijze toon met blanke hoogsels en dat den doorkijk in een laan in een
bosch weergeeft. Gespannen volgt de beschouwer deze laan, die telkens door
zonneplekken onderbroken wordt en hij voelt de stemming, die van de weelderige
vegetatie uitgaat.
Van Watteau, die hier met een reeks beroemde teekeningen vertegenwoordigd
is, kiezen wij een minder algemeen bekend blad, dat desondanks typeerend voor
den kunstenaar mag heeten. Deze teekening is afkomstig uit de verzameling van
Mariette en is een voorstudie voor het bekende schilderij ‘Les déclassements de la
guerre’ in de Hermitage te Leningrad: plaatst men de krijgslieden op een rij van links
naar rechts naast elkander, dan krijgt men de geheele groep, die den linker voorgrond
op het schilderij inneemt. Wanneer men de teekening op zichzelf beschouwt, zou
men nooit zeggen, dat deze figuren compositorisch zulk een eenheid vormen. Heeft
Watteau, al teekenend, de compositie alreeds in het hoofd gehad? Als dit zoo is en wat kan men zich anders voorstellen? - dan zijn de figuren elk op zichzelf
waarschijnlijk ook niet naar model geteekend. De staande vrouwenfiguur
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links komt niet op het genoemde schilderij voor, noch op eenige andere compositie.
Van Fragonard beelden wij een prachtige teekening af, die geheel met het penseel
vervaardigd is. Men hoort de opmerking, die de dame rechts, Marianne Gérard, de
gemalin van den schilder, maakt tot haar zuster Marguérite. Deze teekening wint
aan interesse, omdat er kennelijk iets omtrent dengene, die beide dames
aanschouwt, gezegd wordt, dat niet voor zijn ooren bestemd is! Met onnavolgbare
gratie zijn zij geteekend; behalve de van leven tintelende gezichten treffen de
onopgesmukte gebaren en de weergalooze stofuitdrukking. Alles is van een lichtheid,
die ons weet te boeien zonder dat er ook maar ergens zwaardere accenten geplaatst
zijn. Wij hebben hier in één woord een subliem voorbeeld van de teekenkunst van
Fragonard voor ons, den meester met zijn verbluffende gemak ‘petits riens’ om te
tooveren tot iets, dat ons gevangen houdt dank zij de speelsche fantasie en de
innemende voordracht.
De verzameling Koenigs ontleent haar groote waarde niet het minst aan de brillante
vertegenwoordiging van de Fransche meesters der negentiende eeuw. Al de groote
kunstenaars, die men in de eerste plaats uit hun schilderwerk kent, leert men hier
van geheel andere zijde bewonderen, die nieuwe aspecten opent voor het dieper
inzicht in hun kunst. Dit geldt niet zoozeer voor een artist als Ingres, die immers
beroemdheid als teekenaar verworven heeft, maar eerder voor kunstenaars als
Géricault en Delacroix. Ingres is hier vertegenwoordigd met zijn prachtige
naaktfiguren, die als voorstudies van schilderijen dienen en die waarlijk den naam
van Raffael in gedachten roepen; daarnaast komen ook eenige niet minder beroemde
geteekende portretten voor, zooals b.v. dat van Madame Reiset met haar dochter,
dat Ingres blijkens opschrift in 1844 vervaardigd heeft. Zooals gewoonlijk is deze
teekening tot in de kleinste details uitgevoerd: aan het costuum en de haardracht
is evenveel zorg besteed als aan het gelaat. Waar deze bijkomstigheden op zichzelf
weinig belangwekkend zijn, verliest het geheel eenigszins aan bezieling; de
virtuositeit, in deze periode van den meester wellicht te zeer in routine overgegaan,
waarborgt evenwel het hooge niveau, waarop de teekenkunst van Ingres pleegt te
staan.
Een bijzonder aantrekkelijke verschijning in de vroeg 19de eeuwsche Fransche
schilderkunst, jongere tijdgenoot van Jacques Louis David, is de jong gestorven
schilder Théodore Géricault, die gelijk bekend was verzot was op paarden, die in
zijn oeuvre dan ook een groote plaats innemen. Een mooi voorbeeld is de amazone,
die een Arabisch paard berijdt, voor Géricault een bijzonder rustig gegeven. Over
het algemeen trekken hem meer dramatische onderwerpen aan en daarin vormt hij
den overgang tot Delacroix.
Eugène Delacroix, met zijn ontstuimig temperament, geeft van zijn bewondering
voor Rubens blijk in een geteekende copie naar diens befaamde Kruis-
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afname te Antwerpen. Ook al beschikt Delacroix zeker niet over het genie van zijn
voorbeeld, de vaart, de felle bewogenheid zou men zeer wel met elkander kunnen
vergelijken. Het dient echter erkend, dat Delacroix niet alles gelukt, hetgeen hij wil:
zoo is b.v. het motief van de teekening met den dansenden Marokkaan suggestief
weergegeven; verschillende details, zooals de armen, kunnen evenwel niet door
den beugel. Nu zegge men niet: dit heeft den meester weinig geïnteresseerd.
Gebrekkige anatomie is ten allen tijde onvergeefelijk, dit is een les, die men, ook
zonder schoolmeester te willen spelen, uit de geschiedenis der teekenkunst ontvangt.
Verder nog: één van de banden, die de groote teekenaars van alle tijden verbindt,
is de grondige kennis van het métier, dat o.a. het beheerschen van de plastische
anatomie inhoudt. Ook minderen goden, zooals b.v. Jean-Baptiste Greuze toonen
in technisch opzicht een meesterschap, dat heden nog op onze volle bewondering
aanspraak mag maken.
De negentiende eeuw en na haar de twintigste in nog hoogere mate, heeft op het
punt van het technisch kunnen hier en daar de teugels laten vieren, een
omstandigheid, die men natuurlijk kan verontschuldigen, door erop te wijzen met
welk een volkomen van het verleden afwijkend doel en verlangen ‘moderne’
teekeningen vervaardigd worden. Ook al zal men bij de beoordeeling van grafiek
uit de negentiende en twintigste eeuw gaarne rekening houden met de gewijzigde
kunstopvattingen, er moet toch met nadruk op gewezen worden, dat een door een
voortdurend bestudeeren van de vormen verkregen vaardigheid op den duur
onmisbaar is. Wie de soliede basis van onafgebroken studie naar de natuur verlaat,
brengt altijd een te groot offer. Mogen wij als voorbeeld voor de bespiegelingen,
waartoe ons het bekijken der collectie Koenigs brengt, Vincent van Gogh noemen?
Juist door het gebrek aan vakkennis, dat van Gogh ons slechts zelden weet te doen
vergeten, blijven ons de grenzen van zijn talent duidelijk voor oogen staan. Ondanks
zijn genialen aanleg, die natuurlijk onaangetast blijft, is van Gogh nooit een voldragen
kunstenaar geworden zooals zijn groote voorgangers uit vroeger tijden. Zijn kunst
behoudt altijd iets problematisch en zal als zoodanig nimmer het praedicaat klassiek
kunnen verwerven, zooals misschien wèl voor meesters als Manet, Degas en
Cézanne zal zijn weggelegd.
Om nog een oogenblik op Delacroix terug te komen: wij zouden onbillijk jegens
hem zijn, als wij naast de gewraakte teekening althans niet nog eenige andere
werken aanstippen, die ons het talent van den meester in het juiste licht plaatsen.
Daartoe rekenen wij b.v. de voorstelling van Erlkönig, die in razende vaart aan ons
voorbij vliegt of in fel contrast hiermede het rustige rivierlandschap met
visschershutten.
Wij sluiten de rij Fransche teekenaars met de vermelding van Honoré Daumier.
De prachtige stalen, die men van dezen meester in de collectie vindt, trokken kort
geleden nog de aandacht op de Daumiertentoonstelling
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te Weenen. Is het nog noodig uit te weiden over de diep menschelijke kwaliteiten
in het oeuvre van dezen begenadigden kunstenaar? Hoe karakteristiek voor hem
is b.v. de aangrijpende teekening van een bedelares met haar beide kinderen: een
blad, werkelijk verbluffend in zijn eenvoud en toch zoo doordringend van uitdrukking.
Hoe licht wordt zulk een onderwerp sentimenteel of speculeert het op banale
gevoelens. Hiervan is bij Daumier geen sprake: juist de schijnbare onaandoenlijkheid
oefent een des te sterker werking op den beschouwer uit. Zelfs Käte Kollwitz, die
immers veel meer registers pleegt uit te trekken, bereikt zelden zulk een ongehoorde
intensiviteit, zulk een zuivere aandoening.
En hiermede willen wij onzen rondgang besluiten. Mogen deze enkele paarlen,
hier en daar uit de schatkamer van den Heer Koenigs bijeengebracht, den lezer
aansporen bij een toekomstig bezoek aan het Museum Boymans te Rotterdam
eenigen tijd te reserveeren voor deze waarlijk unieke verzameling teekeningen, die
1)
voor eiken bezoeker openstaat.

1)

Wij betuigen den eigenaar onzen welgemeenden dank voor de toestemming, die hij verleend
heeft voor het reproduceeren van de afbeeldingen, waarvan een deel nog nimmer was
gepubliceerd
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De Christus in de Byzantijnsche kunst
Door Thole Beishuizen
ER is een merkwaardige tegenstelling in de oude, edele kerk- en sierkunst der
Byzantijnen, en wellicht vormt die tegenstelling haar grootste en diepste bekoring.
Het is een ongeëvenaarde harmonie tusschen antieke levensdrift, en streng
theologische, middeleeuwsche ascese. Tusschen Oostersch-welig, vegetaal
rankwerk, en abstract-wiskundige vormen, die dit rankwerk binnen een kader van
geometrische vervlechtingen houden, zoo strak, dat men zich verwondert hoe de
preciese regelmaat van het laatste samengaat met de woekering, de natuurlijke
overvloedigheid, van het eerste. En deze tegenstelling heeft de Byzantijnsche kunst
altijd beheerscht, vooral echter in de periode van volkomen versmelting der
heterogene elementen waaruit zij is opgebouwd.
Dezelfde tegenstelling, maar in andere vormen, beheerscht natuurlijk ook de
weergave van den Christus in de Byzantijnsche kunst. Waar men den Christus
afbeeldde als een ascetische figuur van mathematische anatomie, streng, stijf,
somber, een monarch inplaats van een mensch, een wereldbeheerscher
(Pantocrator) instede van een hemeling, bracht men tegelijk een praal-ornaat aan,
een tooi van symbolen en ornamenten, een glorie van versierselen zóó overdadig,
zoo rijk en gevarieerd, dat de idee van versterving en onttrokkenheid aan het
aardsche, schuilging in een mysterieuzen sluier van natuurvormen, zij het dan dat
men deze styleerde. Zoo ontstond de Byzantijnsche Christus, een aparte beeltenis
met een eigen karakter, los van den Westerschen Christus. Een synthese van
theologie en antieke natuurdrift. Speurt men tot in het fond der kunsthistorie na, zoo
opent deze strakke en toch overdadige Byzantijnsche Hemelmonarch ongedachte
perspectieven op het cultuurleven van de antieken en de middeleeuwers, en toont
zich in een licht, dat zelfs de oogen van onzen tijd nog bij machte is, te verheugen.
Immers, de kern van den Primitieven Christus was Syrische, Egyptische en
Mesopotamische symboliek, levenbevestigende, leven- en lichtverheerlijkende,
kosmische natuur-, zonnesymboliek, legaat van de antieke culturen, kostbaarste
nalatenschap via Rome aan Byzantium, van de ideeën, stijlen en kunstvormen uit
het zonne-aanbiddende Oosten. Toen in Rome en aan den Bosporus de Christenen
voor de eerste maal uit de duisternis van hun catacombale mysteriën met hun duif
des Geestes, hun wijnstok des levens, en hun ouden zonnecirkel, tevoorschijn
mochten treden, om hun leeringen en geloof vrij uit te leven, begonnen zij publieke
samenkomsten te houden in de basilica's. Maar de basilica's waren naar alle zijden
open, licht en lucht kwamen binnen, en de zon vergulde er de marmervloeren,
tusschen de heerlijk-gestyleerde en gecanneleerde oud-heidensche zuilen dóór.
De Christus
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die in deze basilica's op cirkelronde tafels als het Lam Gods geslacht werd, was
een Heer van kosmisch licht, een geestelijk wezen, dat alle wereldruimten van zijn
glans vervulde, en van wien de geheele natuur gewaagde, ‘Hem lofprijzende en
dankende tot in eeuwigheid. Amen.’
Deze Christus was de apocalyptische Kaars, de Eleusinische Fakkel, het Lichtleven
en het Levenslicht. Het rhythme waarmede de zon dagelijks vier fazen volbrengt
en jaarlijks drie; de cadans waarin de maan haar metamorphosen volvoert en waarin
de sterren door de ruimte wentelen, opgaande, culmineerende en ondergaande van
Oost door Zuid tot West, onophoudelijk, ‘in alle eeuwigheid’, dit rhythme en deze
cadans waren die van den Christus. De oude Christenen hadden de symbolen van
Mithras en van Osiris, van Thammuz en van Atys, van alle antieke zonnesynthesen,
overgenomen en bekleed met de nieuwe attributen van een, die menschelijker was
dan al zijn voorgangers. Daarvandaan de wijnrank, de fabelachtige phenixen, sfinxen
en pauwen, de pijnappel, de palm met wijdgespreide bladen, de korenaar, de
pyramide, de acanthusbladen, de zuilboom en de vele andere heerlijke zonnefiguren,
die in de Byzantijnsche ornamentale kunst traden, en die daaruit nooit meer
verdreven konden worden, allen anti-heidensche edicten van een Theodosius en
een Justinianus ten spijt. De kosmische Christus der oude Byzantijnen was in wezen
antiek, heidensch. Of beter: hij was boven elke antithese van heidensch en christelijk:
hij was universeel, en zijn trekken ontleenden glans aan de heerlijke, eeuwige
mythologieën van Indië, Iranië, Egypte, Assyrië en Hellas.
In de kunst van Byzantium leefden bijvoorbeeld Osirische vormen. Het
oud-christelijk kapiteel stelde een omgekeerde afgeknotte pyramide voor; de
pyramide is een zonnefiguur, een astronomisch embleem, waarin de geestelijke
aanschouwing en de synthetische wetenschap der Egyptische denkers belichaamd
werd. De pyramide bestaat uit vier vlakken, vier gepolijste steenen spiegels, naar
de vier hemelhoeken gekeerd, als om alle astronomische bewegingen te
enregistreeren; haar as wijst naar zenith en nadir, haar toegang, (verborgen onder
een mantel van tegels), naar de poolster. Zij heeft vier ribben, die paarsgewijze naar
de vier windstreken staan als de beenen van vier passers: zij ‘meet’ de fracties der
zonnewenteling, haar maten (in oude Egyptische plethren, bij Herodotus te vinden),
bevatten het groote astronomische geheim van de aeonen, gebaseerd op de z.g.
praecessie van de equinoxiale punten, zooals de Ouden dit zagen. Zuiver Osirisch
was haar structuur, getallen en glyphen waren haar steenen, mysteriewezen was
haar inwendige, waar de novieten Osiris van aangezicht tot aangezicht leerden
kennen. In het oude Byzantium verscheen zij, omgekeerd, met afgeknotte punt en
gebeeldhouwde vlakken, als bekroning van alle zuilen en kolommen, tot zelfs in de
boogvensters boven het altaar.
Osirisch was de oude Byzantijnsche Christus, want Osirisch was het zonne-
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denken in het gansche antieke Oosten. Osiris stierf, door in de stof af te dalen en
haar een myriadenvoudig leven te schenken, dat niet anders was dan zijn eigen,
aan de stof- en vormwerelden vrijwillig geofferde leven. Zoo stierf ook Thammuz,
de lentegod der Assyriërs, zoo Krishna, zoo Mithra, zoo de Phrygisch-Attische god
van den bloei der natuurgewassen: Atys, zoon van de Alma Mater, Cybele, moeder
aller wezens. Zoo stierf Christus. Zijn ‘kruisdood’ was vrijwillig offer aan de werelden
van vorm, stof en begrenzing, conditia sine qua non van alle leven in die werelden.
Christus was de Groote Onderhouder, het Verbum, de Logos van de scheppende
en voortplantende actie Gods, zooals ook Osiris, Thammuz, Atys en Krishna logoi
waren, syllaben uit den kosmischen Godsnaam, heengezonden om ‘de heidenen
te bekeeren’, d.w.z. de kosmische groeikrachten onophoudelijk weer uit de
winterverstarring los te maken. Zij waren incarnaties van de geestelijke heelalszon.
Zoo vinden wij b.v. het ‘eeuwige zaad’, de kiemkracht der onverwoestbare natuur,
in de kunst der Byzantijnen nogmaals en nogmaals afgebeeld als combinaties van
korrels en kiemen; als astragalen en cimaisen ontleend aan den figurenovervloed
van Hellas. De periodieke toover van de flora en fauna der aarde, in Osiris' hand
een scepter, in Christus' handen wordt het tot een geopend Boek, het veelbladige
Boek der Schepping, waarmede hij in de koepels der kerken troont, in de
wandmozaïeken en op de miniaturen van Byzantium.
Er was meer: diepzinniger nog grijpt de kosmische Christus der Byzantijnen terug
op de zonnemysteriën van de gansche oudheid.
De centrale, schematische figuur van deze mysteriën was een cirkel, afbeelding
van de sterrebanen rondom de aarde, van de aardbaan rondom de zon. De cirkel
gold als het instrument der oneindige vermenigvuldiging: al wentelende
vermenigvuldigde zich het leven, vermeerderden zich de schepselen, groeiden de
aeonen. De cirkel was de slang, die door alle vormen heengolfde, de rhythmische
levensadem uit den mond van den Algeest. Viermaal per jaar wierp de kosmische
slang haar huid af: vier malen immers verandert het aanzicht der natuur, in vier
seizoenen volbrengt de zon haar baan. Dus de cirkel was vierdeelig. Vanuit zijn
middelpunt liepen vier spaken naar zijn buitenrand. Zoo ontstond het wiel, zoo was
ook het wiel, de rota, bekend aan alle antieke civilisaties, en zoo leefde het voort,
dit levende wiel van in elkander overgaande elementen, als een diep symbool der
theurgische mythologie van alle oude volkeren. Zoo nu, nam Constantijn de Groote
het over, en teekende het in het labarôn der triomfeerende legioenen, en zoo werd
het gebeiteld op de primitieve kapiteelen van de basilica's. Dit wiel was het
wiskundig-astronomische schema van Christus als kosmische Geest. Er was meer:
dit wiel belichaamde de ecliptica, de hemelzône waarin alle sterren rondwentelen,
en dus droeg het ook een verdeeling in twaalven, namelijk volgens de twaalf
sterrebeelden aan de ecliptica: de twaalf Dierenriemteekens, waar-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

240
van de zon maandelijks één als ‘huis’ bezit. Zoo ontstond dan ook de cirkelronde
prothesis- of hostietafel, naast het altaar in de primitieve basilica, een kleine tafel
in den vorm van een zeer platten beker op voet, rondom aan den rand versierd met
de twaalf Dierenriemteekens. Tijdens de liturgie, bereidden de priesters in het
middelpunt van deze tafel, de hostie. Het wilde symbolisch zeggen, dat de Christus
als Geest, zich diffuseerde over de twaalf stofrijken, en brood werd en wijn, in het
hart der materie. Vandaar droeg men hem, als brood en wijn, door de geheele
basilica, in een processie die voorstelde hoe de Geest het kleinste stofatoom van
het heelal met levende rhythmische kracht doordringt; en aan het eind van den
ommegang gekomen, wanneer dus de Christus volkomen ‘gekruisigd’ was, volkomen
ingedaald tot in de diepste stofrijken, plaatste men zijn substantie op de eveneens
cirkelronde altaartafel, waar hij zich transsubstantieerde, geest werd en tot de
hemelen wederkeerde. Aloud mysterium van lichtwording en duisternis: brood en
wijn zijn zonnespijzen; vierdeelig was de kruisgang door de werelden: geboorte of
indaling (op de prothesistafel), leven-schenkende stofgevangenschap (rondgang in
de basilica), sterven of diepere afdaling nog, tot in de limben van het zwarte rijk des
doods, (volkomen diffusie door alle ruimten, éénwording van stof en geest), en
herboorte, (transsubstantiatie op het altaar).
Zoo werd in de sierkunst der Byzantijnen de cirkel oneindig vermenigvuldigd, en
elke cirkel vertoont een omstrengeling met plantenranken, figuur voor den overvloed
van het vegetale dat door Christus' mystieken ‘dood’ in den baarschoot der natuur
voor alle eeuwigheid periodiek herontstaat. De kosmische Christus der eerste tijden
is een synthese van verspreiding en samentrekking, uiteentreding en herzameling
van Geest, evenals Ammon-Osiris dit reeds was tijdens de oudste dynastieën. Osiris,
door den planeetgod Typhon-Seth ‘gedood’, wordt in veertien stukken gesneden,
maar de veertien deelen worden herzameld in één sarcophaag, en uit dit doodenhuis
herrijst Osiris. De rhythmische gang dezer goddelijke figuren, het offer, de diffusie
over de heelalsrijken, en de apotheose van de herboorte der eenheid, het rhythme
hiervan is als een pulsatie, waarop alle cadansen der figurale kunst bij antieke en
primitieve volkeren geïnspireerd schijnen te zijn, of waaraan zij motieven ontleent.
In de incarnaties, de stof-omhullingen, ‘sterven’ de Indische goden als geest, en
herleven als lagere vormen; voor de oogen van hun discipelen evenwel vallen de
sluiers der omhulling af, en de Eenheid van leven en dood, belichaamd in het
goddelijke, verheft zich glanzend en doet zich aan hen voor in haar wezenlijke
majesteit.
Hier ligt ook de sleutel tot de schijnbare tegenstelling in de kunst der Byzantijnen,
de tegenstelling tusschen den asceet Christus, en zijn ornaat vol gestyleerde,
overdadige bloemen. Tusschen de mystieke mathematica van zijn anatomie, en de
heerlijke levensovervloed die hem in vrucht, gerank, gewas omgeeft. Immers: de
asceet Christus is de gedoode kosmische godheid,
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CHRISTUS PANTOCRATOR, KOEPELMOZAÏEK
FOTO G. TSIMAS

11E EEUW - KLOOSTER DAPHNI BIJ ATHENE
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DE GEBOORTE VAN HET CHRISTUSKIND - FRESCO KLOOSTER VARLAAM, METEORENGROEP, THESSALIË
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- FRESCO IN HET KLOOSTER VARLAAM. METEORENGROEP, THESSALIË
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die zich geofferd heeft; en de vegetale overvloed van zijn gewaad is de vrucht van
zijn dood: het millioenenleven van de schepselen.
Christus sterft naar den geest, en wordt leven naar de stof; daarna geschiedt het
omgekeerde: de ziel stroopt allen stofovervloed van zich, sterft dus naar de stof en
herleeft naar den geest. Hier grijpen twee schakels van oud mystisch denken
onlosmakelijk in elkander, en het resultaat is de rijke en toch mathematisch-strakke
en abstracte bloeiweelde van het Byzantijnsch ornament.
In enkele vluchtige lijnen, helaas slechts met poovere demonstraties, werd hierboven
aangetoond, dat de Oostersche Christus vóór het Concilie van Nicea, (325) kosmisch
werd opgevat, als een zonnewezen gold, wiens leven het rhythme was der natuur,
wiens cirkels en rozetten zonnebewegingsfiguren waren, wiens aureool de ecliptica,
wiens Evangelieboek het myriadenleven van de schepselen, wiens ornaat de
bloeiende vegetale mantel, het gewassenkleed van de aarde, voorstelden. Hij was
Eleusisch, hij was een Heer der natuur, hij leefde en pulseerde in de kosmische
werkelijkheid, hij was het kloppende wereldhart.
Na de officieele stichting van de kerk, begint echter de theologie op te komen; de
strenge wet, de letter.
De ontwikkelingsgang van de kerkelijke kunst van Byzantium weerspiegelt in de
eeuwen, volgende op het concilie van Nicea, een geweldig gistingsproces dat zich
als reactie op de Oudheid, bij de vorming der Zuid-Oost-Europeesche cultuur, gaat
voordoen: conflict tusschen de theologie en het heidendom. De figurale Christus
der Byzantijnen ondergaat een gedaanteverwisseling.
De theologen vergeestelijken alle symbolen. Zij bevolken den hemel met wezens,
die feitelijk de groeikrachten der aarde beduidden, de levenssappen en de kiemen,
kortom concrete werkingen in beelden. Zij accepteeren Christus' bloemenkleed,
doch onder voorbehoud dat deze bloemen, deze leliën en rozen, voortaan slechts
als gedachte, abstracte symbolische bloemen mogen worden opgevat; dat zij als
bloemen van een theoretische formuleerkunst, van een rhetoriek der geestelijke
denkwijze, zullen gelden en niet meer als sterren, zonnefazen, kosmische realiteiten.
Het begrip eener astronomische synthese gaat verloren. Een doodende adem waart
door de ruischende wouden des geloofs, der kunst en van alle cultuur: de strenge
kerk is geboren, met haar onverbiddelijke decreten en haar politieke werkzaamheid.
Haar concilies verdoemen denkers die niet slaafsch denken hetgeen zij voorschrijft.
Haar banbliksems treffen geloovigen, die niet haar starre moden schrede voor
schrede volgen. Haar dogma's veroordeelen de Oudheid, die niet langer begrepen
wordt. Als een machtige basiliscus richt de kerk zich op, uit het stof der menschelijke
overwegingen, en verschroeit den blijden levenstriomf van de antieken, hun dansende
reien, hun rhythmische mythen, hun natuurlijken
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overvloed. In de schaduwen van de kerk ontstaat een enge civilisatie, waarin
tronende monarchen hun brandmerk stempelen in het leven der massa's. De
Middeleeuwen weergalmen van den woedenden strijd tusschen de natuur en de
letter, tusschen natuurmystiek en theologie. Niet tusschen Dionysos en Christus:
doch tusschen Dionysos en Christus eenerzijds, de kerk aan de andere zijde. Strak
en somber wordt evenwel Christus' Byzantijnsche beeltenis, een gouden kroon last
op het smalle voorhoofd, de leliënmantel is nu effen keizerpurper met gouden
boorden, en de zonnesymbolen zijn nu onbegrepen ornamenten, gedeeltelijk meer
en meer overwoekerd door statiger motieven, gedeeltelijk oogluikend toegelaten,
omdat de theologie ze als litteraire of puur-figurale bijversieringen onschadelijk acht.
Het schijnt nacht over Oost-Europa te zijn: nimmer meer kan een bisschop tolereeren,
dat men in een kerk een beeltenis van Orpheus plaatst, den Blijden Zanger, of van
Heracles, den goddelijken held. Want de wezenstrek, die alle gestalten uit het antieke
mythenleven gemeen hebben, die Orpheus en Heracles gemeen hebben met
Christus, wordt niet meer erkend. De secten van andersdenkenden smeulen samen,
verbreiden ondergronds nog allerlei halfverteerde antieke leeringen, thans als afvallig
verdoemd. Heidendom en Christendom staan met het zwaard in de hand tegenover
elkander. De tronende Christus van den Bosporus spreekt nu den ban uit over zijn
eigen wieg en bakermat: het wijde bezonde Oosten, waarin hij als fabelvogel en als
held, ontelbare malen zelf geboren werd, stierf en herleefde.
Het mag geen toeval heeten dat de open basilica met haar lachende kolonnaden
en haar genereuze cirkelronde altaartafels, haar oude natuurplastiek, (alles van wit
glanzend marmer), in dezen tijd gesloten wordt, verbouwd tot strengere kruiskerk,
laag en donker. Met weinige, gekleurde ronde vensteroogen, doorgeurd van zware
wierook, als graven, omvatten de tempels nu hun pronkende beeltenissen in mozaïek
en fresco. De natuur-Christus is dood, alleen de asceet-Christus leeft voort,
bloedeloos en fanatiek, een inspirator tot de listige politieke negotiaties van de
Byzantijnsche monarchen. Bloedige martelingen uit obscure heiligenlevens orneeren
dezen Christus: niet langer zijn de slippen van zijn kleed de blijde landouwen die
zich tooien met lentepracht: zij zijn thans tafereelen van menschelijk lijden, ootmoed,
verdorring en tragedie.
Deze periode, van de vertheologiseering der Byzantijnsche kerk, valt samen met
die van de opkomst der kloosters. Het geheele gemeenschapsleven organiseert
zich feodaal: de steden worden omgeven met burchtmuren, de geloovigen metselen
zich in veilige retraites in, alle leven versterkt zich grimmig naar buiten toe, en trekt
zich samen op individueele middelpunten.
Nu bereikt de weelde en de macht van Byzantium het hoogtepunt, namelijk onder
den Macedonischen keizer Basilios II, den Bulgaroctonos (976-1025), die de
toenmalig grootste vijanden van het Grieksche rijk, de Bulgaren
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onder hun opstandigen hoofdman Smil of Samuil, beslissend weet te verslaan.
Hierdoor wordt de macht van de Slaven op den Balkan voor enkele eeuwen
gebroken, Byzantium ademt vrijer, weelde en pracht bloeien op. Basilios bouwt
kerken en paleizen met gouden koepels, in bonte straling van email en edelgesteente.
Dit einde van het eerste milennium na Christus kenteekent den hoogsten bloei van
het Bosporusrijk. De oude handwerken van het Oosten, de luxueuze nijverheden,
goudsmederij, enluminuurkunst, graveerkunst, weverij, nemen hooge vlucht. In het
Westen tot aan de Noordzee toe, in het Noorden tot aan de Witte Zee, in het Oosten
tot aan den Oeral, kent men Constantinopel, de glanzende stad der pralende
monarchen en altijd-twistende theologen, de stad der fabelen, waar de keizers
tronen in oogverblindende majesteit. Volgens hun opvatting is de macht een goddelijk
recht. Christus is de Wereldkeizer; de aloude (Indische) leuze van het Universeele
Empyraeum, van het heelal als keizerrijk des geestes, de Monarchie der Schepping
met den Zoon Gods als Monarch, deze leuze klinkt weer op, en de goddelijke
personen worden geheel als aardsche vorsten afgebeeld: de engelen als koningen
en onderkoningen, Christus als Patriarch, Maria als Keizerin. Heiligen dragen tiaren
en scepteren, het Jezuskind zit al gekroond in den schoot der Moedermaagd, het
genre ‘Despotische Iconen’ wordt geboren, het geloof schijnt slechts te zijn een
sanctie van politiek en krijgstucht, de kerkelijke kunst is een bezoldigd handwerk in
dienst der wereldlingen.
Zoo sterk is de reactie op de chaotische Volksverhuizingsperiode, dat zelfs de
beeltenis van den Byzantijnschen Christus verfeodaliseert, verhiërarchiseert op de
kostbare mozaïeken in de lage, donkere kerken. De letter en het zwaard knellen de
geestesvrijheid van den mensch en zijn besef van samenhang met de natuur, als
in een nauwe vesting, die wel protectie geeft doch ook gevangenis is....
En toch kan dit alles met elkander de blijde oude heidensche kunst, den zonnecultus,
niet geheel dooden. Zooals het ook in andere tijden en milieus gezien wordt, gaat
het hier: er is een zekere pikanterie verbonden aan een mode die tegen den tijdgeest
indruischt. Wanneer de letter der theologie de kunst beheerscht, verzet zich een
zeker element van overgeleverd hellenisme, en wordt tot mode. Het is ‘en vogue’
in het christelijk Byzantium van de elfde eeuw, zekere hellenistische tradities te
huldigen, zelfs al uit zich dit slechts in een onderdeel: een halfverborgen of vermomd
motief, de wijze waarop een figuur wordt gedrapeerd, een slagzin in de letteren,
een anecdote aan het hof, een uitdrukking in de taal. Byzantium blijft dwepen met
de antieke mythologie, en dit dwepen is mondain, geliefd, sportief. Tien eeuwen na
de verheffing van het Christendom tot strenge, onverbiddelijke staatsgodsdienst,
leven paganisten, neo-platoniceanen, manicheïsten, bogomilen, aanhangers van
Egyptische gnosen en van Zoroaster, als begunstigde pro-
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feten en amusante verstrooiïngbrengers aan de hoven der grooten, in Mistra, op
den Balkan, te Byzantium zelf. De astrologie, ontaarde astronomie, van bijgeloof
doordrenkte voorspelkunde op grond van verloren gegane getalsymboliek, gedijen
in de mondaine milieus, en de beoefenaren van twijfelachtige wetenschappen worden
geraadpleegd en bezoldigd naast de narren. Tot zelfs in de figuren der speelkaarten
is oude heidensche mystiek geslopen, en blijft aldus bewaard, hoewel onverteerd.
De ‘Eleusische’ Christus, de Christus van de zonne-panegyrie, sterft niet geheel in
de kunst der hoofdstad; daarnaast blijven twee factoren van invloed, ook voor latere
eeuwen, waardoor zich een herinnering aan het antieke zonnewezen van den Zoon
des Menschen voortplant door de historie.
De eerste dezer twee factoren is de populaire draad, die het naïve, figurale
voorstellingsleven van de oude christelijke kunstenaars met de periode van de
Kruisvaarders verbindt. Het is de zoogenaamde Cappadokische, Klein-Aziatisch
locale, landelijke fresco-kunst, die in de afgelegen parochieën onveranderlijk geëerd
blijft. Het schuldelooze volk kent ‘zijn’ Christus andere attributen en waarden toe,
dan de strenge, geleerde theologen. Iets van de welige Oostersche symboliek in
de parochiale kerkjes blijft herinneren aan weiden met bloemen, aan den eeuwigen
zonnemythos, aan de natuurgarneering van den mantel des geestes. Onbeholpen
moge deze primitieve kunst, in haar schilderingen en reliefs, geweest zijn, zijn en
blijven, toch ontroert zij, want zij breekt met de doodende dogma's, zij verzint
menschelijkheden en fantaseert in haar motieven. Ook de iconen worden door haar
beïnvloed, en juist wel in sterke mate: de Russen oriënteeren zich voornamelijk naar
dezen Anatolischen stijl, waarin het figurale breed en naïf wordt, en fel omrand met
zwarte lijnen, zooals twaalfde-eeuwsche Ethiopische miniaturen, en voorstellingen
uit Perzië dat in die periode de rijke cultuur der Sufis beleeft. Dit alles grijpt in
elkander. De enluminures van amharische manuscripten, de verluchtingen van
sommige Byzantijnsche acten en copieën, landelijke iconen en werken in
email-cloisonné uit de twaalfde tot veertiende eeuw, vertoonen soms gelijkelijk den
Anatolischen stijl, waarin gebroken is met de tyrannieke strakheid van het theologisch
byzantinisme; een glimlach der ziel licht op een fond van bloemenkleuren, en zelfs
de vorsten en kerkvaders hebben een oogenblik, zooals het schijnt, hun besef van
idolatrische autoriteit verloren. De producten dezer kunst behooren tot het schoonste
en liefelijkste van het byzantinisme.
Daarnaast geldt als tweede factor een soort ‘renaissance’, die van Mistra en van
de hoofdstad zelf uitgaat, doch welks springveeren al in het Westen gezocht moeten
worden. Het is een ‘terugkeer naar de natuur’ in de geheele kerkelijke kunst van
Byzantium, na het politieke herstel van het Grieksche rijk onder de Paleologen
(1300-1453), wanneer de Kruisvaarders hun macht in Thessalië, en op den
Pelopponesus, verloren hebben, het Latijnsche
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Keizerrijk van Constantinopel gebroken is, en de oude Oostersche kerk
langzaam-aan weer in haar rechten treedt.
In den tusschentijd echter was er vanuit Italië een groote roepstem over de wereld
gegaan: ‘Leeft!’ De kleurenweelde, de blijde pracht van Florence en Milaan, van de
hoven der Ubizzis, d'Este en dei Medici, laaiden naar Oost en West. Ook zelfs de
Byzantijnsche Christus richtte zich uit zijn Middeleeuwsche verstarring op, eischte
een nieuw kleurgewaad, een levende uitdrukking, een zeker realisme. Zoo ontstaat
de blijde fresco-weelde aan het gewelf van de Pantanassa-kloosterkerk te Mistra;
zoo treedt het warmere hout in fantastische bewerking de kerken binnen en verdrijft
het marmer; het Italicisme bevrucht de Grieksche icoonkunst en dringt in de kloosters
door, de kloosters, die trouwens het streng-feodale van hun ontstaanstijd al hebben
vergeten. Iets nooit-gehoords voltrekt zich: de bijbelsche personen wandelen of
rijden in natuurlijke landschappen, waar bloemen als sterren in het gras bloeien,
kinderen met kleine bonte dieren spelen, ambachtslieden hun handwerk uitoefenen.
De huizendecors, nog perspectivisch onbeholpen, verdringen zich op den
achtergrond in een gloed van naïve levensdrang. De asceet Christus ziet zich
bekransd met slingers van lentebloei, en het moderne denken, vrijer, luidruchtiger
en durvender dan het denken ooit was, omademt zijn bleeke hoofd, waarvan de
zware monarchenkroon afvalt.
Wij trachtten hier te schetsen, hoe in de historie van de Byzantijnsche kunst, een
evolutie zich voltrok, die aangevangen was met de resten van het antieke
natuurmysterie, heenging door de nooden en weeën van de verlettering, verenging,
verfeodaliseering, en tijdens de laatste eeuwen dezer theologische periode
terugkeerde tot de natuur, maar ditmaal niet meer tot het natuurmysterium.
De Renaissance bracht de natuur terug, doch een natuur, ontdaan van haar
mystiek. Voortaan werd de Christus: de Mensch, zooals de Mensch en niets anders
dan de Mensch, in het middelpunt staat van het na-middeleeuwsche denken. Hij
was niet meer de zonnegodheid, synthese van het ademend siderisch rhythme,
verpersoonlijking van het Osirisch weten. Hij was ten laatste ook niet meer de
inquisiteur, de monarch, de alleen deemoed eischende, gescepterde heerscher
over alle werelden. Hij was de Mensch geworden, gekroond met den doornenkroon
van het moderne lijden, omgeven met moderne menschelijkheden als met de
attributen van de moraal en de humaniteit. Misschien, daar de cycli van de historie
zich herhalen, keert men eens weer terug tot de primitieve, kosmische conceptie
van den Christus, zich daarbij rekenschap gevende van verlies en winst, geboekt
tijdens de lange ontwikkelingsgeschiedenis, waarvan de Byzantijnsche Christuseffigie
op zoo markante wijze de fazen onderging.
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Is het noodig te begrijpen?
Door Lode Zielens
IK had me verder gewaagd dan tot waar ik gewoonlijk kuier, en rustte uit aan den
zoom van een blauw ven, waarvan het water zoo klaar is, dat men kan zien tot op
den weeken zandbodem, helder, wit en diep, met plotse rillingen, die de huiveringen
zijn van den waterspiegel. Rondom strekte zich de uitgebloeide heide, heuvelend,
hier en daar, en vóór mij, zacht oploopend naar de hooge, gouden duinen, van
waarop men Holland kan zien. Meer dan in kleuren, ontwaarde ik het landschap in
de gebeten lijnen van een ets, en dan bepaaldelijk als een ets van Rembrandt: de
kam van de duinen, wriemelingen van een enkelen boom, de gladde rust van een
watertje, maar een oneindige lucht als een zee van licht, die de volstrektste
eenzaamheid zou zijn.... Het was Zondag-morgen en laat-September, ik bezat deze
enorme uitgestrektheid en deze Rembrandtsche openbaring voor mij alleen, nooit
hoorde ik in de natuur zúlke stilte. Er klonk niet het minste, er ruischte geen blad,
niets ademde, over het water scheerde geen zucht, geen vogel fladderde; ik laafde
mij aan deze diepe eenzaamheid, ademde blij de geuren der heide en bosschen
in; de reuk van het water verkwikte mij zoozeer, dat ik verrukt mijn handen streelend
dompelde in het schitterende, het fonkelende, klare water.
Toen zweefde een zeer zachte vrouwenstem. Zij waaide meer om mij, dan dat ik
haar hoorde. Over den waterspiegel gleden twee schaduwen, ik keek hen nà. Ik
zag een kleine vrouw, onfrisch, gebrild, naast een, nonchalant stappenden, jongen
man. Met haar klein, dik en toch krachtig hoofd leek zij een over het zand trippelende
musch. Dit hoofd bewoog nadrukkelijk. Hij luisterde slechts. Voor deze beiden
bestond er niets anders als dit gesprek, en dan nog misschien niet eens voor deze
beiden. De zóón wil liever élders, dacht ik. De stem van de vrouw, haar fluisteren
klonk zóó zacht, dat ik slechts als het hommelen van een bij hoorde, begrijpen deed
ik niet. De vrouw zelf mocht dan al onaanzienlijk zijn, de teederheid van haar praten
omgaf haar met een zekeren glans, die haar de betoovering van het geheim
verleende en, natuurlijk in zekere mate de nieuwsgierigheid opwekte. Deze vrouw
droeg een geheim in haar en over dit geheim sprak zij, dit voelde ik plots zeer
bepaald.
Nu goed, laat zij haar geheim bezitten en laat de zoon er slechts verstrooide
belangstelling voor over hebben, ik verkoos naar de eenzaamheid terug te keeren....
Wij bleven toen den winter doorbrengen in een huisje op het duin.
Eens, bij valavond, belandden wij in een herberg langsheen de heirbaan. Aan het
open vuur lieten wij onze kleederen drogen en terwijl het donker
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daalde in een stilte en een rust wonderbaar, en wij ons gereed maakten om de koele
avondlucht in te gaan, bracht een vrouw licht.
Die vrouw was zij.
Ik herkende voornamelijk haar stem. Zij moest niets anders en méér zeggen als
‘de avond valt’, en ik kende haar. Wij hadden tamelijk opgewekt met den waard
zitten praten, mijn kinderen luisterden gretig naar de verhalen over de streek, en
plots viel het gesprek, nochtans de vrouw verscheen slechts éven. De waard staarde
in de vlammen, knikte afwezig ja en neen, zag ons vragend aan. Toen wij heengingen
groette hij ons vaarwel met onmiskenbare blijdschap om ons vertrek....
Enkele dagen nadien betrad ik het kapelletje in het woud. Er dwarrelde fijne
sneeuw, waardoor het groen ruiger en krachtiger werd. Van verre had ik op het
paarse blauw van het sneeuwveld den gouden weerschijn van kaarsen ontwaard
en het was het goud, dit edel-glanzende goud, dat mij naar deze rustige beslotenheid
lokte. Ik vond de vrouw liggen op een stoel, verzonken in gebed, verpletterd in
gebed. Ik dorst haar maar even aan te kijken; zij lag daar als verschroeid, de glazen
van haar bril waren bedampt door haar tranen, er vaarden schokken door haar smal
lichaam, dat mij zonder eenige bekoring leek, al kan het vreemd en wellicht ziekelijk
schijnen, dat mij dit opviel op déze plaats en in zulken toestand, als waarin zich de
vrouw bevond. Welke genade smeekte zij af, welk erbarmen riep zij in? Ik verkoos
door het woud te dwalen, liever dan in deze kapel te blijven en de vrouw te hinderen
door mijn aanwezigheid, gesteld dat zij haar zou opmerken.
De volgende dagen hield het sneeuwen aan. De lucht hing als vlak boven de
aarde, menschen en dingen leefden dichter bij elkaar, de sneeuw had de afstanden
toegedekt. De vorst kwam en klonk alles vast. Af en toe dreunde het woud onder
het krachtig galoppeeren van een paard. Als een bruine schicht schoof het
brieschende dier over de kleinste paden. Het werd bereden door den zoon van de
vrouw. Maar, eens, toen hij afsteeg om - het edele, rillende dier bij de teugels nemend
- mij den weg naar P. te vragen, zag ik hem van zulke elegantie, dat het mij
onmogelijk toescheen in hem den zoon te erkennen van de vrouw. Tenger van
gestalte, met wonderlijk lichte en lichtende oogen, die mij en heel het woud
ironiseerend aankeken, - en waarom ironiseerend? - zoodat ik mij dadelijk verdrongen
voelde, een warme, het leven, zacht beademende mond, zeer nerveuse handen,
maar over het geheel iets onvolgroeids en toch rijps, nog niet eens jongeling en
reeds man, zóó stond hij voor mij, luisterend naar mijn woorden, die aarzelend
kwamen en verstrooid. Ik kon moeilijk anders dan dit verwend en ijdele, dit pronkende
kind aanstaren en mij met zijn verschijning bezig houden. Wie was hij dan en hoe
kwam het, dat ik hem eens had kunnen zien, wandelend met een bijna schamele
vrouw in de heide? Om met Beaumarchais te spreken: Cherubin gaf zijn ros de
sporen; lang nadat de hoeven van zijn
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paard niet meer klonken, dacht ik nog aan hem. Plots zag ik in mijn geheugen den
waard zitten aan den haard en hoe zijn handen rustten op zijn breede knieën. Nu
eerst zag ik hoe deze man, door asthma gehinderd, aarzelend en hijgend sprak en
hoe mak hij werd, toen zijn vrouw het licht bracht, hoe schuw zijn oogen haar
aankeken en welke siddering door hem huiverde....
Enkele dagen later trad op mij een amazone toe. Dat was nabij de kapel, waar ik
de vrouw als verpletterd onder haar gebed had aangetroffen. Van achter een
verwaaiden heester kwam het meisje en vóór ik haar goed aankijken kon vroeg ze
gejaagd:
- Hebt gij niet een paard gezien, meneer?
- Een paard, mademoiselle, een paard?
- Ja, een paard.
- Het is toch niet mogelijk, dat gij een paard hebt verloren?
- Maar ja, meneer, een paard. Ik had het aan een boom gebonden en ging even
het kapelleke binnen. Ik vond het paard niet meer terug, 't Is het paard van mijn
broeder. Mijn broeder hebt gij ook niet gezien? Hij doolt hier nogal eens rond.
Het meisje had dit laatste meer gefluisterd, bijna gezucht.
Zij leek wel zeer op haar broeder, de oogen bezaten nog iets kinderlijks, haar
gelaat nog den bekoorlijken glans van de ongereptheid. Een seconde duurde de
stilte van het wederzijds verkennen.
- O, voilà papa, kirde zij.
Dezen plompen man kende ik. Vele jaren geleden was ik zijn jongste - en slechtste
- bediende. Hij dreef toen met ijzeren energie een zaak van mijnhout en cement,
goochelend met millioenen; onlangs las ik, dat het parket zich verplicht had gezien
een blik te komen werpen in zijn dokumenten, - maar men had zijn rekenplichtige
in arrest gesteld, die had de boeken vervalscht, zoodat het failliet van meneer Benz,
wel frauduleus was, echter niet door zijn schuld!
Meneer Benz had dit failliet in goeden doen overleefd. Er zijn ten allen tijd dooden
geweest, die het uitstekend weten te stellen. Onlangs vernam ik, dat zekere Benz
voor een prikje eigenaar werd van een domein, vele hectaren groot. Dat was dus
déze Benz! Wanend dat mijn Benz zoo goed als niet meer bestond, had, vroeger,
deze naam mij niets gezegd. Die jongen, dit meisje waren dus zijn kinderen? Als
uit den grond groeide Benz, traag en geweldig. Hoe kon zulk zwaar lichaam tot
bekroning zulk klein, dik, bollig hoofd hebben, hoe kon een man, zoo intelligent in
zaken, zulk klein voorhoofd bezitten? Als hij zijn wenkbrauwen fronste verdween
het voorhoofd! Maar, daar waren de oogen, klein en vonkelend, loerend, gespitst
op dingen, die nog geen mensch zag en die zijn succes zouden worden. Zijn mond
hapte toe, dadelijk, maar zijn handen, ofschoon grof, waren geoefend in het geduld.
Op het land werd hij geboren en van de lieden van het land had hij de arg-
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listigheid en de taaie onverzettelijkheid. Daar stond hij voor mij, keek me natuurlijk
niet aan. Benz legde de schraapzuchtige klauw op den schouder van zijn dochter,
een roode vleezige lap op een schuchter wit.
- Mijn paard, papa, zegde zij.
- Uw paard? Nelly?
- Ik had het aan een boom vastgemaakt en....
- Georges zal het hebben losgemaakt, onderbrak hij haar ongedurig. Waar is hij?
Zij verwijderden zich, Nelly keek nog eens om:
- Bonjour, monsieur....
Enfin, er zijn in de wereld honderdduizenden, die meer de aandacht waard zijn
dan alle Benzen bij elkaar, laten wij spoedig opstappen en niet meer zien hoe die
jonge rug naast zulk een lompen man het heuveltje afdaalt. Maar ik was nog niet
zoo heel ver weg of ik moest uitwijken voor een haastigen ruiter: Georges rende in
de richting van den steenweg. Het paard is terecht, Nelly moet niet langer zoeken,
dacht ik.
Op den steenweg ontmoette ik den kunstschilder Jan Mets, die, sinds jaren,
vruchteloos poogt iets van de stralende wijdte van de heide op het doek te brengen
en nog altijd niet beseft dat hij de natuur natuur moet laten en dat, indien de natuur
één ding is (en welk een!) een schilderij een ander ding is. Wij kunnen elkaar niet
goed verdragen; hij mij niet, omdat ik zijn werk te weinig waardeer en ik hem, omdat
hij in mijn oogen een soort klaplooper is, en niet eens een onfatsoenlijke, waardoor
de klaplooperij zooiets als karakter verkrijgt, persoonlijkheid en in ieder geval, ook
anderen dan wie haar bedrijft, vermag te boeien. Toch zijn wij niet zóó boos op
elkaar, dat wij - als het toeval ons tezamen brengt - nijdig ieder zijns weegs zullen
gaan. Laten wij dan maar weer wat praten en ruzie maken! Er is immers nog altijd
de mensch; dit onbekende eiland in een archipel van soortgenooten!
Deze Jan Mets ontmoette ik dus. Hij keek een man ná, dien ik nog even aan de
kromming van de baan kon opmerken, een hoog getorsten kruiwagen duwend.
- Hoe is het mogelijk, vroeg Jan, meer tot zich zelf dan tot mij, begrijpt gij hoe dit
mogelijk is?
- Hoe zoo? vroeg ik.
- Natuurlijk begrijpt gij weer niemendal!
Jan keek spottend, triomfeerend en blies forsch zijn adem in mijn gelaat.
- Daar hebt ge nu een ongewoon staaltje van menschelijke dwaasheid en gij zoudt
niet begrijpen? Die man, ginder, rijdt een straf, hem opgelegd door zijn dierbare
gade. Tweemaal moet hij dien wagen over den steenweg rijden, op en neder, van
ginder tot hier. En weet ge waarom? Omdat zijn chère épouse meent dat haar heer
gemaal een andere vrouw heeft toege-
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lachen, even maar, genoeg echter om gestraft te worden! Ik wil hopen dat die andere
de moeite waard is....
- Die man?
- De baas van het kroegje daar, waar men u wel eens ziet! O, geneer u niet, ge
moogt er komen, 't is wel mijn genre niet.... Nu zal ik, die daar niet kom, u eens wat
zeggen. De man kán gelachen hebben naar die vrouw, hij zal daar in geen geval
bedoelingen mede gehad hebben, hoe ongelooflijk u dat ook moge schijnen, u zelf
in het bizonder en de mannen in het algemeen kennend.... Die man is zoo goed als
dood, begrijpt ge? Het asthma! En de rest! De angst voor den dood! De angst voor
zijn vrouw! Daardoor kan zij zulk overwicht op hem uitoefenen.... Nu, daardoor is
het gekomen dat gij dezen man, herbergier en in zijn vrije uren douanier - het moest
omgekeerd zijn, maar het is het niet! - hebt zien rijden met een kruiwagen, wat gij
en ik zouden verdommen, zelfs al hadden wij de schoonste vrouw ter wereld gezoend
- die er niet is, neem het van een schilder aan; er zijn zelfs maar weinig schoone
vrouwen! Nu is de vraag: wát heeft de vrouw aangezet haar man zóó te vernederen,
te kwetsen? Denk eens daar over na. Maar weet, dat zij zeer scrupuleus is, zelfs
af en toe vlagen kent van godsdienstwaanzin. En dat zij, met dat al, een vrouw is,
een zeer vrouwelijke vrouw, dus ook ijdel, behaagziek, koket en wat al meer....
- Ik begrijp het niet.
- Ik wel en ik heb zelfs al een ontknooping in mijn hoofd. Ik zal u later komen
vertellen of de mijne de goede was.
Al grinnikend stapte Jan Mets op.
Ik kreeg den indruk dat ik feiten bijwoonde, die bezig waren een drama te worden,
al wist ik nog niet goed wélk drama. Ik kende de personnages en wist iets af van
hun gedragingen en handelingen, nu was het wachten op het slot, op de conclusie,
waardoor die feiten overzichtelijk zouden worden en gestold in wat dan het drama
zou zijn.
Tijdens den winter ontwaarden wij nog herhaaldelijk de vrouw, diep in gebed
verzonken of ontmoetten haar met Georges, waar het woud een zekere dichtheid
heeft; wij hooren nog het snuiven van zijn driftig paard. In het stationnetje wachtte
ik herhaaldelijk op den trein in gezelschap van den groot-industrieel Benz, mij terecht
volkomen ignoreerend en wellicht op weg om zijn rekenplichtige een hart onder den
riem te steken!
Zoo kwam de Lente. Eerst waasde haar adem over het woud en op een vroegen
morgen mochten wij haar liefelijkst wezen ontwaren in een crocusje; meteen zagen
wij het glanzen van haar oogen in een snel gerezen bruin en blauw, in een plots
gekomen groen, en rose en in zulke blankheid van wolken, dat de oogen te beven
begonnen. De vogels klonken luide en het woud rilde van blijdschap onder haar
dartelen tred. De wateren der beken stroelden klaterend langsheen haar flanken.
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Maar dat was alles niets; haar adem was het en anders niet, haar ádem....
Op zulk een voorjaarsdag, de namiddag is dan vol van het jonge goud der tulpen,
kwamen wij weer - mijn kinderen en ik - in de herberg. Het regende licht aan de
ruiten en de waard leek als dronken van naar buiten te staren. Hij zei: mijn vrouw
is met meneer Georges naar Brugge, ja, nu komt het goede weer. Ge moet er geen
kwaad van denken, meneer Georges is in Zwitserland geweest, zegt hij, hij verteert
veel, wij hebben hier niet erg te doen en 't was lang geleden dat hij hier over den
drempel was geweest, ze kon niet weigeren en met de auto zijn ze seffens terug.
De wegen zijn bizonder goed langs dien kant. En zij kende Brugge niet.
Ik dorst hem niet aanzien, zag echter ál zijn bewegingen en hoorde ik zijn hijgen
niet? Het asthma! Ging hij daardoor meer gebogen, kwam daardoor al dit grijs aan
zijn slapen?
- Het wordt nu de goede tijd voor de kinderen, ging de baas voort; heel spoedig
zullen ze terugkomen, nog vóór den donker, ze zijn al van dezen ochtend vroeg
weg.
Hij sprak meer tot zich zelf om de onrust van zijn hart te sussen.
- Hoe stellen uw kinderen het? vroeg ik.
- Mijn jongens zijn in het pensionaat. Ze moeten toch goed Fransch leeren, is het
niet? Met Vlaamsch alleen komt ge niet ver in de wereld.
Toen hij mij zag aanstalten maken om heen te gaan, kwam hij op mij toe:
- Meneer, als het u niet derangeert, blijf dan nog een tijdeke hier? Een beetje
maar. Rook eens déze sigaar? 't Is een gesmokkelde. Mijn broer, de zeeman, bracht
ze mede uit Amerika.... Ik ben douanier en ik zou het niet mogen weten, maar allez,
ik ben met ziek-verlof en dus.... Wij hebben hier van heel den winter zoo goed als
begraven gezeten. Van op 't laatst van Januari hebben wij niemand gezien. Ik ben
blij, dat ik met iemand kan praten, mijn vrouw zal spoedig komen, hoe vindt gij die
sigaar?
Het was zijn angst, die mij overreedde. Spoedig was hij uitgepraat. En dat
daarbuiten de Lente riep in de kreten van een dronken merel! De waard zat te paard
op een stoel, zijn vingers betrommelden de leuning; hij bleef naar buiten kijken.
Achter zijn huis ijlde een trein naar de stad.... Nu weg, dacht ik.
Maar op dit oogenblik werd de deur opengerukt en traden Benz en zijn dochter
binnen. Met eenvoudig-walgelijke onderdanigheid ging de waard op hen af.
- Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Wat zal het zijn als-'t-u-blieft?
Benz bestelde. Zijn dochter groette me.
- Wie is dit individu? hoorde ik hem vragen.
Zij antwoordde, dat zij het ook niet wist. Toen Benz mij scherp aankeek groette
ik geamuseerd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

252
- Bonjour, groette hij kort en trok een muur op tusschen zijn tafel en de mijne.
Om de een of andere reden toornde Benz inwendig. Ik kende dat. Zijn handen
bleven passief - wat hadden zij hier te grijpen? - maar zijn oogen werden nóg
stekeliger, hij beet zich op de lip.
De waard kwam heel dicht naast mij zitten. En de sigaar? vroeg hij. Zij smaakte
mij niet, ik zei toch maar: ‘lekker’. Het was Benz, die het lokaal vulde, de enorme
Benz, de rijke, de machtige Benz. Zijn dochter had zich tegen hem aangevleid, het
leek of hij haar duldde in zijn schaduw. De waard zat te beven als een konijn, dat
gevangen in een strop den dood afwacht. Hij dorst nu geen woord meer te zeggen,
ik trouwens ook niet en Nelly evenmin. Die geladenheid werd ondragelijk.
Na een poosje stond Benz op.
- Zeg eens, riep hij den waard toe, als Georges terugkomt stuur hem dadelijk naar
mij. En als hij hier nog een voet binnen zet, ransel hem buiten. Hebt gij een zweep?
- Nee-je, meneer Benz.
- Ik zal er u een laten brengen. En ransel. Ik heb er geen tijd voor gehad. Kom,
snauwde hij Nelly toe, kom.
Hij zal de consumptie vereffenen als hij de zweep brengt, dacht ik spottend.
- Rijke menschen zijn toch zonderling, jammerde de waard en meneer Benz is
rijk. Ik, meneer Georges.... en nogal met een zweep, waarom deed hij het niet?
Toen ik dan toch eindelijk wilde weggaan zegde hij:
- Ik kan u natuurlijk niet weerhouden, maar het is zonde zulke sigaar buiten te
rooken. Weet meneer wel dat ik douanier met ziekverlof ben?
En toen vertelde hij in een trek door dat zijn vrouw in haar jonge jaren naar een
klooster wilde gaan, zóó bezat zij het geloof, en nóg meneer.... Zij bracht toen de
groenten in zijns ouders huis en zijn vrienden hadden hem gezegd, dat zij nooit van
een man zou willen weten. Dat wil ik zien, had hij toen gezegd.
- Er was een kracht in die kleine feeks, die mij aantrok, meneer. Marie-Thérèse
zei ik, of gij wilt of niet, aan een man als ik, kunt gij niet weerstaan. Ik was toen
volkomen gezond, volkomen krachtig, ik hield niet af. Nooit in mijn leven heb ik om
iets zóó gestreden als om mijn vrouw. Ik zou nu niet meer kunnen. Ik vocht, vergeet
het niet, tegen een heel klooster en er is mij niet veel gezondheid gelaten.... Ja, en
later, als de kinderen komen, dan houdt ge wel van elkaar.
De waard zat nog volop in zijn levensherinneringen verzeild als een auto stopte.
De vrouw stapte uit, meneer Georges reed snel heen. Zij staarde de weg-ijlende
auto ná en kwam dan binnen.
De waard ging haar tegemoet.
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- Goede reis gehad, Marie-Thérèse?
- Wel ja.... Wel ja.... Is hier iemand geweest, vroeg ze, wijzend op de glazen,
waaruit Benz en zijn dochter hadden gedronken en door den waard vergeten.
- Meneer Benz en zijn dochter, zegde hij, maar schrok, als verwonderd dat hij dit
had durven zeggen.
- Zoo. En wat vertelde hij?
- Maar niets bizonder Marie-Thérèse, niets bizonder.
De man keek mij in verstandhouding aan. Naast haar frischheid verschrompelde
hij weldra. Deze vrouw? Deze jongen? Wat hadden zij aan elkaar? Wat vond hij bij
haar? Een verkennen? Een proeve tot verleiden? Een stuitende inwijding? Ik kon
geen Julien Sorel in hem zien, zij was zeker geen madame de Renâl. Maar dan,
hoe! Wat bezielde hem in een omgang, met een vrouw, die ik aanvankelijk dacht
zijn moeder te zijn? Ik beken, dat ik daarover méér dacht dan me welgevallig was.
Op zekeren dag kwam Mets me vertellen, dat de menschen begonnen te praten
over die bejaarde vrouw, welke zoo dikwijls op een dag de baan opkeek en auto's
volgde met angstigen blik. Ik kreeg deernis met den waard en ofschoon ik wist dat
hij mij spoedig zou vervelen, besloot ik op een avond eens tot bij hem te wandelen.
In zijn herberg trof ik een groot gezelschap aan, dat lustig een paar flesschen wijn
den hals kraakte. Een vroolijke ploeg jonge mannen en vrouwen zat er rondom een
lange tafel. In het midden bevond zich Georges. Ook Nelly was onder dit groepje,
naar het mij voorkwam als toeschouwster. Meneer Georges heeft een paar vrienden
medegebracht, volgende week reist hij naar Congo af, vertrouwde mij de waard toe,
die als in twee gebogen rond de tafel liep en deed wat hij heel zijn leven had gedaan,
dienen. Dit vertrek deed hem blijkbaar goed. Het kon niet alleen de warmte van de
temperatuur zijn, die zijn oogen zoo tintelen liet.
- Zoo pas hier binnen gevallen, meneer, zoo pas?
Nelly kwam op mij toe. Zij zag zeer bleek, het viel haar zwaar hier te zijn.
- U hebt het mijn vader niet kwalijk genomen, meneer, u begrijpt het wel, niet
waar? Het is verschrikkelijk. Als u mijn vader beter kendet zoudt gij weten dat hij
minder een ongelikte beer is, dan hij schijnt. Ik moest hem vergezellen....
- En nu? Mademoiselle?
Ik genoot eenigszins van haar verlegenheid.
- C'est mon frère, quand même, zegde zij heel zacht.
Misschien wilde zij nog meer zeggen, maar dan bedacht zij zich over den afstand,
die ons scheidt en over de conventie, die niet toelaat een gesprek te beginnen met
een wild-vreemde.
Ik knikte haar toe bij wijze van afscheid.
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Als een wervelwind schoot toen de vrouw het vertrek binnen. Zij leek mij gedoold
te hebben over vele wegen en gewacht aan vele kruispunten. Zij rende naar de tafel
en trok haar woedend, gedeeltelijk, om. Dat gaf een lief geluid. Glas rinkelde aan
scherven, als fusées schoten kreten óp.
- Buiten, gilde ze, buiten, het is dood-zonde zóó te slampampen.
Zij greep den beschonken Georges het eerst beet, hij lachte dom en hatelijk, maar
zou geen weerstand bieden aan haar kracht. In de grootste verwarring dropen allen
af.
- Maar Marie-Thérèse, lummelde de waard, ge verjaagt onze beste kliënten. Wijn
dronken ze, wijn!
- En gij, meneer, wat doet ge hier? vroeg ze me bits.
- Meneer is mijn vriend, zegde de waard.
- Vriend of geen vriend, mag ik u verzoeken heen te gaan?
Daar stond ik in het huilende en tierende groepje. Net studenten die dronken
manifesteeren om het genot te manifesteeren. Georges deed het opgewondendst
van al.
- Die oude kwal, riep hij.
Zij kwam in de deuropening. In het geweld had zij haar bril verloren; klein,
onaanzienlijk stond ze daar, nóg in ijzeren kracht geprangd.
- Georges, riep ze.
- Is het monsieur Georges Benz dien gij roept, vroeg hij, kronkelend van genoegen
onder zooveel spot.
- Georges, vroeg ze.
De stem klonk als verscheurd.
- Plait-il, madame?
Daar waren er die op hun vingers floten, anderen werden zeer stil, als ontnuchterd
door de sidderingen welke door het lichaam van de vrouw schokten.
- Ga toch binnen, madame, zegde Nelly, ga toch binnen.
Geleid door Nelly ging de vrouw in het huis. Zij keek niet om. Het groepje bleef
nog wat sissen en gillen - een knoet voor dezen Georges! - en sprong dan de wagens
in.
Mets komt bij mij:
- Het paard van Georges Benz is doodgeschoten. Precies op den morgen dat
Georges naar Congo zou vertrekken. Nu, hij is vertrokken. De dader verloor het
wapen: een douanier-revolver! Benz gaf hem mij, opdat ik haar naar den eigenaar
zou terugbrengen. Of naar de eigenares.... Ik was bij Benz gekomen om hem een
van mijn - ja, ja, mislukte - doekjes te verkwanselen. Hij brengt mij bij een dood
paard! Hij stopt mij een revolver in de hand! En koopt niks!
- Een paard?
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- Tiens, hadt gij óók een trein hooren fluiten? Dat was mijn pronostic, mijn ontkooping!
Er bestaan echter geen groote amoureuses meer. Zij had verkozen het paard dood
te schieten, niet hij, niet zichzelf! Maar een paard, hoe kunt ge zóó wreed zijn! Met
dit paard was hij een paar dagen voor die afreis, waaraan ik niet geloof, evenmin
als aan die reis naar Brugge destijds - voor haar woning komen rijden, of stapvoets,
of dravend, of galoppeerend, maar in ieder geval voor haar woning, maar altijd op
en neder, tartend.... En weet ge nu waarom ze zijn paard neerschoot?
- Omdat....
- Laat mij het toch zeggen: omdat zij hem nog veel te lief heeft om hém te dooden,
vergeet niet dat zij zijn moeder zou kunnen zijn en dat hij in haar oogen ook zooiets
als een kind is geweest. Maar zij wilde hem kwetsen in datgene, waarmede hij haar
geplaagd had.... Misschien heeft ze in gedachten wel op hem gemikt! Als zij een
groote amoureuse zou zijn geweest, had zij zich onder een trein geworpen, mijn
pronostic, vader! Misschien denkt ge dat haar man het paard dood schoot? Het is
inderdaad goed mogelijk. Denk maar aan die kruiwagen-geschiedenis, zelfs dat
kreeg zij van hem gedaan en dit is heel wat zwaarder.... Of.... Lieve hemel, misschien
heeft zij hem tóch opdracht gegeven Georges neer te schieten en had die
asthmatieker alleen maar de kracht het paard neer te kogelen. Dat zou dan komisch
zijn! Deze vrouw heeft altijd de hitte van twee vuren in haar borst gevoeld: dit der
zonde (en dus het berouw) en dit van een ontzaglijk geloof. Misschien zijn zij samen
toch maar één vuur. Zij heeft haar man laten boeten voor háár zonde, dit is wel het
sterkste. Misschien heeft zij alleen maar in gedachten gezondigd! En het is mogelijk
dat zij op dien dag van den kruiwagen ook de zonde zag in den lach van haar man.
Maar begrijpt gij Georges? Een vrouw zonder eenige aantrekkelijkheid....
- Is het noodig te begrijpen? vroeg ik.
- Ge zegt daar al iets. Wij doen wellicht dwaas ons met dit probleem bezig te
houden. Hoeveel dooden vandaag in Spanje en in China, gezwegen van de drama's
der liefde? Kom, ik ga tulpen schilderen. Het is in ieder geval merkwaardig, dat wij
dit probleemtje niet begrijpen. Daar loopt een stukske mensch, een Georges, en wij
begrijpen er niets van. 't Is niet erg aanmoedigend! Ik ga beslist tulpen schilderen.
Neen, kom maar niet kijken.
Ik zweeg. Vroeger had de waard om haar geworven om de kracht, die in dit tenger
figuurtje school, ondergeschikt te maken aan de zijne. Maar zij won de finale. Nóg
was er kracht in haar. Als Georges nu ook eens op haar kracht was afgekomen, en
niet uit een drang van min of meer vulgaire veroveraarsinstincten of -oefeningen?
Als hij zijn kracht eens had willen wetten op de hare?
Mets zag mij nadenken.
- Ik herzeg het u, zei hij, is het noodig te begrijpen? Daarbij, laten wij
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aannemen, dat wij meenen iets te begrijpen van wat de vrouw dreef - wij zullen ook
oud worden en naar nieuwen gloed verlangen-wat weten wij van Georges af? Het
is niet, omdat wij toevallig jong zijn geweest op andere wijze, dat wij een oordeel
zouden mogen strijken. Dit is trouwens nog minder noodig. Laten wij hem desnoods
in Congo, ik bij mijn tulpen, het is niet noodig te begrijpen.
Er sluierde een plotse nevel door het woud. Mist en zonneschijn, verinnigd tot
slierend zilver, dreven om ons. Mets vervaagde al meer en meer, ik keek hem een
poosje ná. Hoe komt het toch dat wij dit openbaringske van leven niet konden
begrijpen? Over enkele minuten zit Mets paarse tulpen in een vaas te schilderen
en zal het hem een veel belangrijker probleem zijn, deze openbaring van licht op
zijn palet te ondervangen, dat de problemen van alle mogelijke Georges'en te samen.
Enkele dagen later ontmoette ik Nelly. Zij hield een takje meidoorn in de hand en
bood het mijn jongen.... Terwijl zij zich bukte, zegde zij, de oogen zijdelings op mij
gericht:
- Zijt ge nog boos op Georges?
- Is hij in Congo? vroeg ik.
- Hij is in ieder geval hier ver vandaan, meneer, Papa had hem verboden nog in
die herberg te komen. Dat was niet meer noodig, maar het gaf Georges een
aanleiding om op een brutale wijze een einde aan te stellen.... aan die... verhouding.
Georges is niet slechts wispelturig, hij is roekeloos.... roekeloos, alleen maar om
het genot roekeloos te zijn. Dat heeft hij van papa. Maar die is het in zaken. Waarom
heeft papa zich nooit met ons bezig gehouden? Och, meneer, ik zou willen dat wij
hier vandaan gingen. Ik heb zulk medelijden.... met die vrouw.... Une si grande
pitié.... Heele dagen ligt zij in de kapel... Adieu, monsieur....
Zij had te veel gezegd, de grens overschreden, heel langzaam ging zij verder.
Ik weet alleen nog maar dat Mets er in geslaagd is de tulpen, dien dag geschilderd,
Benz te verkoopen. Hij heeft aan dien verkoop een enorm plezier beleefd.
- Bijna had ik Benz het ding gratis aangeboden! Een speelsche ingeving wilde ik
niet involgen. Naast het tulpenkruikje zou ik een revolver schilderen en in de fond
een dartel paard, genre ‘La jument verte’, groen om te harmoniseeren met de tulpen!
Maar ik heb medelijden met háár.... Hun herberg staat te koop, zij trekken naar de
stad.... Dat is beider einde, hij is zoo goed als dood, zij gebroken; dat we voor dit
verdomde leven zooveel leergeld moeten betalen. En als wij maar wisten of het dit
waard is!
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Het nachtwerk
Door J.D. Bierens de Haan
Tusschen muren ingesloten,
over cijferschrift gebukt,
heeft dit werk mijn ziel verdroten
en mijn vrijen geest verdrukt.
'k Leef als een door 't lot verstooten,
uit zijn gunsten weggerukt.
Gansche nachten heengebogen
over dit verdord papier,
moet ik nu den smaad gedoogen
van zijn liefdeloos bestier,
dulden 't slinken zienderoogen
van 't verholen levensvier. Neen, ik werp de blinden open,
om te vangen 't morgenlicht
als de nacht is weggeslopen
op mijn dorstend aangezicht,
want ik wil de vrijheid koopen
die in mijne verten ligt.
Ginder zullen heuvlen blinken,
voglen zingen in 't geboomt,
de eerste morgenglansen drinken,
door den nieuwen dag bestroomd,
doen de lucht van liedren klinken
bandeloos en onbetoomd.
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'k Zal, als 'k uit dit venster schouwe,
over de akkervelden heen
zien verbaasde wouden blauwen
in des uchtends teederheên;
zingend wil 'k in de landouwen
hunner prille schoonheid treên.
Uit de nevlen streeft de toren
met zijn spits in 't ijl verschiet
om in vrije lucht te boren
met zijn zingend klokkelied,
dat hij als een stem doet hooren,
die der ziel haar lust gebiedt.
En voorbij de heuvlen schepen,
uitgezeild door 't zeekanaal,
zal ik zien hun vrachten slepen
tot een stedelijk onthaal;
aan de masten wimpelrepen
zwierend in hun kleurenpraal.
Waarvandaan naar hier gekomen?
Uit het wijkend Oost of West?
't verre land van zwerversdroomen,
waar Geluk zijn zetel vest?
Ziel! word met hen meegenomen,
keerend naar hun wingewest!
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Ginds de bergen, halfverwaasden
in de schemers van 't verschiet;
'k zal mij naar de toppen haasten
van dit onbegrensd gebied,
waar de berggeur mijn verbaasde
ziel met jongen lust omvliet.
En o hemelen hierboven,
winden, wolken, voert mij mee
door uw golvenschuim omstoven
naar uw grenzelooze zee,
om uw zaligheid te loven
als ik in die wijdten treê - - Ach, het werk wil niet meer slagen
dat den ganschen nacht benam,
'k hoor vermoeide geesten klagen
en de handen voelen klam.
Open! 'k zie het morgendagen,
open! voor de zonnevlam.
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Emanon en haar kinderziekten
Door Juul Roggeveen
HET lang gedroomde was werkelijkheid geworden. De huisboot, hun schip, lag
gemeerd aan de werf van Theo en Tijl, de scheepsbouwers..... Adieu, eeuwig
weerkeerende tobberij! Naar de maan of naar Mars; kom in ieder geval nooit terug,
dacht Rie uit het diepst van haar hart.
Wat een weelde, je eigen dek onder voeten te hebben - een knap mensch die
haar eraf kreeg - je eigen watertank, die nooit leeg zou zijn in dit gezegende
regenlandje. En 's avonds het zachte licht van een wiegende petroleumlamp....
Tom had de boot ‘Emanon’ genoemd. Niet alleen daar dit van achter naar voren
gelezen ‘no name’ vormde, maar omdat zijn vrienden (en als echte globe-trotter
had hij die in alle landen) dien naam gemakkelijk uit konden spreken.
De kapiteinstitel had hij grootmoedig aan zijn vrouw afgestaan. Zelf werd hij, naar
Schotschen aard, liever purser; Francis Elisabeth kreeg de functie van
scheepsjongen.
Gourmand en de poesen waardeerden het schip, na hun avontuurlijken tijd in de
schuur van Theo en Tijl, waar zij tusschen sloepen en kano's geleefd hadden, toen
Tom aan den opbouw werkte, Baby en Rie, in Westfriesland, ongeduldig wachtten
op het sein om te mogen komen.
Het werk aan den buitenbouw had lang geduurd, vertraagd als het werd door
weken van regen en onweer, maar eindelijk was Emanon, zooals Tom haar zich
had voorgesteld, gereed gekomen. Van buiten tenminste; binnen stonden nog maar
enkele wanden, doch in een hoek wachtten tientallen triplexplaten die het interieur
voltooien moesten. Al zwoegde Tom nog zoo hard, al leek het soms of hij tooveren
kon: hij had maar twee handen. Dus woonden zij vooreerst in een groote
timmermanswerkplaats, sliepen op kermisbedden, omringd door koffers en kisten
met kleeren en huishoudelijk gerei, houtwol en krullen.
Niet meer dan de allernoodzakelijkste meubelen hadden zij overgehouden. ‘Wie
A zegt moet ook B zeggen,’ vond Tom; ‘in een schip geen burgerlijk gedoe. Geef
de boel liever weg aan menschen die er wat aan hebben.’ Zijn vrouw had zich erin
geschikt. Het dagelijksch samenzijn met een profeet als Tom maakte haar steeds
wijsgeeriger. Nog een jaar of wat en ik zal rijp zijn voor Diogenes' ton, dacht ze.
Maar zelfs Tom had toegegeven, dat een tafel onmisbaar was en vijf stoelen, zelfs
op een boot, noodig waren. ‘One for me,
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one for you, one for mamma, ....’ telde Francis Elisabeth op haar vingers, maar
Daddy viel haar in de rede: ‘One for Gourmand, one for Lady Purring, one for Othello,
one for mamma and one for me.’ ‘En ik dan?’ kwam de verontwaardigde vraag. ‘O
jìj. Jij gaat maar op je duim zitten.’
Het was niet alles, scheepsjongen te zijn merkte Francis Elisabeth al gauw. In
het Hooge Noorden had zij de lakens uitgedeeld, grootvader en grootmoeder
moesten in den hoek staan, liedjes zingen, sommen maken, schaatsenrijden, voetbal
spelen, geopereerd worden, al naar zij het wilde. Hier werd zìj gecommandeerd
door een verwenschte kapitein en purser.
De kapitein zelf had een makkelijk leventje. Er lagen nog geen kleeden - er hoefde
dus niet geklopt te worden. Zaagsel vloog den heelen dag overal op en in, stof
afnemen zou gekkenwerk zijn geweest. Wat deed het ertoe, of Tijl op zware klompen
binnenklotste en de modderklonten van Toms polderjongenslaarzen vlogen? Rie
veegde alleen den grootsten rommel bij elkaar en gooide dien overboord. Om het
weelderig interieur hoefde niemand Emanon te bezoeken. Maar haar acht groote
ramen keken dwars over de rivier - het eeuwig zich vernieuwende water, omzoomd
door onafzienbare rietranden, lenige staven in dichte rijen, keken uit op landelijke
hoeven; wereldjes op zichzelf in hun eigen omlijsting van boomen en struikgewas,
overkoepeld door wijde luchten.
De Vecht bekoorde in alle getijden. Soms lag haar water stil en laag onder grijze
wolken of vervloeide in kleurloozen mist, dan zwol zij boven de oevers en haar
onstuimige golven spiegelden gretig het hemelblauw dat door den buitelenden
Oostenwind was schoongeveegd en als verjongd: één juichkreet van kleur.
Schoonst was de rivier in den avond, na een volrijpen zomerdag, wanneer hemel
en zon niet scheiden konden en tot één kleuren wemeling versmolten... Gods levend
palet, werd het water, symfonie van tinten zoo teeder, dat zij met namen niet te
noemen zijn....
Des daags lieten de bewoners van ‘Emanon’ de uitdragerij binnen af en toe voor
wat zij was en dronken thee op het dekje, met Theo en Tijl, die blij hun verfkwast
of hamer even rusten lieten. Dan voelden zij zich of ze vacantie hadden; zij dachten
niet, lieten zich alleen maar doordrenken van het licht, dat de vinken in het
wilgenbosch bezongen, omstreelen door warme Augustuslucht. Droomerig keken
zij naar de bekende dingen, zonder te zien, ondergaand de zomersche sfeer die
hen iederen dag weer gelukkig maakte.
In het doorschijnend water vóór de boot dansten en zwenkten honderden visschen.
Er waren staalblauwe en paarlmoeren met roode vinnen, zebragestreepte baarzen;
scholen stekeltjes schoten als zilverwolken rond.
Op de rivier was het gewone komen en gaan der zandbooten en Rijnaken.
Dekknechten riepen naar de luierende menschen van het woonschip en vroolijk
groetten die terug. Tijl, meestal doof en blind voor dingen die niets
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met booten hadden te maken, herkende die schepen aan het geluid hunner motoren.
Tusschen twee slurpen thee door bromde hij: ‘Tjo, wat loopt die Levantkade weer....’
‘Allemachtig, hoor die Resnova jakkeren....’ ‘De Onrust mochten ze verdorie wel
'eris na laten kijken....’ Ook Francis Elisabeth leerde spoedig de booten
onderscheiden, maar aan uiterlijke kenteekens.... een langen of korten schoorsteen,
witte of roode banden, of eenvoudig aan de gezichten der stuurlui en knechts, die
nog naar haar wuifden wanneer zij zelf al ‘onder zeil’ was gegaan. Zij wisten den
hoek waar zij sliep.
Met de namen dier schepen nam Baby het niet zoo nauw. Ha! die Ballenbelasting,
schreeuwde ze naar een boot van de Ballast Maatschappij en de Margaretha bleef
ze hardnekkig Margarine noemen. Toen ze wat aan het Spartaansch bestaan aan
boord gewend was, vond ‘de scheepsjongen’ het nog zoo kwaad niet op de werf.
Haar vlugge oogen zagen altijd wat nieuws. Er was een voortdurend va et vient
van booten die gerepareerd moeten worden, plezierjachten die nieuwen
benzinevoorraad noodig hadden. Ze vond het haar plicht iedereen te begroeten en
Gourmand en de poesen voor te stellen, had de handen vol aan Shippy, de Benjamin
- een jong van Lady Purring - die het bij een vluchtige kennismaking niet wou laten,
van de eene boot in de andere sprong om menschen en dingen te inspecteeren.
Meestal wist hij den afstand goed te berekenen, maar soms kwam hij druipnat, sluik
als een rat terug en werd door den jammerenden scheepsjongen in lappen gewikkeld
en droog gerold.
In de schemering voer dikwijls een vloot waterpadvinders binnen, om voor den
nacht aan te leggen. Schelle en diepe jongensstemmen galmden over het avondlijk
water; over en weer werden orders geschreeuwd. Als roovers sprongen zij aan wal
- hun gekwaste vrijbuitersmutsen op één oor, renden elkaar joelend na, omstuwden
hun leider, praatten en lachten, overmoedig. En weldra kletterden hun emmers,
gingen zij water halen. In de kombuizen begon het te sissen en spetteren....
Verwonderlijk snel was hun maal bereid. Zij aten in groepjes op de dekken, de
beenen gekruist als Javanen. En Francis Elisabeth keek doodstil toe. Soms kon zij
zich niet weerhouden een opmerking te maken: ‘Zeg jongen, wat neem jij een groote
happen’ - ‘hou jij zoo van appelmoes’ - ‘wat heb je een mooie golf in je haar, doe je
dat met een tang’- maar antwoord kreeg ze nooit. De padvinders toonden zich
ontoegankelijk voor de conversatie van een vijfjarige - een meisje nog wel. Hoogstens
bloosden zij, wanneer haar vragen-op-den-man-af een compromitteerend karakter
kregen; zij zágen haar nooit. Des te meer ontzag kreeg zij voor hen.
In bed luisterde zij naar hun zang. De maan scheen - het water glinsterde lokkend
en zij zongen het romantisch verlangen hunner jeugd uit in sentimenteele
kampliederen, bij het zacht getokkel van een banjo....
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Natuurlijk was de werf slechts tijdelijke verblijfplaats voor Emanon. Theo en Tijl
hadden hun deel van het werk gedaan - er werd alleen gewacht op vol getij om te
kunnen verhuizen naar het plekje dat Tom had uitgezocht, een meervormige baai
der rivier, die door een smallen dijk gedeeltelijk werd omringd.
Op een broeiend-heeten dag kwam Tijl, zwart van de olie zooals steeds,
binnenvallen: ‘De Vecht is hoog, wat denkt u, zouwen we sleepen?’
‘Top,’ zei Tom. ‘Alle hens aan dek!’ De poezencrew moest eerst verzameld worden.
Shippy werd opgepikt uit het vooronder van het zeilschip ‘Eutopia’. Lady Purring
vischte op haar vaste plekje, een platten steen boven een kreekje, maar Othello,
waar was Othello? Zij riepen en riepen. In het wilgenbosch, op den schuurzolder,
in voor- en achterruim van het schip - keken achter kisten en vaten, onder lappen
en kranten en toen zij eindelijk, de wanhoop nabij, op het dekje kwamen, verrees
hij gapend uit den grooten tuingieter die in een hoek stond.
‘Zeg, als je nog wat weet,’ beet Rie (zooeven nog sentimenteel in tranen) hem
woedend toe, ‘je dacht natuurlijk: laat maar roepen!....’
‘De rest moet je hem later maar zeggen,’ onderbrak Tom. ‘Klaar,’ knikte hij naar
Tijl, die de motor van Risico, de kleine sloep, in orde had gebracht en nu vragend
omkeek.
‘In orde, achter?’ brulde Tijl op zijn beurt.
‘Joe’, zong Theo. Hij stond in de roeiboot en hield het touw vast waarmee hij
sturen zou. De motor begon te sputteren en Emanon schokte in beweging, log, wit
gevaarte tusschen de twee kleine booten. Het zilveren wilgenbosch gleed weg. De
takjes die zoo lang naar binnen hadden gegluurd, ritsten een laatste maal langs de
ramen, als om afscheid te nemen.
Tom, Rie en Baby hingen uit het groote middenraam en zagen het landschap
langs zich schuiven; Tijl vóór hen bewoog snel zigzaggend en Emanon volgde
zwaaiend. Theo maakte de grootste bochten, maar voor een gewezen zeeman
beteekent een beetje gehobbel over de golven niets; zijn houding was losjes als
leunde hij tegen een boom.
‘We gaan verhuizen, wie goat d'r mee,’ gilde een dekknechtje van de
voorbijvarende Annette Jacoba. Uitgelaten vacantiegangers in hun witte boot riepen
hoera en zwaaiden met een keffend Pekingeesje naar Gourmand die uit het
keukenraam hing en argwanend in alle richtingen snoof.
‘Dit zal vooreerst onze laatste reis wel zijn,’ peinsde Rie. Toen de huisboot nog
maar een idee was, had zij geestdriftige plannen gemaakt voor reisjes door heel
Europa. Nú lieten zij zich sleepen door een Rijnaak, dan door een Belgische boot,
en iederen ochtend zagen zij de zon boven een ander landschap schijnen (want
regenen deed het nooit in Rietje's fantasieën) vandaag zei de bakker die aan boord
kwam: ‘Alors, ça fait....’ morgen een Bierbass: ‘Also, das macht zusammen....’ En
kijk, nu was deze reis al ten einde:
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met een knappe zwenking sleepte Tijl hen het meertje binnen en ze wist, dat ze met
de werkelijkheid ook tevreden zou zijn. Die verre reizen had ze in haar verbeelding
toch al gedaan....
Het was vreemd, de rivier in een geheel nieuw aspect te zien - nu overschouwden
zij haar in de breedte - aan de landzij niet langer begrensd te zijn door de oude,
varenbegroeide tronken van het wilgenbosch, doch vrij uit te blikken op het
boezemland en, voorbij de boomen die het van den zandweg scheidden, op andere
landouwen en de booten in het Merwedekanaal. Naar links nam de Vecht een
scherpe bocht, zoodat de booten die daar den hoek omkwamen uit de aarde schenen
te verrijzen.
Het meer waar Emanon nu lag, was het grootste, centrale van een vijftal kleinere
plassen en het eenige, dat in de rivier uitmondde. In vele bochten slingerde een
dijkje tusschen de meertjes en het boezemland; waar het gras weelderig, onbetreden
tierde, bloeiden moerasvergeetmijnieten en wilde balsaminen, rozenrood.
Voor Francis Elisabeth was de nieuwe ligplaats even boeiend, als ware Emanon
naar 't andere eind der aarde gegaan. Aan de werf hadden booten en menschen
haar belangstelling gespannen gehouden, hier, in de stilte van het ongerepte
waterland deden het de dieren. In de eerste plaats de zwanen. Zij waren afkomstig
uit een naburig dorp, maar de heele rivier was hun domein. Zij wisten waar de wieren
overvloedigst groeiden, kenden iederen inham, ieder verborgen plekje dat veilige
broedplaats bood. Zoodra zij Emanon ontdekten, kwamen zij op bezoek. En de
ontvangst viel hun mee; Baby voerde hen met brood. Na dien tijd sloegen zij geen
dag over. Statig zeilden zij het meertje binnen, smetteloos wit op het donker
golfgewiegel. De koppen schuin, keken zij met hun slimme oogjes omhoog - zagen
zij iemand, dan gingen hun staarten snel bewegen; zij gleden in één vaart door tot
vlak voor het woonkamerraam, verhieven zich in hun volle lengte en riepen luid,
slaand met de vleugels om hun vraag kracht bij te zetten. Daarna zwommen zij
verder naar het dekje en wachtten, in de kalme zekerheid hunner allesoverwinnende
charme, tot Francis Elisabeth of Rie buiten kwamen. Zij waren onverzadigbaar, de
kreten waarmee zij hun voedsters bleven aanmoedigen, deden soms denken aan
het geluid van hooge kinderstemmen, soms aan paardengehinnik.
Dan waren er de eenden. Van verre kondigden zij hun komst reeds aan en
wanneer een twintig-dertigtal het meertje binnenpeddelde, lieten zij in koor een
krijgsgeschreeuw hooren, dat dadelijk hun plebejische afkomst verried. Nam niemand
notitie van hen, dan klom hun aanvoerder, een reusachtige woerd, aan wal en
waggelde op het dijkje heen en weer - zijn rauwe stem bereikte een dreigend
crescendo - telkens viel het koor der anderen hem bij. Dikwijls bleek al hun moeite
vergeefsch, daar Rie niet altijd geneigd was een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

265
leger te voeden; dan koelden zij hun woede met fel snavelgepik op het onschuldig
kroos.
Ook waterhoentjes en koeten kwamen in het meertje maar op schuchtere, zedige
wijze en zoodra zij zich bespied zagen: floep, verdwenen zij in de diepte, duikers
zonder weerga. En Francis Elisabeth, strak starend naar het plekje waar zij
verzwonden, merkte nooit dat zij, meters verder, weer bovenkwamen en haar met
glinsterende oogjes bekeken.
De slingerende dijk tusschen water en wei was haar speelterrein. Vaak bracht zij
Tom, wanneer hij naar stad moest, tot den ‘grooten’ weg, een wilgen- en
populierenomzoomde laan die, gehoorzaam, alle bochten der capricieuze rivier
volgde. Terugkeerend door het boezemland, nam zij op haar gemak de vele nieuwe
dingen in zich op. Haar oogen trachtten den schemer te doorboren, die tusschen
zwaar bladergroen en bemoste stammen hing. Zij luisterde naar het gemurmel der
kleine sluis, waar dag en nacht rivierwater doorborrelde, zag zilveren spinnen in
hun klok en zwarte torren tusschen 't sterrekroos en hoe de ragfijne waterdraden
uitwaaierden als het golvende haar van meerminnen.
Bij de eerste bocht van het dijkje stond een oude, verwrongen populier. Nooit kon
zij daar langs gaan, zonder zijn verweerde schors te omklemmen en het kamertje
van zijn hollen stam binnen te gluren. Zij verwachtte er iets - een kabouter, een
feetje, maar het eenige wezen dat zij er soms aantrof, was Lady Purring, die het
kamertje ook had ontdekt en geschikt bevonden als verkenningsoord.
Wanneer Baby weer bij de boot was aangeland, ging ze spelen op het, voor haar
aangelegde, zandplateautje. Tusschen opeengestapelde steenen ontstak ze een
denkbeeldig vuur en kookte teer, zooals ze Theo en Tijl had zien doen, en, in
dezelfde pan, pap voor Gourmand, die, aan een lang touw gebonden, naast haar
stond en haar verrichtingen vol achterdocht volgde, met nurkschen onwil luisterend
naar haar vriendelijke woordjes. Graag had hij zich van haar vermoeiende,
ongewenschte zorgzaamheid verlost, maar sinds hij een varken had doodgebeten,
scheen zijn vrijheid voorgoed geknot....
Heerlijk-moe van zon en rivierlucht, ging Baby 's avonds naar bed. Maar nooit
zóó slaperig, of zij moest eerst nog even kijken naar de twee groote olmen die de
hofstee aan den overkant van het water flankeerden. In het halve licht verloren zij
hun reëelen vorm, de eene werd een koekenbakkende heks, de ander een beer op
zijn achterpooten. En de rij lagere wilgen, een processie gebochelde wezens, die
steunend op knuppels langs de twee groote figuren schreden.
Wanneer de kleine fantast was ingestopt rustten haar dommelige blikken nog op
de triplexplaten die dicht bij haar bedje stonden. Uit de watervallen en bergruggen,
die de natuur op het hout geteekend had, verrezen apentronie's en koeienkoppen,
staarden groote ronde oogen die aan geen enkel
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schepsel schenen toe te hooren. En Baby's kleine brein spon allerlei verhalen tot
het zoo donker werd, dat de figuren wegdoezelden en zij in slaap viel.
Het was midden September; de dagen kortten reeds sterk. Met het licht verstierven
de klanken, 's Avonds alleen de schreeuw van een laten vogel, belgeklingel op 't
Merwedekanaal, waar tot diep in den nacht de booten doorvoeren, ononderbroken
optocht. Over de Vecht gleed nog een enkele zandboot, de roode en groene lampjes
wierpen bevende banen op het water. Ver weg schitterden - sprookjesschijn in den
nacht - de natriumlichten van de sluis.
Er waren nachten zoo donker, dat zij op je schenen neer te dalen en je aan te
raken met hun diepe zwart; maannachten, die de golven lokkenden glans gaven,
het boezemland lichtende wijdheid vol geheimzinnig leven; een tooneel waar ijle
schimmen bewogen. In de vogels ontwaakten wilde hartstochten; luid klonken hun
kreten over het water, terwijl zij elkaar najoegen. Serene sterrenachten.... millioenen
bevende lichtjes in het koele hemelblauw en de oneindige melkweg, als een lichtend
pad voor engelenvoeten....
Schoon waren ook de vroege ochtenden, wanneer de roode zon de golven kuste
en iedere dauwdroppel haar beeltenis ving om dan in haar gloed te vergaan.
Iederen ochtend wanneer de menschen uit Emanon naar buiten traden, vlogen
uit het meer twee groote reigers op en wiekten statig weg of zij naar 't andere eind
der wereld wilden vliegen om even later, in een wijde bocht teruggekeerd, vlak
achter Emanon weer neer te strijken.
Dagenlang was het stralend weer geweest. Storm en regen leken verschijnselen
uit een andere wereld. Over de blauwe rivier, langs haar feestelijk-groene boorden,
waren de witte booten gegaan, jachten en zeilboot en, hadden menschen gelachen
en zalig genoten. - Opeens kwam de verandering.
Op een Zondagavond in het eind van September begon het te regenen, suizelend
zacht eerst, als milde lenteregen, dan sneller en feller tot het kletterde op Emanons
dak. Tom en Rie, in de woonkamer-study, die dank zij Tom al gezellig begon te
worden, keken elkaar over de tafel heen eens aan. ‘The dance begins’, zei Tom en
ze lachten allebei. Maar opeens werden ze opgeschrikt door de stem van Baby die
klaarwakker zei: ‘Ik voel regen op mijn neus.’
‘Kind ik dacht dat je al uren sliep!’ zei Rie.
‘Ja maar ik werd wakker van die druppel, Missiz, eerst dacht ik: zou Klaas Vaak
me nou met wáter gooien....’
‘Was 't maar waar,’ verzuchtte Tom, ‘dat zou me minder zorg geven dan een lek
dak.’
Vlug versjouwden Rie en hij Baby's bed en even later sliep zij weer rustig. Met
haar ouders was het anders gesteld. Bezorgd luisterden zij naar het tikkelen en
siepelen dat opeens hoorbaar was geworden - drip-drip - door
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alle kozijnen en verschillende plaatsen der zoldering. Na al die weken van droogte,
kon de versche stop verf noch het pas geteerde dak zoo'n zondvloed keeren. ‘Nú
kan ik niets doen,’ zei Tom bedrukt, ‘morgenochtend ga ik dadelijk naar Theo en
Tijl....’
Slapen konden zij niet dien nacht. Zwaar onweer brak los; telkens wanneer de
inktzwarte lucht door zigzaggend licht gespleten werd, lagen land en rivier in rooden
gloed, als beschenen door Bengaalsch vuur. Tegen den ochtend trok het gerommel
Noordwaarts, konden Tom en Rie nog een paar uur sluimeren.
Den volgenden ochtend bleek de wind uit het Noordwesten te waaien; snel vlogen
de looden wolken langs het zwerk. De rivier was een halve meter gestegen, haar
woelige golven droegen witte koppen. Nukkige windvlagen duwden Emanon heen
en weer, op en neer; de loopplank schuurde krakend en piepend langs het zand.
Krijschend cirkelden meeuwen boven het water, deinden op de hooge kammen....
Toen Rie, slaperig nog, uit het keukenraam keek, mopperde zij; ‘Wie heeft die
voetenschraper zoo idioot op de loopplank gelegd? 't Ding valt haast in 't water.’
.... Ze heeft weer de ochtendziekte, dacht Tom. ‘Ik niet,’ zei hij haastig, ‘dat moet
Baby gedaan hebben.’
Francis Elisabeth zweeg wijselijk. Ze had niets op haar kerfstok maar wist al lang:
Laat ze maar praten, daar schiet je het meest mee op.
Tom wilde zich toch even vergewissen wat er eigenlijk aan de hand was en ging
naar buiten. Nauwelijks had hij een voet op het dek gezet, of de meest Britsche der
Britsche uitroepen: damn it, ontsnapte zijn lippen. Rie was er zoo aan gewend, dat
ze er niet eens op lette. Maar toen hij zijn hoofd weer door de deur stak en als
terloops vertelde: ‘De brug ligt in 't water en het eene touw is gebroken,’ schrok ze.
Voor ze iets terugzeggen kon, verdween Tom weer en, snel naar het dek loopend,
zag ze nog net hoe hij met een flinken sprong den wal bereikte en over het dijkje
wegrende. Meteen striemden regenvlagen neer en de wind gierde om het dak of
het moest worden afgerukt. Huiverend sloot Rie de buitendeur.
‘.... Wat zal hij nat worden,’ dacht ze, ‘zonder jas in dat noodweer. Stakker....’
Boem! kreeg Emanon weer de volle laag en Rie botste tegen den muur. Met een
zucht ging ze naar de woonkamer, waar de scheepsjongen haar ontving met een
opgewekt: ‘Kijk 'is, dáár lekt het ook al!’ - Het kattig antwoord dat haar naar de lippen
vloog, hield ze in, té moedeloos voor woorden, opeens. Drip, drip, drip, vielen
druppels in tergende regelmaat. Wel op honderd plaatsen, scheen het haar gepijnigde
ooren toe. Ze keek naar het doorweekte vloerkleed, de gordijnen als kletsnatte
vodden, doorgeloopen beits op zoldering en wanden - en moest vechten tegen haar
tranen. Een nieuwe windvlaag deed haar wankelen en opeens was het of
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haar maag werd omgedraaid. ‘Ik walg van alles, ik wou dat ik dood was!’ dacht ze
en sloot haar oogen. Maar toen ze zoo roerloos stond, verrees voor haar geestesblik
een gestalte die haar verbeelding lang gekend had, omlijnde zich het zonnig gelaat
van Mark Tapley, Dickens' onsterfelijken optimist. En het was of hij haar monkelend,
hoofdschuddend bekeek, als wou hij zeggen: Mensch, dat meen je toch niet? By
Jove, ik benijd je. Hoe meer beroerdigheid hoe liever, zeg ik altijd. Een gemakkelijk
leventje? dank je stichtelijk. Zet Mark maar middenin bergen moeilijkheden, hij
klautert er wel weer boven uit. En dat is tenminste leven!
.... Je hebt gelijk, Mark, dacht ze. Allez, daar gaan we dan maar weer....
En gaan deden ze inderdaad, maar anders dan zij het bedoeld had.... Een
onverwachte aanval van den storm, was te veel voor het laatste touw. Krak, scheurde
het doormidden en pijlsnel gleed Emanon naar de rivier. Half in de Vecht, half in
het meertje bleven zij steken, aan één kant vastgeloopen tegen het dijkje. Zóó snel
was het in zijn werk gegaan, dat Rie het eerste oogenblik dacht: waak ik of droom
ik? Maar toen de onverschrokken scheepsjongen in huilen uitbarstte: ‘We varen
weg en Dad is er niet,’ zei ze vinnig, weer heelemaal zichzelf: ‘Stel je niet aan!’
‘Wat nu?’ peinsde ze. Buiten stroomde nog steeds de regen; een windhoos deed
het water wielen; de boomen zwiepten. Geen sterveling te zien. Waren alle menschen
weggekropen voor den storm?.... Zoo leeg en uitgestorven als buiten - zoo druk
was het binnen. Gourmand, toch al geagiteerd heen en weer dravend en zacht
jammerend, zooals steeds wanneer de baas uit was, werd door het tragisch gesnuif
en de diep mistroostige mine van Francis Elisabeth heelemaal overstuur gemaakt
en uitte zijn groeiend ongeduld in ijselijk langgerekt huilen. Shippy, wild als het weer,
klauwde bliksemsnel tegen alle gordijnen op en Lady Purring scheen er een sport
van te maken, overal op te duiken waar de kapitein een voet neer wilde zetten.
Alleen Othello zat onaangedaan als een afgodsbeeld op Toms schaafbank, die
sinds eenige dagen zijn voorkeur genoot (er bestond eenvoudig geen ander plekje
meer voor hem) en staarde in mysterieuze verten.
‘Ik bewonder je, Othello,’ dacht Rie, ‘maar neem me niet kwalijk als ik er even
van door ga, 't wordt mij te bar’. - Ze schoot een regenjas aan en ging naar het dek.
Verruimd haalde zij adem.
Langzaam voer een sleepboot aan, optornend tegen den orkaan. Hoempa,
hoempa, dreunde de machine - het deed aan circusclowns en kermis denken maar
de omgeving was daarmee in tegenspraak. Troosteloos grijs, wolken en water.
Achter grijze regensluiers verdwenen boomen en huizen. En de wind gierde. De
dekknechten wezen elkaar het losgeslagen schip. ‘Woar goa je nou naartoe?’ brulde
er een door den toeter van zijn hand. Hulpeloos haalde Rie haar schouders op.
De sleepboot verdween uit het gezicht. De mannen keken nog naar Emanon
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- maar voor één schip op drift, konden zij hun motor niet stop zetten; zij moesten
verder. Toen het laatste zandschip den hoek om was, voelde Rie zich opeens weer
heel eenzaam. Tom, Tom, kom je nooit, dacht ze, ongelukkig. Als hij naar Theo en
Tijl was gegaan, had hij toch al lang terug kunnen zijn? - Wat als hij gevallen was,
onderweg.... O, wie weet wat hem overkomen was....
Ze schrok, toen een forsche windstoot het schip verder de rivier indreef. ‘Ik moet
handelen, dadelijk!’ wist ze. Vlug ging ze weer naar binnen.
Ja, het was zooals ze gedacht had. Alleen door Toms werkkamerraam zou ze
nog aan land kunnen komen. Zonder omslag zette zij den verontwaardigden Othello
op den vloer en klom op de schaafbank.
‘Mamma, mamma wat ga je doen, laat je me hier alleen,’ wond Baby zich op, ‘dan
vaar ik weg!’
‘Hou je kalm, ik zal je door 't raam trekken. Doe je regenjas aan en zet je
zuidwester op.’
‘En mijn arme hondje?’
‘Die moet voorloopig aan boord blijven,’ zei de onvermurwbare kapitein.
Maar de scheepsjongen kon binnen blijven. Want op hetzelfde oogenblik dat Rie
zich door het raam liet zakken, klonk een hoe.... oe! over het water. Theo en Tom,
in een roeiboot....
Goddank! verzuchtte de kapitein en een paar onmanhaftige tranen rolden over
haar koonen.
Na een half uur vechten tegen rammeiende windvlagen, in stroomenden regen,
gelukte het de twee mannen Emanon weer op haar plaats te sjorren. Doodmoe,
doorweekt kwamen zij binnen. Gourmand en Francis Elisabeth tuimelden over elkaar
heen, om maar het eerst bij Tom te zijn, smoorden hem bijna in hun omhelzingen.
‘.... En we voeren zoo hard, Dad,’ zei Baby, toen ze even later aan Toms voeten
zat. ‘Oh, I loved it!’
‘Hear! Hear!’ schimpte de kapitein.
Dien dag scheen 's middags de zon en al bleef het stormen, zoodat Shippy eenige
malen van dek woei en de zeewaardigheid der bemanning zwaar op de proef werd
gesteld - Tijl kon het dak teeren. Theo had van dikke takken een vuur aangelegd,
de wind was een ideale blaasbalg; het teer borrelde lustig.
De touwen werden door stevige kabels vervangen, de ramen opnieuw met stopverf
besmeerd, van schuine latten voorzien, om het lekken te weren....
‘Ziezoo!’ zei Tom toen hij voldaan na het werk zijn stoel weer bij tafel schoof. ‘Laat
't nu maar gieten en waaien - we kunnen er tegen.’
‘Nou!’ stemde Baby in, alsof ze had meegeholpen inplaats van iedereen voor de
voeten geloopen.
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‘Wat is 't toch fijn op een schip, hè Dad....’
‘O ja? Ik dacht anders dat jij meer van een huis hield.’
‘Een huis? Bah, hoe kan je dat nou zeggen! Ik hou immers veel te veel van dat
gewiegel.’
‘Je hebt gelijk, hoor,’ lachte Tom, over haar wang aaiend, ‘een boot ìs fijn. Maar
de kinderziekten moeten achter den rug zijn!’

Zomeravond
Door H. Koch
Als in de zomeravondschemering
het dieper blauw den warmen tuin kwam kleuren,
dauwdronken bloemen ademden hun geuren
en zalig zuchten door de bruine beuken ging,
dan werd het langzaam stil en wijd en groot,
en grenzenloos. - Een balseming van vrede,
een hemelsch heil, boven verstand en rede;
Een vogel zong ervan naar 't bleekend avondrood. Een flonkerster was er ineens gekomen.
Toen rees als een geheim de sikkel van de maan
voorzichtig uit de oude appelboomen.
Het luisterende hart heeft weer de stem verstaan
die 't in de schoonste uren heeft vernomen,
en is aandachtig in haar stil vertrek gegaan.
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Dankbaarheid
Door Siegfried E. van Praag
I
DAAR stond ik, een klein mensch, in één van de schaarsche oogenblikken dat ik
in groote dankbaarheid het leven ontvang.
Om mij is het bosch, het Ter Kamerenbosch. Maar geen menschen, geen
Zondagsche drukte en kinderblijdschap. Het is al de schemering en de herfst. En
ik ben alleen in het bosch. Alleen met het jaargetijde van mijn liefde. De zomer is
te zwaar voor mijn schouders. De winter is dood.
Dit jaar in Maart heb ik met ontzetting gemerkt dat ik de Lente niet meer beleef.
Dat ik verteederd als een oud man naar de kleine, jonge knopjes van de struiken
heb gekeken, zonder in mijzelf den schreienden weemoed van het zoeken en den
jubel van de herleving te vinden. Er blijft mij de herfst. Alles in mij vloeit met hem
samen. Tot mijn liefde, die wild is en gelaten en die zichzelf wil ontbladeren,
berooven, zich wil wegwerpen, niet als bloesem een vrouw tegemoet, maar op den
grond, naar den dood. Minnen en dooven.
Vergeef mij. Ik vergelijk het onvergelijkbare. De goddelijkheid der natuur, Gods
onmiddellijk eigendom en mij, treurige huurder Gods, leener die het eigendom
verknoeit.
Bosch-omringd ben ik geweest. Ik wilde niet zien, hoe spoedig de stille lanen en
het kreupelhout ophielden, en de groote wegen openlagen, als had men het bosch
juist op de borstkas gevild. Ik ben het sterkst met mijn vervoering. Die muurt de
werkelijkheid wel af. Ik ben in het bosch geweest temidden der fantazie zelve. Ze
hebben ons Joden woestijnmenschen genoemd en Renan zei dat de woestijn de
leermeester van het monotheïsme is. En toch is mij niets liever dan het herfstige
bosch in de schemering, het voorportaal van het onbeleefbare feest. Ik stond er als
een hert, alleen, en hief het hoofd. De bladeren waren mijn vreugde, mijn wijn, mijn
geluk. Het zijn geen doode blaren. Die op den grond liggen, die dwarrelen,
opspringen en wegrennen als muizen, zijn doode blaren. Aan de boomen hangen
de ware vruchten. De vruchten der schoonheid, na de vruchten van de voortplanting.
Een boom hier in 't Noord-Westen, was met blaren geladen als met goudappelen;
de derde dimensie geofferd aan de schoonheid, als op schilderijen. In prachtige
kronkelingen kropen de wortels van den beuk als slangen van den heuvel. Mijn blik
ging langs den stam naar de kruin, in deemoedige liefde. Ik wilde dat ik haar kleur
kon noemen. Men spreekt van gouden blaren. Het mooiste kan men niet noemen.
Heeft men ooit in goud, liefde, moederlijkheid, tijd en rijpheid gezien? Geen gouden
blaren. De kleur van een hand die men in de schemering liefkoost, als in de verte
een lamp brandt? De kleur der tevredenheid in zichzelve?
In de verte de lichten van de aristocratenlaan: Avenue des Nations. Ze
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pointilleeren den zachtzinnigen triesten misthemel. De hemel is een minnares in
rouw. Het bosch is een vrouwengebaar over een mannengroep: Het leger van de
boomen. De webbe der twijgen van die vele boomen die samen staan zonder te
spreken en toch samen hooren, is een voile. Geen gezicht is er achter. Maar de
voile is bezield. Een gebogen, ernstig vrouwenhoofd zou haar niet levender gemaakt
hebben. Een lijsterbessenboompje staat voor de grooten. Haar licht-roestige
blarenhandjes, ruige pootjes, kleine beerenpootjes. Ik kijk naar boven, zie late
kastanje-kruinen in bruin. Machtige beeren, in elkaar gedoken in pelsknoedels, ruig
rustend op de lucht. Alles is fantazie. Wat hebben ze als werkelijkheid te beteekenen,
die rustende bruine dieren in de lucht, de hooge, als schavend papier ruischende
parasollen, het boompje dat daar voor de anderen staat als een draak die niemand
angst aanjaagt, zijn breede, liggende tak met vier rechte erop gegroeid, tanden van
een barsch Chineesch leeuwenbekje. Er hangen in het bosch takken als gebroken
vogelsnavels; er staan takken als overgebleven ledematen. De lanen van een dicht
stuk bosch zijn als de lanen van een droom.

II
Week, doorregend, plakt de grond om mijn voet. Voor ik het weet, ben ik helaas
aan één van de geasphalteerde hoofdwegen, hoewel zijn kromming fraai is als een
kogelbaan. Ik ga er zitten in de stilte van den bijna gevallen avond. Ik hoor de merels
scharenslijpen. Ze spetteren hun schreeuwen. Ze vonken ermee door den zachten
mist. Langzaam komt een auto aanrijden. Afrika! Vreemdsoortig dier. Een wratzwijn
misschien, waarvoor ik bang moet zijn en die voor mij bang is. Dat niet! 't Is maar
een gewone auto. Er zit een droge mijnheer in met een drogen hoed op, die naar
huis wil. Dat is werkelijkheid. O, nee. Maar één trede van de werkelijkheid, dié
waarop wij staan. En ik weet niet of mijn fantazie een trede hooger of een trede
lager is dan die werkelijkheid die weet dat hier een mijnheer in zijn auto naar huis
rijdt. Met groote vaart schieten auto's over den stillen boschweg. Daar komt er één.
Twee oogen. Een razend vuur, een roofdier zoo fel dat het niet ziet. Daar gaat er
één van Brussel af. Het ontsteekt de achterlichten, roode vliegende roosjes, de auto
snort, scheurt iets, breekt iets, in de verte zie ik hem lang, maar zijn verdwijnen is
plotseling. Hij heeft niet gedood, hij is gestorven. En het bosch blijft in rust, net als
de wereld als een mensch sterft. Wat klein is het voorbijgaande, wat onmetelijk en
onsterfelijk het achterblijvende.
Ik zit vlak tegenover de vijvers en het eiland. De boomen worden steeds
eenvoudiger. Ze waren dieren. Nu zijn het bergen. Zachte bergen, waartegen de
mist vleiend opduwt. Ze hebben hun bovenlijn gekarteld, ze laten zich steeds nauwer
door den hemel insluiten, totdat de nacht hun hun grenzen ontneemt.
Ik ga terug langs een boschheuveltje. De lichten van hier en daar vloeien vleiend,
vriendelijk tusschen de takken. In de verte is het altijd feest.
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III
Zoo ga ik terug. Ik ben dankbaar, dankbaar voor 't bosch, voor mijn buurt. Ik heb
met buurten altijd vriendschap gesloten. Ik heb ze steeds meer liefgekregen als in
een goed huwelijk. Deze is mij nieuw. Ik steek de zwierigreine Avenue des Nations
over. Glad. Vrij baan voor de rijken. Er staan veel leelijke, maar ook veel mooie
huizen; één dat wonderlijk okergeel is en versierd met roode bloemen. Een huis
Creoolsch als Joséphine Baker. De rijken hebben zich geloof ik hier de luxe
toegeëigend, zich met hun architectuur Indië voor te goochelen, of Algiers en Tunis.
Breede huizen, met terrassen als wijde omarmingen. Mode. Maar ik houd zooveel
van mijn droom van de tropen dat ik mee-eet van hun schijnmaal. Daarachter ligt
de oude voorstad. Laat mij fantaseeren en modeleeren met de woordjes ‘faubourg’
en guinguette’. Ik loop de Avenue de l'Orée af tusschen de cafétjes, ‘Du lac’ en ‘Du
rivage’. Nu zijn hun tuintjes en paviljoentjes ontredderd. Aan de ééne zijde domme
huizen. Maar aan de andere, land, klein-burgerland. Het is echter zoo wijd, dat het
toch het land is, het ware, groene land, de vrouw van den hemel, die alles draagt,
ook de steden. Stukken Brussel spelen aan den in den schemermist zeer dichtbijen
horizont. Het kleinburgerland! In mijn notities schreef ik op: ‘Iets moet wat nederig,
wat leelijk zijn, opdat ik er wat heel moois van kan maken. Mijn fantazie is een fee,
die graag asschepoesters aankleedt. Ik ben verrukt dat vlak bij m'n woning, die
stukjes land liggen, groen land. Er bloeit kool op. Grove bloemen voor arme
menschen, geschenk van een arm stukje land, steeds met dood bedreigd door de
stad. Och, die kool! Ook al pluimen. Ook zij ontvouwen zich. Een burgervrouw draagt
's Zondags een pluim op haar hoed. Dikke, breede, burgerlijke kool op kleine stukjes
land. En is de stad dan zoo boos? Dat roode gruis van gebroken baksteen, rossig
onder de lantaarn meent het niet kwaad met de kool. Het rust rustig tegen den vetten
kant van het landje op. Dat doet ook de weggegooide emaille pot. Wat klein is,
meent het nooit kwaad met elkaar. Op het land ernaast loopen nog koeien, nu in
October. Ze kunnen niet weten hoe dicht ik bij hen ben in liefde. Ik, met mijn
gespannen en overspannen zenuwen zou hen in de oogen willen zien en hen om
troost willen vragen. Troost bij koeien en kool. Troost op het land. Ik vind er God
niet. Iedere natuur is niet God. De hooge beuken daar brachten me God in het hart.
Maar koeien en kool doen me ontroerd het hoofd schudden. Door hen weet ik wat
Gods zegen is. Vrede, nederigheid.
Ik ben dankbaar, dat ik weer één oogenblik God heb mogen zeggen. Zal ik ooit
nog de genade terugkrijgen dat ik temidden van menschen, dat ik starend in eigen
ziel, Gods naam geloovend durf te noemen?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

274

Kroniek
Stedelijk Museum Amsterdam - 3 september - 16 october
Jubileumtentoonstelling 1898-1938. Uit de Schatkamers der Oudheid.
Voorwerpen uit openbaar en particulier bezit, gedurende de regeering
van H.M. Koningin Wilhelmina voor Nederland verworven.
Het is een gelukkige gedachte geweest van het Huldigingscomité Amsterdam 1938
het publiek te laten zien, wat in de laatste 40 jaar ‘Uit de Schatkamers der Oudheid’
in Nederlandsche verzamelingen is gekomen. Vooral de laatste helft van dit tijdvak
blijkt zeer vruchtdragend te zijn geweest voor het Nederlandsche verzamelwezen.
Geheel nieuwe gebieden zijn door den verzamelaar ontdekt, tal van nieuwe
particuliere en openbare collecties kwamen het Nederlandsch kunstbezit verrijken;
met rechtmatigen trots wijzen de verschillende, door specialisten bewerkte inleidingen
in den catalogus op dit verheugend feit.
Het begrip ‘Oudheid’ heeft zich in dien tijd sterk gewijzigd. Verstond men er vóór
40 jaar de Grieksche en Romeinsche wereld onder, thans omvat het ook de oude
culturen van Egypte en Voor-Azië. Op deze tentoonstelling worden er nog bij
gerekend die van Amerika vóór de komst der Spanjaarden in het begin der 16de
eeuw, die van Voor- en Nederlandsch-Indië en die van China tot en met de
T'ang-periode. Niet alleen verscheidene werelddeelen dus, maar ook ruim 45
eeuwen! Als men dan nog bedenkt, dat het hier tentoongestelde nu eens om zijn
artistieke, dan weer om zijn oudheidkundige waarde is gekozen, dan mag het wel
een wonder heeten, dat uit zoo een heterogene combinatie in een zestal zalen zulk
een harmonieus en smaakvol geheel verkregen is. Dit wonder is nochtans geschied
en in klein bestek wordt veel geboden op artistiek zoowel als op archeologisch
gebied.
De rijke verzameling Amerikaansche oudheden is, op een enkele uitzondering
na, geheel uit particulier bezit bijeengegaard, De Mexicaansche kunst, die vooral
uitmunt op het gebied van bouw- en decoratieve beeldhouwkunst, leeren wij uiteraard
minder goed kennen dan de Peruaansche, welker hoogtepunt in keramiek en plastiek
ligt. Uit twee figuururnen uit het aan Mexico aangrenzende gebied der Tzapoteken
(coll. Engelbrecht en Akkerman) spreken echter dezelfde barbaarsche vitaliteit en
praal, hetzelfde demonische als uit de groote beeldhouwwerken. De zeer expressieve
figuurvaas, die een reizenden koopman voorstelt, een andere in den vorm van den
kop van een ree (beide uit de coll. Duyvis) blinken uit te midden van de meer
merkwaardige dan mooie beeldjes en vazen, hoe krachtig van vorm en frisch van
kleur deze laatste ook zijn. Zoo staan, uit artistiek oogpunt bezien, onder het
Peruaansche vaatwerk de plastische vazen uit de Noordelijke kunststreken verre
vooraan: de aangrijpende figuur van een hurkenden, halfblinden man, een zeer
individueel en gevoelig ‘Indianen’ portret, een geestige roodbruine kreeft (alle uit
de coll. Heldring), een strak gespannen kat-achtige dierfiguur.
Bij de Voor-Aziatische afdeeling valt de nadruk geheel en al op het archeologische.
Een uitgelezen verzameling inscripties in spijkerschrift, rijk aan merkwaardige
documenten, vormt hiervan de hoofdschotel; het prachtstuk is de groote terra-cotta
cylinder van Nebukadnezar. Een groot relief van koning Tiglatpileser III (Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden) en twee kleinere reliefs geven een denkbeeld van de
Assyrische kunst. Een zeer expressief Sumerisch kopje en verscheidene andere
waardevolle stukken stem-
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men, hoewel zij misschien te bescheiden zijn om indruk op het publiek te maken,
alleen al door hun aanwezigheid in Nederland tot verheugenis. De afdrukken der
tentoongestelde zegels zijn helaas te vaag om hun artistieke kwaliteiten tot hun
recht te doen komen. Een kleine collectie Loeristan-bronzen vestigt de aandacht
op dit nieuw-ontdekte, vruchtbare gebied.
De daaropvolgende Egyptische zaal is weer geheel aan de kunst gewijd. Men
vindt hier typische stukken van elk tijdperk van voorhistorischen tot Koptischen tijd,
van voor 3200 v. C. tot na 500 n. C.: beeldhouwwerk en plastiek, relief en schildering,
allerlei kunstnijverheid. De keuze der verzamelaars blijkt opvallend goed te zijn
geweest en het hier tentoongestelde is dan ook van uitnemende kwaliteit. Opmerkelijk
is b.v. de collectie bronzen, zooals het groote beeld van den valkengod Horus (coll.
Philips), de prachtige dierfiguren, vooral de katten. Een smaakvolle opstelling laat
elk stuk, hoe klein ook, volledig tot zijn recht komen. Toch is het ons inziens te
betreuren, dat de opstelling zich zoo geheel niet aan de chronologie stoort, te meer
daar werkelijk genoeg aanwezig is om van elke stijl-faze zoo niet een volledig
overzicht dan toch een duidelijk denkbeeld te geven. Dit geldt zeker voor een
tentoonstelling als deze, die kennelijk het publiek niet alleen aangenaam bezig
houden, maar ook voorlichten wil (getuige de doorwerkte inleidingen in den catalogus,
de spijkerschrift-inscripties, de tentoongestelde litteratuur). Tevens ware er het
practisch voordeel geweest, dat door enkele aan wijzigingen het onrustig bladeren
in den catalogus kon vermeden worden. Het aesthetisch genot zou er eer door
verhoogd dan gestoord worden.
Een welsprekend pleidooi voor onze zienswijze wordt in de volgende zaal
gehouden, die der Chineesche bronzen. Deze afdeeling is wel het glanspunt der
tentoonstelling, het hier gebodene (haast alles uit privé bezit) is schier onovertrefbaar,
ook buiten Nederland. Een schitterende rij bronzen vazen, prachtig van vorm en
decoratie, overtogen door een glanzend patina van velerlei tint, getuigen van het
plastisch gevoel en den decoratieven zin der Chineesche kunst ook in de
allervroegste tijden, om van technische volmaaktheid niet eens te spreken. En
bovendien wordt ons door de overzichtelijke, chronologische opstelling ons ondanks
de geheele stijlontwikkeling duidelijk van Yin tot Han, van lang vóór 1100 v. C. tot
na 200 n. C.
Staat deze afdeeling nog door gelijktijdigheid in eenig verband met de Oudheid
in strikteren zin, de volgende zaal, gewijd aan Indië, Voor-Indië en China tot ongeveer
900 n. C. valt wel eenigszins buiten de opzet der tentoonstelling. Wij zouden haar
echter niet gaarne willen missen. Daar zijn allereerst de onaantrekkelijke, maar door
duidelijken Hellenistischen invloed interessante Gandhara-sculpturen, de zuiverder
en fraaier kunstwerken van lateren tijd, de pas in de laatste decenniën ontdekte
schatten van ons eigen Indië. Daar zijn vooral de Chineesche graffiguren zooals de
rijzige hoogwaardigheidsbekleder (coll. Westendorp), de geestige en rake dierfiguren
als de knielende kameel (coll. John Rädecker) en vele andere, alle onovertroffen
meesterwerken.
Hierna kunnen wij bij het betreden van de zaal Griekenland-Rome een gevoel
van teleurstelling niet onderdrukken. Hoewel ook hier veel moois te zien is, lijken
keuze noch opstelling ons zeer geslaagd. Een gunstige uitzondering maakt de vitrine
vroeg-Grieksch aardewerk. Verder moet men de belangrijke stukken zelf temidden
van veel onbelangrijks zoeken. Een prachtstuk als de terra-cotta groep van twee
spelende meisjes (Allard Pierson Museum, Amsterdam) kan ook aan een ongunstige
opstelling weerstand bieden. Maar een zeer zeldzaam en ook fraai stukje als het
Kretensisch
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bronsje (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden) verzinkt in het niet, de meesterlijke
laat-Romeinsche kop (Allard Pierson Museum, Amsterdam) verdwijnt te midden
van weinig zeggende sculpturen. Menig bescheidener, maar even waardevol
terra-cotta of bronzen beeldje gaat te loor. De niet-geometrische Grieksche vazen
zijn (met uitzondering van eenige uit de coll. Six) weinig representatief. Noode
missen wij de munten, waarvan ongetwijfeld menig voorbeeld in Nederlandsche
handen is. Zelfs tusschen Griekenland en Rome is geen onderscheid gemaakt.
Verrassend is daarentegen de afdeeling Nederlandsche oudheden. De uitstekende
stukken van de voorhistorische afdeeling zijn van groote archeologische waarde,
de vondsten uit Romeinschen tijd zijn bovendien ook uit artistiek oogpunt van belang.
Zoo b.v. de rijk bewerkte verguld zilveren helm, het geheel als portret behandeld
gezichtsmasker, zoo onder het wonderlijk gaaf glaswerk de druiventros-vormige
flesch (alle uit het Leidsch Museum), de bronzen kan en pan uit Millingen
(Rijksmuseum Kam, Nijmegen), de in Nederland gevonden beeldjes, de kleinoodiën
uit Karolingischen tijd. Een waardig besluit van deze boeiende tentoonstelling, die
menigeen nieuwe werelden opent, iedereen wat moois te geven en wat nieuws te
leeren heeft.
ANNIE N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA

Buitenlandsche tentoonstellingen
De oogst van zomersche tentoonstellingen in het buitenland is niet groot geweest
en daar waren redenen voor. Voor groote shows raken de onderwerpen uitgeput,
belangrijke bruikleenen uit andermans landen worden bovendien niet meer verkregen,
want de diplomatie kan het met kunstwerken niet meer af om nationalen bluf te
toonen, men oordeelde andere manoeuvres noodig. De inperking - op zich zelf toe
te juichen - is feitelijk even abnormaal tot stand gekomen als de uitwas van de vorige
jaren. Verdiepen wij er ons niet te veel in, groote manifestaties waren alleen in
Venetië (Biennale) en München (Haus für Deutsche Kunst), de vlaggen stonden er
strak van de officieele lucht. Belangwekkend, maar voor wie haar zagen een
ongenoegelijk verteerbare kluif, was een tentoonstelling van napolitaansche kunst
in Napels. Fraai daarentegen, die van Altdorfer en zijn tijdgenooten in München,
mede dank zij Weensche bijdragen. In Engeland zijn des zomers geen
tentoonstellingen; zoo is 't ook in Scandinavië. In Brussel hadden Luc en Paul
Haesaerts echter voor een verrassing gezorgd door in opdracht van den
schilderskring ‘Les Compagnons de l'art’ een overzicht van het werk van juist die
schilders samen te stellen, die ver van ieder academisme of officieele roem de vlam
van hun inspiratie in zich brandende hadden weten te houden. ‘L'art est invention,
joie, vigueur, équilibre, présence d'esprit, perception aiguë de la vie et de ses
spectacles....’. Een goede 300 schilderijen en beeldhouwwerken waren het waardig
protest tegen de officieele arrangementen, waarmede België de laatste jaren telkens
weer was opgescheept. Evenepoel, Smits en Ensor vormden het uitgangspunt
tezamen met den vrijwel vergeten Louis Thévenet en van den Abeele. De Saedeleer,
Minne, van de Woestijne en Servaes waren hier de uitgenoodigden van den kring,
waarin Permeke, De Smet, van den Berghe, Tytgat en Daeye alweer tot de ouderen
behooren. Brusselmans en Jespers kan men hier ook toe rekenen. De jongere
generatie werd vertegenwoordigd door de surrealisten Magritte en Delvaux, door
den beeldhouwer Leplae en de gevoelige, de wereld psychologisch peilende,
coloristen Dasnoy en Haesaerts zelf. Zij, de dertig-
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jarigen, zetten de reeks voort van hen, die hebben durven riskeeren en hun leven
en goed hebben ingezet voor een vrije overtuiging. Een alleraardigste
levendig-gestelde catalogus, betooverend als een handvol veldbloemen, waaruit
men onbekommerd kiezen mag, laat ook na het bezoek den gast, die hier genoot,
met zijn gedachten toeven in de deining en den golfslag van het volle leven.
In Frankrijk verbouwt men musea. De spurt is laat begonnen, maar de resultaten
zijn er des te beter door. De bezoeker wordt er in een andere verhouding tot het
kunstwerk gebracht, de sfeer van het kleine menschje in de groote ruimte met het
enkele te bewonderen voorwerp. Fransch van afmetingen en harmonie. Wij komen
er later op terug als ook de schilderijen-afdeeling aan de beurt is gekomen. Op een
paar kleine exposities, die men in een drukker seizoen voorbij zou zijn gegaan viel
thans gelukkig het volle licht. Werkelijk ongeëvenaard was wat men in twee zalen
van de Bibliothèque Nationale vond. In de benedenzaal Perzische kunst van de
vroegste tijden af tot omstreeks 1100 na Chr. Uit de oudste periode nog vóór den
komst van Alexander waren er afgietsels van reliefs en zilveren schalen en kannen,
uit de zesde eeuw voornamelijk geëmailleerde ceramiek met groen en bruin
gestyleerde vogels op roomkleurig fond. Een wilde pracht, een satanisch en toch
vorstelijk geweld ligt gevangen in de eindelooze herhaling van dezelfde motieven,
die wel het schoonst verwerkt zijn in de geweven stoffen ten tijde van de dynastie
der Sassaniden (226-651) en de Arabische Kaliefen, die in de 7e en 8e eeuw Perzië
beheerschten. Alleen buiten Perzië zijn nog resten dezer textielkunst gevonden,
vooral in de Fransche kathedralen (Auxerre, Sens, Chinon o.a.), aangezien de
relieken der Heiligen uit het Oosten in dergelijke kostbare stoffen werden gewikkeld.
Perzië zelf met zijn handelswegen naar China en Indië, met zijn infiltratie van
Hellenistische kunst is een vergaarbekken, waar de groote oostersche en westersche
culturen elkander om beurten doordringen. Men kon hier weer overtuigd raken van
de beteekenis dezer uitwisseling en van den invloed der Perzische elementen voor
1)
de ornamentiek en vormgeving der romaansche kunst . Vrijwel onbekend waren
verder, boven in de Zaal Mazarine, de tentoongestelde 13e eeuwsche
perzisch-arabische miniaturen (school van Bagdad). Realistisch, scherp
geobserveerd, gericht vooral op het emotioneele leven van gebarende menschen
en van dieren, die als speelsche vlakversiering zijn opgelost in ornamenteele
landschappen. Wie deze schalksche fabels van Abou Zayd, deze moraliseerende
avonturen van Kalîlah en Dîmnah in hun expressieve kleuren eenmaal heeft gezien,
weet dat wat hij kende van Perzische miniaturen niet anders was dan een kunst
van verfijnd hoofsch verval.
Was een dergelijke tentoonstelling alleen in Parijs mogelijk wegens het bezit aan
manuscripten van de Bibliotheek, alleen in Frankrijk denkbaar en uitvoerbaar was
tevens de charmante expositie ‘La Rosé’ in La Bagatelle (Bois de Boulogne). De
‘roos’, symbool van vrouwelijkheid en liefde, kan men van den ‘Roman de la Rosé’
af steeds weer ontdekken op alles om ons heen: op snuisterijen, op poëzieblaadjes,
vaatwerk, in het haar, als garneering aan kleedingstukken, men kon het zoo gek
niet bedenken of men vond specimina dezer verwilderende romantiek in de zaaltjes
van La Bagatelle tentoongesteld. Iets van de geur dezer bloem bleef bewaard. Het
leven zelf, bloesemend, bloeiend, verwelkend, onecht of dwaas, een idéé fixe, een
hartstocht, ademt niet anders.
J.G. VAN GELDER
1)

Omgekeerd kon men in het Musée Guimet bij de tentoonstelling van werken gevonden bij de
recente opgravingen in Afghanistan vaststellen hoe ver en hardnekkig westersche invloeden
in liet Oosten via de handelswegen zijn doorgedrongen. Eeuwen lang handhaafden zij zich.
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De nieuwe opstelling der collectie van reproducties van beeldhouwkunst
in de Haagsche Academie van beeldende kunsten
Reproducties van beeldhouwkunst. Een aantrekkelijk woord voor ‘gipsafgietsels’ of
‘pleister’ zullen velen zeggen; en zoo deze argwanenden vroeger gewerkt mochten
hebben voor een Akte Handteekenen zullen zij zich met schrik en afgrijzen de vele
uren herinneren, waarin zij deze ‘doode’ materie hadden te imiteeren, gedoezeld
of gearceerd, al naar de eischen van den docent.
Die tijd behoort, gelukkig, tot het verleden. Waar kwam dat ‘gipsteekenen’
vandaan? En, nu men zelfs bij de ‘Akten’ tot de natuur is teruggekeerd, heeft nu dat
pleister nog eenige beteekenis? Zoo ja, hoe moet het dan worden tentoongesteld?
Het zou de moeite loonen op de eerste vraag dieper in te gaan, dan in een korte,
samenvattende aankondiging als deze mogelijk is. Laten wij hier volstaan met te
herinneren aan het feit, dat het formalisme van onze zestiende eeuw, grootendeels
overwonnen door het realisme der zeventiende, in 's-Gravenhage, aan het hof en
in de omgeving van Frederik Hendrik steeds de voorkeur was blijven genieten. Als
driekwart van onze Gouden Eeuw voorbij is en met Daniël Marot en anderen de
reeds sterke Fransche invloed nog veel krachtiger wordt, terwijl de meesten onzer
groote realisten hun tijd gehad hebben, dan krijgt opnieuw het formalisme de
overhand. Dan heeft men, als vroeger, Italië weer te bereizen, naar antiek en naakt
te werken in Rome of contact te zoeken met Parijs en met de school van le Brun
en diens volgelingen.
Doch hoe moesten zij zich behelpen, die niet naar Italië of Frankrijk konden gaan
of er slechts kort konden verblijven? Van dezen werd toch ook de kennis van goden
en godinnen, van antieke en mythologische figuren gevergd. Ook die moesten het
naakt leeren beheerschen op een wijze, die het eerste gedeelte der eeuw nauwelijks
had gevraagd, want het ging nu om opgaven, muur- doch vooral
plafondschilderingen, die allerminst eenvoudig genoemd konden worden.
Voor dezulken was noodig een.... Academie en in die Academie moest geteekend
worden naar naakt en ‘antycx’. Zoo werd het aankoopen van reproducties van
beelden uit de Oudheid een noodzaak en geen teekenschool van eenige beteekenis
- en hoevele verrezen er niet in ons land in de 18de en 19de eeuw - kon ze ontberen.
Steeds zijn het ‘antieken’, slechts ‘antieken’, die men zich aanschaft. En dat wordt
er niet minder op, als Winckelmann's woord almachtig wordt. Dan wordt zelfs de
levende naakt-studie voor de Grieksch-Romeinsche copie teruggedrongen, omdat
zooals Winckelmann schrijft ‘.... das Studium der Natur ein längerer und mühsamerer
Weg zur Kenntnis des vollkommenen Schönen sei, als das Studium der Antike.’
Met Winckelmann's decreten en met de geïmporteerde romantiek is men bij ons de
19de eeuw ingegaan: de redenaar, de speerdrager en de Laokoon worden, al naar
gelang men een al dan niet ‘romantischen’ docent had, afgewisseld met heroïsch
of sentimenteel uitgedoschte modellen, gelijk dat nog aan het leerlingen werk van
de Marissen, van Blommers en hun studiegenooten te zien is.
Wat men in de 19de eeuw de hoogste classieke kunst achtte, leert ons intusschen
een rede in 1818 uitgesproken door burgemeester van den Kasteele, voorzitter der
Academie, die memoreerde dat ‘.... de Antieken gingen van Alexander den Groote
tot aan Keizer Phocas, onder wiens regeering de zon der Kunst onderging!’
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Zoo vond men in het midden der 19de eeuw in de Haagsche Academie slechts de
‘antieken’ van Pictura (het oude genootschap van 1656, waaruit in 1682 de Academie
was voortgekomen). In het begin der 20ste eeuw kon die collectie worden uitgebreid
met de verzameling van reproducties van kleinkunst, welke oorspronkelijk in het
‘Museum van Kunstnijverheid’, behoorende bij de Academie, een plaats had
gevonden. Doch belangrijker was het feit, dat door de hierboven genoemde
romantische strooming, men in ons land, maar vooral ook in Frankrijk en Duitschland,
weer meer notitie was gaan nemen van de producten van eigen bodem, met name
van die der Middeleeuwen en vele afgietsels was gaan maken van Romaansche
en Gothische sculptuur; in de naoorlogsjaren vermocht de Academie, op initiatief
van dr. C.W. Lunsingh Scheurleer, daarvan twee zeer belangrijke collecties te
verwerven, een uit Düsseldorf in 1919, een uit Keulen in 1921. Ook de collectie van
het Haarlemsche museum van Kunstnijverheid werd haar eigendom in 1919.
Was dat alles, om het pleisterteekenen een nieuwen impuls te geven? Neen! Er
was nu een collectie bijeengebracht, die in een andere behoefte kon voorzien. Waar
bij het teekenen het levend model weer in eere was hersteld, daar kon voor het
‘gips’ het accent komen te liggen op z'n waarde voor het kunsthistorisch en
cultuurhistorisch onderwijs. Als zoodanig heeft het in het oude gebouw der Academie
ongetwijfeld reeds belangrijke diensten bewezen. Doch er waren bezwaren; de
enorme hoeveelheid der tienduizenden afgietsels, gepaard aan het gebrek aan
ruimte voor een goede opstelling, maakten een overzichtelijke expositie, een rustig
bekijken nauwelijks mogelijk.
Daarin is nu verandering gekomen; de regeering erkende het belang der collectie
en keurde goed, dat in het plan van het nieuwe Academiegebouw, een zevental
grootere en kleinere zalen voor de collectie werden opgenomen.
Het was geen eenvoudige arbeid alle afgietsels te demonteeren, uit de oude zalen
te doen verhuizen naar tijdelijke depots, alle kelders en zolders van de huizen,
behoorende bij het oude complex der Academie leeg te halen, alle gietvormen te
verplaatsen en daarna, na de voltooing van het nieuwe gebouw een keuze te doen
en de zeven zalen chronologisch te vullen.... zonder ze overvol te maken.
Het was evenmin een eenvoudige taak aan de collectie het harde, droge, kille,
doode van gips te ontnemen. Dat een poging daartoe werd gedaan, op voorbeeld
van wat de Academie reeds aan voortreffelijk gepolychromeerde specimina bezat,
is een proef, waarover wellicht verschil van oordeel zal bestaan, waarvoor echter
o.i. hulde moet worden gebracht aan den conservator, dr. F.W.S. van Thienen (die
wegens benoeming aan het Haagsche gemeentemuseum de Academie helaas
heeft moeten vaarwel zeggen) en aan den mouleur onzer instelling, den heer J.C.A.
Sandmänn.
Naar een rustige opstelling is gezocht en naar een tint van de wanden, waartegen
zoowel zandsteen- en marmerkleur als brons, graniet of hout gelijkelijk goed
uitkwamen. Zoo is gepoogd, met de reproducties mede van de schoonste sculpturen,
die in bijkans vijftig eeuwen zijn gewrocht, een geheel samen te stellen, waaraan
de bezoeker de Egyptische, de Sumerische, de Babylonisch-Assyrische en
Aegeïsche cultuur, de Grieksche en Romeinsche beeldhouwkunst, de Byzantijnsche
kleinkunst, het Romaansch, de Vroeg- en Laat Gothiek, de Renaissance van Italië,
Frankrijk, Duitschland en de Nederlanden, het werk van Michelangelo en de
West-Europeesche barok, het rococo en het classicisme in zijn ontwikkeling vermag
te aanschouwen.
Honderden grootere en duizenden kleinere afgietsels in depot opgesteld, zullen
een
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regelmatig verwisselen mogelijk maken. Door de gieterij en de vormencollectie is
het bovendien voor belangstellenden mogelijk zelf in het bezit van gewenschte
stukken te komen.
Mogen deze zalen, nu zij op 29 September 1938 officieel geopend zijn - op den
256sten geboortedag der Haagsche Academie - velen tot zich trekken en velen
genot verschaffen.
J.H. PLANTENGA

Dans en voordracht in het Kurhaus te Scheveningen
Arm aan tooneelgebeurtenissen was het afgeloopen winterseizoen. Onze eigen
gezelschappen brachten een enkele belangrijke opvoering - het Centraal Tooneel:
As you like it - Jan Musch: Lodewijk de Elfde - Van Dalsum: het door Paul Storm
zoo fantasierijk geregisseerde Lied van het meisje en den moordenaar. Weinige
buitenlandsche krachten hebben dezen winter den weg naar Holland gevonden.
Maar in den zomer brengt het Kurhaus te Scheveningen een rijk programma, rijk
in de eerste plaats aan groote musici. Doch ook voor voordracht kunst en dans
wordt in dit afwisselende programma een plaats ingeruimd. En in dit kort seizoen,
waar we zoo spoedig na elkander verschillende kunstenaars zien, worden wij
gedrongen tot een vergelijking - niet in détails - maar onze geest keurt en verwerpt
critischer, daar zij tegenover een teleurstelling onmiddellijk stelt de vreugde, beleefd
op een anderen avond.
Voor Y v o n n e G e o r g i was het niet gelukkig, dat zoowel Escudero als
Argentinita met hun ensemble's kwamen.
Yvonne Georgi - wij zijn gelukkig en trotsch, dat zij in staat is een Nederlandsch
ballet te vormen en te doen bestaan. Onze dankbaarheid dringt ons meer tot prijzen
dan tot afkeuren. Er vált veel te prijzen. Want in haar dansen en haar choreographie
is voelbaar een streven, weer terug te keeren tot den dans als aesthetische kunst.
In een tijd, dat de smaak van het publiek dreigt te worden afgeleid van de danskunst
naar de s p a n n i n g om het gedanst verhaal is Yvonne Georgi's streven niet genoeg
te waardeeren.
Maar danskunst stelt hooge eischen. Wie de groote Spaansche volksdansers als
E s c u d e r o en A r g e n t i n i t a ziet, wordt sterker dan ooit doordrongen van de
zekerheid, dat danskunst in de eerste plaats is een kunst van techniek - een vak,
dat eerst gekend moet worden tot in de perfectie en beheerscht tot in elke kleinigheid
voor het kan worden tot een uitdrukkingskunst.
1)
Deze Spanjaarden - over welk een vaardigheid beschikken zij, welk een
spierbeheersching en welk een vreugde aan het vak.
Het sprak zoo duidelijk bij het guitaarspelen van Carlos Montoya op den avond
van Argentinita. Dit guitaarspelen is één vertoon van vingervlugheid, een wild
vingerspel, adembenemend van rhythme, meesleepend en verbijsterend. En dank
zij deze wonderbaarlijke techniek weet hij met zijn instrument den danser te leiden,
zooals in het nummer Zapateado van Antonio Triana. Danser en guitaarspeler
vormden tezamen zulk een eenheid van rhythme en muzikale beweging, dat van
‘begeleiden’ geen sprake meer was. Zij verstonden het hun techniek in dienst te
stellen van een hoogere harmonie.

1)

Niet altijd zuiver Spaansch door geboorte. Escudero is ‘mestizo’. Argentinita is in Argentinië
geboren.
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Maar voor alles denk ik aan Escudero. Deze pronker, die ten toon spreidt in
pralend
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trotsche houding zijn overweldigend kunnen - zijn voetenwerk, zijn
vingerbeheersching, zijn lenig lichaam. Wie kan vergeten zijn solo-dans, die begint
met een roffelende cadans van zijn voeten, welke zijn vingers overnemen, terwijl
dan het tinkelen van zijn nagels het rhythme doen voortleven.
Na de pauze van zijn dansavond, als allen geschaard zijn in een kring op het
podium en ieder om beurten zijn nummer ten beste geeft, terwijl de anderen hem
aanvuren met handgeklap, dan is er in ieder van hen het hartstochtelijk zich uitleven
in dat, wat hij kán. Dan vereenigt den danser en toeschouwer dit eene: dat zij beiden
het zelfde mooi vinden. De danser kán het, de toeschouwer begeert het te zien en
elkander zweepen zij op in hun enthousiasme.
Bij deze Spanjaarden is dansen een overgave aan oude tradities, aan oud
vakmanschap.
Dansers als Escudero brengen meer. Het is bij hem het Spaansche temperament,
dat zich uitleeft in de dans. Hij is ook de bezielde volksdanser, voor wien dit dansen
zijn leven is.
Argentinita is een andere persoonlijkheid, Haar wijze van dansen is eenvoudiger,
mist die bedwongen hartstocht van een Escudero. Charmant en gevoelig is haar
dansen, ontroerend haar zingen, 't Ligt niet in mijn bedoeling Yvonne Georgi's
dansen en haar stijl te vergelijken met de Spaansche traditie. Yvonne Georgi zal
haar eigen weg moeten gaan en zoowel in haar als in Escudero, als in Argentinita
zal het hun eigene de waarde van hun kunst bepalen.
Maar dit seizoen heeft mij opnieuw gesterkt in mijn eerbied voor het vakmanschap,
dat den kunstenaar in staat stelt het hem eigene tot uiting te brengen.
Het programma vermeldde ook een dans- en voordrachtavond van C h a j a
G o l d s t e i n . We moeten deze twee woorden dans en voordracht gebruiken, daar
onze taal geen term bezit voor Chaja Goldstein's kunst. We zeggen ‘dans’ omdat
dit het rhythmisch voortbewegen van haar lichaam is op muziek en ‘voordracht’
omdat haar lied verhalend-voordragend is. Maar de kunstvorm, die zij zich koos,
wordt niet bepaald door deze termen. Haar ‘dans’ staat dicht bij ‘mime’, haar
‘voordracht’ dicht bij zang.
Het zeer bijzondere aan haar is, dat zij gebonden is aan de uitdrukkingswijze van
haar volk; dat ze b.v. de opstandige smart van de pogromsgestalte niet objectiveert
tot de figuur van een ‘vervolgde’, maar tot den vervolgden Jóód. De moeder uit het
Ghetto is de Jóódsche moeder met het gebaar en de houding van een eeuwen
achtereen verdrukt volk.
De behoefte van den Jood, zich te uiten met zijn handen, drijft haar tot de
plastische uitbeelding van haar gevoelens. Haar handen zijn het meest expressief.
Niet, dat ze met het gebaar gevoelens uitbeeldt, maar het gebaar karakteriseert de
Jóódsche gestalte. Het uitspreiden der handen naast de schouders, het spreken
met de hand in chassidische dans (vroolijk gesprek met God) toovert voor oogen
het ras, wiens vreugde en lijden zij tot uitdrukking brengt. Zoo krijgt deze kunst een
bijzondere wijding, want hier staat niet een individu, dat eigen lief en leed herschept,
maar hier staat een kind van haar volk, dat zich uitdrukt áls dit volk en ervan
weergeeft de eigen houding, het eigen gebaar en het eigen type.
Haar kunst is styleerend en symbolisch. Het styleerende vind ik ook in de herhaling
van een motief in één dans.
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Het komt me voor, dat ze dichter bij de zuivere volkskunst is in haar liederen, die
zij zingt met de navrante stem, waarin het Joodsche lied gezongen wordt, Er is in
haar verhalend zingen de mengeling van zwaarmoedigheid en humoristisch lichte
levensvatting van een heel oud ras. Haar zingen behoort bij dit ras, dat door de
eeuwen heen zijn godsdienst beleed in deze wijze van zingen.
Een geheel andere figuur is D o r a G e r s o n . Een moeilijke opgave is het voor
een cabaretartiste om een geheelen avond het programma in een groote zaal te
vullen. De stijl van het cabaret leent zich er niet toe. Maar dank zij haar veelzijdig
talent is Dora Gerson in deze taak geslaagd. Gekleed in het zwart, met een enkele
roode roos gesierd, zingt zij het ‘levenslied’. Cabaretvoordracht is een zeer aparte
voordrachtskunst. Het lied wordt gezongen, moet zijn muzikale waarde behouden,
maar de volle aandacht valt op woord en inhoud. De techniek van deze speciale
kunst schijnt voor Dora Gerson geen moeilijkheid meer te bezitten. Zij weet elk lied
te zingen met het eigen timbre, dat het telkens zijn eigen stijl verleent. Het
zeemanslied of Fremdenlegion is stram en zeer bitter van toon. Fel verbeten Das
Technische Zeitalter - een hekeldicht. Schrijnend en vol desillusie Surabaya, Johnny
en Das Lied von der Anna Jansen. Zij heeft begrepen, door welke krachten en welk
verloren geluk het leven van een vrouw kan worden beheerscht en kan worden
gericht tot wat de wereld ‘slecht’ noemt. Zij weet ook uit te beelden, wát deze vrouwen
hun eigen verleidelijkheid geeft en wat aan hun allen gemeen is.
Maar zij beheerscht ook het lichtere genre. Fijn van geest is haar verhaal:
Lottschen beichtet i Geliebten, het relaas van een vrouw, die ondanks haar
waakzaamheid en bravour, haar misstap verraadt. En spottend humoristisch is de
Sensation im Zoologischen Garten. Lyrischer en bekoorlijk van lichter humor Ein
Rat für Verliebte.
Haar stem, haar gezicht en gestalte, haar zuiver aanvoelen van wat omgaat in
den mensen, die het leven in al zijn consequentie's durft te proeven verleenen haar
dat boeiende, dat het geheim is van de geboren cabaretartist.
Wrang zijn haar liederen, maar het is het leven zelf, dat hen wrang heeft gemaakt.
MARTHA DOZY

Boekbespreking
Letterkunde
Johannes Tielrooy, Panorama de la littérature hollandaise
comtemporaine, Editions du Sagittaire, Parijs 1938.
Het is met onzen internationalen roem nooit best willen vlotten, en menigeen heeft
zich al in de vermoedelijke oorzaken daarvan verdiept. De een meent: onze taal
zou te moeilijk vertaalbaar zijn, maar dat heeft zij met vele andere talen, het Russisch,
het Hongaarsch gemeen; de ander: de nederlandsche romans zijn te provinciaalsch
om het buitenland te kunnen boeien. En ook bij dit gezichtspunt behoeven wij slechts
naar andere noordelijke landen te kijken, naar Noorwegen bijvoorbeeld, waaraan
Ibsen, de groote provinciaal, een wereldroem bezorgde niet alleen, maar van waaruit
tal van middelmatige schrijvers uit kleinburgerlijk milieu de familiedrama's hunner
steden en stadjes regelmatig en met succes aan de wereldmarkt brengen.
Ik weet het eigenlijk niet, ik geloof voor het naaste dat de nederlandsche schrijvers,
van '80 af, hun handen te vol hebben gehad met in hun eigen land, tegen de lauwe
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belangstelling van een ongeletterd publiek in, voor de zuivere litteratuur de plaats
te bevechten welke haar ook in dit ‘domineesland’ toekwam, en dat de besten van
die eerste periode, met uitzondering van den naar alle richtingen eerzuchtigen
Frederik van Eeden - de eenige naam, die in het buitenland destijds eenige
bekendheid genoot - er weinig om gaven. En dat is feitelijk nog zoo. Om in een
andere taal een roman te doen verschijnen, in een vertaling die niet al te ver beneden
het oorspronkelijke blijft, moet een schrijver zichzelf veel moeite willen geven, zich
allerlei, vaak nuttelooze correspondentie getroosten, in letterlijken en figuurlijken
zin geduldig bij vreemde uitgevers antichambreeren en niet opzien tegen
teleurstellingen. Ik ken er, die hun kostelijken tijd liever gebruiken voor het werk,
dat zij onder handen hebben, en dat hun meer waard is dan al de rest.
Deze betrekkelijke onverschilligheid heeft gemaakt dat de nederlandsche
letterkunst in het buitenland weinig bekendheid geniet en, beoordeeld naar sommige
producten die toevallig wèl in vertaling verschenen, in het algemeen te laag wordt
aangeslagen. Onze buren zouden opkijken wanneer hun eens een behoorlijk
vertaalde bloemlezing uit het werk onzer beste dichters en prozaschrijvers werd
voorgelegd. Sinds de volkeren, die elkaar beoorlogen, of dreigen dit te zullen doen,
ter compensatie meer en meer trachten naar het vreedzaam geestelijk verkeer - de
Intern. P.E.N.-Club behoort o.a. tot de verschijnselen - moeten wij het inderdaad
betreuren, veelal door eigen nonchalance op dit gebied niet overal voor vol te worden
aangezien. Het is altijd ietwat pijnlijk bij een dergelijke gelegenheid onze brave
hollandsche auteurs - polyglotten, en daar een beetje trotsch op - zich te hooren
uitputten tegenover den buitenlandschen collega in al of niet gemeende
vriendelijkheden over diens ijverig gelezen oeuvre; te meer wanneer men hierbij
bedenkt dat de Nederlander dien buitenlandschen kampioen soms glad slaat, en
de laatste niets anders heeft te doen dan met een welwillenden glimlach de
complimenten op te strijken zonder er één contra-beleefdheid tegenover te stellen.
Hij zou het immers niet kunnen, en het raakt zijn belangstelling ook niet; onbekend
maakt onbemind.
De Vlamingen, ofschoon minder in de verdrukking dan de Noord-Nederlanders het tweetalig geboorteland geeft hun een zekere speling over twee grenzen en
daarbij houden zij elkander zeer hoog - gevoelden altijd meer dan wij de behoefte
ook internationaal op hun waarde te worden geschat. Van hen ook is het initiatief
uitgegaan een internationale Revue uit te geven, in het bijzonder in het belang der
kleine landen met beperkt taalgebied. Door middel van dit tijdschrift zouden hun
dichters en schrijvers zich meer bekend kunnen maken met een opname van het
oorspronkelijke, geflankeerd door een zorgvuldige vertaling in één der meest gelezen
talen. Er wordt aan gewerkt, maar de internationale molen maalt ook op dit gebied
langzaam.
Zóó ongeveer staan de zaken op dit oogenblik, waarop de bevoegde essayist
Johannes Tielrooy, de schrijver van ‘De Fransche literatuur sinds 1880 (‘Elsevier’
1924) het nu eens niet bij praten heeft gelaten,maar als het ware een ‘pendant’
daarvan uitgeeft: ‘De Nederlandsche literatuur sinds 1880’, door hem in het Fransch
geschreven en uitgegeven in de reeks ‘Panoramas des littératures contemporaines’
te Parijs; een uitgave die onder het patronaat verschijnt van Paul Valéry, George
Duhamel, Jules Romains, André Maurois e.a. Een werk, dat een einde maakt aan
den toestand van isolatie, waarover ik in dit verband opzettelijk wat uitweidde om
tegen dien achtergrond
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des te beter te doen uitkomen, hoe erkentelijk de nederlandsche schrijvers Tielrooy
hebben te zijn. Dit, met encyclopedistische beknoptheid geschreven, en niettemin
voor het doel voldoende kenschetsende en inzicht-gevende kleine boekdeel, het
moge ons litterair al niet ‘opstooten in de vaart der volkeren’ naar van Deyssels
hoog woord, wij hebben er voor het minst een visitekaartje aan, voor elk persoonlijk,
en voor allen te zamen een brevet. Het is zelfs verrassend hoeveel en hoeveel
goeds er over onze letteren van '80 af te schrijven valt in een vreemde taal, die
onwillekeurig rekening doet houden met een vreemd, een oningewijd publiek. Het
moet een kleine leemte in zijn opvoeding gevoelen wanneer het dit, in onopgesmukte,
betrouwbare taal geschreven rapport leest, het kan hier en daar overeenkomst met
eigen letterkunst vaststellen (Tielrooy verwijst waar hij kans ziet naar verwante
uitingen in de fransche taal tot gemakkelijker oriënteering) en het zal, voor zoover
het mogelijk bleek iets in vertaling weer te geven, ook van onze verskunst een en
ander kunnen genieten.
De schrijver laat een ‘Voorwoord’ voorafgaan waarbij hij rept van de moeilijkheden
die een ietwat systematische indeeling opleverde, hij erkent niet ieder te hebben
kunnen geven wat hem toekwam binnen dit kort bestek en stelt zijn onpartijdigheid
- door zijn boekje o.i, volstrekt bewezen - vóórop. Op dit ‘Préface’, volgt een korte
‘Inleiding’: onze letterkunde tegen den historischen achtergrond en in het verband
onzer zeden en gewoonten, en daarna begint het eigenlijke, in vijf tijdvakken
verdeelde overzicht: 1. La rénovation de 1880; 2. Le néo-romantisme de 1895; 3.
La génération de 1910 (twee rijke perioden!); 4. L'après-guerre (prolongements et
phénomènes isolés); 5. La vie de l'homme de lettres en Hollande, geeft dan weer
een aspect in het algemeen. Een terecht niet zeer opgewekt, want de positie van
den nederlandschen schrijver is en blijft ver beneden die van den buitenlandschen
auteur en wanneer wij deze bekende waarheid nog eens lezen in een vreemde taal,
treft ze ons opnieuw en komen we tot ons uitgangspunt terug: de nederlandsche
schrijvers moeten niet alleen al hun tijd besteden aan het werk dat zij onderhanden
hebben, het is dáárin en daarin alléén, dat zij hun voldoening moeten vinden.
‘L'écrivain hollandais n'est pas seulement insuffisamment payé,il est
insuffisamment honoré aussi. Certes, les adhésions intimes sont ce qu'il doit espérer
avant tout, mais une décoration venue assez tôt aux plus méritants, leur admission
dans les salons réputés, leur eléction dans quelque académie universellement
estimée - tout cela augmenterait leur confiance en eux-mêmes et profiterait ainsi à
leur oeuvre. Cela profiterait aussi à la société, puisque cela contribuerait à diriger
son attention vers la beauté litteraire. Or, aucune de ces trois conditions n'est
remplie.’
Zoo is 't. Tielrooy laat dan tot besluit nog een ‘Conclusion’ volgen, die de brug
vormt naar een aanhangsel, waarin onze voornaamste tijdschriften en couranten
worden genoemd, benevens een alphabetische index, en deze conclusie is in staat
ons uit de neerslachtigheid weder op te heffen en te overtuigen dat wij, zij het force
majeure, met de ongestoorde overgave aan ons werk niet het slechtste deel hebben
gekozen.
‘Tous les grands sentiments humains ont trouvé leur expression dans la littérature
de ses soixante années. Les luttes sociales y ont eu des répercussions, la société
a été décrite, des convictions métaphysiques et morales ont inspiré de belles
oeuvres, l'élaboration d'un humanisme moderne a été tentée, la psychologie a été
approfondie.’
Natuurlijk kunnen er op een werk als dit velerlei op- en aanmerkingen worden ge-
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maakt, persoonlijke en algemeene. Er zijn onder de vele schrijvers inderdaad te
vluchtig genoemden (Aart van der Leeuw o.a.) en er zijn er die op een gansje vielen;
helaas zijn er ook enkele vergetenen. (M.J. Brusse, Jo Yssel de Schepper-Becker,
Eva Raedt de Canter). Onder de schaarsche ‘humoristen’ hadden we gaarne Melis
Stoke ontmoet, te meer omdat de samensteller zelf van ons land moet getuigen
‘Son comique n'était pas toujours des plus subtils’ en dan namen noemt die deze
uitspraak slechts kunnen bevestigen, terwijl we er hier fijnere bezitten. Daarentegen
vonden we met voldoening ‘le délicieus J.H. Speenhoff’ onder de officieële poëeten
vermeld. Aan Geerten Gossaert en J.C. van Schagen wordt in dit boekje meer recht
gedaan dan in langen tijd het geval was.
Van de dramatische litteratuur heeft de schrijver weinig werk kunnen maken, het
is een schraal veld. Nochtans had A. den Hertog met eere kunnen worden genoemd
naast degenen die zich scharen als de planeten om de zon, Herman Heyermans,
Was er, vraag ik mij af, nergens een plaats voor Leo Simons, den stichter der
Wereld-Bibliotheek en schrijver van o.a. ‘Het drama en het tooneel in hun
ontwikkeling’, in drie deelen?
Wij stippen deze lacunes noode aan, overtuigd dat zij geheel onopzettelijk zijn
ontstaan en in een herdruk hersteld kunnen worden; en laten het hierbij.
Johannes Tielrooy is geen militante natuur, zijn uitspraken loopen meestal parallel
met de gangbare meening, getoetst aan zijn persoonlijke gevoelens. Zelf behoort
hij tot die gelukkige grensgevallen (Huizinga, Hammacher, Matthys Vermeulen, ook
door hem op blz. 116 onder de essayisten geprezen) die met hun hart in de kunst
leven en met hun geest in de wetenschap, en van wie wij naar beide kanten door
een natuurlijk evenwicht gedragen, redelijke uitspraken mogen verwachten. In een
toon van goeden huize. Zoo terloops treft dan nog menige puntige karakteristiek,
door de fransche taal verlevendigd: ‘Le grand bonhomme’ (Jacobus van Looy). Over
Menno ter Braak: ‘Il a fallu plusieurs années à ter Braak pour vaincre le provincial
et le protestant qu'il avait en lui; il a réussi, mais la longue durée de la lutte nous a
quelquefois étonnés, de la part d'un écrivain si assuré de ton’.... En dit over den
manhaftigen E. du Perron: ‘Avec cela, quelque peu timide tout de même....’
Mogen er in de nog overige wereldtalen meerdere ‘Panoramas’ geschreven
worden over de nederlandsche letteren, zoo goed en zoo geschikt voor het doel als
dit boekje.
TOP NAEFF

Maurice Roelants, Alles komt terecht. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar.
Het verschijnen van een nieuw boek, geschreven met de pen van Maurice Roelants
is altijd min of meer een gebeurtenis, ook voor ons, Noord-Nederlanders.
Er is in Roelants' werk iets dat ons op het aangenaamst prikkelt, omdat het ons
zéér verwant is én omdat het desniettemin het bekoorlijke heeft van het heel-even
‘anders’ zijn.
De Vlaamsche schrijvers, die tot het soort van Timmermans, Thiry, Sabbe
behooren, zij hebben altijd zóó sterk waarneembaar het zuidelijk element rond zich
gedragen, dat zij het Nederlandsche publiek bekoorden door hun kleurrijk ‘anders’
zijn. Die oversproeiende levensliefde, die lust aan overdaad en aan grollen, hun
uitgesproken soms kinderlijk beleden geloof, het was alles van een gehalte dat het
werk bijna uitdagend deed afsteken tegen de grijzere atmosfeer die wij hier in Holland
gewoon waren.
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Dit was voorál zoo in den tijd toen wij hier onze ‘landelijke auteurs’ als de Man,
Gooien, de Jong nog niet hadden.
Een tijd lang heeft hier in Holland de meening geheerscht dat het oer-Vlaamsche
gelijk stond met den geest van Lierke-Plezierke! Maurice Roelants behoort tot hen
die een anderen geest in de Vlaamsche letteren brachten, een geest overigens die
er sinds Karel van de Woestijne inheemsch was, doch die door hen die het meer
elementaire volksleven verheerlijkten, eenigszins leek verdrongen. Het ging dezen
jongeren ook niet om ‘dorp of stad’, doch alleen om den ménsch!
Gerard Walschap, Lode Zielens, zij zijn fel van temperament, maar hun eerste
eigenschap is niet de lust om het volksche te streelen of te dienen, doch eer een
zucht om de diepten van den mensch - en niet enkel den Vlaamschen - te peilen.
Wij kennen Zielens, de jonge, diep-ernstige, die de zonde tracht te doorgronden
tot waar zij haar laatsten sluier laat vallen en deernis, meedoogen wekt, - Walschap
die deze trek met Zielens gemeen heeft en gelooft in ‘den mensch van goeden wille’,
hoezeer deze op doolage zijn moget
Maurice Roelants staat niet ver van hen, alleen, hij is wat rustiger, ingetogener misschien beheerschter. Roelants schrijft boeken waarin zich weinig menschen
bewegen - het was reeds zoo in ‘Komen en Gaan’ en in ‘Het Leven dat wij droomden’.
Hij bouwt zijn boeken op volgens wél doordachte wetten, hij is streng voor zich
zelf én voor zijn helden; zijn Nederlandsch proza is van een heldere structuur, van
een directheid en kloekheid die menig Noord-Hollandsch auteur hem mag benijden!
Roelants publiceerde als jong maatje gedichten (ik moet bekennen niet te weten of
hij het misschien nog doet) die ten duidelijkste van zijn scholing als leerling van
Karel van de Woestijne getuigden. Het is een scholing geweest die hem geen
windeieren gelegd heeft. Deze Woestijne, man van diepste worsteling én met zijn
ziel én met zijn taal, heeft aan de hem verwante schrijvers een eeuwige lust tot
zelfontleding, discipline én waarachtigheid overgedragen (al is de lust tot
waarachtigheid soms zoo groot dat zij wel eens haar doelwit schijnt te missen en
tot compliceerdheid verwart). Roelants is in taal steeds helderder geworden, in
uitbeelding van menschen echter is hij soms wat zwaar gebleven.
Hij heeft eens den wensch uitgesproken dat hij de Vlaamsche traditie hoog mocht
houden, d i e traditie waarin ‘het hart van den universeelen mensch door de kleeren
van den Vlaming straalt.’ Deze wensch is zeker een grootsche. Steeds voelt men
in hem het verlangen den mensch aan te vallen daar waar hij zweeft tusschen ópen nedergang, hem te treffen in het hart van zijn wankelmoedige doch eerlijk
strevende inborst. Raimond Herreman heeft eens van hem gezegd: ‘Uw helden zijn
menschen die lijden en beminnen en ons leeren hoe men niet ondergaat als men
gered wil worden.’
Daarom kan Roelants zeggen: ‘Komen en gaan’ en ‘Alles komt terecht’ - stormen
gaan over ons hoofd, stormen door onze ziel, maar het komt én gaat en alles komt
terecht. Dat wil zeggen: als men gered wil worden. Dit is de zin van Roelants' werk:
hij doorschouwt de verwarring in het menschelijk zieleleven, de oneindige tekorten,
het wanbegrip, maar iets in den mensch stijgt daar boven uit. - Ik weet niet of ik
dezen roman zoo mooi vind als den ‘Jazzbandspeler’, indertijd in ‘Elsevier's’
verschenen, een boeiend, glanzend, geheimvol levend stuk proza. ‘Alles komt
terecht’ is soms wel eens wat te intellectueel. Maar het is proza van het beste soort
en de nog jonge Vlaming die het schreef heeft bloed genoeg in de aderen, helderheid
genoeg in het hoofd om ons nog menig maal te kunnen verrassen met schoon werk.
JO DE WIT
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Dra. Anne H. Mulder, Geschiedenis van Oranje. Kosmos, A'dam 1938.
Het moet wel heel moeilijk zijn een goed historisch werk te schrijven; nog moeilijker
dit werk goed te schrijven; maar een boek over de geschiedenis van Oranje, vol
feiten, vol namen, vol verfoeide jaartallen, de wereld in te sturen en hiermee toch
te bereiken, dat de lezer van 't begin tot het einde geboeid blijft niet alleen, maar
dat, ondanks het doorluchtige onderwerp, de lectuur van deze ‘doorluchtig’ vertelde
geschiedenis hem telkens weer een glimlach op de lippen brengt, dat is een zeer
bijzondere verdienste, die in onze vaak wat zware atmosfeer te zelden wordt
aangetroffen.
Dit boek, met aardige illustraties en gevat in een geestig omslag, waarop de
Nederlandsche Leeuw dapper danst op de maat van het Wilhelmus, is opgeweld
in een jong hart, in de lente van het jubeljaar 1938. De schrijfster heeft natuurlijk
geput uit tal van werken, niet het minst, dunkt mij, uit de beide banden van Japikse;
ze heeft heel veel niet vermeld of slechts vluchtig aangeduid, maar zij heeft ook iets
gegeven, wat nauwelijks tusschen de regels der kronieken te lezen is: ‘een droom,
een kus, een glimlach, want zonder dit alles heeft geen mensch geleefd’. - Haar
dichterlijke visie ziet achter het heden de historie, achter de historie de legende,
achter geharnaste of in fluweel gepakte marionetten m e n s c h e n en menschen
willen wij zien, ook, of juist in de ‘grooten der aarde’ ondanks de hemelhooge
voetstukken, waarop wij zelf hen plaatsen, ondanks blinde vereering of onwaardig
Byzantinisme. Is dit een verlangen speciaal van onzen tijd? Ik weet het niet. Maar
het heeft ons toch zeker allen getroffen, dat onze Kroonprinses aan den galamaaltijd
te Amsterdam de aanwezigen uitnoodigde een heildronk uit te brengen als blijk van
dankbaarheid ‘ditmaal niet tegenover de representatieve Koningin, maar.... ten
aanzien van de stille werker, die men niet kent, van de persoonlijkheid, die niemand
ten volle weet.’ Mej. Mulder wil menschen ten tooneele voeren, maar wie hier zooiets als een
chronique scandaleuse verwacht komt bedrogen uit. Ja, eigenlijk vernemen we
maar betrekkelijk weinig van al die Oranje's individueel en dan ook nog weinig
nieuws, maar het is de warme menschelijkheid van de schrijfster zelf die het lezen
van haar boek, dat nog geen 170 pagina's telt, tot een waar genoegen maakt. Het
is ál leven en poëzie, gesponnen om een wereld van harde werkelijkheden. Wat
oude rommel in een museum, een uitgesleten trap, een halfvergane zolder zijn voor
haar geen waardelooze dingen maar de gouden sleutels uit het sprookje, die de
poorten openen naar het wonderland der historie. Het verbaast ons niet, dat zij hoog
opziet tegen Werumeus Buning, die immers ook in ons land zooveel dingen ziet,
die wij niet zien. En wij, t.w. de gemiddelde Nederlanders, zien niet veel, wij hebben
ook niet veel eerbied voor onze kunst en onze historie. Wij bekommeren er ons niet
om, dat de graven van Johan van Oldenbarnevelt en Jacoba van Beyeren bedolven
liggen onder ‘de steenkool van het Departement van Waterstaat.’ We leeren den geest, waarin dit boek geschreven is, misschien het best kennen
door de kritiek, die de schrijfster uit aan het adres van hen, die de jeugdjaren, van
Willem den Zwijger het liefst zouden willen verbloemen. ‘Maar,’ zegt zij, ‘deze visie
doet te kort aan het leven. Want het boeiende en tevens ontroerende in het leven
is niet, dat ernstige menschen ernstige dingen kunnen doen en dat lichtzinnige
menschen wijn drinken, het ontroerende is: dat de lichtzinnige mensch vaak zulke
prachtige dingen aan de wereld geeft, dat hem menschelijke nooden en menschelijke
verrukkingen zijn geopenbaard, die zijn zwaarwichtigen medemensch ten eenen
male ontgaan, dat hij
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vaak hartstochtelijker zal vechten voor vrijheid en waarheid, dat hij gretiger zal leven
en roekeloozer sterven, dat hij terzelfder tijd champagne kan drinken en tot den
dood zijn gewijd.’ Er blijven bij het lezen van dit boek wel enkele wenschen onvervuld, maar de
schrijfster zou, denk ik, zelf niet willen dat het anders was. We hadden wel graag
iets meer over Prins Maurits willen hooren, vooral in verband met zijn strijd tegen
Oldenbarnevelt. Ook de zeer gecompliceerde verhouding tusschen Het Kind van
Staat en Johan de Witt komt er wat kaaltjes af. Een enkelen keer raakt zij zelf verward
in al die Willems, Frederiks en Hendriks, zoo op pag. 126, waar zij een Hendrik laat
sterven in Padua, terwijl het toch een jonge Frederik was; een latere Prins Frederik,
broer van koning Willem II was geen ‘Grootmeester van de Nederlandsche loge
Groot Oosten’ maar Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden; en bij de begrafenis van Thomson in Groningen
waren wel duizenden menschen, er was ook veel regen en heel veel donder en
bliksem, maar.... de Koningin was er niet.
Dit zijn echter kleinigheden. Hoofdzaak is, dat we hier over een belangrijk
onderwerp een boek hebben, dat zelf, terecht, niet de pretentie heeft belangrijk te
zijn, maar dat charmant geschreven is. En een klein beetje charme en een weinigje
poëzie kunnen we nog best gebruiken in onze overigens zoo volmaakte wereld!
G.H. Streurman

W. Groeneveldt, In het land der blauwe vulkanen, Den Haag, Leopold's
U.M., 1936.
Oud-Resident Groeneveldt, een zoon van den vermaarden sinoloog, aan wien de
Javaansche archeologie en geschiedenis zooveel danken, vertelt in een reeks
aardige, vlotte schetsen over land en volk van Sumatra. Het zijn luchtige,
humoristische verhalen, die de herinnering oproepen aan gesprekken om een
Indische bittertafel of in een lange, rotan luierstoel. De schrijver heeft de natuur en
menschen van Sumatra lief gehad en die liefde geeft een gulden glans aan al zijn
vertellingen. Men weet niet welke men het meest waardeeren zal: die over de
krokodillen, den egel, den tijger of die over de overstrooming, den kwaadaardigen
vogel of de jeneverkruik. Geestig en gevoelig is ook het verhaal over Siak den
huisjongen, terwijl de beschrijving van de naderende nacht in de wildernis zeer
suggestief is: ‘Dan openen de groote, sterke dieren van het woud hun zachte
nachtoogen en zwerven rond, op zoek naar voedsel, bladeren of bloed.’
Het gebeurt niet vaak dat goede boeken over Indië verschijnen. Meestal ontbreekt
het aan echte sympathie voor dit verre land, dat ons in vele opzichten zoo vreemd
is. Auteurs als Augusta de Wit en Resident Westenenk hebben evenwel bewezen
dat men het werkelijk mooi beschrijven kan. Wij hopen dan ook dat de Heer
Groeneveldt het niet bij dezen eenen bundel laten zal. Moge hij ons spoedig een
tweeden schenken!
DR. F.M. SCHNITGER
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SOLON - EEN VAN DE VIER FIGUREN DER WETGEVERS, DOOR PROF. R.N. ROLAND HOLST ONTWORPEN
IN MARMER - ZAAL VAN DEN HOOGEN RAAD TE 'S GRAVENHAGE
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Jacob van Campen als schilder
Door P.T.A. Swillens
JACOB VAN CAMPEN wordt vrijwel algemeen als een van de grootste zoo niet als
de allergrootste onder de Nederlandsche bouwmeesters beschouwd. Dien roem
heeft hij ongetwijfeld te danken aan een van zijn merkwaardigste en meest grootsche
scheppingen, het Amsterdamsche stadhuis, een monument dat van den genialen
geest van zijn ontwerper duidelijk getuigt. De bewondering van de tijdgenooten voor
dit bouwwerk groeide al naar mate het oprees. Nog ten deele gereed, vermocht het
reeds onzen grootsten dichter te inspireeren tot het schrijven van een zijner
schoonste verzen. Doch op de vleugelen van Vondels hoog-op en breed-uit-wiekende
inspiratie werd de bouwmeester niet meegedragen. Het is opmerkelijk, dat ook geen
andere dichters uit Van Campens zeer uitgebreiden vriendenkring zich gedrongen
hebben gevoeld, om zijn leven te bezingen. Slechts weinig berichten over hem
hebben zij ons nagelaten, die echter - hoe sumier zij overigens ook zijn - allen
spreken van Van Campens vermaardheid als schilder. En juist in die kwaliteit kennen
wij hem nauwelijks meer.
In het register van het Haarlemsche St. Lucasgilde staat Van Campen onder het
jaar 1614 als s c h i l d e r ingeschreven. Het is het oudste bericht, dat wij over den
kunstenaar vermeld vinden. Hij was toen 19 jaren oud. Reeds in 1621 wordt hij door
Samuel Ampsing vermeld onder ‘de vermaarde schilders’, die toen in Haarlem
woonden. Weinig tijds later heet hij bij Pieter Soutman ‘den wijd-beroemden schilder’.
Het is wederom Ampsing, die in 1628 oordeelt, dat ‘van Campen de kroon van alle
schilders strijkt’. Schrevelius noemt hem in datzelfde jaar ‘den kunstrijken schilder’.
Salomon de Bray, die Van Campen het eerst als bouwmeester vermeldt, kent hem
ook als ‘den verwonderlijken en dapperen schilder’. In een brief van Johan
Brosterhuijsen aan Huijgens, uit 1632, heet hij ‘un bon peintre’. In 1648 schrijft Petrus
Scriverius over Van Campen als ‘den nobelen schilder, die alle anderen overtreft’.
Vondel, Huijgens, Casper Barleus e.a. hebben ‘den schilder van Campen’ in hun
verzen bezongen. Houbraken schrijft in 1721, dat ‘van Campens penceelkonst
bestont in beelden en historiën, meest levensgroot en zijn wijze van schilderen
geleek naar die van J. van Bronckhorst en Jan Bijlert....’ Jacob Campo Weijerman
verplaatst ons in 1729 voor een van Van Campens schilderijen, ‘een harderin’.
Wellicht zal er in deze woordenpraal eenige overdrijving schuilen, doch dat neemt
het feit niet weg, dat Van Campens lofredenaars zijn schilderijen hebben gekend
en bewonderd, althans moet er reeds in die jaren een zekere
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roep van zijn uitgegaan en tot onze auteurs zijn doorgedrongen. Het zijn zeker niet
de twee schilderijen geweest, die wij heden nog van Van Campen bewaren, want
die kunnen zij nauwelijks gekend hebben. Het moeten de tafereelen geweest zijn
met ‘beelden en historiën’ waarover Houbraken schrijft en die wij herhaaldelijk in
oude inventarissen en veilings-catalogi als door Van Campen geschilderd, vermeld
vinden.
Uit het bovenstaande is ons duidelijk geworden, dat Van Campen in zijn jeugd
als schilder en niet als bouwmeester is opgeleid. Wie of in de edele schilderkunst
zijn leermeester is geweest, wordt echter niet zoo concreet gezegd. Baldinucci
beweert dat Van Campen bij Rubens heeft geleerd. Een veel later berichtgever,
Nagler, noemt als zoodanig Rubens en Bronkhorst en vertelt verder over van
Campen, dat hij de schilderkunst ‘betrieb aber stets nur als Dilettant und verschenkte
seine Gemälde, die in Rubens Weise gefertigt, aber minder glanzend im Colorite
sind, nur an seine Freunde’. Deze berichten zijn echter niet voldoende betrouwbaar
en duidelijk, om een of meer van de genoemde kunstenaars met zekerheid als Van
Campens leermeesters aan te wijzen. Er zijn evenwel aanteekeningen, die de
waarschijnlijkheid van een leerlingschap bij Rubens eenigszins kunnen vergrooten.
Alvorens deze nader te ontwikkelen, moeten wij de aandacht vestigen op een notitie
in het Haarlemsche Gildeboek van het jaar 1637, waarin vermeld wordt, dat Mr.
Frans Pietersz. de Grebber een boete van vijftien gulden wordt opgelegd (voor het
houden van een loterij), doch ‘dien tot den naesten te laten berusten, en hem teegens
den naesten te daghen, om alhier ter kamere komen aangeven alle sijn niet
aangegeven ende noch onbetaalde discipelen als van Pieter Lelij, V a n C a m p e n ,
van Hemert, van Dinckel, een van Hoorn en een van Amsterdam Mendos geheeten’.
Wij moeten aannemen, dat ‘van Campen’ geen andere kan zijn dan onze Jacob
van Campen, omdat een tweede schilder van dien naam niet bekend is. Er zou
bezwaar te maken zijn, dat eerst in 1637 de Grebber tot betalen wordt aangemaand
voor een leerling, die ongeveer tusschen 1608 en 1614 op zijn werkplaats heeft
verkeerd. Uit genoemde notulen blijkt echter, dat de Grebber herhaaldelijk geschillen
had met de dekens van het gilde, omdat hij nalatig bleef het ‘leerlingsgeld’ te voldoen.
In 1640 betaalde hij voor niet minder dan zestien leerlingen tegelijk, waarbij
ongetwijfeld ook eenige vroegere posten zullen zijn vereffend.
In hoeverre er een familie-verwantschap bestond tusschen de Grebber en Jacob
van Campens moeder, die een afstammelinge was van Diewer de Grebber, genaamd
Berents uit Haarlem, heb ik niet kunnen onderzoeken. Zeker is, dat Frans de Grebber
in 1606 reeds in relatie stond met Pieter van Campen, Jacobs vader. Pieter van
Campen was in die jaren regent van het Oude-Mannenhuis (thans Frans
Hals-museum) te Haarlem en in die kwaliteit administreerde hij den bouw van dat
gesticht. Ten behoeve daarvan ver-
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richtte de Grebber eenige werkzaamheden, waarvoor hij van Pieter van Campen
L. 58, - kreeg uitbetaald. Nog eenige malen nadien heeft hij uit dezelfde handen
betalingen ontvangen. Jacob van Campen en Frans de Grebber hebben in latere
jaren, zeker tot 1648, veel samengewerkt.
Dat Jacob van Campen door de relaties, die zijn vader met de Grebber had, op
diens werkplaats is terechtgekomen, is zeer wel mogelijk. Naar gewoonte dier tijden
gingen de jongens reeds op 14- à 15-jarigen leeftijd naar het atelier en kan dus
Jacob - die in 1595 is geboren - omstreeks 1610 bij de Grebber zijn gekomen.
Jacobs vader overleed in 1615, dus heeft hij het meesterworden van zijn zoon nog
beleefd. Waarschijnlijk is de Grebber ook na het overlijden van Pieter van Campen,
den raadsman van zijn zoon gebleven en is Jacob door zijn zorgen met Rubens in
kennis gekomen. Immers, wij weten dat de Grebber met den Vlaamschen meester
zeer bevriend was, In 1618 waren beide mannen in drukke correspondentie met
elkander inzake een ruilhandel tusschen Rubens en den Engelschen gezant te 's
Gravenhage, Lord Dudley Carlton. In een brief aan den gezant noemt Rubens de
Grebber ‘een eerbare en achtenswaardige man op wiens rechtschapenheid men
zich verlaten kan’.
In dezelfde jaren was ook een familie-lid van Jacob van Campen in briefwisseling
met Rubens en wel zijn nicht Anna Roemers Visscher. Wij kennen een gravure van
Lucas Vorsterman naar een schilderij van Rubens, voorstellende ‘De kuische
Suzanna’, voorzien van een opdracht aan Anna. Vermoedelijk is deze gravure
gemaakt naar het schilderij, waarover Rubens in een brief van 3 November 1618
aan den gezant schrijft. Reeds eerder had Rubens eenzelfde hoffelijk gebaar aan
Anna betoond, door een gravure van Michael Lasne, waarin hetzelfde onderwerp
in eenigzins andere bewerking, wordt gegeven. Tot dank voor al deze vriendelijke
onderscheidingen zond Anna ‘Aen de vermaerde Constrijcke Petrus Paulus Rubens,
doe ic nae sijn werck schilderde, Anno 1621’, een aardig vers, waaruit blijkt dat het
origineele schilderstuk in haar bezit was. Uit den vertrouwelijken toon, die vooral uit
het slotvers klinkt, zijn wij geneigd te besluiten, dat Anna met Rubens en Isabella
Brandt zeer innige relatie's onderhield.
Ook Jacob van Campen is de eer te beurt gevallen een prent naar een schilderij
van Rubens, een ‘Slapende Diana met haar nymphen, door saters bespied’, aan
zich te zien opgedragen. Wel niet door den meester zelf, doch door Van Campens
stadgenoot Pieter Soutman, die inderdaad een leerling van Rubens is geweest. Dit
schilderij van Rubens versiert thans het museum te München en moet omstreeks
1615-'16 ontstaan zijn, de gravure waarschijnlijk in de jaren 1618-'20.
Door al deze aanteekeningen wordt een leerlingschap van Van Campen bij Rubens
wel niet bewezen, maar toch maken zij een relatie tusschen beide mannen wel zeer
waarschijnlijk. Het streven en werken van Van Campen
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nauwkeuriger volgend, leidt al spoedig tot de ontdekking van eenige paralellen met
Rubens' idealen en wordt een artistiek-geestelijke verwantschap onmiskenbaar. Wij
mogen gerustelijk aannemen, dat Van Campen, zoo hij dan niet direct leerling van
Rubens is geweest, toch menige blik vol bewondering naar de kunst van den
Vlaamschen meester heeft geworpen. Trouwens, de kunstzinnige kring om Van
Campen telde vele enthousiaste bewonderaars van Rubens. Het waren niet alleen
1)
Anna Roemers en Frans de Grebber, maar ook Vondel en Huijgens. Vondel noemde
Rubens ‘de glori der penceelen onzer eeuwe’, bij Huijgens heet hij ‘een der wonderen
van deze wereld.... den Apelles bij uitnemendheid’.
Evenals Rubens en zoovele andere groote kunstenaars, heeft Jacob van Campen
een reis naar Italië, wellicht ook door Frankrijk, gemaakt. Over die tocht zijn de
berichten al even schaarsch. Welke steden hij daar heeft bezocht en wat hij daar
heeft uitgevoerd, wordt nergens - zelfs niet ten naastenbij - beschreven. Arnold
Houbraken is de eerste auteur geweest, die - in 1721 - van die Italiaansche reis van
Van Campen gewag maakt. Hij lanceert daarbij het bekende verhaaltje van de
waarzegster, die aan Van Campen voorspelde, dat hij als schilder ging, maar als
bouwmeester zou terugkeeren. Dit relaas helpt ons echter niet tot de verlangde
wetenschap en latere schrijvers vermogen zulks evenmin te doen.
De oudste afbeelding, waarop de naam van Jacob van Campen als schilder
vermeld wordt, is een gravure, een portret van Laurens Koster, die voorkomt in
‘Lauwerkrans voor Coster van Haarlem’, van Petrus Scriverius, in 1628 uitgegeven.
De gravure is van de hand van Jan van de Velde en vermeldt bovendien: ‘J. van
Campen, pinxit’ (afb. 1). Zoover een gravure een juiste beoordeeling toelaat, meenen
wij dat de schilder gebruik heeft gemaakt van een veel ouder voorbeeld. Het is
opmerkelijk, dat al de Coster-portretten uit die jaren, eenzelfde type en houding
vertoonen en waarschijnlijk, dat de verschillende teekenaars en graveurs zich van
één model hebben bediend. Dit voorbeeld is, evenals het schilderij van Van Campen,
ons niet bewaard gebleven.
Een teekening uit hetzelfde jaar, het portret van den kerkinterieurschilder Pieter
Saenredam, thans bewaard in het British Museum te Londen (afb. 2), geeft ons een
directer beeld van Van Campens artistieke vermogens. Het auteurschap blijkt uit
het, door Saenredam toegevoegde onderschrift: ‘Dit heeft monsieur J. van Campen
o

naer mij Pieter Saenredam gedaen, A 1628’. Men heeft deze teekening meerder
malen aangewend om een tekort in Van Campens talenten te bepleiten en dat op
grond van de gebrekkig lichaamsconstructies en -verhoudingen, die zij laat zien.
Maar Pieter Saenredam wás

1)

Tot dezen kring is wat later òòk te rekenen Van Campen's stadgenoot Cornelis Holsteyn,
wiens werken in toets en opvatting de hier onder te bespreken schilderijen Van Campen zeer
nabij komen. Ook Holsteyn (1618-1658) schilderde in den trant van Rubens.
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AFB. I. JACOB VAN CAMPEN, PORTRET VAN LAURENS KOSTER (GRAVURE VAN JAN VAN DE VELDE)
- AFB. 2. PORTRET VAN PIETER SAENREDAM (TEEKENING, LONDEN, BRITISH MUSEUM) - AFB. 3.
JACOB VAN CAMPEN (?), ONTWERP VOOR HET GRAFMONUMENT VAN DEN ADMIRAAL TROMP IN DE
OUDE KERK TE DELFT - AFB. 4. FRAGMENT-ONTWERP VOOR DE VIERSCHAAR IN HET STADHUIS TE
AMSTERDAM DOOR VAN CAMPEN (NAAR EEN GRAVURE UIT STADT HUYS VAN AMSTERDAM.... 166L)
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AFB.

5. JACOB VAN CAMPEN, HET LAATSTE OORDEEL

AMERSFOORT

- STADHUIS
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gebrekkig, een bultenaar. Dr. A. Welcker te Amsterdam heeft dit ontegensprekelijk
en duidelijk aangetoond. Dit blad demonstreert ongetwijfeld dat Van Campen over
een groote teekenvaardigheid beschikte. Het is de eenige teekening, die - zoover
thans bekend - van Van Campen bewaard is gebleven.
Het aantal schilderijen, dat wij van den meester thans nog kennen, is eveneens
zeer gering. Slechts twee zijn er ons behouden, die beide in het stadhuis te
Amersfoort een plaats hebben gekregen. Dat met het portret van den timmerman
Leendert Nicasius (afb. 7) is nog in vrij oorspronkelijke conditie. De aanleiding, dat
Jacob van Campen dezen eenvoudigen stadgenoot heeft geconterfeit, is te vinden
in Nicasius' flink en doortastend optreden bij een brand, die in 1651 in de spits van
den toren te Amersfoort was ontstaan. Nicasius hakte, zonder veel bedenkens, de
geheele spits weg en wist daardoor erger rampen te voorkomen. Door deze handeling
wordt verklaard, waarom Van Campen Nicasius met een bijl, en in den achtergrond
den Amersfoortschen toren heeft afgebeeld. Een latijnsch en hollandsch onderschrift
zegt ons de reden van het ontstaan van het schilderij en noemt tevens Jacob van
Campen als de maker daarvan. Wij hebben in dit geval ook zekerheid van het jaar
waarin het is ontstaan, 1651, dus in de laatste levensjaren van den kunstenaar. Dit
werk is, in den stijl van zijn lofredenaars gesproken, ‘stout en breed’ geschilderd en
verraadt ontegenzeggelijk den invloed van Rubens. Het is met vlotte, levendige
toets verwerkt, doch het mist, wat Nagler opmerkte, Rubens' glanzend en transparant
coloriet.
Van eenigzins andere opzet en behandeling is het tweede schilderij, voorstellende
‘Het laatste oordeel’ (afb. 5). Dit groote doek is door Van Campens nabestaanden
in 1662 aan de stad geschonken. Het is niet gesigneerd, maar uit de schenkingsacte
blijkt Jacob van Campens auteurschap afdoende. De tijd van ontstaan is met minder
juistheid te bepalen. Ik heb reeds eerder het vermoeden uitgesproken, dat het stuk
gedacht is of bestemd is geweest ter plaatsing in de Vierschaar van het
Amsterdamsche stadhuis. Het onderwerp is ongetwijfeld voor een gerechtszaal
geëigend en sluit zich goed aan bij de drie reliefs, die wij ter plaatse kennen. In het
plaatwerk over het Amsterdamsche stadhuis, dat door de goede zorgen van Van
Campens teekenaar en medewerker Jacob Vennekool in 1662 bij Dancker Danckerts
uitgegeven, komt een afbeelding voor van de Vierschaar, zooals deze door Van
Campen is gedacht en daarop zien wij inderdaad een schilderij ontworpen, dat zeer
veel overeenkomt met het stuk in Amersfoort, in ieder geval hetzelfde onderwerp
behandelt (afb. 4). Ook Vondel noemt in zijn ‘Inwijdinge’ van 1655, bij de beschrijving
van de Vierschaar, dat er een tafereel ‘Godts oordeel’ te ‘aenschouwen’ zou zijn
‘boven 't hooft der Rechteren’. Vondel moet dit gezien hebben op de teekeningen,
hem door Stalpaert getoond bij zijn rondgang door het bouwwerk, doch waren,
evenals zoovele andere zaken die hij beschrijft, zelfs nog niet tot het begin van
uitvoering gekomen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

294
Het schilderij heeft zeer veel geleden en was zeer gehavend en is eerst in de laatste
jaren gerestaureerd. Het lijkt niet zoo breed en robuust geschilderd als het portret
van Nicasius en doet, ook wat het koloriet betreft, inderdaad denken aan de goede
werken van Jan van Bijlert.
Jacob van Campens naam wordt verder nog verbonden aan eenige werken in
het stedelijk museum te Amersfoort, die omschreven staan als ‘Jupiter de Centauren
verslaande’ en ‘Charon, de veerman van den Styx’, waarbij een zestal paneelen
behooren met stillevens, bloemen enz. Het geheel is te denken als een fries, dat
eenmaal een kamer of zaal heeft versierd. Het is afkomstig uit het jachthuis ‘Het
Hoogerhuis’ genaamd, dat Van Campen zich omstreeks 1646 op zijn landgoed bij
Amersfoort had opgericht. Door die afkomst alleen kunnen deze werken m.i. niet
met zekerheid als arbeid van Jacob van Campen genoemd worden. Esthetische
verlangens kunnen zij moeilijk bevredigen. Het bijwerk vooral is met weinig zorg
behandeld. Zij zijn in bruin geschilderd en hebben het karakter van ietwat doorwerkte
schetsen of ontwerpen. De hand van Jacob van Campen is er moeilijk in te
herkennen en zij hebben, wat de compositie betreft, overeenkomst met een
fries-teekening in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, die beurtelings is
toegeschreven aan Pieter Holsteijn, Paulus Bor en Jan van Bronckhorst.
Van geheel andere aard dan de ons bekende, althans wat de onderwerpen betreft,
schijnen de schilderijen te zijn geweest, die in oude inventarissen en veilingscatalogi
van Van Campen genoemd worden. Een opgave van die werken en de jaren waarin
zij vermeld worden, volgt hier.

Schilderijen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Een schilderij van Van Kampen (in het kasteel te Vianen, 1646).
Een landschap van (Corn.) Vroom, de beelden van Van Campen (1648).
Een Maryenbeelt van Jacob van Campen (1661).
Een herderin van Jacob van Campen. (Inventaris: Willem van Campen, 1661).
Een tronije, door van Campen. (Inventaris: Willem van Campen, 1661).
Schilderijen van Jacob van Campen (1662).
Twee ‘Swijnenjachten’ (1664).
Ulussis het strand ploegende (1664).
Een herderin schapen drijvende (1664).
Johannes onthoofding in de kerke, heele beelden en levensgrootte, door J.
van Campen.
Een bacchanaal van Jacob van Campen (1697).
Diogenes, door Jacob van Campen geschilderd (1702).
Een stuk met vruchten, door van Campen (1708).
De doop van Johannes, door van Campen (1771).
Slapende nymphe, door van Campen (1771).
Diana op de valkenjacht, van Jacob van Campen (in de eetzaal van
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het slot Honselaarsdijk, wellicht voor Frederik Hendrik geschilderd).
17. Een naeckt vrouwtgen, door Jacob van Campen (z.j.).
18. Een tronije, door Jacob van Campen (z.j.).
19. Een harderin, getooid met een strooien hoed, waarop een roos en gekleed in
een stijf keurslijf bloedrood gekleurd, in gele bovenrok, beide forsche kleuren,
‘met bloed in de wangen’. (Jacob Camp Weijerman schrijft in zijn
‘Levensbeschrijvingen der Nederlandsche Kunstschilders’ van 1729, dit stuk
gezien te hebben in een koffiehuis te Breda, waar het naast een schilderij van
Rembrandt hing, voorstellende ‘een Dame rijkelijk gejuweelt’. Het relaas, dat
Weijerman om deze beide schilderijen weeft, laten wij voor het oogenblik rusten.
Aannemelijk lijkt het ons niet).
De teekeningen in dergelijke documenten genoemd, schijnen alleen studies te zijn
geweest. Slechts eenmaal wordt een bepaald onderwerp genoemd: ‘De geboorte’.
Voorts is er nog sprake van ‘twee teekenboeken, langwerpig’ en van een ‘zelfportret,
in zwart krijt’. Elders vond ik nog vermeld een gravure van Herman Muller, waarvan
Van Campen den schilder of teekenaar is geweest, ‘Nymphen in een bosch’, en
van een ets, voorstellende een oude vrouw, met in den achtergrond de signatuur
‘J. van Campen, pinx’.
Van al deze werken is er, voor zoover ik weet, niet een bewaard gebleven. Of
zijn er wellicht verscholen in weinig toegankelijke verzamelingen? Zijn er in latere
jaren onder andere namen in omloop gebracht? Het is moeilijk te aanvaarden, dat
al deze schilderijen, waarvan er nog in het laatst der 18de eeuw worden genoemd,
verloren zijn gegaan. Uit de bovenstaande opgave zijner gesignaleerde schilderijen,
mag toch geconcludeerd worden, dat Van Campen vele zijner werken van zijn naam
1)
heeft voorzien.
Met minder zekerheid is nog een teekening te noemen, die in 1912 in den
kunsthandel was en toen onder de namen genoteerd werd van R. Verhulst en J.
van Campen. Zij geeft een ontwerp weer van het grafmonument van Admiraal Tromp,
in de Oude Kerk te Delft (afb. 3). Dit monument is inderdaad door Jacob van Campen
ontworpen en door Rombout Verhulst uitgevoerd. Dat wij hier met een ontwerp te
doen hebben, meen ik te mogen afleiden uit het feit, dat het monument, zooals wij
het thans kennen, er eenigszins anders uitziet, dan deze teekening ons leert. De
opzet is nagenoeg gelijk, doch de versieringen zijn geheel anders geworden. Indien
er een van de beide namen aan deze teekening verbonden mag worden, dient aan
dien van Van Campen de voorkeur te worden gegeven, want Verhulst had in deze
niets te ontwerpen, doch slechts uit te voeren. Het onderwerp en de wijze waarop
deze teekening is uitgevoerd verschillen van het portret van Saenredam, zoodat
vergelijking niets met absolute zekerheid kan zeggen. Zoolang er niet meer en

1)

Met eenig recht kan Van Campen een schilderij worden toegeschreven dat in coloriet en
behandeling overeenkomt met Van Campen's werkwijze. Het schilderij, De Verrijzenis van
Christus voorstellend, wordt hier onder afb. 6 gereproduceerd. Het doek bevond zich in den
Amsterdamschen kunsthandel J. Goudstikker.
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zekerder materiaal gevonden is, zal de toeschrijving aan Jacob van Campen onder
voorbehoud moeten worden aanvaard.
Het is zeer mogelijk, dat Van Campen ook den ontwerper is geweest van de
verschillende Eerepoorten, enz. die in Amsterdam werden opgericht, ter gelegenheid
van de feestelijke intocht van Maria de Medicis in 1638. Immers, de burgemeesteren
hadden aan de commissarissen van de schouwburg verzocht om voor deze
versieringen te willen zorg dragen. Men weet, dat juist in die jaren Jacob van Campen
en die commissarissen, waarvan Jacobs oom Nicolaas van Campen den
voornaamsten leider was, zeer veel samenwerkten en o.m. de nieuwe schouwburg
een jaar tevoren door Van Campen gebouwd was. Jacob van Campen was de
aangewezen kunstenaar, om deze versieringen te verzorgen. Bekijken wij deze
ontwerpen eens nader, zooals zij door Van Campens vriend, professor Caspar
Barleus zijn uitgegeven, naar de schetsen van verschillende meesters gemaakt
tijdens de feesten, dan is de stijl en opvatting met des bouwmeesters overige werken
onmiskenbaar.
Te vermoeden is ook - maar niets meer dan dat -, dat Van Campen ook de
ontwerper is geweest van het titelblad voor Vondels ‘Lucifer’, in 1654 uitgegeven.
De wijze waarop deze schets is gecomponeerd, heeft treffende overeenkomst met
de opvattingen van Van Campen. Bovendien was er in die jaren, naast de vele
artistieke paralellen tusschen Vondel en Van Campen, die reeds langer hadden
bestaan, ook een religieuse gelijkgezindheid ontstaan, die ongetwijfeld zal hebben
bijgedragen tot een hechtere samenwerking tusschen beide mannen. Dat de dichter
en de bouwmeester elkander in die jaren zeer hebben aangetrokken, heb ik elders
uitvoerig uiteengezet, evenzoo dat er goede redenen voor Vondel waren om de
naam van zijn vriend niet al te luid en te dikwijls te noemen. Maar nogmaals, ik geef
hier slechts een vermoeden, omdat vooralsnog elke duidelijke toeschrijving ons
ontbreekt.
In de briefwisseling van Van Campens vrienden, vinden wij nog een en ander
over zijn schilderijen en teekeningen vermeld. In een brief van Johan Brosterhuijsen
aan Constantijn Huijgens, van 23 Juli 1633, lezen wij: ‘Mr. van Campen is seer
belust om een witte te schilderen voor U.E. tot de swarte van Lievens, daar hij
versoeckt de schilderije selfs te hebben met lijst en al, om de grootte en de swier
van de tronie en 't postuur te sien. U.E. ghelieve 't derhalve in een casken te packen,
van ruijmte tot noch een dierghelijke stuck, soo sal hij 't U.E. dubbel weerom senden.
Ick sal 't verwachten t'Amsterdam.... vandaar sal ik het nae Amersfoort senden.’
Hier wordt bedoeld het portret van Huijgens door Jan Lievens geschilderd. Eenige
jaren geleden is dit stuk door mevrouw Cl. Brière-Misme in het museum te Douai
teruggevonden. Dit schilderij was tevoren alleen bekend door een gravure. Wat Van
Campen bedoeld kan hebben met ‘de witte’ wordt niet duidelijk. Zeker is, dat Van
Campen zijn voornemen heeft uitgevoerd, want 2 Mei 1634 schrijft Brosterhuijsen
wederom aan Huijgens: ‘Hier is de langh
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verwachte schilderei van Van Campen. Het langh draelen wijt hij (van Campen)
alleen aen zijn aengheboren slofficheijdt; anders wil hij het niet verschoont hebben....’.
Ook Van Campens portret van Huygens kennen wij niet meer.
Niet veel tijds later schijnt Jacob van Campen bij den dichter-staatsman en zijn
vrouw op bezoek te zijn geweest en bij die gelegenheid hen geteekend te hebben
‘en profiel’, in een dubbelportret. Huijgens maakte op Kerstdag 1634 en 2 Januari
1635 op deze portretten eenige versjes: ‘Op de zijdelinge afbeelding van mij en mijn
huijsvrouw in een blad, door van Campen.’
Van geheel andere aard is het werk, waarover gesproken wordt in een brief van
2 Augustus 1638, door Huijgens aan Amalia van Solms gericht, ter begeleiding van
een kistje, waarin verschillende ontwerpen voor een tuinaanleg voor het huis te
Rijswijk, maar ‘waarvoor de heer van Campen nog een andere teekening had
gemaakt, die mij zeer vergenoegde, doch Z.H. prefereerde de gezondenen....’
In Februari 1640 had Hooft zijn vriendenkring uitgenoodigd om eenige dagen te
zijnen huize, aan de Keizersgracht te Amsterdam door te brengen. Den 8sten dier
maand schreef Huijgens aan Barleus, dat hij spoedig zijn vrienden Hooft, Barleus,
Vossius, Wicquefort en Vondel hoopte te zien. Huijgens kwam den 16en aan,
vergezeld van zijn vriend Jacob van Campen en beiden brachten eenige dagen in
den vroolijken kring door. Maar toen Huijgens over heengaan ging spreken, werd
hij door de zeven aanwezige vrouwen, vooral door Maria Tesselschade overreed
nog eenige dagen te blijven. Dat moment van die belegering bezong Huijgens zelf
in een aardig ‘Ja noch neen’, dat door Tesselschade werd beantwoord. Jacob van
Campen maakte van de zeven verleidende dames om Huijgens een schets, die aan
Barleus wederom aanleiding gaf zijn vroolijkheid in een geestig latijnsch gedicht uit
te storten: ‘Op de teekening van den kring van vrouwen, die de standvastigheid van
Constantijn Huijgens overwon, gemaakt door den beroemden schilder en
bouwmeester Van Campen’.
In 1648 was Cesar van Everdingen bezig ten huize van Van Campen te Amersfoort
en naar diens ontwerpen, de deuren van het - eveneens door Van Campen
ontworpen - orgel in de Groote Kerk te Alkmaar te schilderen. Voor dezelfde kerk
werden in 1655 ook de banken ‘naar een teekening van den Heer van Campen’,
gemaakt.
Een werk van grooten omvang vond Van Campen in de versiering van het huis
ten Bosch. Ongetwijfeld hebben daarbij de tafereelen van Rubens, ‘de geschiedenis
van Maria de Medicis’ in het Luxembourg te Parijs, grooten invloed op den ontwerper
gehad, en stellig ook op de Prinses en haar raadgevers, waaronder vooral Huijgens
is te noemen. Het schijnt, dat de ontwerpen allen door Van Campen zijn bezorgd,
doch de uitvoering aan anderen werd opgedragen. Het werk heeft van de beginne
af aan, niet gevlot. Van
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Campen schrijft aan Amalia, dat zij nu eindelijk ‘vrijwel d'accoort’ zijn gekomen. Uit
deze woorden blijkt, dat Van Campen aanvankelijk andere plannen heeft gehad,
die vooral door het toedoen van Huijgens, veranderd moesten worden. Waarschijnlijk
heeft Van Campen eerst een ontwerp gemaakt, waarin gebeeldhouwde reliefs de
groote schilderstukken moesten flankeeren en omlijsten, een wijze van doen, die
ook in het Amsterdamsche stadhuis werd toegepast en die door Vondel zoo
bewonderd werd en hem schrijven deed, dat
‘.... de Schilderkunst de Beeldehouwerij (elkander) verzelschappen, als
twee zusters, zij aan zij....’
Het opnemen van schilderijen in de architectuur lag ongetwijfeld in Van Campens
‘stijl’ opgesloten, maar deze zoo goed als uitsluitend aan het woord te laten, kan
moeilijk als zijn geestesvrucht worden aangezien.
De schilderkunstige bedrijvigheid van Jacob van Campen en zijn andere
bezigheden op bouwkundig terrein hebben hem blijkbaar niet belet om er eenige
leerlingen op na te houden. Als voornaamste wordt genoemd, de in 1627 te Hoorn
geboren Hendrik Grauw. Hij moet omstreeks 1641 op Van Campens werkplaats
zijn gekomen, waar hij zeven jaren gebleven is. In 1648 gaat hij met eenige
medeleerlingen, waaronder Mathias Withoos naar Rome. Na terugkomst uit het
Zuiden in 1650, werkte hij mede aan de versiering van het huis ten Bosch en
schilderde o.m. de koepel ‘naar het ontwerp van Van Campen’. Ook Abraham
Willaert, de leerling van Jan van Bijlert te Utrecht en van Simon Vouet te Parijs, was
na zijn verblijf in Brazilië met Joan Maurits, nog eenige jaren bij Van Campen
werkzaam, zeker tot 1648.
Uit de ons beschikbaar staande gegevens, is vooreerst te concludeeren, dat Van
Campen als schilder een groote bedrijvigheid aan den dag heeft gelegd, want wij
moeten aannemen dat hij veel meer heeft gemaakt dan de werken, die hier en daar
toevalligerwijs genoteerd zijn geworden. Zelfs in zijn drukste bouwkunstige perioden
schijnt hij palet en penseel niet te hebben laten rusten. Zoover beoordeeling thans
mogelijk is, lijkt de opmerking van Arnold Houbraken, betreffende de
stijlverwantschap van Van Campens kunst met die van Jan van Brockhorst en Jan
van Bijlert aanvaardbaar, doch dat daarnaast een streven aanwezig was, om de
meer levendige en vlammende techniek van Rubens te benaderen, is evenzeer
onmiskenbaar. Trouwens, de vele medewerkers-schilders aan Van Campens
bouwwerken waren allen min of meer dien stijl toegedaan, en die keuze bewijst
mede in welke richting Van Campens artistieke idealen waren gelegen. Dat Van
Campens kunst ook aan die van verschillende Italiaansche meesters verwant is,
waarvan hij veel door eigen aanschouwing heeft leeren kennen, behoeft nauwelijks
betoog. De opmerking van Nagler - uit welke bron hij deze put, wordt niet vermeld
- dat Van Campen de schilderkunst als dilettant beoefende, moet niet te eng
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worden opgevat. Het Haarlemsche gilde-bestuur had hem zeker niet den meester-titel
gegeven, als het niet van zijn ambachtelijke bekwaamheden overtuigd was geweest.
Waar is echter, dat Van Campen in de schilderkunst niet zijn bestaan en
levensonderhoud behoefde te vinden. Hij was een zéér vermogend man, die de
schilderkunst beoefende om haar zelfs wil. Dat hij zijn werk aan zijn vrienden schonk
en er geen betaling voor eischte, doet aan de waarde van zijn kunst niet het minste
af of toe.
Jacob van Campens belangrijkste beteekenis ligt vooral in zijn hoedanigheid als
s c h e p p e n d kunstenaar. Door deze zeldzame en buitengewone eigenschap heeft
hij in Nederland een monument doen verrijzen, als nooit vóór noch ná hem is gesticht.
Of hij dit al of niet zelf heeft uitgevoerd, doet aan zijn scheppend vermogen niets
af. En mede om deze zoo voortreffelijke gave, dringt zich meer en meer het verlangen
op, om Van Campen als schilder vollediger te leeren kennen.
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Het werk van R.N. Roland Holst in de zittingzaal van den Hoogen
Raad
Door A.M. Hammacher
ONDER leiding van Dr. G.C. Bremer is het oude en wegens zijn goorkleurig uiterlijk
vaak misprezen gebouw van den Hoogen Raad omgetooverd tot een waardiger
behuizing voor het hoogste rechtscollege. Wij zullen in volgende afleveringen het
bij het schrijven van deze beschouwing nog niet voltooide gebouw, de schilderingen
en de zes beelden bespreken. Thans bepalen wij ons tot den voltooiden marmerwand
op het podium van de groote zaal, zooals die volgens de idee van Prof. Roland
Holst is uitgevoerd.
De opgave was een schildering te maken op den wand van het halfcirkelvormige
podium, hetwelk de raadsheeren betreden door een deur in het midden en waar zij,
gezeten achter een tafel, de rechtspraak der lagere rechtscolleges toetsen niet meer
op de feiten, maar op de juistheid der wetstoepassing. In feite vormen zij geen
wetgevend college, maar van de rechtsprekende instanties staan zij bij de
wetgevende macht toch het dichtst, omdat de wetsduiding van het hoogste
rechtscollege de onmisbare eenige aanvulling daarop is, die in haar duiding een
creatief element heeft. Er is zelfs een hooggeleerde opvatting, die de uitspraken
van den Hoogen Raad als een verlengstuk van den wetgever ziet en niet louter als
een wetstoepassing van de zelfde orde als die der lagere rechtsprekende organen.
Men kan zich afvragen wat dit te maken heeft met de versiering van de zittingszaal
van den Hoogen Raad. Een zinrijke versiering dient zich in te stellen op de
bestemming van de zaal. Het kan dan in twijfel worden getrokken of het wel juist
was in beginsel voor deze versiering te kiezen de historische figuren van de vier
grootste wetgevers, Mozes, Solon, Justinianus en Napoleon. Voor de opvatting van
de uitspraken van den Hoogen Raad als hierboven aangegeven is die twijfel
ongegrond. Doch ook zonder die opvatting blijft het juist gezien, als achtergrond
niet alleen, maar als steunen, als basementen voor hun werk den raadsheeren te
geven de ordenende figuren, die het verspreide bijeen brachten en tevens de
attributen van de rechtspraak. Juist deze twee kanten bijeengebracht geven een
volledig beeld, juister dan de figuur van Justitia alleen zou hebben gegeven. Thans
is niet
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alleen de werkzaamheid zelve, maar datgene waaruit de werkzaamheid voortvloeit
in beeld gebracht. Hoofdzaak in de zaal is het onzichtbare gedachtewerk van den
Hoogen Raad. De ‘handeling’ op dit podium geschiedt in de breinen van de
raadsheeren. Niets mag daarvan afleiden. De taak voor den versierder was in deze
zone dus niet gering, omdat hij zich rekenschap moest geven van den aard van het
abstracte denk-werk, waarbij zijn beeld als zoodanig in zekeren zin aan
tegenstrijdigheden moest voldoen.
Het beeld geeft immers door zijn aard aan het gedachteleven een zekere stolling.
Het neemt iets van het fluidium weg. Het beeld mag echter in deze zaal en op een
podium voor een onzichtbare handeling, niet te concreetbepalend zijn, omdat het
als kijk-spel spoedig afleidend zou kunnen werken. Het beeld mag niet dramatisch,
niet ‘dynamisch’ zijn, om het mode-woord te gebruiken. Het mag niet het zien al te
zeer binden en boeien aan de zinnelijk waarneembare wereld. Boven deze rechters,
die in de afmetingen van deze zaal klein lijken en waarin de maten der menschelijke
figuren een ondergeschikte en volstrekt niet een domineerende macht zijn, moest
het beeld de leidende krachten doen zien, die hun menschelijke gedachtewereld
richting gaven. Het beeld kreeg hier duidelijk de waarde van een
h e r i n n e r i n g s t e e k e n voor den geest.
Het beeld is hier herinnerend, in tegenstelling tot het beeld dat opgaat in de realiteit
van het oogenblik. Het is altijd in de geschiedenis der beeldende kunsten de
moeilijkste opgave geweest het beeld, beladen met herinnering, toch levend te
maken en niet star of schematisch abstract. Het is in minder gelukkige tijden als
symbool vaak een moeizaam gestyleerd, maar in wezen verkreukeld realiteitsbeeld
geworden. De moeilijkheid is vooral de doorzichtigheid van het beeld, het verkrijgen
van zijn zwevende waarde, het opheffen van zijn gewicht aan stoffelijkheid. Die
doorzichtigheid beteekent dat er iets ontstaat als rook of damp, waarin toch gestalte
is te onderkennen. Er mag in deze doorzichtigheid geen vaagheid zijn. Ze moet zich
paren aan exactheid. Het moet alles heel precies en zeker zijn en toch vervuld van
het wonder; een wiskunde van astronomische orde.
Van de oude muurschilderingen uit de Middeleeuwen is in het Noorden en in
Midden-Europa weinig meer over. Maar een enkele keer, dat een koepelgewelf (b.v.
te Cahors) nog zeer groote figuren toont op weinig verbleekte wijze, kunnen wij nog
iets beseffen van de werking, die uitgaat van ver boven gezichtshoogte gelegen
figuren, indien deze de vormgeving hebben niet van het dagelijksche leven, maar
van datgene waaraan het dagelijksche leven onderworpen is.
De wandschilderingen van Der Kinderen in Den Bosch zijn minder boven
menschelijk bereik gelegen, doch ook daar is de publieke voorkeur voor den eersten
wand tegenover den tweeden, duidelijk te verklaren uit de weinige vertrouwdheid
met de vormgeving uit het bovenzinnelijk gebied.
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De schildering voor den Hoogen Raad, opgedragen in 1936 aan Roland Holst, heeft
opnieuw doen beseffen hoe schaarsch de krachten zijn, die door hun aanleg en
kunde tegen dergelijke opgaven werkelijk opgewassen zijn. Men komt dan terecht
bij de generatie, die het vorige eeuwsche symbolisme heeft gekend in zijn jeugd.
En men beseft tegelijkertijd hoe zeer dit in dezen tijd door zijn subtiel-literaire
instelling en weinig aan de materie ontsprongen vormgeving misplaatst zou zijn. Er
is ontzaglijk veel af te dingen op deze wereld, maar dat het leven in zijn beproevingen
ook de kunst beproeft tot op het merg, kan dezen tijd niet ontzegd worden.
Onwillekeurig denkt men terug aan de jeugd van Roland Holst als men staande
voor deze nieuwste verwezenlijking van zijn bedoelingen, de winst, de groei en de
verandering gaat beseffen. Typeerend is al dadelijk de vondst van het verwerpen
der mogelijkheden van een schildering ter wille van een materiaal, dat oogenschijnlijk
weinig mogelijkheden voor den ontwerper kon bieden.
De gang van zaken is zeer karakteristiek voor de instelling van den ontwerper,
die zijn inspiratie nooit beperkt tot het hem toegewezen vlak, zich nooit daarin verliest
of zich daarin wil uitleven, maar de geheele ruimte overdenkt, zich daarin leeft en
dan pas tot zijn werk in engeren zin komt. Er zijn weinig figuren, die zoo
architectonisch denken. Hetgeen daaronder gemeenlijk verstaan wordt heeft in den
regel weinig met architectonisch denken te maken.
Er is een groot voorstellingsvermogen noodig om zich een slechts als maquette
gegeven ruimte goed te kunnen indenken. Die marmeren lambrizeering is ten slotte
de inspiratieve aanleiding geworden voor de gedachte het geheele vlak uit marmeren
platen te doen maken en daarbij gebruik te maken van de tegenstelling van gepolijst
en ongepolijst marmer. Een heel dun laagje behoeft slechts weggenomen te worden
om de lichtere ongepolijste stof te voorschijn te doen komen. Door deze werking
zouden dan de figuren moeten verrijzen. Steunen op traditie was niet mogelijk,
1)
omdat voor zoover bekend, deze techniek nooit zoo is toegepast. Inderdaad is hier
een vondst gedaan, die eens te meer bewijst hoezeer, in tegenstelling met de vorige
eeuw, de inspiratieve gedachte zich met de materie heeft verweven. Niet door de
techniek maar door de verwante werking, kan men even er aan herinneren hoe in
oude grafzerken soms met merkwaardige beperking en eenvoud van middelen een
monumentale figurale werking is bereikt. Daar is echter in den regel de lijn gegrift
in den steen. Roland Holst heeft echter het lineaire vermeden en de figuren gedacht
in vlakken, die door tegenstelling van lichte en donkere (niet als clair-obscuur
bedoeld) partijen niets teekenachtigs hebben.

1)

De Egyptenaren hebben het contrast van gepolijst en ongepolijst graniet toegepast, doch
sterker uitgediept, zoodat het ongepolijste duidelijk lager komt te liggen en de rand een
schaduwlijn werpt.
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Het is verrassend, voor wie de vroegere ontwerpteekeningen gezien heeft, te
bespeuren hoe in de definitieve uitvoering niets is van een getransponeerde
teekening. De oorspronkelijke figuurteekeningen zijn geheel toegegroeid naar de
gekozen materie, het prachtige donkergroene Vert Tinos-marmer. De geheele
vormgeving is daarop ingesteld.
De conceptie is ook aldoor eenvoudiger geworden. Voor de figuren heeft Roland
Holst zich aan de betrekkelijk geringe breedte van één marmerplaat, n.l. één meter,
gehouden. Het tusschen twee figuren liggende vak (2 meter) liet hij ongerept. Het
zou verbazend veel gewonnen zijn, indien het publiek zou beseffen, dat het niet
alleen op de figuren aankomt, maar dat de werking van het geheel voor een belangrijk
deel mede wordt bepaald door de prachtige open vakken, die met veel inzicht zoo
zijn gekozen. Maten en verhoudingen behooren essentieel tot de conceptie. Denkt
men zich dezen marmeren wand onbeschreven, dan is het duidelijk welk een groote
beheersching noodig is geweest om zoo voornaam en sober de natuur van deze
diepzinnige materie een stem te kunnen geven, die toch geheel blijft binnen de
werking van het grootsche schouwspel van het geaderde marmer. Het is niet
overdreven gezegd, dat in die wonderlijke wereld van nu eens gesluierde dan weer
vinnig uitschietende lijnen een verwantschap is te zien met den sterrenhemel. Een
lichtende, groote, maar wetmatige bewogenheid en een oneindige diepte van het
donker.
Deze werking gaat in de figuren door. Hier en daar verzwakt een te heftig spel
der aderen de kracht van het ontwerp. Zoo komt een lichte nevel soms het
sterrebeeld verzwakken. Op andere plaatsen is echter een versterking ontstaan.
Het bewijst hoe verrassend de figuren in deze techniek begrepen zijn in de
marmerwerking en dat het daaraan te danken is, dat de figuren opdoemen, maar
zich niet losmaken; zich stellen, maar zich niet ten koste der omgeving doen gelden.
De figuren zijn, zooals gezegd, niet lineair gedacht, maar in zwart en wit
gecomponeerd. Zoo is de hand van Solon donker ten opzichte van het lichte
overkleed, het gelaat licht, de kop van Mozes donker tegen de witte kap. Napoleon
treft vooral door den rijkdom van het gewaad. Justinianus heeft de Byzantijnsche
pracht en de extatische blik. Hier vooral blijkt hoe het hemelvuur der marmerstralen
als een rijkdom het gelaat doorvliegt en omwarrelt. Solon is het meest menschelijk
gezien. Zijn oog ziet ons niet, zoomin als dat van de anderen. Maar als wij konden
wenschen dat van deze vier één blik zich tot ons zou wenden, dan zou die van
Solon het diepste ingaan.
En misschien dat dan uit dit zeer eenvoudige, beheerschte en verheven werk
eindelijk ook wordt begrepen, dat kunst van deze gezindheid zich in heel andere
regionen beweegt dan de kunst, die ons het dagelijksche leven nabij wil brengen.
Nog kort geleden trof het mij, dat een schrijver de bezielde
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handen geschilderd door Jozef Israëls, stelde tegenover en boven de demonstratie
van vlakke meetkunde en abstracte berekening in de handen van Toorop en Thorn
Prikker. Dit lezende in 1938 vraagt men zich wel eens af, of alles dan tevergeefs is
geweest in ons land. Want men kan zeggen, dat sedert Cuypers, Thijm en der
Kinderen onophoudelijk gestreden is om dergelijke onbillijke en onjuiste opvattingen
te bestrijden. Want in dergelijke vergelijkingen wordt aan de kunst der bezielde
handen en der demonstratieve meetkunde dezelfde bedoeling toegedacht. Dat
beide kunstuitingen in andere regionen leven, van andere herkomst zijn, wordt
daarin niet aangeraakt. Dat de een den mensch schildert, van wien ge u kunt
voorstellen, dat hij u een hand geeft en een menschelijk mensch is en dat de ander
daar niet halt houdt, maar met den mensch iets openbaren wil van datgene waaraan
het menschelijke onderworpen is, wordt bij dergelijke vergelijkingen niet bewust
gemaakt. En toch ligt daar het hart van den strijd, toch kan daar pas het verschil in
gezindheid en plan worden begrepen.
Nu er weer een werk is tot stand gekomen van die veel gewraakte orde, kunnen
we niet anders doen dan opwekken het te gaan zien en zich open te stellen voor
de onvergelijkelijk schoone en grootsche waarden, die het in zich heeft. Het komt
niet vaak voor, dat een kunstenaar bij het ouder worden zich tot een dergelijke
bezielde en verheven kracht kan ontwikkelen en zich onvoorwaardelijk heeft gegeven
met den volledigen inzet van zijn zedelijke en beeldende vermogens. Het komt ook
niet vaak voor, dat in een staatsgebouw wordt gegeven een belangrijk beeld van
hetgeen kunstenaars van jongere en oudere generaties uit het land vermogen in
dit tijdsgewricht. De krachten zijn, onderling gezien, ongelijk. Maar als geheel is het
+
van beteekenis dat zij hier bijeen kwamen en voor jaren dit hebben vastgelegd.

+

A a n t e e k e n i n g . Het geheele werk is uit Vert Tinos-marmerplaten samengesteld, 54 in
aantal, 1 m breed en 2.95 m hoog. Op enkele plaatsen is graniet gebruikt. Van kleuren is
geen gebruik gemaakt, spaarzaam is hier en daar eenig goud en zilver gebruikt. De wand is
8 meter hoog en 18 meter lang.
Onder de figuren is de spreuk van Hugo de Groot aangebracht: Ubi Judicia deficiunt incipit
bellum. (Zie voorts het Bouwkundig Weekblad Architectura, 1938, nr. 40, met een toelichting
van J.P. Mieras.)
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JUSTINIANUS

- ONTWERP PROF. R.N. ROLAND HOLST - MARMERWAND IN DEN HOOGEN RAAD
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MARMERWAND IN DEN HOOGEN RAAD TE 'S GRAVENHAGE BOVEN: NAPOLEON EN MOZES; ONDER:
SOLON EN JUSTINIANUS
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De Bandeloozen
Door A.J.D. van Oosten
Die iedere phase van den hartstocht kennen
der diepste liefdedrift van man en vrouw,
zij zijn in eeuwigheid niet meer te wennen
binnen de rust van hechte zede en trouw;
zooals der nachtegalen zang bestendig
zendt in den zomernacht zijn zoet geheim,
waarheen het antwoord dringend en noodwendig
komt trillen als een zoet en nieuw geheim,
zoo klinkt voor zulken, heimelijk en losbandig,
in verre stemmen 't nieuwe liefdeslied;
het houdt hun harten totterdood opstandig
waar dwaze dwang hun vrijen lust verbiedt.
Avonturiers des levens en der liefde
vinden zij hier geen plaats voor hun geluk,
maar 't lokkend antwoord op den kreet dier liefde
breekt ook den doem der wereld en haar druk.
Door lot en bloed verbonden met de kleinen,
wier levens zijn verbrijzeld door den nood,
zullen zij altijd in den strijd verschijnen
voor al wat recht en goed is, schoon en groot!
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Een monument van Fransche goudsmidskunst, van gouden
schotels en schalen
Door Jan Feith
HET is waarlijk geen behoorlijke gewoonte, bijaldien men heeft aangezeten aan
een vorstelijken disch, genietend van gouden schotels en schalen, daarvan in het
openbaar gewag te maken. Immers gold tot dusver ‘de bon ton’, met bescheiden
behagelijkheid en ingetogen proeving, te aanvaarden hetgeen al behoort tot een
royaal menu; terwijl men kwasi veronachtzaamd heeft te laten de koninklijke wijze
van voordiening of opdissching....
Op dezen gulden regel van wellevendheid moge deze aanteekening geen
uitzondering maken!
Doch waar het louter gaat om het tafelbestek - van zùlk een zeldzame pracht, dat
men zich als in 1001-droom geheven kon wanen, - daar meen ik geen hof-etikette
te kwetsen bij de vermelding van zeker precieus servies, van welks praal ik u, bij
de hierbij weergegeven reproducties, een zwakke afstraling wil schenken.
Ook ben ik wèl overtuigd, geen souvereine indiscretie te begaan, indien ik enkele
namen en data in historisch verband aan dit opstel toevoeg; al ware het slechts, wijl
de betrokkenen, hoezeer ook onsterf'lijk in geschiedkundige beteekenis, reeds
sedert lang tot bepaalde onstoffelijkheid moeten zijn overgegaan.
Het door mij bedoelde servies, duidelijker aan te duiden als ‘v a i s s e l l e s
i m p é r i a l e s e t p r i n c i è r e s ’, dagteekent toch uit de XVIIIde eeuw, en werd
bij de destijds wereldberoemde ‘Orfèvrerie Française’, zetelend te Parijs, besteld
en vervaardigd; teneinde tusschen de jaren 1804 en 1825, dank zij den verfijnden
en kostbaren smaak van Hare Hoogheid de Groot-Hertogin Maria Paulowna, dochter
van Tsaar Paul I van Rusland, gemalin van Groot-Hertog Karel-Frederik van
Saksen-Weimar-Eisenach, geleidelijk te worden gecompleteerd tot een gouden
schat, welker waarde, omgerekend volgens heden-ten-dage gangbare valute, op
een rond bedrag van een half millioen hollandsche guldens wordt geraamd.
Een korte biografische schets moge den lezer de indertijd zoo gevierde Russische
keizerlijke prinses - als oudere zuster van ònze, tot Nederlandsche geworden Anna
Paulowna, in familierelatie tot ons Koninklijk Huis staande - in herinnering brengen.
Uit brieven van omstreeks 1800 blijkt de eigenaardige onwennigheid,
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waarmee de komst van Maria Paulowna, volgens haar Russischen hofstaat te
bejegenen, tegemoet werd gezien door het Hof van Weimar. Men kende de weelde
en verfijning, tentoon gespreid bij het Peterburgsche paleisleven, waar elke
geraffineerde luxe-uiting gerechtvaardigd werd door den Grieksch-Orthodox'schen
kerkdienst. Men vreesde niet zonder vreeze, dat het verwende Russische prinsesje
zich in haar nieuwe Duitsche omgeving weinig behagelijk zoude gevoelen.... Dus
deed men in Weimar zijn uiterste best!
Met één slag veroverde Maria Paulowna hier aller harten. Want nadat Schiller
haar in dichterlijke bewoordingen welkom had geheeten, was het een andere
lands-poëet, de gevoelige en geestige Wieland (1733-1813), zijn reputatie als ‘de
Voltaire van Duitschland’ ophoudend, door reeds kort na het huwelijk van haar te
getuigen: ‘qu'il y en a peu parmi les enfants de la terre qui puissent se comparer à
elle!’ Ook schreef Goethe: ‘Indien onze jeugdige prinses zich mocht instellen op
hetgeen wij haar kunnen aanbieden, zouden al onze verlangens bevredigd zijn.’
Inderdaad stelde de Groot-Hertogin van Saksen-Weimar-Eisenach de
verwachtingen niet teleur. Zelfs Schiller en Goethe verklaren zich gerustgesteld!
Van den aanvang af toonde Maria-Paulowna levendige belangstelling in kunsten
en wetenschappen. En aan den glans van het toenmalige Hof van Weimar droeg
zij ál het hare bij.
Een jaar na haar huwelijk verbond haar schoonvader Karel-Augustus zich met
Pruisen, om als gevolg daarvan de tegenslagen te ondergaan, zoo jammerlijk
bekroond met den naam van Jena.
Een der eerste slachtoffers was de Groot-Hertogin, die op aandringen van haar
schoonvader geruimen tijd haar toevlucht zocht in Parijs. Hier had haar eerste
ontmoeting plaats met Napoleon, die met zuidelijke hoffelijkheid onmiddellijk de
controverse wist te plaatsen tusschen zijn doorluchtige persoonlijkheid en haar
voortvluchtigen gemaal: ‘Je vous plains, Madame, comment Ie prince a-t-il pu....?!’
Zij antwoordt eenvoudig en waardig, met overtuiging de verdediging van haar
echtgenoot bepleitend.
Reeds weet zij in een tweede onderhoud met den Franschen Keizer van dezen
gedaan te krijgen, dat hij haar land zal sparen. En veel later weet Napoleon zich
haar fiere optreden te herinneren, zooals zij door vorstelijken tact haar land wist te
redden; het is Emil Ludwig, die de bewijzen hiervan in diens ‘Napoleon’ aanhaalt.
In December 1812 bevond Napoleon zich nogmaals in Weimar; doch het staat
niet eens vast, dat hij zijn zware ‘berline’ verliet, toen de paarden werden verwisseld,
om zoo weinig mogelijk tijd te verliezen na zijn geweldige nederlaag in de Russische
sneeuwsteppen. In elk geval had geen nieuwe ontmoeting met Maria-Paulowna
plaats. Echter vergat zij nooit den Franschen
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Keizer; ja! gedurende het Congres van Weenen (1814-'15) deed zij zelfs bij haar
broeder, Tsaar Alexander I, een goed woord voor den onttroonden heerscher.
Inmiddels werd, na het Congres, het Hertogdom Weimar tot Groot-Hertogdom
verheven. En tot den dood van Goethe (1832) herleefde de glans van Weimar,
waarbij de Groot-Hertogin opnieuw haar levendig aandeel nam.
Drie kinderen werden haar geboren: twee dochters, de Prinses Marie (gehuwd
met Karel van Pruisen) en Augusta, gehuwd met Wilhelm I; terwijl haar, in 1818
geboren zoon, Karel-Alexander, in 1842 te 's-Gravenhage in het huwelijk trad met
de dochter van onzen Koning Willem II, prinses Sophia, wier moeder, Anna
Paulowna, een zuster van Maria Paulowna was.
Tot zoover deze korte biografische aanteekeningen.
Het gaat om het groot-hertogelijk.... servies.
In den bloeitijd van het Hof van Weimar verzamelde Maria-Paulowna om zich
heen tal van persoonlijkheden van beteekenis op het gebied van letteren en kunst,
teneinde als gasten op het kasteel Wilhelmsthal te worden ontvangen. Vooral deden
toen opgeld de zoogenaamde ‘soirées littéraires’, elke veertien dagen een
voortreffelijk gezelschap in haar salons verzamelend.
Men schonk er eerst thee, en na een, door kunstenaars of geleerden gehouden
‘conférence’ plaatste men zich, op uitnoodiging der gastvrouwe, aan tafeltjes, waar
een koud souper ‘à la russe’ werd opgediend, met keur van spijzen, likeuren en
ijsversnaperingen.
In het bizonder trok daarbij de aandacht der ‘hoffähige’ gasten het unieke servies.
Daarover klonk slechts één roep!
Dit was de Fransche tafelkunst ten toppunt gevoerd....
Niet slechts het Weimar'sche driemanschap - Goethe-Schiller-Wieland -, ook een
Alexander von Humboldt in 1836, de beroemde naturalist Schleiden, philosophen
als Ernst Reinhold en Carl Fortlage, de theoloog professor Karl von Hase, weer
later Franz von Lizst en Richard Wagner, Berlioz en Rubinstein, Raff en Hans von
Bülow bewonderden de edele Fransche goudsmeedkunst, welke hier werd tentoon
gespreid. En tal van Doorluchtigheden, als de Keizers Napoleon I, Alexander I van
Rusland, Frans II van Oostenrijk, Nikolaas I en Alexander II van Rusland gewaagden
om strijd over de ‘grands diners’ aan het Hof van Weimar, waaraan Maria-Paulowna
haar kostelijken smaak besteedde.
Zij overleed, kort na de onthulling van het standbeeld voor Goethe-Schiller, op
een stillen avond, van 23 Juni 1859. De rouw was algemeen. Liszt getuigde met
weemoed: ‘Heel het oude Weimar verdwijnt bij dit graf’; en van Goethe wordt als
vroegere getuigenis bewaard: ‘Zij is en zal blijven voor haar land de goede engel;
zij is een der beste en meest opvallende vrouwen van
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LINKER, MIDDEN EN RECHTER GEDEELTE DER GEDEKTE TAFEL MET HET SERVIES VAN DE
GROOT-HERTOGIN MARIA PAULOWNA, BESTELD BIJ DE ‘ORFÈVRERIE FRANçAISE’, TUSSCHEN 1804
EN 1825 UITGEBREID
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J.C. CAHIER, GRAND CANDÉLABRE VERMEIL, HOOG 63 CM (4300 GRAM); RECHTS: SOEPTERRINE,
50 CM HOOG (13.310 GRAM) - ONDER: DEKSEL VAN PRAAL-SCHOTEL MET ‘BEKRONING DER MUZE’
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ons tijdperk, en zij zou dit ook zijn geworden, indien zij geen prinses ware geweest;
want wanneer het purper, hoe vorstelijk ook, van haar schouders ware gevallen,
zou nog het beste van haar zijn overgebleven’.
Haar trots vormde - zooals gezegd - het groot-hertogelijk servies.
De grondslag voor dezen hofschat was oorspronkelijk gelegd door den vader der
Groot-Hertogin, den lateren Tsaar Paul I, die indertijd door diens moeder, Katherina
II de Groote van Rusland, onder den titel van ‘Comte de Berg’, naar Parijs was
gezonden.
Deze kunstzinnige en praallievende prins maakte in de Fransche hoofdstad kennis
met de beroemde goudsmeden van het ‘ancien régime’, J.B.C. Odiot en M.G.
Biennais. Hun namen komen nóg op menig kostbaar museumstuk voor; en geen
veilings-catalogus van goudsmidskunst zal nalaten, met nadruk op hun ‘signe’ te
wijzen, wanneer kunst-drijfwerken, afkomstig uit hun ateliers, in het openbaar worden
aangeboden.
Het was Maria-Paulowna, die er prijs op stelde, bij een voortdurend toenemen
van het aantal harer gasten, dit servies steeds meer uit te breiden en te volmaken
door herhaalde nieuwe bestellingen bij de groote goudsmeden te Parijs; waarbij
nauwlettend werd zorg gedragen, dat de stijl der traditie werd voortgezet en de
uitvoering aan de hoogste kunst-eischen voldeed. En steeds getuigen de geestdriftige
verklaringen uit die jaren van het zeldzaam behagen der gasten over de
onovertrefbare tafelschikking, waarbij de groote stukken, met name de prachtige
‘soupières’, op den disch moesten blijven staan volgens gangbare hofetikette, terwijl
ook de andere onderdeelen van het overdadig servies, de ‘vaisselle plate’, een
bekoring voor het oog vormden.
Nadat dit servies eindelijk was gecompletteerd, konden 150 gasten bediend
worden; hetgeen beteekent, dat gezamenlijk 1284 onderdeelen van het servies de
revue passeerden, inbegrepen lepels, vorken en messen, ‘pièces d'apparat et de
millieu’, ‘service de table divers’, ‘assiettes de table’, ‘vaisselle plate et autre’,
vertegenwoordigend een gewicht aan zuiver goud van 334.939 grammen. De groote
en middel-groote ‘pièces d'apparat’ waren van ‘vermeil’; daarentegen werden de
soepen, de vleezen en groenten opgediend in een niet minder beroemd servies van
Saksisch porcelein, met goud en groen gedecoreerd. De vruchten, crèmes en
ijs-gerechten werden echter weer op vermeil borden voorgediend, met daarbij
passende ‘services à dessert’ van geciseleerd vermeil.
In de schitterende geschiedenis der Fransche goudsmeedkunst vormt de Revolutie
slechts een voorbijgaand hoofdstuk, al deed zij haar droevige gevolgen smartelijk
gevoelen. Want niet slechts konden de liefhebbers dezer edele kunst er toen niet
aan denken, hun verzamelingen uit te breiden, ook lieten zich de dwingende eischen
gelden van de Fransche Munt, wijl de goud-
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voorraad van de ‘Orfèvrerie Nationale’ reeds herhaaldelijk was aangesproken, en
tonnen aan gouden meesterstukken naar den smeltkroes werden gezonden. De
niets ontziende onteigeningen van een Revolutie toonden immers ook hier haar
meedoogenloosheid....
Toen dan weer de bestellingen uit Weimar te Parijs binnen kwamen, scheen het
alsof van voren af moest worden begonnen. Doch het al-oude handwerk was niet
verleerd!
Het wordt een hernieuwde bloeitijd voor ‘rOrfèvrerie Française’. De ‘style empire’
viert hoogtij! Schilders en architecten leveren hun ontwerpen. Niet slechts zijn het
de Percier's en Fontaine's, die onvermoeid aan den arbeid tijgen; ook kunstenaars
als een David, een Isabey, een Prudhon achten zich niet te hoog, hun medewerking
aan de goudsmeedkunst te verleenen. Men legt zich voornamelijk toe op het
vervaardigen van tafelgarnituren ‘en vermeil massif’. Elk meesterstuk uit die jaren
tusschen 1796 en 1825 geldt als unicum; afzonderlijk besteld en ontworpen,
geteekend en uitgevoerd door de meesterhand zelve. De motieven worden geleverd
door voorbeelden, ontleend aan de galante traditie der XVIIIste eeuw, aan de door
de Revolutie verheerlijkte antikiteit; door Egypte, welks schatkamers dank zij
Napoleon's veldtocht geopend werden; eindelijk door den nieuwen Keizer, die
daarmee tevens zijn ‘Empire’ initieert. Ook in het edelste aller metalen, het goud,
verheft dit zich als een geheel nieuwe, afzonderlijke, oorspronkelijke kunstuiting.
Overigens vormt deze ‘Orfèvrerie Empire’ geen afgerond geheel. Het
groot-hertogelijk servies levert hiervan een sprekend voorbeeld. Onder invloed van
den grooten David herkent men sterk de klassieke romeinsche mode; het reliëf is
krachtig en toch mollig, waarbij guirlandes, bladmotieven en fijntjes gestyleerde
figuren de aantrekkelijke voorkeur vertoonen voor decoratieven van het vroegere
keizerlijke Rome; het is vooral de mythologie welke de voornaamste onderwerpen
aan de hand doet.
De Revolutie had intusschen den wonderlijk vaardigen toets van den Franschen
goudsmid-kunstenaar niet ontwend; diens artiesten vingers hadden immers het
vakmanschap bewaard van minstens drie eeuwen van ‘grande orfèvrerie’. Ook
waren de meester-smeden in den bloedigen maalstroom niet allen ten-onder gegaan.
Om enkele der grootste namen te noemen, - op de voorgangers, als Henri-Auguste,
Aubry, Thomire, Thiénet, Pajou, waren gevolgd Odiot (le père; - 1763-1850), met
diens tijdgenooten van het ‘ancien régime’: Germain, Gallien, De Lenendrick, Frémin.
De beroemde goudsmid Odiot teekende zijn meesterstukken ‘à la pointe de lance’
reeds onder Lodewijk XVI. Het Empire beteekende echter voor hem de
kunstenaars-onsterf'lijkheid,.... benevens een fortuin, aan zijn kunstvermogen
evenredig.
In Odiot's ateliers te Parijs, waar een 600-tal goudsmeden werkzaam

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

311
waren, zijn ook verschillende teekenaars werkzaam. De namen zijn bewaard
gebleven, zoowel van Percier en Fontaine, als van Moreau en Laffite. Als
voornaamste kunstdrijvers komen dan naar voren Odiot's zoon J.B.C. Odiot; verder
M.G. Biennais en later C.J. Cahier en F.D. Naudin, die met hun namen merken de
groote tafelstukken uit deze verzameling.
Naast de Odiot's is het voornamelijk Biennais, evenals zijn vakgenooten opgevoed
in de ‘anciene école’, die zich specialiseert in de ‘fine ciselure’, menig stuk teekenend
met zijn teeken ‘Au Singe violet’.
Waar deze kunstenaars-bent de verschillende leverancies op zich nam voor Keizer
Napoleon, voerde zij tevens de vorstelijke opdrachten uit voor het Keizerlijke
Russische hof.
In vakkringen geldt echter de collectie van Maria-Paulowna als de meest volledige,
tevens als de kostelijkste en kostbaarste.
Vooral ontleent zij haar kunstzinnige beteekenis aan de omstandigheid, dat dit
servies kan gelden als zuiverst voorbeeld der toenmalige ‘orfèvrerie française’.
Een opvallend en gelukkig feit is, dat deze tafelschat even gaaf als volledig is
gebleven in het verloop van latere jaren. Want omstreeks 1870 werd de geheele
collectie weer naar Petersburg terug gezonden, om als huwelijksgeschenk te dienen
voor den Tsaar aller Russen. Men weet, dat dit servies herhaaldelijk werd gebruikt
bij gelegenheid der grootsche hoffeesten in de keizerlijke paleizen aan de Newa,
waaraan nog de namen zijn verbonden gebleven van Alexander II, Alexander III,
vervolgens van Nicolaas II. Tot 1910 werd het servies, behoorend als apanage van
de Russische keizerlijke familie, in het paleis van Gatchina ten toon gesteld.
....En daarna?
Met historischen speurzin, met de verbeeldingskracht van een Anderssen of
Grimm, ware wellicht na te gaan welke wisselvalligheden dezen gouden schat later
wedervoeren.
In elk geval werd het prachtig servies uit het onveilige Rusland naar veiliger plaats
in Europa overgebracht.
En nu staat het daar ergens weer opgesteld, - een gedekte tafel vol gouden
schotels en schalen, daartusschen de sierlijke vermeil-kandelabers, de geweldige
soep-terrienen met hun rijkelijk gedreven ronde of ovale vormen, gedekt met hun
bevallige sier-motieven, elk stuk gekroond door het keizerlijk embleem; en ter
herinnering aan degene, die het scheppen van dezen zeldzamen goud-schat mogelijk
maakte, in haut-reliëf gestempeld met haar initialen: M P.
Parijs, July 1938.
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Nieuw werk van M.C. Escher
Door G.H. 's Gravesande
TOT de graphici in ons land, wier werk betrekkelijk onbekend is, behoort M.C.
1)
Escher. Hij is een werker, die een eigen stijl heeft; hij is een rusteloos zoeker. En
hij heeft iets bereikt.
Als hij begint - zeer zeker beïnvloed door zijn leermeester S. Jessurun de Mesquita
- vindt men hem té vasthoudend, té litterairwijsgeerig georiënteerd, te weinig een
jonge man van stemmingen en bevliegingen, te weinig zelfs.... artiest. En
vasthoudend is hij gebleven, litterair-wijsgeerig eveneens. Met een misschien
Friesche koppigheid zet hij door om te volbrengen wat hij begonnen is, een
werkmanschap noodig juist voor een graphicus, meer wellicht nog dan voor een
schilder.
Escher werkt stelselmatig en zijn arbeid gaat een poos in één richting door. Wie
zijn ontwikkeling heeft gevolgd in den loop der jaren zal gezien hebben hoe hij zich
gevormd heeft tot een graphicus van bijzondere qualiteiten. Zijn eerste houtsneden
in een boekje Flor de Pascua (Hollandia-Drukkerij te Baarn, 1921) staan nog onder
den invloed van Jessurun de Mesquita. Maar ze bezitten tevens zijn
litterair-wijsgeerigen kant, zijn Hollandsche nuchterheid ook, waarvan we konden
genieten in zijn Emblemata. Escher phantaseert dan zijn scheppingsprenten, wordt
getroffen door het Italiaansche landschap, vooral de kustplaatsen, waarvan hij
prachtige houtsneden maakt.
Maar altijd die landschappen maken kan zijn wijsgeerigen geest niet bevredigen.
Hij zoekt naar andere objecten, maakt zijn glazen bol met portret, een zeer
merkwaardig stuk. Een nieuwe richting dringt zich aan hem op en het is over deze
prenten, waarin zonder twijfel zijn bouwkundige aanleg met zijn wijsgeerig-litteraire
geest tot samenwerking is gekomen, dat ik iets schrijven wilde.
Ik weet niet of Escher de volgende woorden van Diderot uit den dialoog Rêve
d'Alembert kent, maar ze zouden als motto kunnen dienen voor zijn laatste
graphische werk, dat uit één gedachte geboren is: ‘Tout animal est plus ou moins
homme; tout minéral est plus ou moins plante; toute plante est plus ou moins animal.
Il y n' est rien de précis en nature.’
In Mei 1937 maakt Escher een lange houtsnede, waarin zijn zoeken naar de
nieuwe richting, waarheen hij zich gedreven voelt, en die zeker geheel anders is
dan zijn vroeger werk, tot uiting komt. Het aesthetische, dat b.v. in zijn Italiaansche
landschappen en verbeeldingen ligt, is ten deele verdwenen en het mathematische
op den voorgrond getreden. Dat Escher zich van een plank bedient om zijn gedachten
tot uitdrukking te brengen is voornamelijk veroorzaakt door overwegingen van
practischen aard. De litho, waarvan hij zich ook bediend heeft, leent zich met haar
mogelijkheden

1)

Zie over hem Elsevier's Maandschrift, deel LXXXII 1931, pag. 225.
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van vele grijzen, beter voor zijn tegenwoordige werk, maar aangezien de druk te
zeer onderhevig is aan kans op mislukking, wat met de houtsnede niet het geval is,
heeft hij meer houtsneden dan steendrukken gemaakt, hoewel de xylographie
geenszins als een ideaal van graphische techniek voor zijn speciale werk te
beschouwen is.
Op de houtsnede van Mei 1937 ziet men rechts een soort Chinees op een zwart
fond, die verandert in grijs en wit, verstrakt tot symmetrischer figuren in zwart, wit
en grijs om tot kubussen te worden, die vervormen tot gebouwen en links eindigen
in een kathedraal. Deze houtsnede is het uitgangspunt tot de volgende ‘Ontwikkeling’
in November van hetzelfde jaar gesneden. Deze prent, 44 × 44 cm, is evenmin
tentoongesteld en geeft zeer zuiver de bedoeling weer van den kunstenaar. Het is
een buitengewoon interessant en knap werk, dat ook het mathematische bezit van
zijn nieuwe richting, maar zonder twijfel tevens het aesthetische, al ligt dit meer
verborgen. Men zal geneigd zijn de laatste graphiek van Escher te intellectueel te
vinden en het valt natuurlijk niet te ontkennen, dat het uitgedacht is, maar onder het
werk is wel degelijk een aesthetisch element in de prent ontstaan. Het is verrassend
werk en men raakt er niet op uitgekeken. Hierin heeft de kunstenaar het zuiverst,
zonder eenige concessie, het best en het meest logisch een idee vertolkt. De
ontwikkeling geschiedt geleidelijk op twee wijzen nl. in contrast van toon en in vorm.
In den aanvang, dus in den rand, is alles grijs, dat zich ontwikkelt tot volkomen zwart
en wit in het midden. Wat den vorm betreft: aan den rand ontwikkelt zich het vierkant
gaandeweg naar het midden en vervormt tot den gecompliceerden diercontour. Men
moet die vervorming van de vierkanten tot de dieren goed bekijken en zal moeten
erkennen, dat het zeer origineel en vernuftig is.
Diezelfde vervorming vindt men in ‘Dag en Nacht’, een houtsnede van 39 × 68
cm, van twee blokken gedrukt en in Februari 1938 voltooid. Deze houtsnede heeft
in het voorjaar in Pulchri Studio gehangen en daar trok dit werk onmiddellijk mijn
aandacht. Er heeft hier feitelijk eenzelfde wisselwerking plaats, als in de litho
‘Kringloop’, maar een dubbele, nl. van nacht en dag. De prent is, technisch
gesproken, een wonder van knapheid. De gedachte is duidelijk en klaar uitgedrukt:
de witte dagvogels, die uit de lucht ontstaan, vliegen naar den nacht en de zwarte
nachtvogels worden uit het zwart geboren en vliegen naar den dag. Onder de vogels
vervormen hun schaduwen zich tot land, waar de mensch de akkers, met het
oer-motief het parallelogram, heeft bewerkt. De kringloop is dus: lucht, vogel, land
(mensch), akker, vogel enz.
Het vierde werk ‘Kringloop’ sluit zich nauw aan bij het eerste uit Mei 1937. Deze
lithographie van 47.5 × 28 cm is in Mei 1938 gemaakt, dus precies een jaar later.
Men ziet hier een eindelooze reeks levende, drie dimensionale mannetjes de trap
afstormen. Langzamerhand verliezen zij hun plasticiteit
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- men lette op de kleur van de Meeren en de houding der handen -; zij verstarren,
ver‘vlak’ken en worden in den schijnbaar chaotischen hoop van hun ontzielde
lichamen tot motief van een georganiseerde regelmatige vlakvulling. Hun
gecompliceerd motief vereenvoudigt zich naar boven toe gaandeweg tot hun oervorm,
de ruit, welke men ook in ‘Dag en Nacht’ vindt. Drie oer-cellen van verschillende
tint, wit, grijs en zwart, vormen tezamen den kubus en krijgen daarmede hun
plasticiteit terug. De kubus wordt tot blok, tot huis, en uit het huis, dat menschelijke
product, komen de menschen weer te voorschijn om eindeloos hun kringloop te
herhalen.
Het landschap achter de huizen is bedoeld als maximum van ‘natuur’-lijkheid, als
contrast tegenover de mathematische vlakvulling beneden aan de prent. Het bekende
tegelvloer-motief op de terrasjes is weer hetzelfde oer-motief van de ruit, de schakel
tusschen twee en drie dimensies, het idee, waarop de heele compositie is gebouwd.
De litho heeft Escher in staat gesteld, meer dan met een houtsnede mogelijk was,
met tinten te werken. Immers gebruikte hij voor zijn ‘Dag en Nacht’ twee blokken
(een grijze en een zwarte) om de nuances beter te kunnen geven - vroeger, voor
de houtsnede van de Amalfitaansche kust, zelfs zes! Ook deze prent dwingt
bewondering af voor de technische vaardigheid van den graphicus, maar ook de
gedachte blijft boeien, men is gefascineerd door deze figuren in hun eindelooze
herhaling en oplossing.
De laatste prent ‘Lucht en Water’, is een houtsnede van 44 × 44 cm in Juni 1938
voltooid. Deze xylographie vertoont alle typische eigenschappen, welke voor een
houtsnede karakteristiek zijn. Van experimenten om verschillende blokken te
gebruiken is hier geen sprake. Er is gestreefd naar zuiver zwart-wit, naar felle
contrasten. Maar in wezen is hetzelfde motief, dezelfde idee uitgangspunt voor deze
prent geweest. Het groote publiek - voor zoover men bij prentkunst van een groot
publiek kan spreken! - zal zich meer tot deze houtsnede aangetrokken gevoelen,
omdat de compositie eenvoudiger is. Ook hier weer is de techniek ongelooflijk knap.
Men lette op de ontwikkeling der vogels en visschen, op het uitloopen in den rand.
Wie goed kijkt zal ook hier de vervorming zien van de twee diersoorten, die weer in
een ruit gecomponeerd zijn. De heele compositie is, na hetgeen over de andere
prenten geschreven is, zoo duidelijk, dat er geen commentaar meer bij noodig is.
Even klaar is de houtsnede op zichzelf en dogmatisch beschouwd is dit wellicht de
knapste van alle prenten
Dat Escher met deze prenten vast en overtuigend een nieuwe richting heeft
ingeslagen behoef ik niet meer te zeggen; dat hij zeer oorspronkelijk is evenmin.
Maar om daarin voort te gaan heeft zij belangstelling noodig. Laten wij hopen, dat
hij die vinden zal, zoo niet van het publiek, dan toch van onze musea en de weinige
verzamelaars van prenten, die wij in ons land bezitten.
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Bij de Emmaüsgangers van Johannes Vermeer door K.H.R. de
Josselin de Jong
Aan de nagedachtenis van Jo Zwartendijk
Toen wij U zagen werd het plots zeer stil,
En in ons steeg een diep en groot verwachten, Het was alsof wij niet meer zelve dachten,
Alleen nog werktuig waren van Uw Wil.
Wij waren als die beiden aan den disch:
Zij g'loofden niet en durfden niet te spreken, Zij zagen wel Uw Hand het brood hun breken,
Doch weten niet welk deel het hunne is....
Slechts zij, die roerloos naar Hem toegewend
Wacht op het woord, dat haren dienst zal vragen,
Zij kan haar zwaar geheim noode meer dragen, Hem heeft haar hart van d'eersten stond herkend.
Zij wist als kind reeds van Zijn hoog Gebod,
En kroont Hem Koning in haar kuische droomen, Maar als na jaren zij dien Mensch ziet komen,
Groet zij geen Koning, doch den Zoon van God.
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Hij spreekt - en in de stilte groeit Zijn Woord,
Het doet de wanden ver en verder wijken,
Het doet het dak tot aan den Hemel reiken,
En vraagt niet meer dan zóó te zijn gehoord.
Het was ál in de mildheid van Zijn mond,
In het erbarmen der geheven handen,
Het teeder Licht, waarvan de oogen brandden,
En dat de Duisternis gesloten vond....
Wij noch als zij, hielden bereid ons huis,
En zagen niet Uw wonen in ons midden, Want wie zich niet verwond'ren meer noch bidden..
Hun oogen zijn eerst ziende bij het Kruis.
Doch één heeft zóó zijn hart voor U bewaard,
Dat hij niets wenschte, dan in U te leven, En toen hij schiep, wat géén ooit was gegeven,
Hebt Gij nog éénmaal U door hem geopenbaard.

Augustus 1938
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Kleine elegie
Door Hans van Haaren
I
HERFSTDAG en een kille mist over de heide.
De man loopt met even gebogen rug over het heipad en zal straks door de natte
struiken moeten gaan, wanneer hij tenminste niet rechtsaf slaat, daar waar een
groepje berkenboomen het begin aangeeft van een mooi rijwielpad, dat nog niet
lang geleden werd aangelegd en den fietser in een kwartier naar het dichtstbijgelegen
plaatsje brengt.
De wandelaar schijnt echter niet van mooie paden te houden. Hij verlaat het
slingerend weggetje en gaat door de struiken. Na een tijdje komt hij aan een
dennenbosch. Er loopt wederom een smal en hobbelig pad van het begin tot het
eind door dit sombere stuk natuur, waar hier en daar de verschillende soorten
dennenboomen afwisselen met allerlei lager gewas met daartusschen heistruiken
die niet lang geleden nog in bloei stonden. Nu zijn ze dor en kaal, zooals het andere,
met uitzondering van sommige naaldboomen die altijd mooi moeten blijven.
Het is middag en nog steeds loopt hij door het reeds wintersche land. Moet hij ergens
zijn?
Tegen den avond komt hij in een klein dorp waar hij aan een boerderij aanklopt
en onderdak vraagt. Dat kan, maar heeft hij lucifers bij zich? Hij moet die afgeven.
Tegen slapen in de schuur is overigens geen bezwaar. Welterusten, zegt de boer,
en geen gekheid. De man belooft gauw te gaan slapen en als de boer naar zijn
kamer is teruggekeerd is hij spoedig in het warme hooi.
In den vroegen morgen gaat hij verder. Zijn lucifers heeft hij terug gekregen en
de boer geeft hem zijn tabaksdoos en laat hem eens stoppen. De hooislaper neemt
een pijp uit zijn jaszak en vult die bedachtzaam. Hij dankt en is daarna spoedig
achter de boomen verdwenen. Een sliert rook is het laatste dat van hem zichtbaar
is voor den boer, die hem nakijkt en daarna aan het werk gaat. Het is niet druk om
dezen tijd van het jaar.
Er springt een haas of een konijn over den natten boschbodem en zorgt voor
afwisseling in het gewone boschgeluid van even ruischende boomen, en wind die
de dorre blaadjes ritselen doet. Straks hoort de man misschien een plotselingen
schreeuw van een vogel. Hij loopt maar kalm door en nu en dan staat hij stil en kijkt
rondom zich. De tabak smaakt hem, hij heeft sinds eergisteren niet gerookt. Gegeten
ook maar weinig, maar hij kan het lang zonder voedsel uithouden. Een quaestie
van gewoonte. Hij moet wat
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geld hebben als hij straks genoodzaakt zal zijn bij het politiebureau aan te kloppen.
Het geheel zonder middelen van bestaan zijn is een leelijk ding voor een man die
buiten de rijkswerkinrichting wil blijven.
Het is beginnen te regenen als hij in het stadje aankomt. Het regent harder als
hij langs stille grachten en door smalle straatjes loopt, waar de groote onregelmatige
keien in de straat glimmen en den glans der gaslantaarns terugkaatsen.
Het politiebureau is om den hoek. Even nog vangt de man een ruk van den wind
op als hij op de stoep van het ouderwetsche huis staat en langzaam de zware deur
openduwt. De gang door en kloppen. Hij gaat binnen en staat tegenover den
dienstdoenden brigadier. Hij treft het, het is een goedige Hermandad-dienaar. - Zoo,
zoo, naam en woonplaats en beroep en heb je middelen van bestaan? De man diept een oud geldzakje op, waarin twee guldens. - En wil je hier blijven
slapen? - Ja, dat wil de man, hij gaat morgen verder, hij bedelt niet en heeft ook
niets te goed in den vorm van hechtenis of boete. Honger heeft hij wel. - Ja, doet
goedig de brigadier, geld bewaard om niet zonder middelen te zijn. - Even
telefoneeren met den chef en niet zoo lang duurt het of er komen dikke boterhammen
met spek, en warme koffie. De man eet en de wachtcommandant heeft er een pijp
bij opgestoken. Daarna bedankt de vreemdeling beleefd en gaat achter den
politieman naar zijn slaapcel.
Als hij vroegtijdig wordt gewekt geeft een andere agent hem zijn bezittingen, die
hij den vorigen avond heeft moeten afgeven, terug. En ja, daar heeft de goede
brigadier een papier voor hem klaargelegd, waarop een tweetal adressen, waar
misschien werk te vinden zal zijn.
De agent geleidt hem naar buiten en zegt hem nog niet te bedelen. En wenscht
hem succes.
Het regent nog steeds. Aan de adressen is geen werk. Bij het laatste geeft men
hem den raad eens te gaan hooren bij een houthandel even verderop. Daar wordt
nog wel eens werkvolk voor losse karweitjes aangenomen.
De man mag er helpen eenige wagens hout te lossen. Hij krijgt daarvoor wat geld
en koopt een zakje tabak. Laat in den middag verlaat hij 't stadje weer langs een
rijtje landhuizen. In het laatste villatje zit een meisje piano te spelen. De gordijnen
zijn niet gesloten. De man huivert als hij even blijft staan om te luisteren. Het is stil
in de lange laan en van het huis uit komt een stroom van klanken gedempt tot hem.
Nog even een vlug bewegen der smalle handen over de toetsenrijen, dan is het uit.
Hij ziet het meisje opstaan en naar een andere kamer gaan. Weg. Boven de piano
blijft het lampje een gelen schijn werpen over het papier en een deel der toetsen.
Het vertrek is voorts in een bijna-donker gehuld, met uitzondering van een uitbouw,
waar een hoeklamp een zacht licht geeft aan een gedeelte van het behang en het
tapijt.
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Ergens begint een klok te luiden en over de weilanden achter de laatste huizen
klinkt de roep van een eenzamen vogel.
Als hij een half uur later langs elzenboschjes en lage struiken zijn weg vervolgt,
eet hij een stuk brood vermengd met regenwater, dat hem met steeds toenemende
hevigheid in het gezicht slaat. Er is nergens voldoende beschutting.
Verderop staat een boerderij, aan een pad rechts, maar men dreigt met den hond,
en met politie die gewaarschuwd zal worden. Hij sjokt verder in den kouden regen,
wordt aan een tweede alleenliggend huis afgewezen en vindt tegen den nacht
toevlucht in een verlaten keet onder aan den dijk. De deur is los en in een hoek ligt
een hoop afbraakhout.
Hij trekt zijn doorweekte schoenen uit en huivert in zijn kletsnatte plunje.
Als hij langzaam in slaap valt, tegen het hout geleund, is het laatste waar hij aan
denkt een meisje, dat in een gezellige warme kamer aan de piano zit, en twee
handen, die zich vlug bewegen over witte en zwarte toetsen. Hij hoort zachte muziek.
In zijn slaap kreunt hij nu en dan en beweegt zich even.
De regen wordt minder en houdt tegen den morgen op.
De man wordt tamelijk laat wakker. Zijn kleeren zijn nog erg nat en hij hoest
telkens. Na een poosje breekt hij op.
Er drijven grauwe wolken boven het veenland en er staat een gure wind die het
water in den wijden plas telkens tot golven opstuwt. Aan den einder gaan de
rietkragen, de kreken en de smalle wegen over in heideland, met bosch omzoomd.
Het weer wordt beter als hij, de natte struiken zooveel mogelijk vermijdend een
karrespoor volgt dat lang geleden voor het eerst werd getrokken door een boerenkar
met een paard ervoor; daarna zijn anderen over dat pad gegaan. Nu loopt de man
er, de bosschen in de verte tegemoet.
De heide strekt zich aan drie kanten voor hem uit, kaal en somber.
Hoe laat is het? Het moet al tegen den middag zijn.
De eerste boomen van het bosch zijn goed gezelschap en het bereiken van dit
voorloopige doel is een aanleiding tot het rooken van een versche pijp.
Hij zit op een boomstronk. Achter hem tikkelt het in de blaren, regendroppels, die
van de verzadigde takken vallen. De man rookt en drukt de gloeiende asch wat
vaster in. Het is dan dat een kleine kop door een opening in de struiken aan den
overkant gluurt, een kleine bruine hondenkop. Een zacht janken, een verwonderd
opzien van den rooker, een moeizaam naderbij komen dan van het dier, dat een
gewond achterpootje meesleept en met heel zijn armzalig lijfje om medeleven vraagt.
- Zoo - zegt de man. Dan haalt hij van onder zijn jas een pakje, tilt het
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zachtjes kermende beestje op en bindt met vaardige vingers een stijf verband om
den gekneusden achterpoot. Waarna het diertje verdwijnt in den binnenzak, tezamen
met het pakje, dat veel wonderlijke dingen bevat.
Na een marsch van een paar uur het eerste huis, een boschhuis, waar de man
water vraagt voor zijn hond. - Hoe heet hij? Matheus. Een vreemde naam. Hij heet
Matheus, het is een goede naam. En Matheus drinkt en de man drinkt; de reis wordt voortgezet. Matheus gaat zich
behagelijk voelen. Hij is pas twee maanden oud en zijn eerste baas, een
boerenjongen, die vergeefs getracht had hem te verkoopen, heeft hem gistermiddag,
nadat het hem duidelijk was geworden dat het hondje te leelijk was en geen cent
waard, in zijn dwaze woede over de verkoops-onmogelijkheid van den boerenwagen
geslingerd, midden in 't bosch. Het dier is tegen een boomstronk terecht gekomen.
De kleine hond heeft tot vanmiddag met een pijnlijk pootje rondgeloopen, hongerig
en kletsnat, zoekend naar dekking, naar hulp en gezelschap. Hij begint nu lekker
warm te worden en de angst, die hem vannacht geen oogenblik verliet, toen hij
tusschen de boomen in de duisternis zich steeds natter voelde worden, zoo heel
vele onverklaarbare geluiden hoorde en tenslotte zelfs niet meer durfde janken, die
angst heeft hem nu wel verlaten. Tevreden kijkt hij tusschen de opening van de jas
van den baas de wereld in en voelt diens weldoenden arm onder zijn klein, nog
even rillend lijf.
Het dorpje ligt in middagstilte. Een kleine plaats: wat huizen, een uitspanning, waar
de natte tafeltjes en stoelen nog niet binnen gehaald zijn, een school, een winkeltje.
Verderop, achter een boschje, de kapel.
Het winkeltje verkoopt van alles, garen en band en levensmiddelen. Moderne
dassen en kruidenierswaren en ansichtkaarten. De oude juffrouw heeft al een - niet
noodig vandaag - half uitgesproken als Matheus en zijn baas hun komst door een
lang aangehouden gerinkel van de bel aan de winkeldeur aankondigen. Er loopt
heel wat raar volk langs de wegen tegenwoordig. Maar de man glimlacht en zegt
dat hij wat brood wil koopen. Hij haalt een gulden voor den dag en de juffrouw
verandert en vraagt belangstellend hoe dat beest heet. - Wat is het, een aap?
Neen, het is een hond. Hoe hij heet? Peter.
Zoo, en voor hoeveel brood wilt u hebben? De man wil een heel bruin brood en
ook wat worst. Leverworst, van de beste? Jazeker.
Twee fonkelende oogjes beginnen nog meer te schitteren in het halfduister
tusschen de jasopening. Matheus-Peter ruikt goede waar en likt even met een klein
vlug tongetje over zijn zwarten neus. De juffrouw zegt dat je nu goed kan zien dat
het een hond is.
Als het restant van den gulden weggeborgen is, gaan ze weer op stap, langs een
rijtje huizen en een hoefsmederij, waar een oude man vol aandacht een
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stuk ijzer bekijkt dat hij in de hand houdt. Achter in de donkerte van de smidse laait
een vuur en spat vonken.
Uit een schoollokaal klinkt gezang van dunne kinderstemmen, nu en dan vervaarlijk
valsch, doch steeds enthousiast vanwege den driftig zwaaienden meester vóór de
klas. - Hoe ver is mijn heide.... In een tuintje staat een wonderlijk-gele herfstchrysant, een eenzame bloem in de
nevelvochtigheid.
Welk een feest wordt dat! De hond, in den hoed van den baas zittend, tegenover
zijn meester, die het brood breekt en hem zijn deel geeft en daartusschen door
telkens weer stukjes van die bovenmatig lekkere worst. Matheus-Peter kreeg tot nu
toe zoo nu en dan overschot] es van alles en nog wat, meestal erg zuur, doch deze
baas houdt hem telkens weer heerlijk brood voor en wisselt deze schoone gaven
af met leverworst, die feitelijk niet meer tot gewoon eten te rekenen is. En hij weet
niet beter te doen dan met zijn staartje te zwaaien als die wonderlijke hand een brok
van dat heerlijke naar zijn neus brengt, die groote hand, die een heelend verband
heeft gebonden om het gekneusde achterpootje, die hem veilig wegstopte in een
warmen binnenzak, en die overigens tot alle mirakelen in staat is, zelfs misschien
tot het nog éénmaal doen snoepen van die worst?.... Ja, de baas doet het laatste
stukje tusschen zijn tanden verdwijnen, maar hij heeft eerst een hapje voor hém
afgebroken en de tijdelijke hoedbewoner geniet nog eenmaal de geneugten van
leverworst.
Het brood is op, de worst is op, en de baas, geleund tegen een boom, rust even,
de oogen gesloten. Zijn metgezel beschouwt hem met zeer vereerende blikken, zijn
baas, een toovenaar. Hij ligt, de voorpootjes gebogen, den toovenaar aan te staren,
vol adoratie.
Er loopt een lichtblauwe streep door het grijze wolkendak. Uit de hooge boomen
komt het geluid van rumoerige kraaien duidelijk door de ijle lucht. Middag van een
regenloos etmaal.
De hond op zijn oude plaats, in den linker binnenzak van de jas, nu en dan even
knorrend, diep in zijn keel, van welbehagen.
Dagen van vruchteloos zoeken naar werk, nachten van koude en honger, buiten
doorgebracht, omdat de menschen geen werk hebben, omdat er boeren zijn, die
niet willen dat zwervers met honden in hun hooi slapen. Daarom buiten overnachten,
onder een boom, telkens wakker wordend en rillend van kou, den geheelen nacht
door. Als Matheus-Peter in die uren even zijn kop buiten de jas stak, voelde hij gauw
het verschil tusschen de weldoende warmte en de nare koude daarbuiten, die hij
zoo goed had leeren kennen toen hij nog een kleine hond was, zonder ervaring. In
den tijd dat
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zijn vroegere meester hem alleen buiten liet 's nachts. In de dagen dat hij nog een
kleine hond was.... Nu is hij weken ouder en heeft veel ervaring opgedaan, zoo
tusschen het vest en de jas van den baas, en zoo nu en dan 's even loopen, op drie
pooten. Het zeere pootje gaat vooruit, de baas heeft er een nieuw verband om
gedaan en hem daarna zacht over den kop gestreeld. Hij zal spoedig achter den
baas aan kunnen loopen, een grooten hond waardig. Tot zoolang reist hij op de tot
nu toe gevolgde manier, veilig, warm. En heel dicht bij zijn meester.
Het dorp. Een tolboom, een bord met bepalingen over wegen- en slootenschouw,
een paar huizen, een groote villa. Achter den schoorsteen van een kleine fabriek
wiekt een molen.
In de dorpstraat wordt hij aangehouden door den veldwachter. Een arm gekleed
persoon, ziet er eigenlijk uit als een landlooper, in 't bezit van een hond van
onbestemd ras.
Heeft hij niets tegoed, is hij niet gesignaleerd en wat doet hij hier?
Meê naar den burgemeester.
Deze staat te praten voor zijn huis, met den dokter. Het drietal, de zwaarwichtige
veldwachter en de beide zwervers hooren den medicus al van verre. Hij praat nooit
gewoon, hij schreeuwt altijd. Hij zegt tegen iederen volwassene ‘U’, wat hem in de
oogen van de boeren den eersten tijd nu niet direct betrouwbaar maakte. Hij heeft
zonderlinge invallen, tegen een pas moeder geworden boerin vertelde hij dat de
jonggeborene aanleg voor fluitist had, want hij trappelde zoo met z'n voeten. De
dokter is een goed man, een dierenliefhebber, hij houdt in 't bijzonder van paarden
en is een bekend ruiter.
Nu schreeuwt hij den veldwachter een vraag toe, hoe hij aan dien man komt? En
wat die man eigenlijk wil.
Die man loopt door het dorp. Verdacht persoon? Onzin, neen, er is niets aan de
hand met dien man. De burgemeester is een gemoedelijke landjonker en vindt geen
termen om den vreemdeling in bewaring te houden of zooiets, terwille van onderzoek
naar eventueele eventualiteiten.
- Maar krijgen we daar geen last meê? - vraagt de politieman, - 't is maar zóó dat
als hij om zoo te zeggen als het ware als verdacht persoon zijnde, staat
gesignaleerd.... - Neen, daar krijgen wij geen last meê. - De burgemeester is niet zoo somber
gestemd ten opzichte van dien man. Maar die hond? - Je eigendom?
- Ja, mijnheer. - Hoe kom je er aan? - Gevonden, verlaten en hongerig, met een gekneusden poot. - Nu ja, wat drommel, als iemand zich ontfermen wil over zoo'n mormeltje van
een paar maanden. Laat dien man gaan. -
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- Maar de belasting voor dat beest bij voorbeeld - begint de veldwachter opnieuw.
- Al betaald, schreeuwt de dokter, verleden jaar al, voor drie jaar vooruit. De baas is aangesteld als losse arbeider op een meelfabriek. Matheus-Peter is een
op vier pooten loopende Wolf geworden. Wolf of Wolfje, want hij is nog maar klein.
Er is aan de fabriek zeker voor 'n paar weken werk. Maar hij moet zich verbinden
zoo lang te blijven tot hij in verband met het minder worden van de niet verwachte
drukte ontslag krijgt. Niet plotseling weggaan, al wordt hij per dag betaald. Telkens
van los personeel verwisselen is bezwaarlijk. En hij moet nu niet vergeten, zegt de
opzichter, dat hij geboft heeft. Zoo maar 's komen hooren aan de fabriek en ja,
toevallig is er een mannetje noodig.
De zwerver is blij en belooft te blijven, totdat men hem zal moeten ontslaan. Voor
'n paar weken werk.
Het is schoon; 's avonds na de fabriek zit hij op een kleine kamer, die hij heeft
gehuurd in de buurt van het werk. Wolf gaat mee naar de fabriek. Hij heeft hem
thuis willen laten maar dat ging niet. Wolf was niet thuis te houden. En nu ziet het
kameraadje hoe overdag de witbestoven baas de zakken met meel vult en
wegbrengt. De opzichter heeft schik in het beest en brengt wel eens wat voor hem
mee. De andere werklui mogen hem ook wel, behalve een, die hem al eens een
trap heeft gegeven, zoodat Wolfje hem voortdurend in het oog houdt en zorgt uit
zijn nabijheid te blijven.
's Avonds zitten ze bij het kacheltje en de baas naait zijn oude onderkleeren. Hij
zal volgende week wat nieuwe kunnen koopen. Hij is al sinds een paar dagen bezig
ook nog iets bijzonders te maken. Uit het wonderlijke pakje, in den binnenzak van
den baas, is een groote naald gezocht en de man zit nu 's avonds gebogen over
een stuk zeildoek dat hij heeft gekocht en dat hij nu fatsoeneert tot een wijden zak.
Van binnen voert hij het met een vachtje van schapenwol, heel goedkoop op den
kop getikt. Wat wordt 't? Een slaapzak voor Wolf. Is het zeker dat straks de
slaapplaats altijd zal zijn binnen de muren en in de buurt van een kachel? Neen.
Wolfje gaat grooter worden en dan zal de aanwinst in koude nachten uitstekende
diensten kunnen bewijzen. De kameraad zal er zeker geen kou in lijden. Van buiten
stevig zeildoek en van binnen wol. Alstjeblieft! Voor den tijd die komt, als de wolf
niet meer past in den linker-binnenzak.
Welk een vreugde, het loon aan het einde van iederen werkdag. Er komt een
oude ransel in het kamertje, nieuw linnengoed en een veldflesch en nieuwe
schoenen. Allemaal bagage, doch bagage die te zijner tijd zoo nuttig kan zijn en
trouwens gemakkelijk in den ruimen ransel kan worden opgeborgen. Dan
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wordt de uitrusting gecompleteerd door een wollen deken. Ziezoo, toegerust voor
het trekken langs de wegen, als straks de arbeid op de fabriek geeindigd is.
In den vroegen morgen gaat hij langs de nog stille straten naar zijn werk. Niet de
bosschen en de wijde vlakten zijn hem nu tot verblijfplaats, het is de fabriek met
haar stampende machines en het harde geluid van stemmen. Een bevangenheid
die benauwend kan zijn, doch een tehuis en zekerheid van voedsel geeft. Voor 'n
paar weken.
Het werk loopt ten einde. Een dag of wat nog, heeft de opzichter gezegd. Goed. Hij
heeft nog kunnen sparen van zijn bescheiden loon en zal goed toegerust zijn tochten
voortzetten.
Op een helderen vries-morgen loopt hij weer op de buitenwegen. Wolf trippelt
achter hem en blaft nu en dan uitgelaten tegen een denkbeeldig schepsel.
Het wordt vroeg donker om dezen tijd van 't jaar. De man stapt stevig door over
de groote keien van den straatweg. De hond loopt dapper mee, een kleine bruine
vriend, 'n paar maanden oud, voor wien al verleden jaar belasting werd betaald!
Het geluid van een stal-emmer op de ruwe steenen, nog nat van het geschrob door
den knecht, die met klompen aan en opgestroopte mouwen doende is het stalgerei
te poetsen. Er wordt gereden vandaag en mijnheer brengt meestal vóór het uitrijden
een kort inspecteerend bezoek aan de stallen en naaste omgeving.
Mijnheer is een van de weinigen uit de buurt die nog paarden houden. Is hij zoo
ouderwetsch? Neen, maar hij heeft nu eenmaal graag paarden en is rijk genoeg
om aan zijn verlangen in dat opzicht te voldoen; overigens heeft hij ook een kleine
auto, doch deze is feitelijk meer voor mevrouw. Als hij haast heeft ook voor mijnheer.
Veel gebruikt hij echter het smalle groene wagentje niet, zijn hart is bij de viervoeters,
voor hém een vurig tweespan voor de brik, of rennen met den vos over de paden
van het bosch en dwars over de heide.
Wat is hij voor een man? Hij is in de vijftig wel, een groote zware man met een
gekleurd gezicht en grijze oogen, zwijgend meestal, nu en dan opeens opstuivend,
om een kleinigheid soms, driftig en met veel woorden zijn misnoegen kenbaar
makend. Een rijk man, een baron, vaak ernstig, een enkele maal sarcastisch en
spottend. Hij citeert Goethe, Shakespeare en Voltaire met een beetje verbeten en
een beetje verlegen gezicht.
Zijn vrouw is jonger. Zij gaan nooit samen uit; een eigenaardig paar.
Er zijn ruime paden in den grooten tuin, die rondom het heerenhuis ligt. Achter
het ouderwetsche gebouw is de tuin Engelsch van stijl, een liefhebberij
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van mevrouw, die daar dikwijls, op zachte zomeravonden, op een bank zit met een
boek, een Engelsch boek bij voorkeur. Zij is heelemaal een beetje Engelsch; als zij
uitgaat zegt zij ‘s'long’ tegen haar man en hij knikt dan, zonder iets te zeggen, een
beetje droefgeestig en een beetje verstrooid. Hij spreekt nooit Engelsch tegen haar;
als hij iets te zeggen heeft kijkt hij den anderen kant uit en praat in korte zinnen, als
in zich zelf, korte Hollandsche zinnen. Is zij het met hem eens dan kijkt ze ernstig
en zegt: ‘alright’; is zij van een andere meening dan glimlacht ze en ziet hem even
aan met haar blauwe oogen. Zij glimlacht vaak.
Mijnheer is het best in zijn humeur als hij bij de paarden is of als hij uitgaat met
zijn honden, de twee kleine terriers.
Mevrouw heeft ook een hond, een groot zwart beest. Hij loopt meestal achter
haar aan, de trouwe kop naar den grond gebogen, de staart in zacht bewegen van
links naar rechts, van rechts naar links. Pluto heet hij.
Het is bijna middag als de man met Wolf, den hond, den hoek bij de stalpoort
omkomt. Hij groet den knecht en doet een vraag, vreemd eigenlijk in deze omgeving:
of er misschien werk is.
- Werk? - vraagt de knecht in niet dadelijk begrijpen, - zeker is er werk, voor mij
meer dan genoeg. - Maar is er ook werk voor mij? - zoo vraagt de vreemdeling, nader uitleggend. Ik kan van alles, in den tuin of in den stal helpen of zoo. - Ja, kijk 's, de koetsier-chaffeur is op 't oogenblik bij mijnheer, en trouwens, wat
zou er voor werk zijn? Daar heeft de koetsier-chauffeur eigenlijk ook niets over te
zeggen trouwens. Daarvoor zal je bij mijnheer zelf moeten zijn. Werk? Nee, dat
zullen ze hier niet voor je hebben. Of je zou mij misschien wat kunnen helpen. Weet
ik veel? De man en Wolf hebben den baron in den tuin ontmoet. Zij kunnen blijven. Hij moet
in het huis, in den stal en in den tuin helpen en kan slapen op een kamertje van den
tuinbaas, in diens huisje aan den rand van het bosch.
Mijnheer vindt Wolf een leuk beest.

II
Het is bijna elf uur. Dolf, de stalknecht, is nog even naar de paarden geweest.
Pluto staat voor de stoep van het heerenhuis en kijkt naar de groote vlokken, die
langzaam komen tuimelen uit de donkere lucht. Zij hechten zich aan zijn pels; af en
toe snuift het dier zacht door de groote neusgaten.
Uit den zijgevel links straalt licht door een kier van de gordijnen. Daar zijn mevrouw
en mijnheer met hun gasten.
Kerstavond. Langs den straatweg zijn een uurtje geleden de laatste brik-
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ken en rijtuigjes gekomen met de kerkgangers, die naar huis gingen, na in de
dorpskerk den avonddienst te hebben bijgewoond. Stille nacht, heilige nacht. Door
de ramen is het pianospel onduidelijk en bij gedeelten hoorbaar.
Dolf is naar binnen gekomen en warmt zich in de keuken.
In het heerenhuis wordt nu gedeclameerd, door sommige van de gasten, door
mevrouw ook. Zij zegt een oud Engelsch gedicht op: - This is the month, and this
the happy morn - Wherein the Son of Heaven's Eternal King - Of wedded maid and
virgin mother born - Our great redemption from above did bring; For so the holy
sages once did sing....
- That glorious Form, that Light unsufferable - And that far-beaming blaze of
Majesty.... Allen luisteren: - Dit is het jaargetijde, de gelukkige ochtendstond.... Buiten blaft Pluto, hij staat nog voor de stoep, maar wil nu naar binnen; men hoort
hem niet. Straks zal mevrouw hem missen en het kamermeisje zeggen hem binnen
te laten. Tot zoolang is hij alleen. Hij kijkt naar omhoog en bast nu kwaad tegen de
vlokken.
Na het declameeren herbeginnen de gesprekken. Later wordt gezongen, door
een der jongere dames. Zij heeft een warme stem. De zang klinkt goed in de ruimte
der groote, tóch intieme zaal.
Kerstavond. En Kerstliederen. Woorden en klanken, bijeengebracht en door de
lange eeuwen heen bewaard, door de korte jaargetijden heen bewaard, om rondom
Kerst te worden gezongen, herinnerend aan het aangrijpende gebeuren, lang
geleden, in een ver land.
Dit is oude melodie. Fijn, welluidend. De vrouwenstem zingt; de viool zingt daar
in ingehouden jubel achteraan. Zijn wij gevoelig voor deze klanken? Zeker. Slechts
de impressies verschillen. Er zijn groote dingen, welke misschien aan een eenvoudige
wijs hun ontstaan te danken hebben. Er zijn kleine dingen, die voor het individu
groot zijn, soms is het veel voor twee of nog meer menschen. Wie weet het?
Het is een nieuw jaar geworden. Ontbladerd en hoog, hun takken gezwiept in den
fellen storm, staan de boomen in het park rondom het heerenhuis.
De dagen gaan, de nachten verloopen, in gestadigen gang volgen de uren elkander
op. Er komt visite op het huis, de baron gaat rijden, zijn vrouw wandelt in den tuin
met een bontjas om haar slank figuur, in de stallen werkt Dolf, en de tuinman gaat
zijn domein af en loopt het bosch in om te zien of het al lente gaat worden. Neen,
nog niet.
De man is nu geheel ingeburgerd, evenals Wolf, wiens naam overigens wederom
is veranderd. Mevrouw heeft gezegd dat hij geen kop heeft, geen hond is om Wolf
te worden genoemd, Matheus deugt ook niet, Peter moet hij heeten. Zoo'n kop heeft
hij wel, evenals de groote Pluto een Pluto-kop heeft.
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- Of noem hem nameless, dat is origineel. - Neen, dat gaat niet. De kleine bruine
hond houdt thans zijn naam: Peter.
Peter holt als een dwaas, onwetend wezen door het bosch en geraakt met een
voorpoot in een konijnenstrik. De baas haalt het luid schreeuwende Petertje er uit
en het slachtoffer loopt een heelen dag op drie pooten en kijkt meewarig. Doch daar
Pluto hem zachtjes over den zieken poot likt en de twee terriers van den baron hem
met zijn tijdelijke invaliditeit bespotten en rond hem springen met wilde bewegingen
van woeste koppen, is Peter spoedig genezen, en houdt alleen, wanneer hij heel
graag iets hebben wil, demonstratief zijn strik-poot op.
's Avonds, als er in de stallen of elders niets meer te doen is, en de baron geen
bijzonder werk meer voor hem heeft, zit de man meestal op zijn kamertje bij den
tuinbaas, en poetst tafelzilver, dat hij van het heerenhuis medeneemt in een mand;
of knapt een ander werkje op. Door het raam van het kleine vertrek ziet hij de
donkerte van het bosch. Hij hoort beneden het praten van den tuinbaas en zijn
vrouw. Soms roept men hem naar de huiskamer voor een extra kop koffie. Peter
gaat dan mee en krijgt het laatste beetje op een schoteltje. Nadien gaan de tuinbaas
en de vrouw slapen. De man is dan weer alleen boven en luistert naar den wind en
kijkt naar de lucht; er zijn nu veel sterren te zien. Hij zit ook wel tot diep in den nacht
te lezen, Peter ligt in zijn mand, naast de kleine potkachel en begluurt nu en dan
even met één oog zijn meester; dan slaapt hij weer in en jaagt op wilde beesten.
De baron drinkt ook koffie, in de bibliotheek; het dienstmeisje brengt ze. - Dank je
- zegt de baron en leest verder in Goethe: - Was ich bezitze seh' ich wie im Weiten
- Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten, - Ja, Goethe....
Hij staat op en gaat naar het raam en loopt weer terug. Dan weer naar het raam,
naar de boekenkast, naar de deur, terug, naar het raam, stap - stap - stap - stap Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag - Und ist zo wunderlich
als wie am ersten Tag. Hij heeft mevouw naar haar slaapkamer hooren gaan; hij zal straks naar de zijne
gaan. Hij denkt er over dat zij morgen naar de stad wil, zeer vermoedelijk met de
auto. In welk geval benzine en olie moeten worden bijgevuld, en de wagen even
moet worden nagezien. Hij zal dan een briefje voor den chauffeur klaarleggen.
De gang door. Een zacht kloppen aan de slaapkamerdeur.
Ja, zij gaat morgen met de auto en heeft het vanmiddag al tegen den chauffeur
gezegd van die benzine en zoo.
Of ze ook meteen wat boeken voor hem kan bestellen. Ja, dat hoort ze dan morgen
aan het ontbijt wel. - S'long - zegt mevrouw met even nadruk.
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Welterusten. De stappen gaan beschaamd terug naar Goethe: - Was ich besitze
seh' ich wie im Weiten. In de groote slaapkamer aan den kant van den Engelschen tuin, ligt mevrouw, een
kleine vrouw in een groot bed. De duisternis is over de landen, over de boomen en
over den tuin, over het bed, over haar oogen, die wijd voor zich uit staren in het
donker.
Er is een gast gekomen, die een tijd lang blijft. Een neef van den baron, een kleine
sierlijke man van vijftig jaar of daaromtrent. Hij is ongetrouwd, - neef - noemt de
baron hem, - neef - zegt ook mevrouw, - mijnheer - zegt het personeel, met
uitzondering van den koetsier-chauffeur, die hem van vroeger kent en hem mijnheer
Jan noemt.
Neef is een philosoof, een fluitist en een sprookjesverteller. Hij philosofeert, hij
denkt na, en hij fluit op zijn klein ebbenhouten instrument de zware gedachten uit
zijn hoofd en de huppelende klanken in de ooren van zijn auditorium, dat
bewonderend kijkt naar het vlugge bewegen van die nerveuze vingers op de gaten
van de fluit. Soms vertelt neef een sprookje aan het kleine logeetje, een meisje van
tien jaar, familie van mevrouw. Als zij er 's avonds om vraagt, trekt neef zijn voorhoofd
in diepe rimpels en denkt; en vervolgens vertelt hij; of hij stelt het vertellen tot een
volgende gelegenheid uit, dat gebeurt ook wel. Het zijn altijd heel vreemde sprookjes,
maar ze zijn erg mooi. Het meisje zit met open mond te luisteren naar die welluidende
stem: - Er was eens.... De baron spreekt met neef over de jacht, en neef spreekt met mevrouw over de
damestoiletten, zooals die thans in het buitenland gedragen worden. Ja, neef is hier
en daar geweest, overal heeft men hem op de fluit hooren spelen, in vele landen
had hij diepzinnige gesprekken met wijze menschen. - Dat ontwikkelt -, zegt neef,
- dat vormt, ook al is het wel eens vervelend. Tja! Neef vertelt aan het meisje het sprookje van den ouden klerk en zijn viool. Het is al
tegen den avond. Mevrouw heeft vanmiddag de narcissen bewonderd die al flink
opkomen, ondanks den guren voorjaarswind. Nu zit zij bij den haard en kijkt in een
platenboek. De baron rookt zwijgend aan den anderen kant van de gloeiende
beukenblokken. Het knettert zachtjes.
In een hoek van de zaal zit neef en vertelt. Het kleine meisje is, als altijd vol
aandacht, tegenover hem gezeten, een slank figuurtje in den grooten
gebeeldhouwden stoel, twee oogen en een paar blonde vlechten, een zacht
ademhalen door den even geopenden mond. En toen, en toen?
De philosoof verhaalt: Er was eens....
Op een klein dorp woonde lang geleden een man. Hij was getrouwd met een vrouw,
die niet van hem hield, daar hij nooit zijn best deed vooruit te
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komen in de wereld. De vrouw had gewild dat hij hooger klom op de maatschappelijke
ladder; doch de man wilde en kon dat niet. Hij vond zich zelf hoog genoeg. Hij was
een eenvoudig schrijver en zat op het bureau van het hoofd der gemeente en schreef
den geheelen dag met een pen in dikke boeken en op groote vellen papier. Zijn
gewone aspiraties gingen niet verder dan die boeken en die papieren, dat bureau,
die kale wanden en die stoffige lucht van vergeelde folianten in smoezelige kaften.
Tusschen die zaken was de jongeman ouder geworden; hij was in den middelbaren
leeftijd gekomen; hij ging den ouden dag tegemoet, langzaam, met rustige
bedachtzaamheid zijn dagen vullend met het schrijven van woorden en cijfers.
's Avonds was hij altijd thuis en rookte zijn pijp met dezelfde kalmte als waarmede
hij overdag bij het hoofd der gemeente werkte.
Er was in het leven van dien man echter één ding dat uitging boven het sleurige
klerkenbestaan en boven het kleurlooze huwelijksleven met een vrouw, die hem
verweet geen eerzucht te hebben. Er was in het leven van dezen bedaarden
bureau-schrijver een geheim, een droef geheim.
Uit zijn kinderjaren kon hij zich een gedachte herinneren; steeds had zij met hem
medegeleefd: hij had musicus willen worden, doch hij had zijn tijd verzuimd, en later,
toen het verlangen naar de muziek steeds sterker in hem sprak, toen was de goede
tijd voorbij, hij was getrouwd en reeds jaren werkzaam op het kantoor. Toen was er
geen gelegenheid en er was geen geld om nog muzieklessen te nemen. Hij had
getracht zich zelf de kunst eigen te maken, doch dat was niet gelukt. Hij herinnerde
zich nog zoo goed die uren van uiterste inspanning, welke hij met zijn viool doorbracht
op zijn zolderkamertje, uren, waarin hij met een heet gezicht telkens weer opnieuw
een eenvoudig thema goed trachtte te spelen; en telkens hoorde dat het niet zuiver
klonk. Want hij was een warm minnaar en een groot aanvoeler der kunst. Doch de
vaardigheid wilde niet in zijn ongeoefende, ongeleide vingers komen. En de wanhoop
sloop in zijn ziel. Neen, hij zou het niet leeren, hij zou het nooit zóó kunnen spelen
als hij het voor zich zelf hoorde, nooit, nooit, nooit.
De jaren gingen voorbij. En in die jaren bleef hij met stille woede vechten met de
moeilijke materie, en telkens en telkens weer voelde hij de onmacht over zijn
hunkerende vingers, die alleen maar stroeve, onzuivere klanken uit het instrument
wisten te doen klinken.
Tot op een dag hij tenslotte den dwazen strijd opgaf. Hij bracht zijn viool, eens
gekocht van zijn zuinig gespaard geld, weg. Hij liet haar op een zomeravond achter
op een veld, terzijde van de dorpsweide. Hij ging naar huis en keek geen enkele
maal om.
Doch toen hij thuis kwam hing de viool op haar oude plaats in de huiskamer. Hij
keek haar boos aan, nam haar op en bracht haar naar een andere plek, ver buiten
het dorp, en legde haar zacht neer tusschen de heidestruiken onder een paar
boomen.
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En wederom thuis gekomen zag hij het instrument op zijn oude plaats hangen.
Hij schudde zachtjes en verdrietig het hoofd en ging dien avond vermoeid naar
bed.
En zoovele malen hij later de viool wegbracht en verstopte, zij kwam steeds terug
en nam haar plaats in, en hing daar, zwijgend en glanzend.
Op een avond, toen de man alleen thuis was, kwam een vreemdeling het huisje
binnen, een stille man, wiens blikken zich onmiddellijk op het instrument vestigden.
De gastheer lachte verlegen en wist niets te zeggen toen de bezoeker daar naar
keek.
Deze echter nam het en ging er mede naar het raam en bekeek het met
bewonderende blikken. Toen begon hij er op te spelen, een menuet. Het was
wonderlijk schoon. Het klonk juist zooals de arme klerk het zoo dikwijls in zich zelf
had gehoord.
Nadien speelde de vreemde nog andere composities, het laatste een speelsche
melodie, als zachte wind door een lentewoud.
Dan hing de speler de viool op haar oude plaats en ging heen.
De man zat dien avond uren achtereen met tranen in de oogen naar de viool te
zien, die daar wederom stil en glanzend hing. Eindelijk schreide hij zich in slaap en
in zijn droeven droom vroeg hij telkens weer waarom hij toch nooit zóó had mogen
spelen.
Doch er was geen antwoord. En dienzelfden nacht stierf de man. Bij zijn begrafenis
op het eenvoudige dorpskerkhof strooide de weduwe bloemen in het graf en hield
de burgemeester zelf een rede. Want dit was naar oud gebruik.
En nog vele jaren hing daar de viool. Niemand speelde er op en niemand keek
er naar of sprak er over. Zooals niemand, ook niet de vrouw, ooit geweten heeft dat
de man had geleefd met dat innige verlangen in zijn hart, en gestorven was omdat
het instrument wél edel was en tot volle schoonheid in staat, doch ongeneigd zich
te voegen naar zijn tastende vingers, aan hem nooit had willen geven de muziek,
zooals hij die in zich zelven hoorde; omdat er altijd verschil was gebleven tusschen
wat zijn smeekende handen konden, en dat, wat diep in hem zong.
(Wordt vervolgd)
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Avond
Door Jenny Mollinger
De wind, die in den schoorsteen zingt,
de klok, die 't ijlen van den tijd
met kalmen tik tot rust herleidt.
Het lamplicht, dat het naaste omkringt
maar in de hoeken donker laat
zoo menig ding dat, flauw omlijnd,
iets teeders te overpeinzen schijnt....
De houding en het zacht gelaat
van klein Madonnabeeld.... Een kelk
met roode tulpen, slank en pril;
of bloem na bloem iets schenken wil,
zóó reikend en zich beurend elk.
Een boek dat open op mij wacht
met woorden die ik ken en min,
al vóór ik lees zijn schoonheid in
mijn mijmring uit te beelden tracht.
De rosse gloed van helder vuur,
de trouw der dingen om mij heen....
Gordijnen dicht - en ik alleen
hier in den toover van dit uur:
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Verdriet en vreugd zijn uitgewischt,
gelijk voor drijvend zeilschip strand
en duinen van het vasteland
in zonneglans of regenmist
tot dunne teekening van lijn
verwazen. 't Schip vaart als in droom.
Of ook de boeg, door 't water loom
omspoeld, straks weer gericht zal zijn
naar 't land van vreugd en wee, méér wee,
zoover de droom strekt, reikt de reis....
Zoo, in dit avondlijk gepeis,
zoo, in dit kostbaar uur van vreê
dat haar na droeve vreeze omhult,
bereikt de ziel een sfeer die leed
en vreugde achter zich vergeet,
een stilte die zich langzaam vult,
waarin zij wordt gedreven tot
haar oorsprong en oneindigheid,
geen grens ontmoet, ontstijgt den tijd
en luistert, luistert: Fluistert God?
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Schildersverdriet
Door Emmanuel de Bom
I
OUDENAARDE is een schattig oud Vlaamsch stadje - al zal dit vriendelijk bedoeld
verkleinwoord de Oudenaarders van den bloede vermoedelijk niet aanstaan. Het is
een kleine stad, waar, langshenen de oevers van de vermaarde rivier de Schelde,
allerlei oude huizen gegroeid zijn, waaronder er zijn die uit de 15e, zeker uit de 16e
eeuw dagteekenen. Er is een vroeg-gothische kathedraal, rond dewelke stegen,
sloppen kronkelen, die, bij avondlicht, iets heimelijks, zelfs iets dreigends hebben.
Gij zijt hier in de stad van Adriaan Brouwer, den schilder en koning der slampampers,
en 't kan gebeuren, dat ge, bij valavond of later, door die nauwelijks verlichte straten
loopend, op een neergelaten rolgordijn de schimmen ontwaart van tuischers en
dobbelaars, ofwel de razerge gebaren van vechtende kroeg-gasten: scheefslagers,
rabauwen, fielten en ruziezoekers allerhande. Men zegt, staande vóór een loensch
uitziend grauw geveltje, met deuren en luiken die met ossenbloed geschilderd lijken,
en alles is er potdicht: hier zal zeker mijnheer de Beul wonen. Verder is er een stoep
van blauwen hardsteen met roestige ijzeren leuning, zeker drie eeuwen oud.
Onderaan een puntgevel met katrol is er een geweldig groote keldermond, die
ongetwijfeld naar een welvoorzienen wijnkelder voert. In één woord, ge merkt
dadelijk, dat dit een oord is waar ge op uw hoede hebt te zijn. Zie, daar komt, met
zijn snuffelenden hond aan een lijn, de guur-kijkende nachtwaker afgepikkeld. Het
is hier niet in ieder opzicht veilig. In het zwarte glimmende water, waar ge onverhoeds
vóór staat, moet al meer dan één een onzalig einde hebben gevonden. Maar - het
is schilderachtig. Het is van een moderne romantiek, expressionistisch-romantisch.
Het lugubere spreekt een kunstenaarsverbeelding direkt aan. Deze dingen dragen
hun ziel op 't voorhoofd geschreven. Alle lijnen hebben een primitieve bekoring, de
lage deuren leiden zeker naar speelholen of krochten. De spelling der opschriften
is nog uit den Franschen ofwel uit den Hollandschen tijd. Ze heeten: A la Préfecture,
Hotel de la Pomme d'or, Au Singe couronné, ofwel: Den Koning der Nederlanden
of Den Koning van Hispanien. Het modernste is: In den Slier-in.
Waarom zou in Adriaan Brouwer's geboorteplaats niet een lokale oude traditie
van schilderkunst bestaan? Ook om haar tapijtweverij is ze beroemd. De stad ligt
fraai aan de rivier, die er grillig kronkelt, er zijn plaatsen waar ze zich als een pittig
geheel voordoet, met mooi boven elkaar klimmende plans, met bij plaatsen warme
groene vlekken van boom en loof en populieren. De omgeving is eenig. Er zijn dus
schilders.
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En Daan Moens heeft den drang om te schilderen ook in 't bloed. Wel was hij een
smidszoon, aanvankelijk tapissier en kon hij zich alleen 's Zondags aan zijn
liefhebberij wijden, maar, met het allengerhand groeien en verhevigen van zijn drift
heeft hij zijn stiel laten varen, en, daar men van schilderen niet kan leven, is hij dan
maar herbergier geworden, hij heeft een welgekalandeerd estaminet of café
overgenomen. Moens is een haantje de voorste, bloedrijk gangmaker, die kan
lampetten tegen den beste, hij kent duizend moppen, hij zingt en danst, weet een
keel op te zetten bij gelegenheid, waardoor hij een heel gezelschap tot meedoen
dwingt. Het Heilig Huiske is weldra een stamlokaal, waar men zich niet verveelt. Er
is een spaardersclub, een sociëteit van biljartspelers, vogelpikkers en vooral kaarters,
die voelden er zich thuis. Daan zette zich overigens altijd bij hen neer, en tot in late
uren daverde het huis van 't geweld dat de bent maakte bij whisten, bridge en wat
weet ik al voor spelen.
En dat beteekende niet, dat Daan er ‘zijn kunst’ om verwaarloosde. In den dag,
tot zonsondergang toe, was hij in stad en omgeving met zijn schilderskaske op gang
en bezig, en op 't eerste, naast zijn slaapkamer, had hij een vrij ruim atelier dat 't
licht uit het Noorden ontving. Aan den wand van 't café hingen de proeven van zijn
kunst: stads- en landsgezichten, bij dag en bij avond, en stillevens, fruit en bloemen,
zóó forsch en zóó geweldig, dat men er vóór staande, dadelijk zei: de vent, die dat
maakt, kent het eind van zijn eigen kracht niet!
De kroeg-vrienden vonden, dat Daan ‘een erge’ was, en, bovendien dat hij ‘niet
fier’ was. Op teerfeest, eerste communie of gouden bruiloft was hij de gevierde
voorzanger, zijn grollen en grappen waren spreekwoordelijk, werden voortverteld
tot ze legendarisch werden. Hij had een nieuwe Brabançonne met eigen woorden
uitgevonden. Daan Moens was bekend en bemind heel de stad door, en op straat
had hij maar werk dat hij naar links en naar rechts groette, glimlachte of een of
andere spreuk uitwierp als: ‘Allemaal goei?’ ‘Op z'n maskes, joeng!’ ‘En da'we ze
nog lang meugen meugen’, en dergelijke.

II
Daan Moens zag er uit als een gedrongen kracht: er zijn van die klompige
visschersbooten, men noemt ze schokkers, hoogaards, botters, hengsten, ze klieven
door 't water als klompen en staan pal tegen alle weer, ze zijn gekalfaterd en de
hevigste zeeën hebben er geen vat op. Zóó zag hij eruit. In zijn baksteen-kop, die
bij hoogspanning aan 't gloeien sloeg, loerden een paar slimme kleine, zwarte oogen,
als nagelen erin geboord. Zijn gebit, wit ondanks zijn geweldig rooken - zwarte
groote sigaren van Mexico-tabak, of pijpen waar de giftigste Nybro's in vunsde was zoo vast en zoo stevig, dat
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ge er een schrik zoudt van gepakt hebben: de gorilla heeft zulke tanden. Het vel
over zijn wezen lag gespannen als een trommelvel. Heel de man deed aan als een
kleine vulkaan, vuurspuwens gereed. Bezaagt ge zijn knuisten, dan wist ge hoe laat
het was. Een smid, zoudt ge duizendmaal eer geraden hebben, dan: een schilder.
Maar wat een temperament dan ook! De dingen, welke hij ‘stillevens’ noemde waren
oer-primitief van vorm en struktuur, stoopen waar reuzen uit dronken, brooden waar
heel een kroostrijk gezin een paar dagen mee kon toekomen, en de kleuren waren
effenaf als vloeken, ze klonken, ze huilden, ze tierden het uit. Zijn bloemen deden
denken aan kool, van die reuzen-bloem of savoye-kool: hij zag alles in 't groot en
in 't hevig. En toch: diezelfde barbaar legde zijn geweldenarij af als hij het teere
spelen en kringelen van een plas water of het geglim van een lamp achter een
venster moest weergeven. Hij schilderde eens een straat, vol winkelramen, 's avonds,
op 't uur als er nog wat late zon in de lucht zit, en het vechten van al die
schemertonen had hij aandachtig afgeloerd, en - maar wat had hij daar een zweetje
bij gelaten! - waarempel, het stond er op. Een citroengele autobus rijdt door een
oude straat, verroest zijn de muren van de gebouwen, de oude kerktoren die in 't
grachtwater spiegelen, de hemel daarboven is okergeel: sulferachtig, demonisch
haast vreten de kleuren elkaar op. Als een raspaard trok Daan zijn vracht door alle
moeilijkheden heen. Zijn vuurroode kop zei van al dat worstelen veel. Star verbeten
wroette hij maar door, van tijd tot tijd met de klacht: ‘'t Is toch zoo verrekt moeilijk,
hé jongen, dat schilderen! - maar enfin....’
De drang was te sterk, en terwijl hij aan niemand zijn tekortkoming aan scholing
zou bekend hebben, op zijn eentje zat hij er over te sakkeren en te grollen. ‘Waarom
doet een mensch het toch?’ vroeg hij. Maar ja, laten, dat ging niet. Dezelfde man,
die een heel gezelschap kon meeslepen in zijn onbedaarlijke lol, was in eenzaamheid
een tobber, eeuwig en erg ontevreden over zich zelf, meesmuilend als een
melancholicus, grimmig en voos als een die ergens aan een verborgen zweer lijdt.
't Was te wreed. ‘Tot hier en niet verder’ scheen zijn werk hem toe te roepen: hij
stuitte altijd tegen een grenspaal, de materie moest overwonnen worden, maar hij
raakte er geen baas over. Het kwam een enkele maal voor, en dat was met die
lampeffekten, dat hij zich boven zichzelf had weten te heffen - het gebeurde
onvoorziens, buiten eigen wil of toeleg, als een genade. En dan probeerde hij dat
weer eens te herbeginnen. En dát lukte hem nooit. Het straffe, het brutale - och daar
is alles niet meê gezeid: het ligt hooger waar ge moet op mikken. ‘Zie, in de natuur
kunt ge dat soms tegenkomen: als de hevigste passie in harmonie wegsmilt, en de
rust die dan om alles hangt....’ Daan schuddebolde erbij: ‘Er zijn er die het kunnen,
maar ze kunnen u dat niet leeren’. Zoolang de fijne artiest Nol Campers - maar hij
was nu dood, och arme! die jongen, die het direkt van den hemel had mee-
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gekregen! aleens met raad en daad had bijgestaan, voelde Daan dat er vaart in
kwam. Nol stond dan achter hem terwijl Daan met hartstocht stond te smeren op
zijn doek, en dan kwam uit Nols mond soms een enkel woord, waar Daan hoûvast
aan had. ‘Niet zoo klassen met dat rood, Daan! daar zit geen muziek in! Bravo, 't
komt erin, aanhouden ouwe jongen, maar 't is geen kegelspel, zulle, laat alles fijn
met mekaar zingen....’ En zooiets, dat gaf moed: dan begreept ge of iets goed of
slecht was. Nu is 't ploeteren zonder eind, een ververij lijk in een fabriek.
Sedert Nol hem niet meer kon helpen, wroette Daan op eigen hand, 't eene doek
na 't andere smeerde hij vol, met de furie van een bezetene. ‘Lap!’ klonk het soms,
als hij een gewaagde veeg uit de pan er op legde. ‘Wat zullen ze daar nu van
zeggen?’ daagde hij toen uit. Hij schrok soms als hij een halve tube cinnaber haast
onvermengd ergens had neergeflapt. Maar dan waren daar weer rosse tonen, gele
oker en Pruisisch blauw om het evenwicht te herstellen.
‘Verdemd moeilijk!’ was dan telkens het slotwoord, terwijl hij een beetje op afstand
ging staan om over 't effekt te oordeelen.
‘En,’ monologeerde Daan voort, ‘'t is dat we moeten trachten productief te blijven:
we moeten ons staande houden.’ Want, hij vergat het niet: hij was de zestig al over,
en, die kapituleert wordt den put in gestoken. Daarachter staan ze gereed, om het
bedrijf over te nemen, en dikwijls met een gemakkelijk succes! Want, wat hebben
zij er voor gedaan? 't Wordt hun in den schoot geworpen. ‘Wij’ hebben er dag en
nacht voor gezwoegd, Heere-lief, 't was één strubbeling, één geknoei om de fondatie
te leggen, en dan komt de kleine garnaal af, 't is van smeer smeer smeer, en 't
schaap is in huis, ze lijden zij daar niet onder, 't komt lijk de vlaaien in Luilekkerland
de daken afgerezen, recht in hunnen bek. Terwijl....
Hij voelde dat de inspiratie stokte, of zijn talent aan 't verkalken was lijk zijn aderen.
De inspanning werd van dag tot dag lastiger. De geest wou niet meer zoo gewillig
mee.
Daan dronk af en toe een stuk in zijnen kraag, was dan weer weken lang sober
als een kameel der woestijnen. Dan dronk hij water! Met tegenzin, natuurlijk, als
walgde hij van dat goedje. ‘Water, water, water.... dat is veur u te wasschen’, placht
hij altijd te zeggen. Maar nu diende het niet alleen voor uitwendig gebruik. Dat water
beschouwde hij als zijn ziekte. Hij had in zijnen kelder de schoonste collectie
Bourgogne die ge droomen kunt, en hij had er verstand van om hem te drinken als een zuigeling in een wiegske werd hij opgebracht, en hij had een speciaal
machientje om de flesch roerloos en horizontaal te houden terwijl hij ze ontkurkte.
Maar hij had op doktoor's zeggen, de Bourgogne al een heelen tijd gelaten....
Sedert hij water dronk was zijn inspiratie weg. Hij versomberde. Hij treurde. Hij
werd nijdig, schamper, een onsociaal, een onmogelijk mensch. Hij liep
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eenzaam. Zijn vrouw kreeg zelden een goed woord. Hij was een raadsel voor
een-ieder.

III
Maar hij had een zoon, Joseph Moens, Joske, - ‘die ook begaafd was.’ De oogappel
van zijn moeder, die traanoogde als ze hem in vroolijk feestgezelschap den
salonkomiek zag afgeven en zijn paretten draaien. Joske had een tenorstem, waar
hij graag mee uitpakte, hij speelde, op gitaar, banjo, pitste de viool en rammelde de
piano af, hij charmeerde heel een gezelschap. Jonge Don Juan riskeerde hij een
oogske tegen de aardige mammezellen, met kameraden van zijn leeftijd had hij een
tooneelmaatschappij opgericht en wie haalde den eersten prijs op 't landjuweel als
amoureux en komieke rol samen, zooniet het door de natuur uitzonderlijk
begenadigde Joske Moens? Ik zal méér zeggen: als jongen had hij zijn vader met
zijn vrienden in 't café nagegaan, had, in de algemeene geestdrift, ook mee moeten
tikken, en had zoo de violetkleurige Bourgogne leeren waardeeren, leeren proeven,
met het speciaal tongsmakske, waar ge den fijnen kenner aan weet. Moppen had
hij daar genoeg hooren tappen, en hij had er gauw den slag van beet. Zijn vader
noodigde hem zelf af en toen uit, om voor het gezelschap van groote menschen
een of ander lollig historieke uit te halen. Uit den knapenmond klonk dat nog eens
zoo geestig. Hij voegde er soms van eigen vinding een klets bij. 't Gezelschap brulde
en tierde van pret, de vader glorieerde, was trotsch op dien jongen van hem. ‘Daar
zie, Joske, smoort gij dees sigaar, jongen!’
Maar daar bleet het niet bij. De pientere volksjongen bleek zijn vader nog meer
te willen verrassen: bloed trekt, niet waar? en Joske zou beeldhouwer worden.
En hij boetseerde, en hij beitelde en draaide in 't hout - en hij kreeg stilaan een
kleine reputatie. Daan vond het goed: beeldhouwer is weer eens iets anders, en op
een goeden grond tieren de fruitboomen. ‘Ons Joske is knap, hé?’ zei hij soms, na
't eten, met een blinkend voldaan gezicht tegen zijn Phil, die lachte met tranen in
haar oogen, als ze haar man bezag en daarna haar jongen, en dan weer eens haar
man, enz.
Maar Joske kon, met al dat succes, niet lang jonkman blijven: Joske trouwde. Het
trouwfeest was een orgie. Vader en zoon zongen tegen elkaar op, als twee hanen
die om 't hardst kraaien. Wie was de sterkste? Wie charmeerde 't vrouwvolk het
meest? ‘Vivan de Josse en van zijn Virzenie,’ zong Daan. Maar Josse zong, met
een faconda zonder weerga, van ‘dat klein klein kleuterke, wat doede gij in mijnen
hof?’ dat heel de zaal poefte. De Josse ging met al 't succes loopen. ‘Ja 't is óók ne
Charel,’ zei Daan, kalmpjes lachend, met kleine moeilijke schokskens. Oók! ‘Maar,’
liet hij er dadelijk op volgen ‘maar hij doet mij toch de broek niet af!’
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En Daan kwam voor den dag met de historie van ‘In de Mane’:
Hier is het kort
en daar is het lank
en hier is de snijdersbank
en hier is de vogel
en daar is de visch
die bedriegelijk is....

Hij had er een plakkaat voor gemaakt, fulgurant van kleuren, iets wat een James
Ensor hem niet zou verbeterd hebben! Er ging een gesnork, een geblâer van lachen
op, de menschen hielden hun buiken vast, men hoorde knoppekens van de
ondervesten springen, toen hij dit afgaf. Het was wreed.
‘Hebben ze gelachen?’ snikte Daan, glorieerend, zelf stikkend van lachen. En zijn
facie blonk als goud.
- ‘En of ze!’
- ‘Ja, 't was vies, he! we hebben wij onzen nestel nog al 's afgedraaid. W' hebben
katoen gegeven, wat peis d' er van? Laat ze óns dát maar 's afnemen, tiens!
Asteblieft!’
En hij ledigde met één gulp een vollen pot drijdubbele Oudenaardsche.
Hij liet er op volgen: ‘Maar ik kan bêter, zulle!’
Daar bleef het niet bij.
Joske begon nu, met een verbeten energie, t e s c h i l d e r e n .
't Was een razernij. Hij liep naar alle exposities, naar Gent, naar Antwerpen, maar,
vooral naar de avant-garde-salonnekens te Brussel, in het Palais des Beaux-Arts,
naar de Centaure enz. enz. Hij zag er de negerkunst, de Ecole de Paris, al de ismen
van na den oorlog leerde hij er kennen, en hij keerde naar huis, den kop zot van al
die nieuwigheden, en overleggende: hoe ga ik daar nu mijnen wagen door voeren?
Hij trok zelfs naar Parijs, speurde naar 't allerlaatste snufje. En op den duur kreeg
hij iets te pakken, dat Daan nooit had gekend: de s u b t i l i t e i t ! Hij schilderde niet
meer voos, of dik, of vet, of ondoorschijnend. 't Ging hem niet meer om een
schilderachtig hoekske na te bootsen, of om met geduldige conscientie de stof uit
te drukken. Om de juiste atmosfeer en lucht en belichting ging het ook al niet meer.
't Was doorlucht, wat schraal en mager iet of wat, wel nog altijd reëel - de realiteit,
dat zit de Vlamingen in 't bloed, daar kunnen ze niet buiten hé - maar daar was daar
iets bij, dat.... enfin iets dat van fijnen kom-af was, daar had hij het: iets
‘monumentaals’, en ook iets ‘cerebraals’ - verstaat ge?
Joske was inééns een stap, een reuzenstap verder gegaan. Hij was immers van
zijn generatie, ‘die van de nieuwe zakelijkheid’?
En, daar maakt hij de sujetten van zijn vader, m a a r a n d e r s .... Iedereen ziet
het, 't is h e t z e l f d e , en toch, toch, 't is iets anders.... Handig!
Daan heeft dat op. En hij schiet in een Fransche koleere.
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‘Zeg eens, Joske, wat doede gij nu allemaal? Ge gebruikt al mijn motieven?’
- ‘Ja, pa, maar die zijn toch van iedereen, hé? Hedde gij soms de pompoenen en
de meloenen uitgevonden en die oude Vlaamsche kruiken, pullen of zoutpotten?
Wat nau?’
- ‘Neen, maar iedereen weet ook, dat ik die 't eerst zóó heb gezien. Zult ge 't
afstrijden?’
- ‘Maar, is dat dan 't zelfde?’
- ‘Neen, maar 't trekt er toch goed op. Kunde gij geen ander motieven zoeken?’
- ‘Ge moet niet zoeken, in kunst. Ge moet maar vinden.’
- ‘Ja maar, van een anders goed afblijven, hé?’ stoof Daan op. ‘En mij niet
onderkruipen, of.... belachelijk maken.’
- ‘Ik neem mijn goed waar dat 'k het vind, pa.’
- ‘Dat heeten ze: “stelen”, in 't Vlaamsch!’
- ‘Je m'en fiche, zulle, père, ik schilder ik lijk as ik het voel. En ik wil nie gedwongen
worre, verstade't. Ik volg mijnen aard. En d'abord, gij moet de laatste zijn om mij
dáár een verwijt van te maken.’
- ‘Ge zijt ne schoolmeester, nen beterweter,.... Hoord'is ik heb u mijn gedacht
gezeid.... fijne vos!’
- ‘Ieder zijn gedacht. Ik blijf bij 't mijn.’
- ‘Lorias! hartvreter!’
- ‘Ge zoû zeggen.... da' ge.... enfin ik zal maar zwijgen.... 't is al erg genoeg, als
g' uw eigen vader tegen u hebt.’
- ‘Wa zoude zeggen? wa zoude zeggen? Toe zeg maar op.’
- ‘Welja - da ge sjeloes zijt. Arrê'h nau.’
- ‘Sjeloes. Zeg's, hij zè.... ikke sjeloes. Sjeloes, van wie? Van hèm, zè! Nog van
zóó geen zes, ventje. Zeg's, ge zij gij ne krabbekoker, zulle. En ge begint gij fijn mijn
botten uit te hangen, weette gij dat, Joske?’
De ruzie loopt hooger en hooger. Moeder Phil is er al schreiend tusschen gekomen,
heeft misschien ergers belet.

IV
Joske heeft een aartje naar vaartje. Hij heeft óók Spaansch bloed in zijn aderen, en
hij beheerscht het zoomin als zijn vader. Hij is na de woorden met vader naar huis
getrokken, met een gezicht als een oorworm. Het grijzen stond hem nader dan 't
lachen. Hij wou aan zijn Virzenie alles van naaldeke tot draaike vertellen. Maar
opeens bedacht hij zich en hij zei:
‘Moet ge 't vrouwvolk nu in zoo'n kwesties mengen? 't Is een ruzie onder artiesten,
en dat gaat niemand anders aan.’
Hij staat vóór zijn stamlokaal: In den IJzer, en hij gaat, om zijn eigen wat
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te kalmeeren, dood-gewoon een pot Oudenaardsch pakken. Hij vindt er een kennis.
Ze praten. Ze werpen met de teerlingen. Elk betaalt een rondeke. Ze draaien voor
een derde toernee, alles of niets. Ze drinken samen een ernstig stuk in hunnen
kraag. Virzenie is niet kontent.
Daar loopen weken overheen. Joske voelt, dat hij, als zoon, toch den eersten
stap moet doen, en hij gaat ‘naar huis’. Hij wil niet door 't café, belt aan den
bijzonderen ingang; dan heeft hij pa direkt te pakken en dan is die steen van zijn
hart.
Daan staat boven te schilderen, in zijn wit-katoenen jas vol kleurvlekken. Hij
herkende dadelijk de manier van bellen van den zoon, en was direkt naar 't raam
gesprongen, had het opengerukt en geroepen:
- ‘Zeg, Josse, er is belet zulle, ik ben aan 't werken. - En.... En ik heb niet geeren
dat er vreemde oogen bij mijn werk komen.’
- ‘Vreemde oogen,’ broebelde Joske, ‘wat is da' na' weer? Zijn mijn oogen vreemde
oogen voor u?’
- ‘Dat zijn ze. Ik betrouw u, zie nog voor zóó veel niet, zè. Gij zoudt me weer een
vlieg willen afvangen, zeker?’
- ‘Maar.... pa....’
- ‘'t Is lijk of ik het u kom te zeggen.’
- ‘Maar.... dat heet ik niet spreken lijk ne vader, maar.... mor as.... as nen absjaar!’
- ‘Watte? wat zegde daar?’
- ‘Nen absjaar, tiens! Ik trek het woord niet in.’
Phil was op 't gerucht bijgekomen en stond daarboven achter haren man stil te
blaêten.
- ‘Hou me vast, moeder,’ riep Daan in een vreeselijke bevlieging. ‘Hou me vast,
of ik ga dien snotneus een taffeling geven.’
- ‘Maar Daan toch,’ knees Phil. ‘Mensch, denk toch na: 't is uw eigen bloed.’ En
met een luid uitkrijschen: ‘Papa, wa doede toch?’
- ‘Laat me gerust, Phil. Wa verstade gij.... Eigen bloed? Zottigheid. Hij komt me
tergen. Ik zit hier op mijn eigen te werken. En hij komt me judassen, de lorias. Hij
zet geenen voet meer in mijn kot. In 't café wel. In mijnen atelier: jamais!’
- ‘Mor Daan, dat is een schandaal. Uw eigen kind, zeg ik. Daan, dá' gaat te ver!’
- ‘Te ver misschien, maar nooit ver genoeg,’ raasde Daan, nu heelemaal op hol.
‘Niet meer over mijnen dorpel. Ik heb dat menneke in de gaten gekregen. Die vent
wilt mij artistiek kapot krijgen. Ha, ge denkt somtemets, dat ik voor die kleine garnaal
wil onderdoen?’
- ‘Is dát: vader en zoon?’
Phil ging met haar hoofd tegen den muur in haar schort staan schreien. Ze hield
op, toen ze de stem van Joske buiten hoorde:
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- ‘Dus: ik kom niet binnen. Moeder, ge ziet het hé? Als ik nooit meer in huis kom as ik niet in huis mag, kom ik ook niet in 't café - ge ziet wie er schuld aan heeft. Hij
is de schuld!’
Phil lamenteerde:
- ‘Zoo iets moeten beleven. Uw eigen bloed. De twee beste vrienden. Mijn twee
oogappels. Vader en zoon: twee bloedvijanden. En dat al om die kladpotterij. Zie
hé -’, en zij kreeg ook opeens de razernij te pakken, ‘ik zou alles kunnen in brand
steken. Daar gaan ik van dood.’
Ze kreeg een soort zenuwattakske. Daan gromde.
- ‘Dat is Josse zijn schuld: hij moest me niet komen tergen.’
Van beneden stegen de woorden van Joske omhoog:
- ‘Ja, ik wasch er mijn handen van af: père heeft dat op zijn geweten.’
Moeder bekwam spoedig, maar ze snikte nog lang.

V
De twee concurrenten blijven mokken. De wrok neemt tragische verhoudingen aan.
In het kleine stadje loopt de mare rond, weldra weet iedereen het. In artistieke
kringen gewagen ze van historische voorbeelden, van Koning Lear, van de Capulet's
en de Montagu's; van Saül en David. Er ontstaan twee partijen, die van den Vader,
die van den Zoon - 't Verleden, de Toekomst. Het gaat in 't bloed. De moeder treurt.
Phil gaat alleen in 't geniep eens tot bij Joske en Virzenie om kleinen Daan te zien,
haar kleinkind, de hartelap van haren man, maar die is over niets meer aan te
spreken wat met Joske betrekking heeft.
Op zekeren dag schijnt de kleine ongesteld te zijn. 't Zouden mazelen kunnen
worden....
- ‘Daan, da's nou toch triestig hé, de kleine Daan zou ziek zijn....’
- ‘Watte, kleine Daan....? ziek?’
Maar hij krabbelt terug en valt uit:
- ‘Kan me niet schillen.... ik wil met dien hartvreter en met zijn gespan niks meer
te maken hebben. Dien onderkruiper.... ja, onderkruiper, hij heeft me mijn sujekten
afgepakt, mijn manier, mijnen poot, alles, 't is nen afhaalder, een bloedluis.’
- ‘'t Is nu zóó, maar hij is uwe zoon. En uwe kleinzoon is heel ziek.’
- ‘Ik ben nog zieker. En d'abord,’ riep hij in een kolere, en hij sloeg de deur toe.
Phil stond met haren voorschoot in haar hand te subben. Ze kon niet meer grijzen.
Ze bekeek maar de gesloten deur, waar achter haar krikkele vent weg was getold.
Daan was de stad uitgeloopen tot in 't veld, hij liep zooveel zijn beenen het
toelieten, lijk een zwerver, maar altijd zijnen neus achterna. Onwillekeurig
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begon hij 't landschap te bekijken. Hij zag, dat de zon neigde ten ondergang. Er
hing poeierig goud in de lucht, een violette toon tintte de dingen, de boomen waren
als fluweel, 't was glorieus.
- ‘Sakké toch,’ murmelde Daan.
Hij haalt zijn schetsboekje uit zijn binnenzak en krabbelt eenige wolken, er zijn
twee of drie plans die melodieus in elkaar smelten, over een boomkruin gloeit een
aureool, een enkel huisje met laag rieten dak is een naïef detail in 't breede visioen.
Daan noteert eenige tonen, hij schrijft ze naast de krabbelingen, zijn hart is alweer
wat gemilderd, de schoonheid is erin geslopen, over den vreedzamen avond is een
goedheid gespreid.
Hij doet nog eenige stappen. Opeens blijft hij stokstijf staan. Een krachtwoord wil
over zijn lippen.
- ‘Verdemme, 't is hij....’
Ja, 't was Joske, die daar met zijn schilderskaske zat een schets te maken. Zij
stonden bijeen. Ze waren zoodanig onder den indruk van de onmetelijke
uitgestrektheid, van de plechtige ingetogenheid van dit oogenblik, dat ze vergaten....
in ruzie te zijn. Joske werkte door, Daan liet hem gerust voortdoen. Dan opeens
hield Joske op en zei:
- ‘Schoon he, pa?’
- ‘Ja,’ beefde Daan zijn stem, ‘de Natuur, jongen.... de Natuur....’
Verder bracht hij het niet. De zon gaat geheel onder, ze zien aan den overkant
de maan oprijzen. Er is gesuis van wind en blad. Vogelen zwijgen. Er heerscht een
religieuze stilte. Hun gemoed schiet vol. Zij wilden iets zeggen. Het gaat niet.
Ze keeren samen huiswaarts, tot vóór de deur van den oude.
Tweestrijd. Wat gaan ze doen?
Joske spreekt:
- ‘Ons kleintje is niet wel.’
- ‘Is klein Daantje niet wel? Wat mankeert hem?’
- ‘Ik weet niet. 't Zal niet erg zijn.’
- ‘Niet erg - niet erg. Ge spreekt gij nog al licht over zoo iets. Alla 't beste hé.’
Joske gaat verdrietig heen, al mompelend:
- ‘Navond, pa.’
- ‘Moeder, Daantje is niet wel,’ roept Daan in huis tot Phil, die van niets gebaarde,
maar van binnen popelde.
- ‘Wel ja, Daan.... Als we er eens naar toe gingen?’
Ze wou krijschen, maar hield zich in.
En Daan daarop, nog gemelijk:
- ‘En.... als hij.... als hij nog altijd koppig is - en weer uitvalt lijk nen blijkershond?’
- ‘Ik wil Daantje zien,’ zei Phil.
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De oude suft. Hij zet een schets op.
Een zonsondergang, met twee schimmige toeschouwers, die er stil voor staan te
zwijgen: hij en Joske.
Joske is ook thuisgekomen, hij teekent, hij is vol van dien avond: ‘Virzenie, wat
was dát schoon.’
Hij is vol onrust. De kleine hoest. De dokter stelde gerust, wat griep. Jos teekent
voort - het vlot. Er staat met weinige trekken iets op dat imponeert. Hij legt zijn krijt
neer, bekijkt het ding een poos. En hij zegt, besloten:
- ‘Virzenie, ik trek naar peere.’
De jonge vrouw, met de permanente ondulatie, glundert en glanst:
- ‘Ja, da's goed, Joske.’
Joske belt aan 't ouderhuis.
- ‘Tiens, Joske, we wilden juust naar u gaan. Zie, moeder was niet te houden. En
de kleine?’
- ‘De doktoor vindt dat 't niet erg en is, we moeten ons niet ongerust maken. Pa,
zie eens hier: 'k heb iets meegebracht voor u. 'k Heb een teekening gemaakt.’
- ‘En ik heb een schets begost,’ zei Daan.
Zij betuurden malkaars werk.
- ‘G'hebt allebei 't zelfde gedacht gehad,’ lachte Phil.
- ‘Hoe vinde't, pa?’
- ‘Ha, da's goed,’ zei Daan, ‘Heel goed.’
- ‘En dees is 't mijn. Wat denkt ge er over?’
- ‘Verdomd, dat is sterk. Zeg, da's 't beste, pa, dat ik ooit van u gezien heb.
Verdraaid, zeg 's, da's van mij zulle, 't is verkocht. Da's zoo goed als ne Jakob Smits
- ja zelfs ne Cézanne.... Daar doe 'k mijnen hoed voor af.’
- ‘Da trekt zooveel op ne Jakob Smits als.... Maar, 't is nu niet voor 't een of voor
't ander, Joske, maar da's eerlijke kunst, zulle, dat ge daar gemaakt heb. Dat heeft
me gepakt, van eerst af. Zie, ik zie toch dat ge uwen eigen weg gaat, dat is lief zie,
dat bewonder ik nu.’
Hij pakte Jos bij zijn schouders en hij schudde hem:
- ‘Jongen, 't is een groot woord hé, maar 'k zeg het toch: gij hebt genie, jongen.’
- ‘Maar 't genie komt in ieder geval van u, pa.’
- ‘Alla toe snotneus.... geef mij nen baise.’
Phil snikte met schokskens, terwijl de twee mannen elkaar pakten.
- ‘We moeten al die dingen nau maar op zij zetten, van vroeger,’ meende Daan.
- ‘We gaan nog veel werken, vader. En dezen keer geloof ik dat we er zijn, vader.’
- ‘Ja we zijn er jongen! - Luistert eens hier, Joske,.... hedde gij geen goesting....
hedde gij geenen trek voor e glaaske Bourgogne?’
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- ‘Van geen refuus, pa.’
- ‘Moeder, brengt dat wiegske eens en lang 's een flesch, of liever.... wacht ik haal
het zelf....’
En, met een vroom gebaar, haalt Daan uit een bakje van zijn donkeren kelder,
zijn oudste flesch, vol spinrag, de purperen wijn wordt met godsdienstige aandacht
geschonken in kristallen roemer.
- ‘Ziet hem fonkelen,’ straalde Daan.
- ‘Die heeft temperament, ouwe.’
- ‘Hij heeft genie, Jos. Prosit Joske. Moeder toe, tikt eens mee.’
- ‘Oei oei, dan ben ik zat, oei neen. Drinkt gij maar pa, en Joske, op ons Daantje
he?’
- ‘Prosit! santjes! Op uw gezondheid vader.’
- ‘Op de kunst! Dáár gaat niks boven jongen....’
Met een onrustig gezicht liet hij volgen:
- ‘En dat het toch zoo verdemd moeilijk is, hé Joske?’
- ‘Dádde?’ lachte Jos, ‘maar we hoûen vol, hé pa?’
- ‘Spreekt van eigens, jongen.’
- ‘Bloed trekt toch, hé vader?’

Dromerige improvisatie
Door Anthony Bosman
In de trage avondscheemring
Zong een kind een woordloos lied.
Een glimlach bloeide in zijn ogen
Open tot een dansend licht,
Dat van een witte gloed doortrok
Zijn lijf en mat-satijn gezicht
En dan het hart, verblindend zilver,
Droeg naar ijle vlakten van
Verzonken en vervloden dromen....
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De roos
Door G. van Aalst
Een trillend hart, naar 't licht gewend,
dat openstraalt door zonnekussen,
gloeiend zoo diep, zoo ongekend,
als goddelijk vuur, niet uit te blusschen,
staat, schitterend in mijne gaarde
een roos, in volle pracht.
Het gouden zonlicht aarzelt even
en streelt het geurend blad,
dat trilt vol passie; vlinders zweven
geruchteloos. In goud gevat
staat, Koningin in mijne gaarde
een roos, in volle pracht.
Ik zie de schoonheid voor mij staan
ik zie het licht en 't goud!
en 'k denk aan God, - en aan mijn waan:
wat is mijn hart toch koud........
Een roos verheft zich in mijn gaarde,
een roos in volle pracht.
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Kroniek
Weerglas
Nederland-New York 1939
Toen de tentoonstellingsraad in Juni van dit jaar openlijk verbood dat Nederlandsche
kunstenaars hun medewerking zouden geven aan de vertegenwoordiging van ons
land op de wereldtentoonstelling te New York, leek de formuleering van het conflict
meer op een juridisch dispuut over machtskwesties dan op een strijd met
achtergrond. Daar komt bij, dat wij gewend zijn aan kwesties, aan ongenoegens,
aan boosheid over wereldtentoonstellingen en over de comité's, die daarvoor moeten
zorgen. Er is nog nimmer een wereldtentoonstelling gehouden of er zijn te voren
veel kwade dingen en slechte geuren gelucht. Hetgeen ten deele ligt aan die
wereldtentoonstellingen zelf, die nu eenmaal krachtens het beginsel van wedijver
niet geschikt zijn om het beste wakker te maken.
Thans is het comité voor New York-Nederland voorloopig nog niet zoo gelukkig
geweest om het beste in ons land bijeen te kunnen roepen voor een gezamenlijke
poging tot waardige representatie van Nederland. Integendeel. Nu dit keer het
hoofdaccent der leiding verlegd was van het Departement van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen naar dat van Economische Zaken, heeft onmiddellijk de zwakke
plek in onze samenleving, wat het bewustzijn van de beteekenis van kunst betreft,
zich doen gelden. Men kan het conflict persoonlijk zien en stellen. Men kan het
juridisch formuleeren. Maar het is in wezen een dieper conflict gebleken, dat terug
te leiden is tot het nog altijd in ons land domineerende besef, dat kunst achteraan
mag komen. Dat kunst een luxe is, zooiets als een coupeur, die ons pak beter zal
snijden dan de snijders van het confectiepakje, maar toch niet zoo essentieel beter
of we kunnen het ook wel met het ‘betere confectie pakje’ doen. Het is deze zwakke
plek, die de architect nog altijd niet zijn plaats heeft bezorgd en gewaarborgd in het
leven, omdat de ‘betere aannemer’ ook wel een aardig huis kan bouwen. Diezelfde
aannemersgeest doet zienderoogen het Noord- en Zuid-Hollandsche landschap
verdwijnen, blijft de lintbebouwing handhaven, laat de Ridderzaal in Den Haag zijn
onwaardig aspect behouden, plaatst duffe monumenten, laat zijn letterkundigen,
zooals Victor van Vriesland onlangs terecht betoogde in de Groene Amsterdammer,
in de akeligste kou staan, zoodat wij, om een beetje warmte te voelen over onze
verkleuming en iets van een verband, bij onze Zuiderburen te gast moeten gaan.
Echte levende belangstelling en begrip voor de plaats van den kunstenaar en zijn
werk is er bij de overheid nog te zelden. Wat op dit terrein geschiedt moet bijna altijd
van buiten worden aangeblazen en opgedrongen. Uit zich zelf komt men te
bevoegder plaatse tot niets, uit te kort aan wetenschap en stijlbesef. En zoo behoeft
het eigenlijk niet te verwonderen, dat
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zoodra een niet met ‘kunst’ belast Departement de leiding kreeg voor New York, de
kunst geplaatst zou worden waar ze bij de meeste menschen geplaatst is. In de
logeerkamer, waar iets aan ten goede mag komen na aftrek van alles wat wij voor
ons zelf noodig of niet noodig hebben, maar allerminst willen missen.
Dat dit niet overdreven is voorgesteld blijkt uit het in September j.l. verschenen
tentoonstellingsnr. (nr. 38) van het weekblad van den Economischen
Voorlichtingsdienst. De kunstenaar blijkt daar niet opgenomen in het werkplan, de
aesthetische vormgeving heeft er niet dezelfde rechten als door de commissies
gewaarborgd zijn voor de cultureele zaken, economische zaken, Oost- en
West-Indische zaken, land- en tuinbouw- en zuivelaangelegenheden. Kunst blijkt
niet eens een cultureele zaak te zijn. Het besef, dat even noodig als een financieele
commissie een aesthetische commissie zou zijn, die de geheele vormgeving in
handen zou hebben, ontbreekt geheel, al hoewel de aanhef spreekt (pag. 1410),
overigens volmaakt in strijd met de werkelijkheid, van inschakeling van kunstenaars
van naam, groote harmonie en enthousiaste samenwerking. De kunstenaar is in
deze opvatting de adviseur, niet de daadwerkelijke en verantwoordelijke medewerker.
Onzuiver is het ook den algemeenen leider voor decoratieve verzorging zelf de
groote opdracht te geven (die van de z.g. Eerehal). De tuinarchitectuur is totaal
voorbijgegaan. Het komt n.l. aan op het ‘toonen van producten van sierteelt’. De
kans op dit terrein het werk te doen zien van voortreffelijke en bekende
tuinarchitecten uit ons land is hier gemist. De ruimte van dit artikel laat niet toe den
lezer te onthalen op het lange menu van heerlijkheden (waaronder een echte
gestyleerde Hollandsche molen!), die ons worden beloofd uit de Delftsche
hooggeleerde keukens, die onder leiding staan van de heeren Rosse en Luns. Toch
moeten we er nog iets van zeggen. Het conflict is in feite van organisatorischen
aard. De opvattingen daaromtrent worden echter in wezen beheerscht, door de
graden van waardeering voor en erkenning van den kunstenaar. Nu de
tentoonstellingsraad een belangrijk deel onzer beste kunstenaars buiten de
tentoonstellingshekken heeft gebracht - een offer dat voor velen niet onbelangrijk
is en waarvoor hier een eeresaluut past - heeft het commissariaat zich moeten
redden met andere kunstenaars. Kunstenaars, die voor het grootste deel vroeger
zelden een openbare kans kregen en zich nu opeens de deuren geopend zien.
Indien qualitatief daarmede geen kwaad werd gesticht, zou inderdaad de strijd van
iets minder belang lijken. In werkelijkheid brengt ze mede een disqualificatie van
de thans uitgebrachte keuze, die overigens geen keuze meer was.
Zij die thans gevraagd zijn en zich bereid verklaarden, zullen - en dat is geheel
verklaarbaar - zich niet de mindere achten van de kunstenaars, die thans niet mee
mogen en niet mee willen doen. Zij zullen zich steeds ten onrechte bij ondernemingen
als wereldtentoonstellingen gepasseerd hebben
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geacht en zijn verheugd ook nu een kans te krijgen. Zij wijzen daarbij op zwakke
broeders bij vorige wereldondernemingen, die daar niet altijd goed voor den dag
zijn gekomen. Het dient erkent, uitgesloten is het niet, dat hier of daar, doch zeker
niet als geheel, het resultaat te New York niet overal minder zal zijn dan zekere
hachelijke deelen van vroegere tentoonstellingen.
Doch al deze overwegingen zijn secundair en leiden af van de hoofdzaak: dat het
in beginsel niet te rechtvaardigen is geweest een bevoegde instantie van algemeenen
aard op het gebied der aesthetische vormgeving de plaats te onthouden, waar ze
hetzelfde recht op heeft als ‘financieën’, ‘land- en tuinbouw’ enz. enz. Daardoor mist
men de vroeger bestaande waarborgen. Daardoor staat, zooals nu uit het
gepubliceerde lijstje der medewerkers helaas pijnlijk blijkt, de deur wagenwijd open
voor krachten, die noch door ervaring noch door de geaardheid van hun talent
bewezen hebben juist voor dergelijke opdrachten als nu te vergeven waren, de
aangewezen personen te zijn. En zij die deze krachten binnen brachten kunnen
inderdaad hun handen in onschuld wasschen, want v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n
z e n i e t . Verantwoordelijk is immers niemand van deze aesthetische adviseurs.
De verantwoordelijkheid in deze berust bij een commissaris-generaal en bij
commissies, die deze verantwoordelijkheid evenmin kunnen dragen als een
kunstschilder, een architect of een beeldhouwer in werkelijkheid verantwoordelijk
zou kunnen worden gesteld voor zaken van financieelen, landbouwkundigen of
economischen aard.
Indien kunstenaars zich ten aanzien van de bedrijfsaangelegenheden in een
fabriek of in de administratie van een groot bedrijf zouden toemeten de rechten, die
de deskundigen van het tentoonstellingscomité over aesthetische zaken aan zich
hebben gehouden, als beslissende en verantwoordelijke instantie, dan zou geen
weldenkend mensch zich van protest onthouden. Nu het slechts kunst betreft voelt
men het absurde niet zoo sterk. Maar het raakt hart en merg van elken kunstenaar,
die zijn stiel in eere houdt. Hij is hier niet in neven-schikkend, gelijkwaardig verband
gebracht met de andere deskundigen, maar hij is hier aanwezig in ondergeschikt
verband, onmondig voor verantwoordelijkheid. Zij die zich hiertoe toch leenden
hebben die blaam blijkbaar niet zoo gevoeld.
We hebben een Minister van Kunsten. Wie zich zulks herinnert vraagt zich af:
hoe is het dan te verklaren, dat diens invloed blijkbaar halt houdt, waar zijn therapie
genezend zou kunnen werken?
A.M. HAMMACHER

Carl Hofer
Prijswinnaar op de internationale tentoonstelling van dit jaar te Pittsburgh,
U.S.A.
De jaarlijksche internationale schilderijententoonstelling van het Carnegie Instituut
te Pittsburgh mag een kunst-evenement heeten niet enkel voor Pennsylvania, maar
zelfs voor de geheele Vereenigde Staten; uit afgelegen oorden komen kenners en
critici,
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kunstenaars en kunstminnenden er zich op de hoogte stellen van de jongste
ontwikkeling van speciaal de Europeesche kunstwereld. Andrew Carnegie, die ruim
veertig jaren geleden het initiatief tot deze tentoonstellingen nam, beoogde vóór
alles de gedachte aan vrede en ‘good-will’ te propageeren door bevordering van
het cultureele contact tusschen de volken. Op den openingsavond der expositie,
door circa vijf duizend menschen bijgewoond, wordt ieder jaar in de Music Hall van
het Instituut zijn streven herdacht, vervolgens maakt men de bekroningen bekend
en tenslotte bezichtigen de gasten in de galerijen de aanwezige werken.
Dit jaar is de tentoonstelling iets kleiner dan die van voorafgaande jaren; niettemin
omvat zij 365 schilderstukken, waaronder 263 uit Europa. Onder de elf
vertegenwoordigde landen ontbreken Spanje, Tsjechoslowakije en Duitschland niet.
Vele Spaansche doeken komen regelrecht uit door den oorlog geteisterde gebieden,
en de thans over half Europa verspreide Duitsche kunstenaars weten hun werken
in een der zalen bijeen gehangen.
Aan Hofer heeft men ditmaal den eersten prijs en het daaraan verbonden bedrag
van duizend dollar toegekend. Het ontroert onwillekeurig te lezen, dat 'n schildersjury
bestaande uit een Franschman (Othon Friesz), een Engelschman (Sydney Lee) en
twee Amerikanen (John Carroll en Charles Hopkinson), een Duitschen collega op
deze wijze hebben onderscheiden. De omstandigheid mag incidenteel zijn, zij klinkt
met dat al als een stem uit een andere wereld; minder verdeeld, haatdragend en
verontrust dan de onze! Nog overtuigender misschien was dit internationale gebaar
geweest, indien een der thans im Dritten Reich getelden den prijs had behaald;
maar aangezien de nationaal-socialistische gezagsmannen het meerendeel van
hun goede kunstenaars reeds te München in een dubbelen zin ‘gehangen’ hadden
en sedert dien slechts zijn voortgegaan op den weg der fanatische bekrompenheid,
moest uitteraard wel een van de ‘Ontaarden’ voor bekroning in aanmerking komen.
Merkwaardigerwijze zijn alle overige prijzen dit jaar aan (vijf) Franschen en (twee)
Amerikanen gegaan. De bekende Maurice de Vlaminck kreeg den tweeden prijs
voor een zijner virtuoze winterlandschappen, de betrekkelijke jonge Amerikaan
Arnold Blanch den derden voor 'n figuurcompositie, welke ‘People’ tot titel heeft.
Naar een foto te oordeelen bezit het werk van den laatstgenoemde, die niet
vertegenwoordigd was op de recente tentoonstelling van Amerikaansche kunst te
Parijs, hoedanigheden van onmiskenbare beteekenis; ook vindt men er opnieuw
een bevestiging in, dat veel hedendaagsche kunst in de Vereenigde Staten sociaal
georiënteerd is. Melden wij nog in dit overzichtje, dat de resteerende prijswinnaars
Marquet, Utrillo, Rockwell Kent, Edmond Ceria en Roger Chapelain-Midy zijn.
Carl Hofer is een figuur van internationale bekendheid, die door zijn professoraat
te Berlijn veel invloed heeft uitgeoefend; hij wordt wel gerekend tot de groep der
‘Brücke’ kunstenaars, maar stond toch eenigszins apart van dezen en was nooit lid
van de reeds in 1903 te Dresden door Kirchner, Heckel en Schmidt-Rottluff gestichte
vereeniging. In 1878 te Karlsruhe geboren, studeerde Hofer aanvankelijk op de
Akademie daar ter stede onder Hans Thoma, verbleef van 1903 tot 1908 in Rome
en vestigde zich toen in Parijs. Vroege uitingen van zijn hand doen invloed van
Puvis onderkennen, later hebben Cézanne, Derain en Picasso (de Picasso der z.g.
époque bleue) hem bovenal geboeid. Tot op den huidigen dag kan men met goeden
wil trekken van al de genoemden en nog anderen in zijn werk terugvinden, want
Hofer is in zekeren zin een eclecticus.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

350
Maar hij heeft met dat al uit de veelheid der ontleende elementen een persoonlijken,
gemakkelijk herkenbaren stijl opgebouwd, die behoedzamer moet heeten, iets
Franscher en klassieker ook, dan dien zijner gelijktijdige landgenooten.
Oppervlakkig bekeken is deze kunst de eenvoud zelf, naar haar wezen gepeild
tamelijk samengesteld; het Duitsche expressionisme en het Fransche cubisme
werken na en reiken elkander de hand; de vaart van breed getrokken, hoekige lijnen
verstoort ternauwernood de stilte en zoetheid van het sentiment; het besliste en
directe der aangewende middelen camoufleert een innerlijken schroom, en de
formeele strengheid van den bouw verhindert een te-veel aan lyriek.
Hofer is vooral bewonderenswaardig in zijn vulling van het vlak en de figuren op
't hier afgebeelde werk zijn met smaak en kunde gecomponeerd, zonder dat het
inmiddels blijft bij een louter decoratieve werking. Daarvoor toch is de psychische
uitdrukkingskracht te groot. Een suggestie van weemoed, van nadenkende
melancholie, zelfs van verlatenheid enveloppeert de beide nauw aaneengesloten
gestalten, die zich wondbaar weten en zich als tegen een onzichtbare dreiging
te-weer stellen. De titel lijkt goed gekozen. Men voelt inderdaad een wind over de
vlakte waaien, met geheimzinnige vlagen, die weinig goeds voorspellen; men voelt
de onwillekeurige lichte huivering der jonge vrouwen bij zijn aanraking. Zij bedekken
hun naaktheid, drukken zich even tegen elkander aan en vervolgen hun weg. Is het
misschien de veel geprezen, nieuwe frissche wind, die thans over Europa gaat en
straks tot een tornado kan aanzwellen? Een speculatieve gedachte zeer zeker!,
maar een, die Hofers schilderij en zijn heugelijke bekroning te Pittsburgh in een
symbolisch licht zou plaatsen.
J.D.G.

Nelly Bodenheim
Het Hollandsche publiek kan er in het algemeen slechts toe besluiten een schilder
- dit woord in den ruimsten zin genomen - als zoodanig te erkennen en soms te
waardeeren, wanneer hij zich bedient van olieverf. De olieverf is het symbool van
degelijkheid. Wij Hollanders verven er immers met succes onze deuren en kozijnen
mee en verder alles wat verfbaar is. En die olie is vet en met alles wat vet is, voelen
wij ons terdege vertrouwd. Het Hollandsche publiek heeft daarom eenig wantrouwen
tegen kunstenaars, die buiten de olie blijven, en kan onmogelijk ernst onderstellen
bij hen, die ‘alleen maar’ teekenen. Zoo blijft onze heele grafiek - de leege
tentoonstellingen van grafiek bewijzen het - buiten het publiek omgaan en slechts
vreugde geven aan een kleine schare, die met een onbegrijpelijke hardnekkigheid
iets in deze vetlooze kunst meent te zien.
En zoo gaat men dan ook voorbij aan figuren als Cornelis Veth en Nelly
Bodenheim, om eens deze twee te noemen, die het nooit tot populariteit in dit stadion
der kunst zullen brengen. Want de eerste kan immers niet teekenen en de tweede
is zoo iemand van kinderboekjes, welke de kinderen wel leuk vinden en alleen maar
eenige aandacht verdienen omdat de uitgever ze ‘in een zoo aardig en smaakvol
kleed heeft gestoken’.
De kleine schare, die werkelijk beeldende kunst kan ‘zien’ begrijpt het wel, dat
Nelly Bodenheim een kunstenares is met groote gaven, maar ik zou willen, dat ook
anderen dit begrijpen en hoewel het bij velen boter aan de galg gesmeerd zal zijn
(of heeft u liever olieverf?) ik wil nog eens pogen, dit begrip ingang te doen vinden.
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Moeilijk zal men, wanneer men haar werk beziet, thans vrij volledig door de zorgen
der L e i d s c h e K u n s t v e r e e n i g i n g tentoongesteld in de L e i d s c h e
L a k e n h a l , kunnen ontkennen, dat zij een vrouw van geest is, een fijne, tintelende
geest, welke niet slechts spreekt uit vondsten van onderschriften, versjes, maar ook
uit haar teekenen zelf. In dit opzicht is zij verwant aan Cornelis Veth, doch beider
geestigheid is overigens geheel verschillend. Zij zijn allebei uniek, onvervangbaar
en onnavolgbaar. De humor van Veth ontstaat meestal uit het ongerijmde en
onverwachte, uit het als iets natuurlijks voorstellen van iets, dat onnatuurlijk is of uit
het aantoonen van een niet vermoede coïncidentie of logische deductie. Zijn humor
gaat meestal gepaard met spot, ironie of sarcasme en richt zich direct tot of tegen
menschen en menschelijke omstandigheden. Bovendien brengt Veth komische
accenten te weeg door kleine defecten in zijn teekenkunst, welke inplaats van het
komisch beeld te verzwakken, het nog versterken, iets waarvoor ik tevergeefs een
afdoende psychologische verklaring tracht te vinden.
Bij Nelly Bodenheim is dit allemaal anders. Zij spot nauwelijks, hekelt nimmer; zij
richt zich nauwelijks tot of tegen menschen. Slechts langs een omweg - door middel
van dieren en planten - is het menschdom er in te betrekken. Zij teekent goed, zelfs
zwierig en elegant. Zij doet ons even glimlachen, met een lach, die meer om het
hart zweeft dan om den mond.
Het domein van den humor in haar rijpe, latere werk is dit: het suggereeren van
een menschelijken vorm en geest in planten, vruchten, dieren, of zelfs voorwerpen.
Daarmee roept zij eenerzijds - voor de kinderen - het s p r o o k j e op en anderzijds
- voor de ouderen - d e m a g i e , een blijmoedige magie wel-te-verstaan, maar toch
een magie, waarin ons een andere wereld wordt gesuggereerd, waarin planten en
dieren menschelijke vormen aannemen en menschelijke eigenschappen krijgen;
een magie ten slotte, die een ondergrond van onheimelijke gevoelens kan doen
ontstaan. Een voorbeeld geeft haar ‘Vruchtenmandje’, wellicht haar mooiste,
verrukkelijkste en knapste werk. Hierin leven de vruchten een menschelijk bestaan.
De peer zit ziek met een slaapmuts op voor zijn glaasje en het bijschrift (de
ongelooflijk rake versjes zijn van de schilderes Lizzy Ansingh) zegt: ‘Au! riep Peer,
een oud heer, Mijn teen doet zeer; Dat geeft verandering van weer’.
Dit is grappigheid van de beste soort, evenals die vier radijsjes, twee roode en
twee witte, die in hun groene blaadjesrokken als ‘radijs-girls’ dansen voor het voetlicht
en waarbij het versje luidt: ‘Roode Radijs, Witte Radijs, Wie gaat er mee naar Parijs?’
Iets van de magie zit al in de donkerroode bramen, die roodgezwollen menschelijke
gelaten vertoonen en elk een scherp puntmes (de doorn) naast zich hebben: ‘Wij
zijn de wilde Broeders Braam. In het bosch daar scholen we saam’. Hier is iets
onheimelijks in deze magisch opgeroepen boschwezens en men kan dat ook voelen
in de als een vrouw aangekleede prij: ‘ik wil er bij, schreeuwde de onbeschaamde
prij’. Nooit echter ontstaat iets ‘griezeligs’. Kinderen zullen deze boekjes - hoe vele
zijn het er al! - genieten omdat hier een vrouw voor hen teekent, die hen begrijpt en
die weet, hoe hun fantasie zich aan deze teekeningen ontsteekt.
Prachtig is ook haar boekje ‘Waarom en waardoor’ met de door haar voor kinderen
verluchte oude volksverhalen, waarin allerlei dieren en levenlooze voorwerpen als
menschen optreden (Waarom de boomen een naad hebben; Waarom de vlooien
in de stad wonen en de vliegen op het land, e.d.). Hoe natuurlijk lijkt ons dat alles,
maar welke een kunst is er voor noodig om dit zoo natuurlijk te maken!
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Er is nog iets te zeggen: dat Nelly Bodenheim een delicate coloriste is, gelijk haar
litho's voor het ‘Vruchtenmandje’, voor haar series ‘Pomona’ en ‘Ik zie, ik zie wat jij
niet ziet’ overtuigend bewijzen. Met het kleurkrijt weet zij een coloriet te scheppen,
welke menig schilder haar zal benijden.
Geestige vondsten ontdekt men bij haar overal. Zij maakte b.v. een groot A B C,
dat meer door ouderen dan door kinderen zal worden gesavoureerd. Bij de A zien
wij Amor staan op den aardbol, met de woorden ‘Amor, Allerliefst, Aanbiddelijk
Afgodje, Ach, Arme Aarde!’ Bij de H twee (halve) heeren van een Engelsch stel
speelkaarten met de woorden: ‘Halve hartenheeren hebben halve hartevrouwen.’
Humor uitsluitend door de teekening zelve brengt zij ook met haar z.g.
éénlijn-teekeningen, die zij maakt door met één onafgebroken lijn een menschelijke
figuur te trekken.
Ten slotte is er nog haar merkwaardig naaldwerk, waarbij zij op een stramien van
netten menschelijke figuren en portretten teekent met de naald met behulp van
gekleurde zijde of wollen draad. Ook hierin verloochenen zich noch haar kleurgevoel,
noch haar geest.
Ziehier enkele grepen uit haar werk, dat een volkomen eigen plaats inneemt en
dat, om de groote kwaliteiten van teekenkunst en geest de enthousiaste bewondering
van allen verdient.
J. SLAGTER

Muziek
De eisch der oorspronkelijkheid
Het is in de muziek-critiek tegenwoordig een vrij algemeen gebruik geworden, van
een jong componist oorspronkelijkheid te eischen. Wanneer in zijn werk
reminiscenties worden ontdekt aan schrijfwijze of stijl van groote figuren op het
gebied der muzikale compositie, wordt dit niet zelden geconstateerd op een toon,
waarin een min of meer ernstig verwijt ligt opgesloten. Men verlangt van een
componist reeds in zijn eerstuitgevoerde werken het duidelijk merkteeken der
persoonlijkheid, welke dan met oorspronkelijkheid identiek geacht wordt. Doch men
vergeet bij het aanleggen van deze critische norm wel eens al te zeer, dat de
muzikale scheppingsarbeid, vooral in de beginperiode van een componist,
grootendeels een kwestie is van actie en r e a c t i e ; van wisselwerking met de talrijke
stroomingen, waarmede de jonge componist in aanraking is gekomen terwijl - en
dikwijls reeds lang vóórdat - hij tot den scheppingsarbeid overging. Wanneer Mozart
in den brief, waarin hij een zestal strijkkwartetten aan Haydn opdraagt, onbewimpeld
zijn waardeering uitspreekt voor de stimuleerende werking, welke voor hem van de
composities van zijn ouderen vriend is uitgegaan, beschouwt men dit schrijven
dankbaar als een document, dat ten overvloede als tastbaar bewijs kan dienen voor
de verwantschap welke tusschen den stijl van beide meesters aangetoond kan
worden. Trouwens, de muzikale geschiedbeschrijving is dáár het meest boeiend
en waardevol, waar zij zich bezighoudt met het naspeuren van de continuïteit, welke
onderling bestaat in de werkstukken van de groote (en ook minder-groote!)
componisten, die, in een voortdurende spanning tusschen traditie en vernieuwing,
den stilistischen ontwikkelingsgang der muziek bepaald hebben. Doch wanneer
men heden ten dage in het werk van een jong componist passages tegenkomt,
welke appelleeren aan de schrijfwijze van een Debussy, een Ravel, een Strawinsky
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stijlwendingen in de contemporaine mu-
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ziek, beijvert een groot deel der critiek zich om den jongen componist dezen
gevaarlijken toestand naarstig onder oogen te brengen en hem aan te sporen, zoo
spoedig mogelijk zijn eigen weg te volgen.
Het spreekt vanzelf, dat slaafsch en gemakzuchtig epigonisme gelaakt moet
worden. Doch anderszins dient men ook in het oog te houden, dat een componist
alleen dán pas belangrijke stimulansen van buiten kan ontberen, wanneer zijn werk
tot een zekere volgroeidheid is gekomen. Niemand schept uit een vacuum en zelfs
hij, die de gave der oorspronkelijkheid in hooge mate bezit, zal deze in den aanvang
van zijn scheppenden arbeid gewoonlijk slechts tot uiting brengen door het toepassen
van betrekkelijk geringe afwijkingen van het gangbaar idioom. Hij springt, door zijn
zelfstandig voorstellingsvermogen of door zijn experimenteelen aard gedreven, in
een bepaald opzicht uit den band, doch dit uit-den-band-springen veronderstelt (en
stelt zelfs als voorwaarde) een vrij gespannen omslotenheid b i n n e n de grenzen
van de tot nu toe geldende muzikale uitingsmogelijkheden. Ook in het jeugdwerk
van die componisten, van wier muziek een waarlijk renoveerende kracht is uitgegaan,
kan men de stijlverbondenheid met hun voorgangers of tijdgenooten duidelijk
aanwijzen: bij Debussy (Massenet, Gounod), bij Diepenbrock (Wagner, Debussy),
bij Pijper (Mahler, Strauss, Debussy), etc. Het is bovendien opmerkelijk, dat de
meeste vernieuwers eerst omtrent hun dertigsten levensjaar een eigen weg zijn
ingeslagen. Debussy b.v. schreef zijn epoche-makende ‘Prélude à l'après-midi d'un
faune’, op dertigjarigen leeftijd; Schönberg was 32 jaar, toen hij de Kammersymfonie
voor 15 instrumenten schreef, in welk stuk hij voor het eerst nieuwe perspectieven
opende.
Wanneer men zich van deze verschijnselen rekenschap geeft, ziet men in, hoeveel
voorbarigheid ligt opgesloten in den eisch der oorspronkelijkheid, gesteld aan
componisten, die nog aan den aanvang van hun carrière staan. Men heeft als criticus
veeleer den jongen kunstenaar den tijd te gunnen, om het ontwikkelingsproces, dat
zich bij den een sneller voltrekt dan bij den ander, - doch waaraan geen enkel
wezenlijk talent ontkomt - volgens aangeboren aard en tempo door te maken. Bij
het beoordeelen van jeugdwerken geschiedt het opsporen van de affiniteiten niet
zelden ten koste van den aandacht voor de wezenlijke muzikale waarde, welke
waarlijk niet afhankelijk is van de dosis ‘modernismen’, welke in het werk aanwezig
wordt bevonden. Het is in dit verband ook nuttig te bedenken, dat juist in de groote
bloeiperioden der muzikale compositie de bezorgdheid onder de toondichters, om
vooral ‘oorspronkelijk’ te zijn, en zich door opvallende kenmerken van de muzikale
physionomie van hun tijdgenooten te onderscheiden, het geringst is. Men denke
aan de Parodie-missen uit het tijdperk van de Nederlandsche Scholen, waarin de
componisten groote brokstukken uit het oeuvre van hun vakgenooten overnamen
(Philippus de Monte, Orlando di Lasso, Karel Luython gebruikten in enkele hunner
missen bekende composities, resp. van Josquin de Prez, Clemens von Papa, de
Monte), - zonder angst, dat hierdoor hun individualiteit zou worden uitgewischt.
Naast deze superieure uitwisseling van muzikale ideeën, welke aanleiding gaf tot
een homogeenen stijl, waarin toch plaats bleef voor iedere persoonlijke schakeering,
doet het poover en benepen aan, wanneer men in de muziekverslagen van thans
vermaningen leest, wanneer de jonge componist A. nog kennelijk onder invloed van
den ouderen componist B. blijkt te staan (terwijl - wonderlijke contradictie! - elders
B. geprezen wordt om de belangrijke invloedsfeer, welke hij krachtens zijn
persoonlijkheid rond zijn werk heeft weten te wekken....).
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Zijn de ‘invloeden’ juist niet de onontbeerlijke inductie-stroomen, die het krachtveld
der muziek geladen houden? Wat nut schuilt er voor een jong talent in, voortijdig
de windstilte eener geforceerde originaliteit te zoeken, terwijl hij, door zijn fantazie
met onbezorgde spontanëiteit in te schakelen op de stroomingen, welke hij door
zich heen voelt gaan, het realiseeringsvermogen van zijn klankvoorstellingen gestadig
op kan voeren? Ik breek hier niet de lans voor eenig opzettelijk conservatisme, maar
wel meen ik op te mogen komen tegen de voortdurend toenemende critische tendenz,
om van een componist oorspronkelijkheid te eischen in een stadium van natuurlijken
groei, waarin hij voor zichzelf nog zoo menige ontdekking kan doen binnen het
domein, dat hem door zijn groote voorgangers - die tevens zijn groote bewonderingen
behooren te zijn - is opengesteld. Toen Diepenbrock zijn vriend Charles Smulders
schreef over de affiniteit, welke hij in zijn piano-concert ontdekte met Grieg, César
Franck en Wagner, antwoordde Smulders: ‘Niet moeilijk ware 't mij geweest,
Anklänge aan Tristan enz. te doen verdwijnen. Ik vond 't niet eerlijk. Ik ben jong, en
nog meen ik te mogen zeggen - in klanken - wat me op 't hart ligt, zonder angstvallig
te onderzoeken of iemand ook reeds iets analoogs gezegd heeft.’ Het kost moed,
een dergelijk standpunt in te nemen! Wellicht méér moed, dan men aantreft bij die
jonge componisten, die, uit angst om vooral niet een afhankelijken, epigonistischen
indruk te maken, hun kracht zoeken in extremiteiten en zich opschroeven tot muzikale
uitdrukkingswijzen, welke zij innerlijk niet beheerschen, - nog niet kúnnen
beheerschen, omdat zij de onontkoombare - en geen enkel talent ooit schadende
- ‘invloeden’ niet grondig hebben verwerkt. Vooral nu onze Nederlandsche
compositie-kunst eindelijk een nieuw tijdperk van bloei blijkt in te gaan, lijkt de
waarschuwing op haar plaats, om den eisch der oorspronkelijkheid niet noodeloos
op te schroeven. De critiek richte haar waakzaamheid veeleer op het zuiver-muzikaal
gehalte, dat in de nieuwe werken tot uiting komt. Door voorbarige eischen te stellen
en te weinig zin te toonen voor de geleidelijke ontplooiïng van een talent, worden
slechts valsche pretenties in de hand gewerkt, welke het ontwikkelingsproces
stagneeren. Die gelooven, haasten niet.
WOUTER PAAP

Boekbespreking
Letterkunde
H. Marsman, Verzameld werk (3 dln.). Querido's Uitgevers-Maatschappij
en De Gemeenschap, Amsterdam-Bilthoven.
‘De verzamelde werken’ van een nauwelijks veertigjarig auteur.... en niemand in dit
ernstig land heeft ook maar geglimlacht. Het geval lijkt in de verte op dat van Yvette
Guilbert, die enkele jaren geleden aan een officiëel diner opstond en Yvette Guilbert
voordroeg voor het Legioen van eer. Maar Yvette was ook toen al.... Yvette.
Er zijn meer kanten aan het geval. De houding, door een kleine groep
Nederlandsche schrijvers van na-den-oorlog aangenomen tegenover de nog niet
aftandsche schrijvers van vóór-den-oorlog - om ons aan deze grensbepaling nu
maar te houden - was er een van algeheele negatie. Die oudere auteurs dienden
hen hoogstens tot levend bewijs van hoe het huns inziens niet-moest, tot stootblok,
een enkele tot springbok. Onderling niet altijd even eensgezind, waren zij het op dit
punt volstrekt ééns, en waar men ten tijde van het individualisme elk in zijn ivoren
toren zat, daar betrokken deze jongere

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

355
schrijvers gezamenlijk een ivoren flatwoning en maakten daar hun vesting van, met
schietgaten voor de projectielen. Tot den aanval ging men liever niet over, want
daarvoor had men de moeite moeten nemen het werk dier verguisden ook te lezen;
het bleef bij schimpscheuten.
Niemand schoot terug. Met opmerkelijke gelatenheid hebben de oudere auteurs
zich dit alles laten welgevallen, zij werkten rustig voort op de wijze zooals zij het nu
eenmaal deden - wie kan het ten slotte anders dan hij het doet! - welbewust van de
groote revolutie die zich in de letteren heette te voltrekken, maar daarin hunnerzijds,
wellicht van den weeromstuit, ook al niet het noodige belang stellend. Het proza der
nieuwe schrijvers liet zich in het algemeen lastig lezen, men kon menige zinsnede
op zichzelf waardeeren, doch de eene zin hing niet samen met den anderen,
verweefde er zich niet mee, er ontstond geen atmosfeer, waarin gedachten en
beelden duidelijk werden; dit moderne proza ‘pakte’ niet. Zoodat men zich ook in
het kamp der ouderen niet veel moeite getroostte om ‘bij’ te blijven; de schatkamers
van een wereldlitteratuur stonden ter beschikking ook voor hen.
Een van de betreurenswaardige gevolgen dezer wederzijds afzijdige houding is
geweest, dat de schrijvers van omstreeks '20 - den roem onder elkander verdeelend
- te weinig bekend zijn geworden buiten dien eigen uitteraard kleinen kring, en dat
er onder het vele werk dat zij in elk geval met ijver hebben toegevoegd aan de
Nederlandsche litteratuur, een en ander in het duister is gebleven, dat ongetwijfeld
een ruimere bekendheid waard zou zijn. Ook in het belang dezer schrijvers zelf, die
met wat wisselwerking van-buiten meer gebaat zouden zijn geweest dan met de
allengs geijkte lof en blaam hunner kameraden. En in dit verband heeft Marsman
er dan goed aan gedaan door een ietwat opzienbarende daad een nieuw licht te
doen vallen op zichzelf en zijn tijdgenooten; het licht waarvoor men in den regel
minstens moet jubileeren of sterven om het deelachtig te worden. Wij kunnen, in
het voordeel van alle nu langzamerhand wat verloopen en minder bot tegenover
elkaar staande ‘partijen’, er niet anders dan den oprechten wensch bij uitspreken
dat dit ‘Verzameld werk’, dat een groep vertegenwoordigt en houding heeft, dank
zij deze uitgave door velen zal worden gelezen in wier handen het tot dusver niet,
of slechts ten deele gevallen was.
Drie deelen, drie aanknoopingspunten met de, ik geloof wel algemeen erkend,
dichterlijkste figuur der na-den-oorlogsche generatie. De drie deelen mogen betiteld
zijn: I Poëzie, II Proza, III Critisch proza, het is al om het even van-den-dichter, en
al brengt dit volstrekte de fouten zijner deugden mee, het is onweersprekelijk toch
dit, wat Marsman al vroeg tot vóórman maakte onder zijn kameraden (op dezelfde
gronden als Kloos dit was onder de zijne) en dat hem ook onder de minder ingewijden
een stille genegenheid deed verwerven en handhaafde op zijn uitzonderlijke plaats,
toen het litterair intellectualisme schrijvers en lezers meer en meer van elkaar
vervreemdde. Die gevoelens gingen uit boven den dichter als zoodanig, zij golden
den geheelen poëtischen, in zijn litteraire driften opgaanden mensch, die ons op
zijn gelukkigste momenten met iets van hooge schoonheid boeide, en op zijn
onbeholpenste oogenblikken altijd nog verteederde.
P o ë z i e . Onder Marsmans ‘Gedichten’, voor een groot deel onder aanwijsbare
Duitsche invloeden ontstaan, overtuigen de jeugdverzen misschien het sterkst van
dien uitzonderlijken aanleg. Het toenmalige ‘expressionisme’, alhoewel het in
Duitschland
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veelal werd bedreven door ietwat nuchtere, bij spreekkoren opgevoede
wereldhervormers en mede dientengevolge een vroegen dood stierf, vraagt, wil het
tot bloei komen, juist het tegenovergestelde: een voor klank, kleur en rhythme
hypergevoelige natuur, een geboren lyricus, die zich vermag in te toornen totdat hij
aan één enkel woord, als een sneeuwdruppel die van den tak smelt, genoeg heeft
om het voltooid beeld op te roepen; voor zich en anderen. Na dit ideaal in zijn
volstrekten vorm te hebben losgelaten, nadat zijn talent zich verdiept had en soepeler
zich ontplooide, bleef het expressionisme voor de latere gedichten nochtans van
fundamenteele beteekenis, mij dunkt tenminste dat de sobere kracht zijner schoonste
verzen steunt op de uitgelezen kleuren van dit palet.
Een ‘Boekenbespreking’ als deze biedt geen ruimte voor veel citaat en commentaar
buiten de perken van het samengevat oordeel, meer bevoegden dan ik op het gebied
der poëzie hebben bij de verschijning van diverse bundels Marsman als dichter
rechtgedaan. Persoonlijk mag ik alleen nog zeggen, dat mij de jongere gedichten
(groep IV bijv. met o.a. dat sublieme: ‘De gescheidenen’) liever zijn dan de meeste
van lateren datum, al vinden we ook in die laatste groepen van ouds beminde verzen
(‘Memento Mori’ o.a. en het machtig bewogen: ‘Trek de woestijn in....’) terug, en al
kunnen wij er altijd nog weer nieuwe in ontdekken; want dit werk heeft in het
algemeen meer gewonnen dan verloren door den tijd, wat almede de superioriteit
ervan bewijst.
C r i t i s c h p r o z a . Van poëzie doordrenkt zijn ook Marsmans critieken en hier
voelen wij daar zoowel de voordeelen als de nadeelen van. Want zijn critiek treft
nergens direct, zij zweeft om het onderwerp heen in een niet altijd boeienden dialoog
van den criticus met zichzelf, het blijft doorgaans een benaderen van algemeene
waarheden en omranken van gemeenplaatsen met woorden en beelden. Jac. van
Looij schreef in zijn handschrift soms acht bijvoegelijke naamwoorden boven elkaar,
waarvan hij er ten slotte één - het beste - liet drukken. Marsman behoudt ze alle
acht. En het zijn meestal open deuren, die deze criticus met zooveel zwier en
heftigheid intrapt.
Het is het goed recht van den kunstenaar de kunst te verdedigen, het is zijn naaste
plicht, maar hij kan het op een andere manier doen, meer als een overwonnen
standpunt. Wij weten nu eenmaal dat tegenover het l'art pour l'art van den geboren
kunstenaar, een wereld van ‘andersdenkenden’ staat, die dit devies te goeder trouw
in discrediet hebben gebracht en die niet buiten hun grenzen kunnen treden zonder
humanitaire tendenzen. En wij weten ook, dat geen werkelijk kunstenaar in deze
één letter transigeeren kan zoodra de hoogste rechten van de kunst zelve erbij
worden aangetast, hetgeen bijna altijd het geval is. Maar in essays van dit gehalte
mogen deze dingen als sous-entendus worden beschouwd, zonder den omhaal van
zooveel belijdende woorden. En zoo is het ook met Marsmans theoriën over ‘de
critiek’, waarbij hij het subjectief standpunt verdedigt en zich tot zulke uitersten
opzweept, dat zelfs wie zijn standpunt deelt er bijna van in de oppositie zou geraken.
Het gaat immers niet om subjectief òf objectief, au fond is alle critiek onvermijdelijk
subjectief, maar dan dient er minstens nog evenveel objectieviteit bij te komen, wil
de criticus zijn stof beheerschen en niet, omgekeerd, door haar beheerscht worden.
Dit alles is een zaak van geven en nemen en maathouden, en niet iets om ons
telkens à outrance over op te winden. Voor wie het doorgaans met dezen criticus
ééns is, zegt hij betrekkelijk weinig verrassends, noch in zijn critieken, noch in de
karakteristieken, welke zich voornamelijk bepalen, beperken tot den naasten kring
van min of meer verwante litteratoren, en
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waarvoor hij dus maar enkele registers van het groote critische orgel behoefde uit
te trekken om het melodieus, zij het met wat veel ‘pedaal’, te bespelen. Het zou
voor Marsman als criticus gunstig zijn wanneer hij eens in den stroom van een groot
krantenbedrijf werd getrokken, waar zijn geest werd gedwongen tot de ruimste
expansie.
P r o z a . En ten slotte de romanschrijver en prozaïst. Ook hier, in de gebundelde
schetsen en fragmenten, vinden we overwegend den invloed van Duitsche en
Oostenrijksche litteratuur; ‘Angèle Degroux’ alleen sluit zich aan bij de Fransche.
In ons geheugen bleven tal van Duitsche novellen, gebouwd op ongeveer gelijke
themata en gegoten in ongeveer dezelfde vormen (den ik-vorm veelal), die dezelfde
spanningen verwekken als Marsmans ‘A - M.B’, ‘De bezoeker’, ‘Teresa Immaculata’.
Ze zijn in een gereserveerd, insinueerend proza geschreven en ze lijden bijna alle
aan hetzelfde euvel: de spanningen, scherp gesteld en ietwat kunstmatig opgedreven,
loopen tegen het einde uit in een te lang bewaarde, zwakke pointe. Een parachute,
die niet opengaat. De meesters in het genre - de geheele nabloei van Fontane heeft
het met succès beoefend - zijn nog altijd Schnitzler, de beide Zweigs, Ricarda Huch,
Thomas Mann, tot op zekere hoogte Leonard Frank, Felix Salten, enz. Marsman
handhaaft zich daartusschen, hij behoort niet tot de besten, maar ook niet tot de
minsten. In het ‘Zelfportret van J.F.’ - door te groote brokken zelf-analyse bezwaard
en oogenschijnlijk te weinig gecamoufleerd, scheert hij als het ware langs de
dramatische hoogtepunten heen, om af te glijden in bespiegeling en verzinsel.
Aannemelijk, boeiend is in dit verhaal het indirecte: het stille, sombere drama van
de ouders, en de sensationeele ontknooping, ofschoon te weinig voorbereid, treft
doel, omdat zij bevrijdend werkt; onder de schrijnendste gewaarwordingen. Zóó
reageert de man en vader op de ontrouw zijner vrouw, hem door zijn gewaande
dochter rauw geopenbaard: ‘hij ervoer het - en misschien niet geheel zonder triomf
- als een verontschuldiging voor zijn eigen tekorten, dat deze, vrijwel volmaakt
geachte vrouw, had kunnen doen wat zij deed. De langzaam tot zekerheid groeiende
vermoedens, dat dit zijn diepste reactie was, openbaarden mij (den zoon) voor het
eerst in volle sterkte het egoïsme en de laagheid der menschen.’
Het is jammer dat hier, waar het verhaal had kunnen sluiten, dan nog volgt - als
om maar dadelijk de proef op de som te leveren dat Annie slechts de halfzuster van
den jongen J.F. is - die plotselinge sensueele kuspartij, almede een hulde aan een
bepaald soort van internationale litteratuur, waarin dergelijke verhoudingen tusschen
broer en zuster een tijdlang mode waren. En ook de romantiek van het auto-ongeluk
dat de beide ouders aan alle aardsche gerechtigheid en ongerechtigheid onttrekt,
is een te goedkoop slot aan een verhaal, dat meer wil zijn dan een analytisch essay.
Het grootste gedeelte van den Proza-bundel wordt ingenomen door een bekorten
herdruk van den roman ‘Angèle Degroux’, waarvoor ik altijd een zwak heb gehad;
in weerwil van de groote gebreken, o.a. ook hier weer een slot dat het werk dreigt
te bederven, dit voor velen misschien al doet. Maar het innerlijk drama tusschen
man en vrouw - niet tusschen één man en één vrouw, maar tusschen het diepste
wezen van den man en het diepste wat in de vrouw leeft - heeft Marsman op zoo
superieure wijze tot uiting gebracht en verantwoord, dat ik het ook voor de tweede
maal met groot respect gelezen heb. De liefde op dit plan, waar ze broos wordt als
glas, waar een ademtocht haar kan doen breken, waar twee voorname menschen
elkander niet kunnen benaderen, en nadat zij van elkaar wederzijds te vergeefs de
verlossende daad hebben
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afgewacht, liever het hoogste derven dan het goddelijk besef te krenken met wat-ook
beneden den absoluten eisch - een schrijver zou het zichzelf al niet moeilijker kunnen
maken, en er zullen er weinigen zijn die Marsman overtreffen in geestelijke kuischheid
en noblesse van het hart. Dat ‘Rutgers’ in dit verhaal niet meer is geworden dan de
raisonneur, dat de schim van ‘Henriëtte’ onvoldoende ‘leeft’, dat Angèle sterft als la
dame aux camélias, en dit zoo kennelijk ‘en scène’ gezet slot geheel overbodig is,
omdat we immers geen oogenblik twijfelen aan het eeuwig element in de liefde
dezer vrouw, het kan geen afbreuk doen aan onze bewondering voor die zoo
geïnspireerd beschreven mystieke confrontatie, met eenerzijds de mannelijke figuur
van Charles de Blécourt, anderzijds de pure vrouwegestalte van Angèle Degroux.
Of Marsman wat men noemt ‘een romanschrijver’ is, laat zich aan dezen éénen,
onvoldragen roman niet voorspellen, maar zonder bedenken geven wij dit fragment
een eereplaats tusschen Couperus en Marcellus Emants, tusschen Jacques
Chardonne en.... Paul Bourget.
TOP NAEFF

Anthonie Donker, Onvoltooide Symphonie, Van Loghum Slaterus'
Uitgevers Mij. N.V., Arnhem, MCMXXXVIII.
Tot deze belijdenis moesten de donkere ondertonen, die van het begin af altijd door
getrild hebben in Donker's poëzie, aanzwellen. Jaren geleden, naar aanleiding van
den bundel ‘Grenzen’, meende Chr. de Graaff in een bespreking in De Vrije Bladen
Donker al te moeten rangschikken onder de dichters van de wanhoop. - Het was
onontkoombaar, dit antwoord van het leven op Donker's wezensgesteldheid; het
antwoord, dat, mysterieus, komt op zijn tijd en op zijn wijze ons in zijn greep klemt.
De wonderbaarlijke wisselwerking tusschen object en subject, het niet-ik en het ik.
Bij kunstenaars ontlaadt deze spanning zich in hun werk, in dit geval in verzen, een
cyclus, een document humain, waarmede Donker een uitzondering geleverd heeft
ter bevestiging van den regel, dien hij zelf eens formuleerde, nl. dat bekentenispoëzie
als poëzie doorgaans zwak is. Het heeft o.i. weinig zin hier detailcritiek te plegen
op deze in hun argeloosheid aangrijpende verzen; er zijn door diverse beoordeelaars
al op- en aanmerkingen gemaakt naar aanleiding van dezen bundel, doch Donker
zal dit vermoedelijk wel langs zich heen laten gaan. Hij heeft dit moeten schrijven,
zóó en niet anders.
Wellicht het wonderlijkste is, dat zelfs in deze verzen op enkele plaatsen weer
iets doorbreekt, zij het zeer gedempt, van de jubelende blijheid, die in vroeger werk
naast het droefgeestige en neerslachtige kon opflitsen. B.v. de terzinen der sonnetten
op pag. 7 en 26:
Nu leef ik in mijzelve afgezonderd
En vogelvrij, en ben nog haast verwonderd,
- Er is geritsel achter mij in 't hout Dat ik, zoo afgemat, het spoor gansch bijster,
Die niets meer denk dan dat ik van haar houd,
Aandachtig plots kan kijken naar een lijster.
En toch, al ben ik nergens bij betrokken,
Al heb ik elk verlangen afgedaan,
Een zwervling met de noorderzon vertrokken,
Het is of in den nacht ergens vandaan
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Een vroege vogel zacht begint te lokken
En in den morgen een nieuw lied te slaan.

Terwille van den cyclischen vorm waarschijnlijk figureeren aan het begin en aan het
slot van het boekje overpeinzingen over de liefde, met de aanvangsregels
‘Onzekerste ter wereld aller dingen’ en ‘Liefde is een vijandschap door lust verdoofd’.
Psychisch zou wellicht het sonnet op pag. 26 ‘Ik speel het spel, ik heb niets te
verliezen’, waarvan wij de terzinen hierboven reeds citeerden, als slotvers meer
verantwoord zijn? De toekomst zal het moeten leeren.
Onwillekeurig komt men er toe dergelijke verzen te vergelijken met b.v. het sonnet
De Hinderlaag (‘Liefde is maar een vanwaar gekomen vlaag’) uit den laatsten bundel
van dien anderen ontgoochelden dichter, J.C. Bloem en daarbij valt dan direct op
de bij Bloem veel grootere gelatenheid, de volstrekte hopeloosheid. Behalve uit het
belangrijke leeftijdsverschil lijkt ons dit vooral te verklaren uit een verschil in
geaardheid, welke bij Donker meer neigt tot blijmoedigheid en een, bij alle geestelijke
weerbaarheid, argeloos vertrouwen. Donker worstelt, gekwetst als hij is, om zijn
geestelijk evenwicht te herstellen, omdat hij, mèt dat evenwicht, tegelijkertijd de
verrukking terug zal vinden, waarvan hij zelf eens zeide:
Dit is geluk, dit vuurvaste beseffen:
Al het andere dat achter mij ligt,
Het woest stormende kwam tot evenwicht,
Het kan zich niet meer tegen mij verheffen.

Intusschen treft ons ook in dezen bundel weer het volkomen sympathieke van zijn
persoonlijkheid, ‘höchstes Gut der Erdenkinder’....
JOHAN DE MOLENAAR

P.H. van Moerkerken, De Bloedroode Planeet. N.V. Em. Querido's
Uitgevers-Mij, Amsterdam, 1938.
De auteur Van Moerkerken heeft enkele prachtige prozawerken op zijn naam staan
(o.a. de historische romancyclus ‘De gedachte der tijden’). Hij beschikt over een
persoonlijken, geserreerden stijl (op enkele pagina's, desnoods op één enkele, kan
hij zeer veel laten gebeuren!), een uitzonderlijk mooien verhaaltrant en de lectuur
van zijn romans, die bij voorkeur het verleden op een onovertroffen en onvergetelijke
wijze evoceeren, is, ook voor litteraire fijnproevers, een boeiend genot. Dit is, helaas,
niet het geval bij dit nieuwe werk, waarmede Van Moerkerken o.i. minder gelukkig
geweest is. In weerwil van den gebonden vorm, welken hij hier hanteert, krijgen de
gebeurtenissen en visioenen, welke hij oproept, geen duidelijke en dwingende
gestalte.
Voor elken dichter zou de opgave, welke Van Moerkerken zich hier gesteld heeft,
een zeer zware geweest zijn en hoeveel te meer voor dezen schrijver, die een
diepzinnige en dichterlijke figuur is, doch daarom nog geen geboren dichter.
Hij verhaalt ons hier hoe de vergrijsde toovenaar Merlijn zijn laatste visioen, dat
der bloedroode planeet, beschrijft aan de uit edel Gallisch geslacht geborene Viviane,
die hem tot zich roept in de legendarische eenzaamheden van het woud van
Broceliande. Het werk bestaat uit 12 hoofdstukken, elk onderverdeeld in een aantal
7-regelige strofen, waarvan alleen de laatste twee regels rijmen. Geheel voor de
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IV (‘Waarin Merlijn zijn visioen begint te verhalen’):
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In herfstlijke avondscheemring stonden zij
op de'ouden toren, schouwend over 't woud
dat donker golfde tot den horizon,
en zagen in 't vervagend westen, groot
en stil, twee eerste sterren: de ene, dicht
op de'einder, straalde in parel-blanken gloed;
maar de andre, somber, leek een druppel bloed.

en het begin van hoofdstuk XI (‘De demonen overwinnen en stijgen op van de
bloedrode planeet’):
Toen klonken de stemmen der enkle wijzen
waarschuwend over heel die wereld heen:
‘Keer tot de zuivre melodie der schepping,
bomen en wind en zee en vogels weer!
Sloop de fabrieken en machines! Laat
u niet misleiden door demonen-vinding:
haar levenskracht is een kracht van ontbinding.’

Het geheel maakt een, wat men noemt, verzorgden indruk, gaaf en beheerscht,
doch hoewel Van Moerkerken's smaak en eruditie ons voor al te groote teleurstelling
behoeden, naar hoogtepunten worden wij evenmin meegesleept. Zonder te
verlangen, dat de woorden ‘zich loszingen van hun beteekenissen’ (waarom het v.
M. in dit epos ook wel niet te doen zal zijn geweest!) blijft het geheel, ook als werkstuk
in de taal, onbevredigend, ietwat stijf en niet overtuigend. Om het eens in een
muzikantenterm te zeggen: het klìnkt niet bijster. Er blijft te weinig van in het gehoor
hangen.
Zijn wij met dit oordeel onbillijk? Wellicht zouden wij het iets anders geformuleerd
hebben als daar niet waren Van Moerkerken's andere werken (‘De Bevrijders’, klein
meesterwerk!), waarnaar wij na de lezing van deze legende met te meer gretigheid
teruggrijpen.
JOHAN DE MOLENAAR

Wilhelmina Smit-van de Wall, Droomen. Uitg. C.A.J. van Dishoeck,
Bussum 1937.
Dit boekje, evenals het hier onlangs besproken bundeltje ‘Het bezwaarde hart’ van
den heer Escher, uitgegeven door de firma Van Dishoeck (er was een tijd, dat deze
firma kieskeuriger was met haar uitgaven) is in zijn argeloosheid tenminste niet zoo
irriteerend als het hierboven bedoelde. Het bestaat uit simpelberijmde uitingen van
een gevoelig hart, over Het Leven, Liefde, God, Schemering, Afscheid, Vertrouwen,
Klacht, enz., allemaal onderwerpen waarover te droomen en te dichten valt. Dit is
hier echter geschied zóó conventioneel, met zóó'n minimum aan werkelijk poëtisch
vermogen, dat wij het boekje evengoed zouden kunnen missen. Ik citeer, ten bewijze,
den aanvang van het versje ‘Klacht’:
Al bloeit de Lente duizendvoud
en schept de schoonste lustprieelen
mijn hart is eenzaam - moe en oud
en kan niet in die vreugde deelen.
JOHAN DE MOLENAAR
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SIMONE MARTINI - DE ENGEL UIT DE VERKONDIGING(1333) - UFFIZI - FLORENCE - EEN MELODIEUS
EN LUISTERRIJK VOORBEELD VAN RIJPE MIDDELEEUWSCHE NIET OP STOFFELIJK EN UITBEELDING
GERICHTE KUNST
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Wetenschap en kunst
*)
Korte studie voor een ware geschiedenis van de kunst
Door Joseph Csaky
.... dat zij die zich aan de praktijk zonder de wetenschap overgeven gelijk
de stuurlui zijn, dewelke zee kiezen zonder roer en zonder kompas....
(LEONARDO DA VINCI ‘Verhandeling over Schilderkunst’ Hoofdstuk XXIII)
IN het Paleis der Ontdekkingen van de Tentoonstelling 1937, in een der drie aan
den invloed van de wetenschappen op de beeldende kunsten gewijde zalen, prijkte
deze geduchte uitspraak van den grooten Leonardo zelfbewust op een witten met
meetwerktuigen versierden obelisk. Rondom toonde een reeks van photo's en van
kunstwerken, van verklarende opschriften voorzien, wat sinds de Renaissance tot
op onzen tijd de kunst aan de wetenschappen te danken heeft.
Betrekkelijk gering in aantal zijn zij, die deze zalen met aandacht hebben
bezichtigd. Onder hen die ze hebben bezocht waren er die al bij voorbaat overtuigd
waren, en die deze betooging als overbodig of als een banaliteit beschouwden.
Tegenover de weifelaars, de schroomvalligen en de vermetele sceptici stond in al
haar dreiging de dictatoriale uitspraak van Leonardo da Vinci, die onder het gewicht
en het geweldig gezag van haar auteur elke bevlieging van twijfel in de kiem
smoorde.
Men speurde dan ook niet het minste verzet: alles ademde onderwerping aan de
machtige stem.
Laten wij niettemin de stoute schoenen aantrekken, zonder dat wij Engelen zijn,
openlijk tegen God opstaan, laten wij hem rekenschap vragen van die Wet, die hij
ons onder uitsluiting van iedere tegenspraak wil opleggen en voor welke wij ons
nederig, geloovig, ja, in aanbidding ter aarde moeten werpen.
Laten wij dus de Wet onderzoeken.
Hetgeen ons alreeds dadelijk treft is de totale afwezigheid van die heidensche
Kunst, die den doop van de Wetenschap niet heeft verkregen. Geen enkel
archaïstisch of primitief werk van de hand van ‘stuurlui’ zonder roer of kompas. Uit
vrees dat het met het trotsche woord in tegenspraak komt? De confrontatie zal
daarom in het verloop van deze studie plaats vinden.

*)

Wellicht ten overvloede merkt de redactie op, dat deze studie geenszins een kunsthistorische
waardeering weergeeft, maar een strijdschrift en standpuntbepaling is van een levend
kunstenaar (beeldhouwer te Parijs), van wiens hand reeds in Elsevier's Maandschrift een
studie over Griekenland en over de eenheid der kunsten zijn verschenen.
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De eerste taak is die wetenschappen te onderkennen die door haar invloed de kunst
van de dwalingen haars weegs naar hoogere bestemmingen op den Weg der
Volmaaktheid hebben teruggevoerd. Want er kan geen twijfel bestaan: het kompas
en het roer konden de kunst slechts tot grooter volmaking brengen. Reeds de
onderstelling, dat de kunst vóór de tusschenkomst der Wetenschap gelijk kon zijn
aan de onder wetenschappelijk merk gewrochte Kunst, ja, die zelfs kon overtreffen,
zou deze tusschenkomst niet alleen als overbodig maar zelfs als schadelijk
kenmerken.
Laten wij dus wetenschappelijk blijven en deze wetenschappen nader beschouwen.
Perspectief, Anatomie, Dynamisme en Statisme, Optica, Sociologie: de eerste
twee zijn verreweg de meest belangrijke.
Ten tijde van de eerste Italiaansche Renaissance werd de studie van de wetten
der Perspectief tot een van de groote zorgen der kunstenaars. In de 16e eeuw kwam
de studie van de Anatomie hierbij. Bovendien heeft Leonardo da Vinci alle
wetenschappen van zijn tijd bestudeerd, en later hebben veel kunstenaars tot de
wetenschap hun toevlucht genomen.
Welke waren de redenen, die de kunstenaars van de Renaissance ertoe hebben
gebracht zich tot de zoogenaamde exacte wetenschappen te wenden, na vele
duizenden jaren van scheppenden arbeid, van Kunst, zònder hulp van deze
wetenschappen?
De Perspectief heeft van alle wetenschappen den kunstenaars van de
Renaissance den meesten last bezorgd. Hare wetten zijn voor goed door Leonardo
vastgesteld. Zij biedt de mogelijkheid ‘de voorwerpen uit te beelden met inachtneming
van de verschillen, die de verwijdering en de stand erin aanbrengen’. ‘Het beeld dat
verschillende vanuit de verte geziene voorwerpen toonen ten opzichte van het punt,
van waar men ze aanschouwt’.
De tweede groote zorg van dienzelfden tijd was de Anatomie: ‘de studie van den
bouw der organische wezens aan de hand van de ontleding en daarnaast de studie
van de verhoudingen’.
Perspectief en Anatomie hadden in de Kunst slechts één doel: aan het werk een
natuurlijker aanzien te geven en zoodoende bij den toeschouwer den indruk te
wekken, dat hij niet voor een kunstwerk maar voor de uit te beelden voorwerpen
zelf stond. Deze neiging, het oog te misleiden, is het kenmerk van de kunst der
Renaissance geweest. Men ging zóó te werk, dat men eerst zoo fraai mogelijke
voorwerpen uitzocht, den bouw ervan tot in de kleinste bijzonderheden bestudeerde
en ze daarna in de kunstmatige door de Perspectief geschapen ruimte plaatste, van
den voorgrond tot aan den horizon trapsgewijs opgesteld volgens de wet van deze
zelfde perspectief.
Dit is de S t o f f e l i j k e O r d e .
Daar de perspectief de schilderij van een ruimte had voorzien, moest deze groote
leegte tot iederen prijs worden opgevuld. Vandaar een aanzienlijke
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uitbreiding van het aantal der in de schilderij te plaatsen voorwerpen of van middelen,
die moesten dienen om de ruimte op den achtergrond te maskeeren.
Hoe deden nu de kunstenaars van vóór de Renaissance, die op het punt van
perspectief als onwetenden golden? Waren zij wel zoo onwetend? Ten opzichte
van de wetten, zeker, maar niet wat betreft de zaak. Zij wisten best, dat een ver
weg geplaatst voorwerp klein lijkt. Hadden zij het noodig er meer van te weten?
Evenmin als om te weten in welke verhouding een in water gedompeld lichaam aan
gewicht verliest. De indruk van ruimte, dien men in de Natuur ondergaat,
interesseerde hen niet. Hun belangstelling gold wat beters: de scherp afgebakende
ruimte van de schilderij of van het bas-relief, waarop zij een gegeven thema op de
meest sprekende, de meest klare en de meest ontroerende wijze tot uitdrukking
hadden te brengen.
Om dit thema uit te beelden deden zij hun keus uit een tot het strikt noodzakelijke
beperkt aantal voorwerpen, waarbij onverbiddelijk alles werd weggelaten wat niet
volstrekt onmisbaar was voor de duidelijke en volledige uitbeelding van het werk.
De voorwerpen zijn in het werk volgens hun g e e s t e l i j k e o r d e geplaatst.
Gewoonlijk op hetzelfde plan, waarbij het voornaamste voorwerp, goed
waarneembaar, de eereplaats inneemt, terwijl de andere voorwerpen zoodanig zijn
geplaatst, dat de aandacht rechtstreeks en onverdeeld gericht wordt op de geestelijke
handeling van het werk en, binnen het kader van deze handeling, naar de mate van
hun geestelijke belangrijkheid. Het werk won aldus aanmerkelijk aan suggestieve
kracht.
Wilden zij tot uitdrukking brengen, dat een voorwerp groot was ten opzichte van
een ander, kleiner voorwerp? Zij hebben het eerste groot en het andere klein
geschilderd. Hoe dan ook, deze voorwerpen moesten zich in de vlakke ruimte van
het werk bevinden: dit is de plastisch juiste verhouding. Een Japansch dichter zong
vóór het werk van een schilder van zijn land, dat een huis op den voorgrond groot
is en dat de berg in de verte niet tot aan het dak reikte. Wetenschappelijke logica,
de logica van de perspectief. Maar nu heeft de schilder een groot en berg
geschilderd, die bijna de geheele oppervlakte van het doek inneemt en ervóór, in
het dal, een klein huis. Plastische logica.
In de werken, die volgens de wetten van de perspectief zijn geconcipieerd, dringt
zich het gebruik van den voorgrond op, indien men de voorwerpen, welker schildering
onmisbaar is, wil doen uitkomen. Verder, op den achtergrond, een overbodig en
hinderlijk decor, dat aan het werk een tooneelmatig aanzien met hoogst ongunstig
effect verleent. Vervloeid in deze ruimte, in deze atmosfeer, tot de door de perspectief
vereischte afmetingen teruggebracht, boeten deze voorwerpen in aan belangrijkheid
en suggestieve kracht, verminderen zij het belang van de handeling, doen zij deze
zelfs te niet.
Bij de ouden en de primitieven drukten de afmetingen van de mensche-
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lijke figuren vaak den graad hunner belangrijkheid uit: een groote God, een kleine
Pharao, groote Maagden, kleine Aanbidders. Het oog omvat aldus onmiddellijk heel
de geestelijke draagwijdte van het werk.
Leonardo heeft gevoeld hoezeer de perspectief het invoeren van de ruimte die
de voorwerpen tot wetenschappelijk juiste proporties terugbrengt, de snelle
concentratie van onze zintuigen op de handeling van het werk onherstelbaar heeft
geschaad. Om hier aan tegemoet te komen heeft hij tot kunstgrepen zijn toevlucht
genomen: getuige de beweging der vingers die naar het Kind Gods wijzen en andere
gekunstelde bewegingen, hinderlijk om aan te zien.
Geleidelijk heeft men in den tijd die op de Renaissance volgde, eerst ten deele
toen geheel en al, deze geestelijke handeling uit het oog verloren, die - ondanks
vier eeuwen van voortgang - van het werk de eenige reden van bestaan is en blijft.
Meer en meer heerscht alleen de kunstmatige, stoffelijke ruimte met uitschakeling
van iedere geestelijke waarde die haar eentonigheid, hare groote leegte zou
verstoren. Dit is het gemis aan handeling. De perspectief heeft het geestelijk werk
overwonnen. De kunst wordt hoe langer hoe meer een streven naar ordening van
de ruimte met aanduiding van perspectief in lijn en daarna in kleur - een streven dat
naderhand doorwerkte tot in de ontkenning van de perspectief. Teneinde de leegte,
die de ruimte van de schilderij eenmaal is, te vullen, brengt men er een ‘omgeving’,
een ‘atmosfeer’ in, onbestemde en verwarde indrukken die men bij het aanschouwen
van de Natuur ondergaat. Doch het is de perspectief, die in de landschappen, in
het binnenhuis haar grijnslach toont.
Van welk standpunt men de zaak ook bekijkt - een landschap (of een binnenhuis)
is slechts de ontaarding van het groote kunstwerk, waaruit de geestelijke handeling
is verdwenen met achterlating van niets dan een van iederen zin ontbloote ruimte.
Al gelooft de schilder ook nog zoo vast er een groot gevoel in te leggen (meer
zelfsuggestie dan werkelijkheid), dat ten slotte alleen maar zijn persoonlijke
bevrediging dient en buiten het algemeen belang omgaat. De liefhebbers van deze
schilderkunst voor uitverkorenen, trachten haar te verwerken, eveneens door
zelfsuggestie en steeds ten koste van moeite. En men ziet deze kunstenaars als
slaapwandelaars hunne ‘droomen’ koesteren, hun ‘groote gevoelens’ die zóó teer
zijn, dat een nietigheid ze in verwarring brengt en verstrooit. Een armzalig ding, dat
tegen aanraking met de Menschheid niet bestand is en waarvoor de Menschheid
geen emplooi heeft. Anderen ontwikkelen theorieën van de ruimte door de lijn, den
inhoud of de kleur, die slechts een andere, nog meer kunstmatige vorm van het
persoonlijk ‘gevoel’ zijn. Of wel het prijs geven van de ruimte voor het alleenstaand
voorwerp, - het stilleven of het portret welke voorwerpen ontvlieden uit de ruimte
die zij vervulden, maar zonder dat de waarde ervan grooter is.
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De kunstenaar heeft de Menschheid als geheel verloochend, met verachting van
haar Ideaal en zonder verdere belangstelling voor haar ontzaglijk streven, waaraan
hij niet meer wil medewerken teneinde zijn kleine, poovere, vaak ziekelijke ontroering
te bewaren, die door steeds herhaalde en vernieuwde zelfsuggestie kunstmatig in
hem is opgewekt. Vandaar de breuk tusschen den kunstenaar en de maatschappij,
waarbij de eerste aan de tweede verwijt, zijn persoonlijke ziekelijkheid te miskennen,
terwijl de tweede zich losmaakt van al wat haar verloochent en weigert zich aan te
sluiten bij haar smartelijken gang naar hare bestemming.
Hoe ver zijn wij verwijderd van het grootsche werk der teekenaars en beeldsnijders
uit de Middeleeuwen, die, in hun verheerlijking van de Gemeenschappelijke Ideologie
en zich één voelend met een geheele maatschappij aldus luister bijzetten aan het
tijdperk, waarvan wij nog heden in hun werken de grootheid bewonderen.
In onzen tijd heeft de stof de Idee verjaagd. Het middel is tot doel geworden. Het
stoffelijke wil gebouw zonder roeping zijn.
Ziehier waarheen de overwinning van de perspectief de kunst heeft geleid. En
ziehier waarom de kunst, hoe verfijnd ook als handwerk, - immers sinds lang is de
kunst nog slechts een tot het uiterste gedreven verfijning van het handwerk - haar
werkelijke roeping uit het oog heeft verloren.
De Christelijke ideeënleer is in de 15de eeuw aanmerkelijk verzwakt. Zij moest
door iets anders worden vervangen, dat een voldoend sterke aantrekkingskracht
had om de menschen in vervoering te brengen.
Terwijl men zich meer en meer afkeerde van een onstoflijkheid, in welker innerlijke
waarde men steeds minder geloofde en die voor de ziel geen voedsel meer bood,
heeft men zich naar het lichamelijke gericht. Het lijfsgenot deed zijn zegevierenden
intocht en heeft, terwijl het de gedachte naar de weinig geachte, veelgesmade
geleerden en wijsgeeren afschoof, over de wereld een heerschappij gevestigd, die
tot op heden voortduurt.
Alles voor de zinnen. Van geestelijk, zooals zij vóórdien was, is de kunst zinnelijk
geworden, zooals in Griekenland in de eeuw van Pericles. En het is misschien geen
toeval dat men de prikkelende Aphrodite's en de verdorven Apollo's heeft ontdekt,
die men zich beijverde te aanbidden, na te volgen, te overtreffen.
Alles moest voortaan schoon zijn, het lichaam der vrouwen zoowel als dat van
de mannen zinnelijk wellustig, de engelengezichten vertroebelend. De tweede tak
van de wetenschap is te hulp gekomen.
De grondige studie van de anatomie moest het mogelijk maken aan de lichamen,
naast een strikte nauwkeurigheid, weer een schoonheid te verleenen van een en
al zinnelijkheid en wulpschheid, de verhoudingen geïdealiseerd volgens het model,
dat als het meest volmaakte gold. Ieder tijdperk heeft zijn vrouwentype gehad, iedere
kunstenaar maakte zich een bijzondere
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schoonheid eigen, waarnaar men hem thans nog zijn plaats kan wijzen. Men
bestudeerde de anatomie van elk lichaamsdeel, want ieder onderdeel moest trillen
van zinnelijkheid. De werkplaatsen vulden zich met anatomische modellen ten
behoeve van den kunstenaar. Anatomische prenten werden bij duizendtallen
uitgegeven en opgekocht. Alle kunstenaars hebben er geteekend.
Men dacht nog slechts aan de gevoeligheid van den wellustigen vorm, lijn en
kleur. Schaduwen, die het lichaam mollig omhulden en de vormen deden uitkomen.
Leonardo heeft een heele wetenschap van het ‘chiaroscuro’ uitgewerkt. De
voorwerpen zelf kregen hun aandeel in de algemeene wulpschheid: vazen zag men
als buiken, zuilschachten gelijk beenen eener Venus.
Het behoeft geen betoog, dat deze kunst zoo niet de zielen dan toch de zinnen
snel heeft veroverd. Met één slag was iedereen ‘élite’. Dit is nu eens iets dat men
gemakkelijk begrijpt en waarnaar men steeds weer moet kijken! Vooral door die
verwonderlijk knappe uitvoering, welke den Italiaanschen kunstenaars eigen was.
Dit is ook de reden van de groote vermaardheid, die de Italiaansche Kunst sedert
de Renaissance in de geheele wereld heeft genoten, want nergens heeft men
vrouwen zóó schoon kunnen schilderen of beeldhouwen als in Italië.
De razernij van het genot heeft zich van de wereld meester gemaakt en de kunst
is steeds de spiegel, de verheerlijking van den geest van haar tijd geweest.
Het geestelijk werk van de ouden had voor de anatomische studie geen plaats.
Wat deze kunstenaars noodig hadden uit de concrete wereld verschafte hun de
opmerkzame beschouwing. En dan nog hebben zij haar nooit zóó te pas gebracht
als zij haar hadden waargenomen. De door rechtstreeksche waarneming
bijeengebrachte elementen en verdere gegevens ondergingen bij hen een
wonderbaarlijke gedaantewisseling. Alles had in het hart en in het brein van deze
groote kunstenaars nieuwen vorm gekregen. Alles werd herschapen met het oog
op en ter wille van het werk, waartoe alles had bij te dragen voor het hoogste doel,
de verheffing van de Idee. De anatomie belemmert iedere mogelijkheid, een figuur
aan te passen aan een geometrisch geheel, zonder hetwelk geen kunstwerk
bestaanbaar is en dat op zijn beurt door het uit te beelden onderwerp wordt bepaald.
Alleen de vorm, die aan den geest is ontsproten, kan den geest uitdrukken. De
anatomie schept volgens de wetten der Natuur den vorm buiten het werk. Hem zóó
als hij is in te voegen in een homogeen geheel, dat zijn eigen strenge geometrie
heeft, is onmogelijk. De naturalistische beelden op gebouwen zijn daarvan het even
onweerlegbaar als bedroevend bewijs.
Anatomie en perspectief gaan hand in hand: beide kunnen alleen maar op den
oog-bedrieger uitloopen. Of het ons bevalt of niet - dit soort afbeeldingen leidt tot
de groote panorama's, tot de panopticums der jaarmarkten, deze wettige kinderen
van de academische kunst.
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Er is in Italië (altijd in Italië) een kerkhof, waar elk monument versierd is met afgietsels
naar de natuur, die allegorische groepen voorstellen. Niet de geringste modelleering,
enkel maar afgietsel. Menschelijke figuren en voorwerpen. Dat is het waarop het
‘natuurlijke’ uitloopt. Om nog niet te spreken van alle namaak, de ledepoppen, het
Museum Grévin!
De werken uit de tijdperken van vóór de Renaissance geven ons de heerlijke
gewaarwording, dat wij voor een zuivere schepping van den menschelijken geest
staan. En zelfs indien hun Ideologieën niet meer de onze zijn, maakt hun
buitengewone suggestieve kracht zich onweerstaanbaar van ons meester en sleept
ons mede naar de groote reinheid der geestelijke gebieden, die niets zinnelijks,
niets erotisch vermag te vertroebelen. In hun tijdsgewricht werkte deze suggestieve
kracht op allen met een groote intensiteit, want allen waren doortrokken met de
Ideologie van hun tijd.
Deze geweldige gemeenschappelijke kracht zou den stakker verpletterd, vernietigd
hebben, die zich later ver hield van de Massa, welker banaliteit - naar hij beweerde
- zijn even fijn besnaarde als ziekelijke gevoelens kwetste.
De schoonheid van de oude en primitieve werken was niet de schoonheid van
de wezens en de dingen. Indien het soms voor kwam dat de Maagd schoon en
blond, de Duivel leelijk en angstwekkend was, dan was dit niets dan bijzaak en een
element van rijkheid te meer. De groote opbouw, die van het werk een homogeen
en harmonisch geheel maakte, zonder bijvoeging of weglating van ook maar één
zijner elementen, zonder gevaar het ensemble te verbreken waarvan ieder deel
bijdroeg tot de algemeene Orde, die vooruit was vastgesteld en het geheel in zijn
verband hield; de oordeelkundige ruimte-indeeling, die het rhythme, de
verscheidenheid en de kleuren bepaalde en tot eenheid gebracht volgens hun eigen
wetten; alles ter wille van de door het werk tot uiting komende Idee - dit alles gaf
aan het geheel een volmaakt evenwicht en dat gevoel van onwrikbaarheid, van
eeuwigheid, zonder welke geen kunstwerk bestaat. Deze kunst had haar eigen
geometrie, een beeldende geometrie, die niet anders dan door het werk tot
uitdrukking kan worden gebracht, die buiten het werk niet bestaat, en die door geen
enkele wiskundige formule kan worden uitgedrukt.
De zinnelijke en genotzuchtige kunst heeft haar hoogtepunt in de 18de eeuw
gehad, waarin haar tenminste de verdienste toekwam, zich zonder schaamte te
toonen zooals zij was. Zij is tenonder gegaan in de pornographie. De werken uit de
18de eeuw brengen bij verkoop dan ook hun gewicht in goud op.
Zij wordt klassiek met David en Ingres: een poging terug te keeren tot de groote
beginselen, een mislukte poging, want de principes die zij huldigen zijn die van het
Italië der 16de eeuw.
Met de Romantieken: domheid, overgevoeligheid en drenzerigheid. Het
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is deze romantiek die stand houdt bij de groote landschapschilders met het zoo
ontvankelijk hart, - Natuur-Natuur. Droom en slaapwandelen, dat is het geheele
tijdperk. Men is geheel verteederd en bedroefd, zoo bedroefd als een welopgevoed
klein meisje. Laten wij ons dus haasten te schreien, uit vrees ons lachen niet te
kunnen houden.
De Realisten, ten slotte beu van zooveel schoonheid, walgend van al die mooie
vrouwen en mooie voorwerpen in mooie decors, van die heele onechte, popperige,
gekunstelde natuur hebben afgezien van de keuze der voorwerpen, daarbij alles
aanvaardend wat zich in de Natuur aan hen voordeed, en zóó als het zich voordeed.
Maar de geest van hun kunst is dezelfde gebleven: hij is alleen maar wat meer
materialistisch geworden. De kunst is de salons ontvlucht om naar buiten te trekken,
maar in wezen is zij dezelfde gebleven.
Met de Impressionnisten wordt de kunst nog meer wellustig-zinnelijk en
genotzuchtig, en zoo de naakte vrouwtjes van Renoir al niet mooier zijn dan die van
Boucher, hebben zij het voordeel van een bekwamer factuur. Renoir zeide zelf dat,
als hij lust kreeg de vrouw die hij had geschilderd op de billen te tikken, dit erop
wees, dat de schilderij klaar was. Op zulke momenten had men gaarne eens het
hoofd van een Fra Angelico achter hem willen zien. En de landschappen, de
stillevens dropen van zinnelijkheid.
En altijd weer de perspectief, maar ditmaal uitsluitend met de kleur, zooals bij
Cézanne. De kleur is tot machtsmiddel geworden, de schilderij een schoone materie.
De geest is sinds lang vergeten. Zelfs de kleine anecdote, door welke men de groote
ideologie uit de grootsche tijden der kunst wilde vervangen, de poovere, kleine,
nogal flauwe anecdote is prijs gegeven. Niets dan ‘diepten’, ‘atmosfeer’, plekken
blauw, rood, geel. Genoegens voor den braven burgerman, die een en al schakeering
en verfijning zijn.
Weg met de Menschheid! Haar groote doel, hare toekomst en de moeizame weg
die erheen leidt: wat heeft het voor zin? Te genieten! Een cathedraal? Een ‘Slachting
onder de Onschuldigen’? ‘De groote visschen die de kleine verslinden’? Alles
beuzelarijen: laat ons genieten. De teekenkunst, laatste eerlijk erfstuk uit de oudheid,
verzaakt! Moge alles zich verwringen, ineenstorten, te gronde gaan. Hoe minder
de weerstand, hoe beter het is! De groote ontwrichting is begonnen. Kleuren en nog
eens kleuren! Je kunt niet teekenen en zelfs niet schilderen? Des te beter! Dan is
het tijd, dat je in de salons exposeert: er zijn er zóó vele. En dan de kunsthandels!
Je hebt niets te zeggen? Nòg beter. Je zult geen last krijgen van de moeilijkheid,
iets plastisch te moeten uitbeelden. Je zult mooie materie maken. De anarchie in
de kunst is maar van korten duur. Kleuren om de kleuren. Schilderen om te
schilderen, dat is alles. En de kleine kladschilders schoten op als paddestoelen na
den regen. Schilderen is zóó gemakkelijk.
Doch de tijd vervolgt zijn onbarmhartigen loop dwars door deze vrijgevochten
zwelgpartij heen en geleidelijk gaan de schoone kleuren, de schoone
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DE 18E EEUWSCHE VERFIJNDE EN HARTSTOCHTELIJKE ZINNELIJKHEID, WEELDERIGHEID DER
MOTIEVEN - 1. FRAGONAKD - LA GIMBLETTE - 2. GOYA - LA MAYA DESNUDA
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VERSCHEIDENHEID NAAR VORM EN GEEST DER WERELDEN VAN FRA ANGELICO(1)
POUSSIN(3) - ZIE PAG.

, RENOIR(2) EN
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materies over in diepzwarte kaviaar. De grootste helft van het werk is reeds verricht.
De doorschijnende kleuren worden als lood. Vaarwel, kleurenweelde! In 50 jaren
tijds zullen er niets dan zwarte doeken overblijven.
‘De Tijd ontziet niet wat zonder hem tot stand is gekomen.’
Tegelijk met de kleur ontwaakt de beeldhouwkunst en gaat zij deelnemen aan
het spel. De leem kookt en borrelt bij Rodin, de anatomie vloeit, de lichamen
verwarren zich als in een maalstroom. Hier een bil, daar een borst, de rest God weet
wáár - maar het is allemachtig aantrekkelijk!....
En al deze kunst is niet voor het uitschot: zij is voor een ‘élite’. De door Leonardo
opgehemelde wetenschap heeft ons, door het lichamelijk genot in de plaats te stellen
van de geestelijke vreugde, in enkele eeuwen tot de orgie geleid, waarin alleen
eenige ultra-verfijnden in wellustnood, zinnelijke meesters in de kunsten, zich na
lange en onafgebroken oefening thuis kunnen voelen.
Zijn wij hiermede op den bodem van den afgrond? Welneen! Het mooiste moest
nog gedaan worden.
Na de orgie van de kleur en van het in verukking zwijmelende vleesch is zeer
zeker een reactie tot uiting gekomen. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Reeds
na de pornographische orgie van de 18de eeuw heeft deze terugslag bij David en
Ingres plaats gehad. Strengheid van lijnen. Maar zonder Ideologie is alles opnieuw
tenonder gegaan. Na het Impressionnisme heeft Seurat wel getracht tot den strengen
bouw der lijnen terug te keeren, maar hij is te snel verdwenen, en zijn opvolgers
hebben in zijn werk slechts de ‘schoone materie’ gezien en niets van de rustige,
klare strengheid van zijn streven naar stijl. De kleur is spoedig teruggekomen, en
zuiverder dan ooit.
Het Cubisme heeft getracht de versperring aan te brengen, die den val had moeten
stuiten. Het heeft een nieuwe orde, een nieuwe plastische meetkunde trachten te
scheppen. De toekomst zou wel eens kunnen uitwijzen dat het experiment, de les
van het Cubisme misschien niet heelemaal verloren zijn gegaan. Maar de ideologie
ontbrak. Het rottingsproces had hoofden en zinnen aangetast. Het tijdperk heeft zijn
laatste woord niet gesproken. Het Cubisme, dat een schoon begin had kunnen zijn,
is alras een doel-in-zichzelf geworden: een geestelijk plastisch spelletje vol bekoring,
een zorg voor techniek, anders niets. Thans nu deze ‘techniek’ haar weg heeft
gevonden naar de groote tijdschriften, naar de reclame-biljetten vraagt men zich af,
hoe haar verschijning zóó veel opschudding, zulk een uitbarsting van haat heeft
kunnen verwekken, veel en veel verbitterder dan die, welke het Impressionnisme
teweeg bracht.
Doch deze verbittering heeft vruchten gedragen bij hen die de gave bezitten, uit
het gebeurde leering te trekken.
De geweldige opzweeping van de openbare meening tegen de eerste uitingen
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van de Cubistische beweging heeft deze kunstenaars op slag voor het voetlicht van
het dagelijksch gebeuren geplaatst. Men schold hen uit, maar maakte hen tot helden.
Hun faam is rondom de wereld gegaan: schandaal. Miskend? Zij waren juist zeer
bekend. Van toen af was de eenige zorg van de kunstenaars, die de beweging van
nabij volgden, ten eigen bate de daad van het Cubisme, ditmaal bewust, nogeens
over te doen. Hoè deed er niet veel toe: alle middelen waren goed. Nu moesten zij
zich suf piekeren om nieuwe opzienbarende ‘trucs’ te vinden. En steeds weer iets
nieuws, want de opgewekte belangstelling raakt gauw afgestompt. Het begon te
vervelen. Men kreeg er genoeg van. Maar de hoop, van den eenen dag op den
anderen ‘vedette’ te worden, spookte van toen af door veler brein. Hoevele loopbanen
van voddenrapers en handelsreizigers zijn er niet afgedwaald naar de kunsten,
aangetrokken door de glinsterende lokking van een snel succes, dat zonder andere
moeite dan wat beunhazerij kon worden behaald. Het leven is op die wijze zooveel
gemakkelijker dan door stoffen van slechte kwaliteit met een vervalschte ellemaat
aan den man te brengen.
Het ging er nu om de geesten te verwarren, teneinde het onmogelijk te maken
een zuiver inzicht te verkrijgen. Men heeft dus een beroep gedaan op de
Wetenschap. Iederen dag zagen theorieën het licht, die opgesmukt waren met een
overdaad van op de verbeelding werkende pseudo-wetenschappelijke termen,
waaruit niemand meer wijs werd, zooals zich laat denken. De geheele
wetenschappelijke woordenschat werd er in het wilde weg bij te pas gebracht. En
wie gebruikten deze? De ongeletterden, die de eerste elementen van de Wetenschap
nooit hebben gekend. Hoe vaak heeft men niet hooren beweren, - om slechts dit
ééne voorbeeld uit duizend te noemen, - dat de Euclidische meetkunde dood was
en dat de ‘nieuwe’ kunst op die van Einstein berustte! Er zijn over de heele wereld
verdeeld hoogstens 'n tweeduizend personen die de kennis bezitten, vereischt om
Einstein's physica, en wat nog veel meer zegt het belang ervan, te kunnen begrijpen.
En lieden, die volkomen onkundig zijn van de allereerste begrippen der elementaire
meetkunde, beroepen zich op Einstein om eenige kwadraten of veelkleurige cirkels
op een doek te zetten. In het nauw gedreven probeeren zij de kwestie te ontwijken,
of antwoorden met onnoozelheden, of eenvoudigerweg met een grofheid. Men moet
hen onder elkander over wiskundige formules hooren praten! Daar geen hunner er
iets van afweet is het een kostelijke vertooning.
Het schilderwerk heeft het aanzien gekregen van een menigte veelkleurige
vierkante, ronde of anders gevormde papiertjes, die min of meer op goed geluk zijn
saamgevoegd naar de ‘gevoeligheid’ van het scheppend genie. Of wel ziet het uit
als dik en dun touw die - al naar het temperament - dooreen zijn gestrengeld.
Daaroverheen een handig verkronkelde theorie, doorspekt met wetenschappelijke
termen en brutaalweg opgedischt. Het
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beeldhouwwerk evenzoo. Een keer temeer de orgie, van de ‘lijn’ en van den ‘vorm’.
En daarbij ‘zuiver’, want niets is zoo zuiver als dat wat niet bestaat. Het Niet is zuiver,
omdat het de Abstractie bij uitnemendheid is. Er waren dus Abstracties die de
ontkenning waren van de uitbeelding, en dit alles met plekken in kleuren van allerlei
vorm, en zeer concrete touwtjes.

P. MONDRIAAN: COMPOSITIE. 1932. (LINKERBOVENVLAK GEEL, KLEIN MIDDENVLAK RECHTERKANT
GRIJS, OVERIGE VLAKKEN WIT IN NUANCEN, LIJNEN ZWART)

Indien de kunst meetkunde in den wetenschappelijken zin van dit woord kon zijn,
zou elk ‘abstract werk’ onder formules kunnen worden gebracht. Allen die een weinig
begrip van meetkunde hebben weten, dat alleen de formule telt: de teekening die
haar voorstelt is vaak genoeg overbodig, als zij al niet gladweg nonsens is. De
‘abstracte werken’ zijn voorbeelden van formules die niet bestaan, en die niet kùnnen
bestaan. Indien men uit het ongerijmde redeneert en de mogelijkheid aanneemt,
een abstracte schilderij door formules uit te drukken, zou men, indien deze formules
gegeven zijn, de schilderij nauwkeurig kunnen reconstrueeren. De samenwerking
tusschen den geleerde en den kunstenaar zou mogelijk, ja zelfs wenschelijk worden;
en van vandaag op morgen zouden de wiskundigen in staat zijn heerlijke kunstwerken
te vervaardigen, daar zij over de hoogste abstracte kennis beschikken. Is het nog
noodig te zeggen, dat hiervan geen sprake is? Er is in dit alles net zoo min
wetenschap als kunst, alleen maar, in het gunstigste geval, een grove onnoozelheid
en tevens, hoe langer hoe meer, een schaamtelooze beunhazerij - die ‘zuiver’ is,
ditmaal.
Indien het ‘abstracte werk’ wordt aangediend niet als te zijn ontsproten aan
cerebrale bespiegelingen maar uitsluitend als de vrucht eener vatbaarheid voor
indrukken, dan zijn al deze verwikkelingen van lijnen, vlakken, vormen en kleuren
slechts overtollige en storende versiersels.
Nu ruimte en voorwerp voor goed zijn uitgeschakeld, blijft er niets anders over
dan een schamel decoratief ornamentje. Het is bovendien maar een klein, steeds
armzaliger wordend, persoonlijk genot, ondanks de schoone woorden dynamisme,
evenwicht, rhythme, bouw, waarachter men zijn zielige naaktheid zou willen
verbergen. Zooals hun scheppers zelf toegeven, wordt door deze werken niets
‘voorgesteld’. Doch dit Niets is evenwichtig, opgebouwd, rhythmisch: het is een
dynamisch Niets.
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Heeft in den tijd der Renaissance de Wetenschap in haar kindsheid bijgedragen tot
de meest geweldige afdwaling van de kunst - in onze dagen is de al te ingewikkelde
wetenschap, die behalve een groot verstand een heel leven van studie en zwoegen
eischt, voor den leek ontoegankelijk. In handen van den kunstenaar kan zij slechts
tot misleiding dienen.
Wij zijn dus op het punt gekomen waarop - nadat ten tijde van de Renaissance
het grondbeginsel van de kunst was prijsgegeven - het werk van etappe tot etappe
in het Niet terechtkwam. Men kon niet nog verder gaan zonder een ledige lijst te
toonen. Het kon niet uitblijven, of er zou een reactie tot uiting komen. Bij gebrek aan
een Ideologie moest de afgedankte anecdote weder opduiken. De behoefte om
uitdrukking te geven aan een Idee, hoe onbeduidend deze ook was, deed zich
telkens gelden wanneer de kunst alles in het werk ter zijde stelde om zich aan
eenzijdige uitingen van de zinnelijke techniek te wijden. Zoo deden in den tijd van
het Impressionnisme de Preraphaelieten, en vooral de Symbolisten van de
Rose-Croix, die zich, terwijl zij een academische chromo-techniek invoerden, aan
nevelige, zoutelooze metaphysische bespiegelingen overgaven, zonder eenig
algemeen of zelfs maar persoonlijk belang. Een volkomen fiasco: niets is er
overgebleven behalve hun onbetwistbare oprechtheid. Want oprecht waren zij.
Het loopt eenigszins anders met onze eigen Symbolisten, de Surrealisten, die op
dezelfde pseudo-metaphysische wijze, maar op nog lager niveau, aan dezelfde
behoefte voldoen, want de geest van onzen tot het uiterste verworden tijd heeft hen
in zijn greep. Heden ten dage wordt de leugen als de eenige deugd beschouwd,
het cynisme en de zinnelijkheid van een nog dichtbij verleden is ondeugd, vervolgens
sadisme geworden; de walging, het braken zijn uitstekende middelen. Het geheel
omgeven door een idiote symboliek, die kinderachtig zou zijn als zij niet schunnig
was. Een wolk van verdoovings-middelen bedekt de ruimte van deze werken, waar
miasmen, etter, verrotting, nachtmerrie en waanzin krioelen. Dit is tenminste het
doel waarnaar gestreefd wordt. Alles is opzettelijk, nuchter berekend, schaamteloos
uítgestald. De pathologische werking is voorzien, uitgelokt. Het is de orgie van den
psychologischen schok, uitgewerkt door armzalige geesten, die nochtans bij verre
na hun doel niet hebben bereikt. Indien er onder hen al argelooze dwazen zijn die
steeds een willige aanhang zijn van de nieuwste school - de hoofden van de
beweging zijn toerekenbaar, zij kunnen niet anders meer handelen. Als het natuurlijk
genot geenerlei werking meer uitoefent op oververzadigde wezens, zijn sterke
kunstmiddelen van noode: opium, een opengereten buik, het schouwspel van het
ongezonde en van lichamelijke folteringen. Met een scheermes een oog zien
uitsnijden maakt altijd nog een klein, voorbijgaand effect, dat door een sterkere
doses weer moet worden opgefrischt. Het repertoire is spoedig niet meer uit te
putten. De uitbuiting van het grillige, het ziekelijke, het obscene, het verdoovende,
het griezelige en het
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sadistische blijft zonder groote uitwerking, ondanks de chromo die desnoods met
den mal is vervaardigd, de laatste uitvinding in de moderne schilderkunst. Dit kan
slechts het medelijden vermengd met afkeer teweeg brengen, dat men bij het zien
van een maniak der ondeugd gevoelt.
Zij trachten daarom de zaak op te blazen door titels, die zij verbijsterend probeeren
te maken opdat zij hermetisch zullen schijnen, en die alleen maar stompzinnig zijn.
Dan komen lezingen en inwijdingen van tentoonstellingen, waar de heeren zich
persoonlijk onder het publiek mengen om de kwijnende belangstelling, door hun
werken gewekt, verder aan te wakkeren. En zij putten zich uit in excentriciteiten,
die zij voor bijzonder geestig houden voor een publiek dat bestaat uit snobs en
geblaseerden, op jacht naar wat emotie, uit beunhazen die willen ‘gezien worden’
of er ten eigen nutte gebruik van willen maken, of wel eenvoudig uit baliekluivers.
Ook zij zouden gaarne voor miskenden doorgaan, maar zelfs dat gaat niet meer
op.
Zij zijn niet de miskende kunstenaars van onzen tijd. Diè zijn werkelijk niet bekend.
Met de Surrealisten is de bodem van den afgrond bereikt. Verder en dieper gaat
het niet.
Een tijdperk loopt af. Er zal zeker en logischerwijze een nieuw beginnen, dat dit
alles met wortel en tak zal uitroeien. Een nieuwe wereld zal ontstaan. Een nieuwe
Ideologie, die gezond is en duurzaam, vol kracht en vol vertrouwen, zal de nieuwe
kunst hare sappen geven.
Wat zal de kunst van morgen zijn? Wie kan het zeggen? Het is echter
waarschijnlijk, dat het, althans in haar eerste stadium, een kunst van een collectiviteit
zal zijn, zooals die van alle groote tijdperken is geweest: de Byzantijnsche, de
Romaansche, de Gothische, om slechts de meest bekende te noemen.
Zal zij van de bestaande kunsten iets overnemen? Het is mogelijk. Alle kunsten
doen dit in haar kindertijd. Misschien van het cubisme?
Van de Wetenschap vast en zeker niet! De kunst heeft de wetenschap nimmer
noodig gehad: zij heeft haar eigen wetenschap, hare groote plastische wetenschap
die nieuw zal moeten worden uitgewerkt De kunst is een en al wetenschap, die met
de andere wetenschappen niets gemeen heeft.
En indien de Wetenschap de menschheid niet vernietigt zal zij haar ééns redden,
en de kunst zal haar glorie kunnen prijzen.
Indien de groote, zachtaardige Leonardo da Vinci in onzen tijd leefde, zou hij een
geleerde zijn. Zijn wakkere geest, die haakte naar kennis van de groote geheimen
der Natuur, zou hem meesleepen in het domein van de wetenschap. Dit zou hem
er niet van weerhouden, de mooiste vrouwen van Italië lief te hebben.
.... Dat zij die zich aan de praktijk overgeven, zonder het Licht van de groote
Ideologie van hun tijd, gelijk de zeevaarders zijn, die het ruime sop kiezen zonder
te weten waarheen noch waaróm zij willen vertrekken....
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Het voorwerp in de caricatuur
Door Cornelis Veth
ZIEHIER een titel, lezer, die beneden het verhandelde zal blijven, en die dus althans
het tegendeel van grootspraak is. Het voorwerp is mijn onderwerp, maar ik moet
daaronder dan ook alles verstaan, dat geen mensch, geen dier, geen natuurlijk ding
met een levend organisme is. Het landschap, om niet te spreken van plant en bloem
afzonderlijk, zouden eveneens een dankbaar onderwerp zijn, maar als ik het wel
heb, is een plant of bloem, hoezeer men ze als een lijdend voorwerp kan be- of
mishandelen, bij leven tenminste officieel geen voorwerp. Ik heb erover gedacht,
om die zelfs uitdrukkelijk te bannen, door van onbezielde dingen te spreken, maar
zulk een omschrijving zou hier weinig passend zijn, daar schilder of teekenaar, juist
door dingen in hun caricaturale visie op te nemen, daaraan zoo iets als een ziel
toekennen. Is eigenlijk in een stijl niet iets van een ziel, en is het niet in heel veel
gevallen, de stijl van een voorwerp die het de moeite van het chargeeren waardig
maakt?
Voorwerp: ik reken dus hier tot de voorwerpen het meest monumentale gebouw
zoowel als het nietigste gebruiksartikel, ik reken er bewust niet toe, al wat in
werkelijkheid of in schijn in het organisme van den mensch is opgenomen, het moge
dan het primitiefste houten been zijn, of het kunstigste kunstbeen. Verder is zelfs
het overbodigste onderdeel van de kleeding, op het oogenblik dat het gedragen
wordt, te zeer deel van de menschelijke verschijning, om als een onafhankelijk
object te mogen gelden voor de caricatuur. De hoed, bijvoorbeeld, hoe overbodig
hij ook door vele nieuwlichters als kleedingstuk geacht wordt, kan ook op het
oogenblik dat hij gedragen wordt, de caricatuur inspireeren (misschien meer dan
ooit) maar dan toch bijna altijd in verband met degeen die hem draagt. Zoodra hij
stilleven wordt, is het een andere zaak.
Men ziet het, mijn onderscheiding is niet zuiver taalkundig (want een voorwerp
blijft een voorwerp) maar opportunistisch, en moet dit wel zijn. Want om even bij
dien hoed te blijven, een caricatuur van dezen op het hoofd van een mensch is een
mode-caricatuur en die valt buiten mijn opzet.
Om met de meest mogelijke grondigheid dan nog dit onderwerp onder te
verdeelen, kan men nog de bedoelingen, die ertoe geleid hebben, het voorwerp tot
een (om alle verdere woordspelingen te vermijden) object te maken van caricatuur,
onderscheiden. Waar het louter als decor in een voorstelling gebruikt wordt, in een
illustratie, of zedenschildering, bijvoorbeeld, om het milieu aan te duiden, zou het
een gezochtheid zijn, het in de caricatuur te
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betrekken. Hoewel een interieur, om de sfeer van een gechargeerde gebeurtenis
tot gelding te brengen, in vele gevallen mee-gechargeerd zal moeten zijn, en dit
ook juist bij de beste werken van caricatuur werkelijk pleegt te zijn.
Dit is dus de eerste en meest voor de hand liggende vorm van caricatuur bij
gebouw, meubel, stoffage, betimmering en huisraad, maar dit wil niet zeggen, dat
het ook chronologisch de eerste aanwending van deze dingen in caricaturaal verband
is. Wanneer wij denken aan de eerste ontmoetingen met het voorwerp in een satiriek,
humoristisch of fantastisch verband, dat is, in de randteekeningen van manuscripten,
of op de schilderijen en prenten van Jeroen Bosch en zijn school, dan weten we
één ding wel zeker, en dat is, dat men 't daarmee nooit op dit voorwerp zelf gemunt
had. Het is waar, dat onze wetenschap met deze negatieve kennis vrijwel uitgeput
is. Wat beteekenen op de hellevoorstellingen, verzoekingen, laatste oordeelen van
Bosch, de brokken architectuur, de ruïnes, de schepen in hun velerlei grillige
gedaanten, de machines, de wagens, de klokken, vazen (waarin iemand bijvoorbeeld
met zijn beenen is blijven steken) de eieren, de globes, de kogels, de vogelkooien,
luifels, raderen? Ze vervullen, het is waar, dikwijls een functie die wij herkennen,
maar waarom juist z ij déze functie, en waarom zóó gevormd, zóó gecombineerd
en zóó verbasterd? Veelal zal de bedoeling tot de een of andere folkloristische
toespeling terug te brengen zijn, en nog veel duidelijker is dit het geval bij Brueghel.
Neem bijvoorbeeld ‘het hooi dat den peerde naloopt.’ De volgende rol die het
voorwerp in de caricatuur vervult is die van symbolisch of allegorisch accessoire.
Wij zijn nu bij de politieke spotprenten en bij Hogarth's pictorial comedies, die volgens
het zelfde principe geconcipieerd zijn. Hier wordt niet een bepaalde stemming, stijl
of sfeer aangeduid, hier wordt nadruk, aanvulling en commentaar gegeven bij het
geval. Alle voorwerpen in een interieur van Hogarth, tot de schilderijen aan den
wand toe, zijn toespeling en nadere illustratie van de bedoeling der voorstelling.
Een leege kast, een versleten en kapot meubel, een onbetaalde rekening, zinspelen
op de armoede, elders wordt de rijkdom door overmatige weelde aangeduid, de
slordigheid spreekt hier haar duidelijke taal, de ondeugd ginds. Een schilderij met
een tafreel uit den Verloren Zoon behoort thuis in het interieur van den lichtmis, een
weggeworpen degelijk boek op den vloer kenschetst frivole neigingen.
Het moet evenwel gezegd worden, dat de veelzijdige Hogarth, didactisch en
polemisch aangelegd ook in het aesthetische, in een bepaald geval gemaakt heeft
wat we willen noemen stijl-caricatuur, en het voorwerp zelf, niet de associaties die
het opwekt, tot motief heeft genomen. Hij heeft een van de weinige
architectuur-caricaturen geteekend, die mij bekend zijn. Het getal is niet zonder diep
en blijvend belang.
Hogarth kon rake dingen zeggen, en dit is er één van. Hij merkte op, ‘dat
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kerken, paleizen, gevangenissen, gewone huizen en zomerverblijven gebouwd
konden worden met een duidelijker karakter dan ze hebben, door voor elk een
passenden stijl te ontwerpen, terwijl nu, als een modern architect een paleis zou
1)
bouwen in Lapland of West Indië, Palladio zijn gids zou zijn en hij geen stap zou
durven doen buiten diens boekje.’ Sommige ooren moeten hier wel tuiten. Zijn
illustratieve toelichting van zijn pleidooi voor het passende, en doelmatige, is echter
eenigszins vertroebeld door die ironie, of schijnbare ironie (want de man kon vreemd
doorslaan), in de teekening van kapiteelen, die nieuwe vormen hebben in de plaats
van de klassieke. Deze ‘Hints for a new capital’ geven ons kapiteelen te zien, waar
wel zeer familiare voorwerpen de functie en plaats innemen van het acanthus-blad.
Op het ééne zijn het twee schoenen - Molières - het tweede is versierd door een
hoed en drie krulpruiken, van binnen gezien, bij het derde zijn de pruiken van buiten
gezien, een platte ronde hoed bekroont het geheel. Op nog een ander zijn het
veeren, pluimen en krullen, en op het minst groteske, bloemen, die het ornament
vormen. Het eenigszins komische van deze versieringen is weinig geschikt om zijn
argumenten te staven, toch moet men hem, behalve de algemeene waarheid die
in zijn betoog ligt, toegeven dat deze wonderlijke parodieën van kapiteelen op het
eerste gezicht een sierlijken indruk maken. Een caricatuur van Hogarth op de poort
van Buckingham Pallace, aanval op den architect-edelman Lord Burlington en zijn
beschermer den dichter Pope, is als satire minder duidelijk.
Het zij mij vergund, een grooten sprong te doen, om terecht te komen op Jan
Holswilder's in 1885 gemaakte mooie caricatuur op Dr. Cuypers' Rijksmuseum. ‘Het
Aarts-Bisschoppelijke Paleis, genaamd het Rijksmuseum te Amsterdam.’ Het is een
van de beste en bekendste prenten van den zich zelf ongelijken meester, en een
merkwaardige proeve van een stijl-parodie, die niet zoozeer de schoonheid van het
voorbeeld in twijfel trekt, als wel een politieken achtergrond heeft. Het is duidelijk,
dat de teekenaar van de liberale Lantaarn, door de pompositeit en het gothische
karakter van het gebouw (dat ook in zijn charge sierlijk blijft) te overdrijven, te kennen
wil geven, dat het te Roomsch naar zijn zin is. De devotie van de Stuers, Cuypers
en J.A. Alberdingk Thijm, de koren van nonnen, onderstrepen dit nog. Zonder zulk
een bijbedoeling was Holswilder's caricatuur van de Boschbrug te den Haag.
Ik moet een minder fraai voorbeeld doen volgen, en hier gewagen van een raar,
en niet bepaald smaakvol boekje, waarin Ko Doncker indertijd de Nieuwe Beurs
van Berlage heeft bespot. Hij heeft me later verteld, dat hij er anders over was gaan
denken, en het geschrift met de teekeningen is bijna vergeten. Het heet ‘Een Wraak
of de Nieuwe Beurs van Amsterdam’, en de lang niet ongezochte inhoud van dit
‘drama in vijf bedrijven’ komt hierop

1)

Palladio, Italiaansch Architect, laat-Renaissance, begin barok.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

LXXVII

GOTHIKER UND RENAISSANCIER (EINE STILISTISCHE STUDIE) UIT OBERLÄNDER ALBUM, DEEL

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

5

LXXVIII

GRAVURE NAAR PIETER BRUEGEL, DE STRIJD TUSSCHEN SPAAR-POTTEN, TONNEN EN GELDKISTEN

HINTS FOR A NEW CAPITAL
LONDEN, 1812

- UIT: HOGARTH ILLUSTRATED FROM HIS OWN MANUSCRIPTS, VOL III -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

377
neer, dat Mammon, geholpen door ‘Inspiratie’ (die evenwel niet de juiste inspiratie
is), zich wreekt op Amsterdam van wege het ‘zwart geblakerd hol, dat het zijn (oude)
beurs durft te noemen’, en wel door een kostbaar en zeer afzichtelijk gebouw
daarvoor in de plaats te zetten. Het resultaat is, dat een rei van Amsterdammers
(het drama is eenigszins Vondeliaansch) klaagt:
Wij dachten voor ons duur millioen
Een schoon en liefelijk pavilioen,
Een mooie Beurs te krijgen.
Maar droef, ach, werden wij verrast,
Toen deze sombre zware kast,
Uit 't Damrak op kwam stijgen.

en
Is 't niet ons eigen bloed en zweet,
Dat gij op 't Damrak stollen deed,
Tot een megalosaurus,
Vol luie, lamme vadsigheid,
Wij zeggen 't niet uit haat of nijd
Bekijk maar zelf 't gebouw 'ris.

Ik zou het geschrift, dat op zichzelf beter vergeten is, niet te berde brengen, als er
niet twee teekeningen in afgedrukt waren, waarin Doncker het gebouw chargeerde.
De ééne ziet er een spoortrein in (merk op, hoe deze vergelijking ook ten aanzien
van latere gebouwen is gebezigd!) de andere, waarop men de Amsterdammers ziet
weeklagen, heeft iets meer gelijkenis met het voorbeeld.

UIT: EEN WRAAK OF DE NIEUWE BEURS VAN AMSTERDAM DOOR JACOBUS DONCKER (AMSTERDAM,
S.L. VAN LOOY, 1903)

In hoe weinig verdienden vorm ook, we hebben ook hier te doen met een soort
stijl-caricatuur, waarbij dus de stijl van het voorwerp door een teekening overdrijvend
wordt gekenschetst, de andere voorbeelden die ik hiervan zal citeeren, zullen
onschuldiger, speelscher, en tevens kunstzinniger zijn. Inderdaad kunnen slechts
die kunstenaars onder de caricaturisten zich straffeloos aan dit onderwerp wagen,
die naast eruditie en vormenkennis een waarlijk visionnairen kijk bezitten. Slechts
drie caricaturisten willen mij invallen, wier stijl-charges van gebouw en interieur altijd,
en in hooge mate boeien: Gustave Doré, Linley Sambourne en Adolpf Oberländer.
Wat den anderen vorm van caricaturiseeren van het voorwerp betreft, die een
dartel spelen is, de travesti om zoo te zeggen van het voorwerp, waar-
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door het een actief en karakteristiek levend wezen wordt, deze humor sans
consequence, deze fantasie zonder zinnebeeldigheid of tendentie, was stellig het
best toevertrouwd aan de naïeve inspiratie en intuïtie van een George Cruikshank,
hoe vaak ook dit zijn genre, als zoovele andere die hij creëerde, is nagevolgd.
Slechts een zoo spiritueel en levenslustig teekenaar als Carlègle heeft hem in later
tijd, op dit gebied geëvenaard. En natuurlijk hebben zoowel Sambourne als
Oberländer ook daarin op savanter wijs, veel moois gegeven. Ik zou het niet gaarne
ontkennen, en toch kon het zich niet altijd zoo in mijn memorie griffen. De spontane,
als vanzelfsprekende personificatie van het voorwerp - stilleven gemaakt tot leven
- bij Cruikshank biedt telkens een creatie. Hier vechten flesschen, als waren de
sterke dranken die zij bevatten ze naar den hals gestegen, daar meesmuilt een
bierkroes glunder om het opwekkende vocht dat hij inhoudt, ginds stapt een tang
op zijn twee lange pooten, ook een hardloopend horloge neemt de beenen, de
pomp, zinnebeeld van de geheel-onthouding, kijkt uitgestreken, blaasbalgen klagen
over ‘zoo'n opgezet gevoel’, een geheel stilleven van theepot en toebehooren schikt
zich tot een personage, stoelen dansen spookachtig in een behekste kamer, een
oester.... ik wilde zeggen, een oester glimlacht, maar ik voel, dat ik hier mijn grens
moet trekken, zelfs een oester is ten slotte een beest! Wel gevoel ik de vrijheid, uien
en aardappelen, zelfs rauw, tot de voorwerpen te rekenen, en in het algemeen
vruchten, zoodra ze zijn afgeplukt. Ik zal deze vrijheid ook verder noodig hebben,
als ik bij Oberländer ben genaderd, die immers ook excelleert in het teekenen van
verliefde uien of radijzen, rapen, knollen, wortelen, selderie, en in het algemeen ooft
en groenten.

UIT PUNCH,

10 JULI, 1875

Evenwel, ik wil nog een prent van Cruikshank vermelden, die een tegenhanger
vormt van een andere, van Oberländer. De personages zijn saamgesteld uit
mortieren, schoorsteenpijpen, schoffels en baksteenen, ze hanteeren houweelen
en schoppen, zagen en kruiwagens, en verspreiden zich, verwoesting aanrichtend,
over het land.... Het is de groote stad die zich uitbreidt, ‘London going out of Town,
- the March of Brick and Mortar’. Het voorwerp overwint de natuur. Het is een
allegorie, de middeleeuwen waardig. Oberländer maakte een teekening, die daarmee
eenige verwantschap vertoont. Het is de strijd van het Electrische Licht met het
Gaslicht, De electrische lamp is een reus, hij overwint zonder andere wapenen dan
zijn verblindend licht de arme kleine gaslantaarns die hem vergeefs de lange beenen
trachten te lichten, en hem met hun lantaarn-opstekers-staken bestoken....
De even stoute en vernuftige als smaakvolle allegorist, die de Punch-
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teekenaar Linley Sambourne was in zijn uitbundigst-fantastischen tijd, (ongeveer
1870 - 1885) toen hij de politiek van den dag in zijn volle en drukke composities van
commentaar voorzag, stelde zich zoo wonderlijke opgaven als de verpersoonlijking
van allerlei wetsontwerpen, die in zijn voorstellingen rollen spelen als in zoovele
revues, en van een oneindig aantal voorwerpen, van zandloopers af tot
fotografietoestellen toe. Bovendien wemelt het, als in de schilderijen van Bosch, in
zijn puzzle-achtige groepen, van figuren, loszwevend over de bladzij als die van
Chéret over het papier zijner affiches - van brokken architectuur, stukken van het
parlementsgebouw, kerken, woonhuizen en hutten, op de meest grillige wijze te pas
gebracht en altijd geproportionneerd op een wijze, die ze tot caricatuur maakt.

UIT PUNCH,

10 JULI, 1875

Ik noem in dit opstel slechts die uitingen van deze gading van caricatuur, die voluit
kunst mogen heeten, en de scheppingen van Sambourne zijn dat telkens weer. Het
komt er niet opaan, hoe flauw en soms gezocht het bedenksel is, hij maakt de
vindingen tot dingen van schoonheid, door de kernige, hoekige, en toch tevens
picturale schoonheid van zijn zuivere vaste lijn. Zoo is het ook, als hij, in een reeks
illustraties voor artikelen ‘The House and the Home’, gekke meubelen en absurd
huisraad teekent, zooals stoelen waarmee men een ongewenscht bezoeker wegwerkt
of een aschbak die op een gothische kathedraal lijkt.
Noch de gratie, noch de absurditeit zijn bij Oberländer van zulk een briljante
hoedanigheid. En toch, in zijn droogheid, zijn eigenaardige scherpte, zijn nuchtere
precisie, zijn afwezigheid van alle behaagzucht en zijn strenge zakelijkheid, vind ik
de teekenwijs van dezen meester van de thans zoozeer verbasterde Fliegende
Blätter bijzonder mooi, ik herken ze altijd als een inhoudsvol en karaktervol
handschrift, ze boeit me door haar onopzichtigen rijkdom. Zoo is het met zijn humor,
soms niet geheel bestand tegen de bijna dufheid van sommige Münchener moppen,
maar meestal ver daarboven uit gaande, en groot als geen andere in het
tragi-komische en de quasi-sentimentaliteit. Niemand heeft beter de meest
potsierlijk-barokke en pompeuze interieurs geteekend, meer goedmoedige persifflage
gelegd in de karakteristiek van een stijl. Het is mij een welkome gelegenheid, hem,
den erkenden geestigen caricaturist van mensch en dier, hier eens te huldigen als
den unieken caricaturist van het voorwerp. Als ik hier weer met de architectuur
begin, zie ik een groote gelijkenis tusschen die prenten van Oberländer en Gustave
Doré, waarin gebouwen meer dan een deel van de plaats der handeling of
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een decor, maar werkelijk een element in de expressie zijn. Het is waar, dat de
gelijkheid van het reproduceerend procédé, de houtgravure, tot die overeenkomst
meewerkt, maar er moet toch tevens iets zijn in de verdeeling van het zwart en wit,
en de verhouding van lijn en toon, dat zij gemeen hebben. Nu zou het stellig onjuist
zijn, om de kasteelen en ruïnes, de vestingen en kerken, paleizen of andere
gebouwen in de illustraties van sprookjes of fantastische verhalen, die bij Doré zoo
fascineerend en zoo onwerkelijk kunnen zijn, om de extravagantie der vormen en
proporties caricaturaal te noemen. Er is echter ook in den pathos, dien hij vaak
daarin uitdrukt, schier immer iets maar half gemeends, een element van ironie, of
nog liever misschien, van blague. Geen blague, maar een nadrukkelijker ironie is
in de prenten, waarin Oberländer burleske balladen illustreert, en in het algemeen
tragikomische effecten bereikt, of ook wel stijl-persifflage geeft.
Er is echter voor het minst één teekening van Doré, waarin we architectuur
ongetwijfeld gechargeerd zien, en wel in de Contes Drolatiques, van den ridder die
door een straat met over zijn hoofd heen welvende, als waggelende, huizen stapt,
huizen, overladen met balcons die op het punt schijnen af te knappen, en torens,
die ze topzwaar schijnen te maken, dronken huizen, of misschien toornige huizen,
in elk geval gevaarlijk dreigende huizen, die de wandeling tot een nachtmerrie
maken. Met dat al zijn ze hier meer suggestief décor dan hoofdzaak.
De sloten en burchten, die den achtergrond vormen van de wilde landschappen,
waardoor Oberländer's operette-ridders op hun Apocalyptische rossen draven, om
de een of andere jonkvrouw van een draak te bevrijden, zijn tegelijk werkelijker en
dwazer, met bizar-macabere silhouetten van spitsen en tinnen tegen grimmige
luchten vol gespook van wolken. Hoe goed, en op hoe onnaspeurbare wijze weet
hij deze griezeligheid nog juist komisch te doen zijn!
Maar deze savantste der caricaturisten heeft ook een uitzonderlijk plezier in de
charge en de persifflage van stijlen om hunzelfs wil. Groot is het aantal prenten,
waarin hij de Gothiek en de Renaissance, gebouw en meubel, in scherts
karakteriseert of tegenover elkaar stelt. Van het laatste zijn de fantasie-portretten
van een Gothischen en den Renaissance-architect een van de meest rake
voorbeelden. Anderen hebben nu en dan een bepaalden stijl gebruikt om een satiriek
begrip te illustreeren; zoo teekende Cruikshank een Chineeschen schotel om een
soort economische zending te hekelen, zoo karakteriseerde Max Beerbohm, met
behulp ook van de kleur, het milieu der Pre-Raphaelieten, maar bij Oberländer keert
het onderwerp telkens terug, hij behandelt het met bijzondere animo en verve, en
soms schijnt het ook daar te pas gebracht, waar het voor de uitdrukking der situatie
nauwelijks noodig scheen.
Toch wel, het is de klaterend-pompeuze bizarriteit van het bierpaleis, van
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hippodrome en mallemolen, vol spullebazen-éclat, die hij borgt voor den ingang van
een hotel in de hel, waar de bij hun leven lastige en veeleischende gasten
gedwongen worden binnen te treden, of het is de typische Beiersche, hyper-barokke
beschildering van een houten gevel, overladen met engelen, fauns en vroolijke
gedrochten te midden van wijngaardranken, en bekroond door een Romeinsche
buste boven schilden en krullen. Ook parodieert hij, waar hij zulk een milieu passend
acht, den laat-negentiende-eeuwschen stijl, die geen plekje van een meubel
onversierd laat, en geen recht profiel kan zien; den stijl van eieren-loof-en
druifornamenten, valsche kolommen en looze torenspitsen. Het spreekt bijna van
zelf, dat de bouwstijlen van onzen eigen tijd, zoowel door hun positieve als hun
negatieve eigenschappen, en dat ook de voorwerpen, voor onzen tijd karakteristiek,
den caricaturist nauwelijks inspireeren. Ze missen de extravagantie, en de
overbodigheden, dierbaar aan zijn capricieuze inspiratie. Een automobiel op zich
zelf, een huurkazerne of wolkenkrabber op zich zelf, hebben niets komisch, of
tenminste, wij zien het nog niet. Maar iets anders is, dat de veelheid, de herhaling,
de uniformiteit zelf grotesk kan zijn. De teekenaar Fougasse heeft meermalen weten
op te merken, dat wel de auto alleen niet grappig is, maar een file van parkeerende
auto's dat kan zijn, dat een flatwoning met vlakken gevel niet veel gelegenheid voor
charge biedt, maar dat juist de eentonigheid van de eendere en fantasie-loos
geordende vensters van gansche blokken in zeker verband komisch kan zijn. Het
is met dat al een lugubere grappigheid, en ook hier heeft het mechanische menige
bron van inspiratie doen opdrogen.
Misschien klinkt het paradoxaal, maar ik zou geneigd zijn te meenen, dat de
caricatuur van het voorwerp (en dan nog niet zoozeer die, welke daarvan een travesti
geeft, en dus van een meubel, een item van een inboedel, zelfs van een geheel
bouwwerk, een levend wezen, mensch of dier, maakt, als wel de charge van den
stijl) de meest pure vorm van caricatuur is. Ze geeft zonder op gedachte-associatie
te steunen, zonder een ander element van het komische dan in de teekening zelf
gelegen is, een komische kenschetsing. Als ik hierin goed mocht zien, is het een
verdienste te meer van Oberländer, dat hij van deze soort caricatuur bijna de vinder
kan worden geacht, en er onnavolgbaar in is geweest.
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Kerstliedje
Door P. Hoogenboom
Het stille gaan der vlokken heeft
Een wit geheim hier neergedroomd,
Waarin het lamplicht, zeer beschroomd,
Bewegelijke sluiers weeft.
Het stille gaan der vlokken kwam
Uit de beslagen winterhemel,
Tot het, met aarzelend gewemel,
Bezit van deze wereld nam.
Het witte gaan der vlokken zag
Ik groeien tot een wervelspelen,
Verwonderd om het licht, het vele,
Aan 't eind van doffe winterdag.
Het witte gaan der vlokken bleef
De wereld heel in onschuld hullen
En 't zoet gepeinsd verhaal vervullen
Van 't kind, dat uit de hemel dreef.
Het witte gaan der vlokken heeft
Uit 't oud verhaal een schijn behouden,
Die winter-ijl in winterkoude
Aan deze nacht zijn glorie geeft.
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Klacht van een eenentwintigjarige
Door Tonny van der Horst
Ik weet het nu wel,
we leven hier
allesbehalve voor ons plezier,
En zoeken we nog eens wat vertier,
drinken we liever iets verkoelends
dan te schermen
met onze gevoelens.
Ook van jou kan ik niet meer vragen
dan deze bijeengeschraapte uren
eens in de zeven dagen;
En dan mag ik nog heel blij zingen
om dezen schat van herinneringen,
wat haastige kussen en wat liefde;
ik neem ze iedere week weer mee
in m'n derde klas coupé.
Als je eenentwintig bent
moet je daarom niets meer geven;
Ach God, dit is misschien ook wel genoeg
om voor te leven.
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A.W. Kort
Een belangwekkend schilder
Door G.H. Streurman
ER is een bescheidenheid, die kwispelstaartend smeekt om een vleiend woord. Het
zijn in den regel niet de grooten van geest, die zich hullen in het kleed van den
deemoed, om hun waren aard te bedekken, die maar al te dikwijls bedenkelijk
gezwollen is van zelfgenoegzaamheid en kwalijk verborgen pretentie. Het is niet
steeds gemakkelijk deze valsche bescheidenheid op het eerste gezicht reeds te
herkennen en niet te verwarren met die andere, die, vol waardeering en bewondering
voor wat anderen hebben tot stand gebracht, kennend ook de tallooze moeilijkheden,
die overwonnen moeten worden, de zelfverloochening, die gevergd wordt, de
zielekracht, die noodig is, om iets waarlijk groots te scheppen, steeds eigen
doelstelling en resultaten toetst aan die van anderen en vaak grooteren, om altijd
weer opnieuw van het overbekende maar eeuwig ware ars longa, vita brevis te
worden overtuigd.
Deze bescheidenheid, die steeds wortelt in zelfkennis en kennis van anderen, is
een eigenschap, die tegenwoordig helaas slechts weinigen siert. De tijden zijn
voorbij, waarin de kunstenaar, de geleerde, schuil ging achter zijn werk, waarin dit
werk, gesteld in dienst van een verheven ideaal, het een en het alles was, grooter
en belangrijker dan de simpele mensch, die het voorrecht genoot mee te mogen
werken aan de verheerlijking, de uitbeelding de wijsgeerige ontleding en
wederopbouw van een Goddelijke idee. Talrijk zijn de nameloozen, wier werken
stralen door de eeuwen tot sterking en troost van individu en gemeenschap; ontelbaar
de stille strijders voor goedheid, schoonheid en rechtvaardigheid, wier namen
nergens meer te vinden zijn, maar wier daden de menschheid steeds weer hebben
geschraagd en vooruitgebracht op haar eindeloozen weg naar een gedroomde
volmaaktheid. Zeker, er zullen allerlei min of meer toevallige, uiterlijke
omstandigheden zijn geweest, die er toe hebben meegewerkt, dat tal van
kunstwerken (om ons verder hiertoe te bepalen) anonym tot ons zijn gekomen, maar
de geest der Middeleeuwen en toch ook die der Oudheid was een andere dan die
van den nieuwen tijd. De kunstenaar voelde zich meer eenvoudig handwerksman;
het werk zelf, vaak onderdeel van een grooter geheel, was van meer belang dan
de vervaardiger, die er niet aan dacht met groote letters zijn eigen kunstproduct te
signeeren. De kunst was een handwerk, maar wij noemen de werken kunstwerken,
niet in de eerste plaats wijl de vervaardiger zijn techniek tot in de uiterste perfectie
beheerschte, maar omdat uit het werk een ziel spreekt, die ons na vele eeuwen nog
iets te zeggen heeft, waar-
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mee wij nog steeds in discussie kunnen treden of die wij zonder meer aanvaarden
als uitingen van zuivere menschelijkheid.
Het is niet verwonderlijk, dat Kort een meer dan platonische vereering koestert
voor de kunstenaars der Middeleeuwen, want hij voelt zich innerlijk aan hen verwant.
Ook voor hem is de kunst een edel handwerk, dat in de eerste plaats beoefend
wordt terwille van den arbeid zelf, met als hoogste loon de bevrijding, de verheffing
van den geest, hetzij in minutieuse, liefdevolle aanschouwing en uitbeelding der
realiteit, hetzij in de expressie van daemonische zielestormen, hetzij in de biecht
van een pure devotie.
Kort is zijn weg, vooral de laatste jaren, stil en eenzaam gegaan, hoewel het hem
niet aan blijken van groote waardeering heeft ontbroken. Maar de kring van hen,
die zijn werken kennen, is beperkt. De luidruchtigheid van exposities staat hem
tegen en slechts betrekkelijk zelden had ‘Holland’, ja zelfs zijn woonplaats Groningen,
het voorrecht een behoorlijke collectie van zijn werken op een tentoonstelling bijeen
te zien; maar als hij ook eens, soms na lang aarzelen, besloot, zijn werk in 't openbaar
te toonen, dan was het toch steeds een gebeurtenis in de kleine wereld van oprechte
minnaars der kunst. Zijn heimelijke afkeer van alle openbaarheid heeft niet kunnen
beletten, dat er toch in den loop der jaren, zij het verspreid, heel wat over zijn werk
geschreven is; maar toen ik hem vroeg, met het oog op dit artikel een en ander te
mogen inzien, moest hij mij bekennen, dat hij reeds lang alles had vernietigd!
Kort behoort tot die kunstenaars, die ook buiten hun werk belangwekkend zijn en
de kennis van zijn persoon doet in zijn werk allerlei begrijpen, wat zonder deze
kennis voor ons verstand, meer dan voor ons aesthetisch gevoel, een probleem
zou kunnen zijn.
Het is nog niet zoo heel veel jaren geleden, dat men zich bij de beschouwing en
de beoordeeling van een kunstproduct tevreden stelde met de kennis van het werk
alleen; de maker deed niets ter zake, was quantité négligeable, want, meende men,
als het werk niet voor zich zelf spreekt, als het niet uit zich zelf verklaarbaar is, als
het niet aan eigen innerlijke, door ons te vinden wetten beantwoordt, dan hapert er
iets aan, dan is er een te veel of een te weinig, waardoor aan de aesthetische waarde
afbreuk wordt gedaan. - Ten deele was deze redeneering juist; zij was een reactie
op de overwoekering van het biographische en anecdotische element, dat een
tijdlang de kunstbeschouwingen had vertroebeld; maar slechts ten deele, want wij
zijn niet alleen genietende, maar ook denkende wezens, ja, meer, wij zijn nog steeds
van meening dat de cultureele mensch zijn gevoel niet plaatst in het eene vak en
zijn verstand in het andere, maar dat hij tracht beide gelijkelijk en in onderlinge
harmonie te ontwikkelen.
Als wij tot het innerlijk wezen van een kunstwerk wenschen door te dringen, zal
onze beschouwing drie phasen moeten doorloopen. De eerste is die
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van de spontane, men zou kunnen zeggen de naïve bewondering. Wij zijn plotseling
getroffen, wij voelen ons gelukkig, omdat wij mooi of aangrijpend vinden, wat wij
zien. Maar wij blijven hierbij niet staan; het mag goed zijn of verkeerd, wij wenschen
meer; wij willen weten, begrijpen, waarom de kunstenaar zóó heeft geschilderd en
niet anders, wat hem gedreven heeft tot zijn object, welke plaats een bepaald werk
inneemt in het geheele oeuvre, of in dit laatste een duidelijk uitgesproken
ontwikkeling, een stuwing in zekere richting, te onderkennen valt, en, zoo mogelijk,
welke correlatie er bestaat tusschen het werk en het innerlijk of ook uiterlijk leven
van zijn schepper. Wij kunnen ons bovendien nog verdiepen in allerlei vragen der
techniek, kunnen den kunstenaar z'n plaats aanwijzen in de stroomingen van den
tijd, kortom, we fungeeren min of meer nolens volens als kunsthistoricus, criticus
en, excusez du peu, als psycholoog! Maar hiermee zijn wij ook vaak, zonder het
ons bewust te zijn, op een gevaarlijk punt aangekomen, want ons weten is wel
verrijkt, maar niet zelden ten koste van de onvertroebelde schoonheidsontroering,
die het kunstwerk ons aanvankelijk schonk. Men eet nu eenmaal niet ongestraft van
den boom der kennis en zeker niet wanneer de kennis werd vergaard ter wille van
de kennis zelf. Alleen wanneer wij deze beschouwen als middel slechts, als middel
om ons oordeel te zuiveren, ons gevoel te verfijnen, onze ontvankelijkheid te stellen
op breeder basis, alleen dan zal het ons mogelijk zijn ten allen tijde onze kennis als
kennis terzijde te stellen om opnieuw, maar nu op hooger plan, de schoonheid van
hetzelfde kunstwerk als nieuwe, rijke, thans begrepen schoonheid te ondergaan.
Kort beschouwt het als een groot voorrecht, dat zijn kunst steeds ook een dienende
functie heeft kunnen vervullen. Spoedig nadat hij de kunstnijverheidsschool te
Haarlem, waar hij in 1881 werd geboren, had verlaten, werkte hij onder van Heukelom
aan de decoratie van de stationsgebouwen te Hengelo, Roosendaal en
Baarle-Nassau. In 1903 kwam hij naar Groningen, waar hij achttien jaar lang als
decoratief ontwerper, later ook als ontwerper van meubelen, bij de firma Huizinga
werkzaam was. In dezen tijd heeft hij veel gebatikt en dit werk, dat hij ook met succes
in het interieur wist toe te passen, wekte de bewondering van Theo van Hoytema,
met wien hij zeer bevriend is geweest en voor wiens werk hij zijnerzijds een groote
vereering heeft gekoesterd.
Zooals ik reeds eerder aanduidde, behoort Kort tot die gave, in wezen eenvoudige
menschen, die nog den eerbied kennen. Eerbied is een kostbaarder goed dan goud
en onmisbaar in een samenleving, die aanspraak wenscht te maken op het zoo
vaak misplaatste adjektief ‘beschaafd’. Eerbied is een vorm van deemoed. ‘Zich
zelven voor niets te houden’ zegt Kort's dierbaarste schrijver, Thomas a Kempis,
‘en van anderen steeds wèl en hoog te denken, is een groote wijsheid en
volmaaktheid.’ - Maar deze
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deemoed behoeft niet uit te sluiten een gerechtvaardigd gevoel van eigenwaarde.
Kort is zich van zijn waarde wel degelijk bewust, maar zijn strenge zelfkritiek heeft
nooit aan zelfoverschatting een kans gegeven. Ook heeft zijn sterke, in zich gesloten
persoonlijkheid hem behoed aan invloeden van anderen merkbaar bloot te staan;
alleen in zijn vroeger werk, in enkele kleine, teere bloemenstudies, is misschien een
neerslag te vinden van zijn respect voor van Hoytema.
De verleiding is groot, nu dadelijk te trachten Kort's werk te karakteriseeren, maar
eerst dienen nog enkele biographische bijzonderheden te worden vermeld. Sinds
1908 is Kort werkzaam aan de Academie Minerva (die later werd samengevoegd
met de Middelbaar Technische School) te Groningen, als leeraar in decoratief- en
natuurteekenen. Deze lessen zijn voor hem geen onaangename onderbreking van
z'n ‘eigen werk’, maar veeleer een belangrijk onderdeel ervan; als goed docent kent
hij den stimulans, die uitgaat van een vriendschappelijke samenwerking, voor leeraar
en leerling beiden.
Ik zei reeds, dat men de laatste jaren weinig werk van Kort op tentoonstellingen
heeft kunnen zien. Vroeger exposeerde hij o.m. bij Kleykamp en geregeld op de
exposities van Arti en St. Lucas. Maar hij heeft zich van deze vereenigingen
losgemaakt, toen hij meende, dat voor hem de tijd gekomen was met veel te breken,
waarvan hij de overtuiging had, dat het zijn eigen innerlijke ontwikkeling verder in
den weg zou kunnen staan. Daar de verschillende stroomingen in de kunst, waaraan
de laatste dertig jaren zoo verbijsterend rijk zijn geweest, vrijwel zonder hem te
beroeren langs hem heen zijn gegaan, vertoont zijn geheele oeuvre zich aan ons
als een eerlijke, zuivere uiting van zijn geheel eigen persoonlijkheid.
Er vallen zeer duidelijk drie perioden in Kort's werk te onderscheiden, die getuigen
van een natuurlijke ontwikkeling van zijn filosofischen geest. Want een filosoof is
Kort z'n geheele leven lang geweest, een wijze, die, zonder de waarde van de
Goddelijke inspiratie te miskennen, vol van het besef ook, dat de eeuwige bronnen,
waaruit den scheppenden kunstenaar zijn energieën toevloeien, voor altijd
onnaspeurbaar zijn, dienzelfden zin voor zelfbeheersching, orde en gebondenheid
bezit, die ons zoo dierbaar is in vele Middeleeuwers en oude Oosterlingen. Als alle
waarachtige kunstenaars waren ook zij ‘grensbewoners’, leefden ook zij in het
mysterieuze domein, waar stof en geest, het tijdelijke en het eeuwige, elkander
raken en doordringen. - Als ik Kort's ontwikkeling in drie perioden meen te mogen
indeelen, dan beteekent dit natuurlijk geenszins, dat deze door scherp te trekken
grenzen van elkaar te scheiden zouden zijn. In elke phase liggen reeds de kiemen,
de mogelijkheden van een volgend stadium besloten; alleen wat direkt gebonden
is aan leeftijd en omstandigheden sterft af, maar leven blijft wat wezen is, de
eerlijkheid, de eenvoud, de zelftucht en de devotie.
De eerste periode dan vindt haar beste illustratie in teekeningen, pastels
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en aquarellen naar motieven uit den schier onuitputtelijken Hortus Botanicus te
Groningen. De lichte sluiering, die over vele van deze werken hangt, schijnt nog als
een ochtendnevel te verbergen wat de volle dag ons schenken zal. Een kleine vijver
ligt te droomen onder 't ijle wilgengroen; elders praalt azalea mollis in warmen gloed
van goud en orange, terwijl een oude kastanje, nu eens breed gebladerd, dan weer
z'n kale takken als een fantastisch verwrongen traliewerk over een bleeken hemel
spannend, herhaaldelijk als motief in dezen tijd moet dienen. Ik zeg als motief, want
ook voor dezen kunstenaar is de voorstelling het middel om zich verstaanbaar te
maken, niet meer, maar ook niet minder, zooals het steeds betrekkelijke woord het
voertuig is van de absolute gedachte. Deze iets verdroomde teekeningen, waarin
een menschelijke gestalte soms even detoneerde (in z'n later werk komt in het
landschap geen figuur meer voor), hadden den schilder op den gevaarlijken weg
kunnen brengen van een wat zoetelijke romantiek, maar hij vond in zichzelf een
krachtig tegenwicht. In dienzelfden tijd immers ontstonden, naast kleine schilderijen
van bloemen, scherpe, uiterst minutieuze potloodteekeningen op Japansch papier
van potjes en kerstrozen, kikkers en leguanen.
De beide elementen, die in deze periode duidelijk te herkennen zijn: het gevoelige
sentiment en de zich geheel aan het object overgegevende bezonnenheid,
beheerschen ook de tweede periode, maar het sentiment uit zich thans met een
hartstochtelijkheid, die soms aan het daemonische grenst. De onderwerpen worden
andere, het formaat wordt grooter, als in een zucht naar onbegrensde expansie. In
plaats van sneeuwklokjes en begonia's mspireeren hem nu groote stervende
zonnebloemen en exotische planten, zooals bromeliaceëen en anthuriums; de
schilder verlaat de intimiteit van den Hortus Botanicus en zoekt zijn heil bij de ruige,
verweerde hoeven en schuren in het weidsche, diep kleurige land van Drenthe. Het
werk uit deze periode is zóó persoonlijk, dat het in geen enkel opzicht herinnert aan
dat van eenig ander schilder. De hevigheid, waarmee deze groote schilderijen en
teekeningen ontstaan zijn, niet zelden met krijt, pastel en waterverf dooreengewerkt,
doet denken aan een wat late Sturm und Drang, maar zonder de teugelloosheid,
die hiervan zoo dikwijls een kenmerk is, want achter deze schijnbaar toevallige grijze
vegen met geheimzinnige donkerten en warm gloeiende kleurvlekken, achter het
eveneens schijnbaar wilde lijnenspel schuilt een weldadig, rhythmisch, zuiver
beheerscht evenwicht, dat ook de vluchtigste schets of studie af doet zijn. Zoozeer
is hier het onderwerp slechts motief, dat één stap verder den schilder had kunnen
voeren tot de onderwerplooze kunst van een Kandinsky. Maar bij alle ook al weer
schijnbare verwaarloozing of liever loslating van den vorm; welk een vastheid, welk
een beheersching juist van den vorm! Want verzorgdheid van den vorm beteekent
nooit, dat bestaande vormen met een fotografische juistheid zijn
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weergegeven, maar dat de vorm beantwoordt aan den innerlijken geest van het
kunstwerk, dat hij, binnen het kader hiervan en gehoorzamend aan eigen wettelijke
gebondenheid, wordt tot een synthese, een andere, nieuwe, in zich volmaakte
werkelijkheid.
Deze periode bij uitstek is voor den schilder geweest een tijd van zoeken en strijd;
maar naast deze hartstochtelijke explosies keeren toch ook steeds weer, als van
een ander wezen, die stille momenten terug, die wij reeds in de eerste periode
hebben leeren kennen. En nu is het merkwaardig, wanneer wij alle werken, tot
heden toe, overzien, dat juist deze bezonkenheid, deze algeheele overgave aan
het pretentielooze object, blijkt het blijvende element te zijn in de wisselende
stemmingen en uitingsvormen van dezen kunstenaar. Het is de eeuwige strijd
tusschen stof en geest, ‘zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden’. En niet omdat
de zinnelijkheid iets minderwaardigs zou zijn, iets dat riekt naar de zonde en daarom
bestreden zou moeten worden, zooals sommige zedelijkheidsapostels ons willen
doen gelooven, wordt deze tenslotte door den geest overwonnen, maar omdat het
een natuurlijk proces is, dat, als het normaal verloopt, aan den gevorderden leeftijd
de overwinning, juister misschien de sublimeering dezer zinnelijkheid voorbehoudt
in en door den geest. En zoo is het niet verwonderlijk, dat in den ouderdom allerlei
terugkeert, wat eigen was aan jonge jaren, maar thans gelouterd, verdiept en gerijpt,
vol religieuzen eerbied voor wat aan tastbare, tijdelijke dingen zichtbaar wordt van
wat ontastbaar, eeuwig is.
Dit is de derde, wellicht de laatste phase in den ontwikkelingsgang van den
kunstenaar. Als de stormen hebben gewoed en de tranen zijn weggevloeid dan is
de weg gebaand om uit den chaos, door de klaarheid heen, te komen tot een basis,
tot het goddelijk wonder. Fijne potloodteekeningen van planten en bloemen keeren
terug; daarnaast ontstaan verrukkelijke schilderijen, onwrikbaar vast van vorm, zóó
blank van kleur, zóó geheel aan de materie ontrukt en toch zóó stralend van
werkelijkheid, dat elke poging dit werk te beschrijven tot een holle phrase zou moeten
leiden. Men moet het zien, dien schedel van een kleinen krokodil, den verdroomden
Boeddhakop, dat onbeschrijflijk teer grijs-wit gebarsten potje, een naakt, een
zelfportret, 't is alles zóó decent, zóó stil en zóó eenvoudig, zóó wars van alle
zinsbegoocheling en buitennissigheden, dat ik slechts één woord ken, waarmee de
zin van deze werken ook slechts nog bij benadering kan worden aangeduid, dit
woord is: devotie. Tot deze hoogten komt een kunstenaar wanneer hij afgedaan
heeft met de toch zoo schoone en zoete ijdelheden van het leven en slechts zijn
werk voor hem bestaat.
‘Zoolang wij in het Paradijs vertoeven,’ zegt de Japansche dichteres Komatsji,
‘kwetsen de dingen dezer wereld ons. Doch is het Paradijs dezer aarde ons ontvallen,
dan kan niets ons meer deren, omdat niets meer waarde heeft.’
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Kleine elegie
Door Hans van Haaren
III
REGEN over het Hollandsche land. Uit de lage luchten druppelt het den geheelen
dag neer op de velden en de bosschen, op de akkers, op de menschen, op de
dieren, op de zwervers langs de wegen, op het oude heerenhuis en op den man,
die de paden van het bosch, dat bij het goed behoort, bijharkt en van onkruid zuivert.
Stralen, met eindelooze regelmaat neerdalend uit de egaal-grauwe wolken, een
regen, die alles nat en natter maakt, alles druipend doet staan in den somberen
dag. Een zacht ruischen door de lucht, een gestadig tikken op de jonge blaren, een
sfeer van onafwendbare troosteloosheid over het lage land, uur na uur.
Toch gaat het voorjaar worden, er is een begin van lentelucht, de natte aarde
geurt, in de hooge takken zit een belofte van groei, een vogel schudt zijn natte
veeren en fluit.
In de plassen op de boschpaden maken de druppels voortdurend kringetjes. De
man harkt het onkruid bijeen, het bosch rondom is vol van regengerucht, de dag
trekt naar den avond, het wordt donker onder de boomen.
Als hij met zijn kruiwagen naar huis komt, zijn de groote lantaarns bij den ingang
van het hek al aangestoken.
Het wiel van den kruiwaren maakt een diep spoor in het doorweekte tuinpad. Bij
een hoek komt Peter hem tegemoet, de natte ooren schuddend. In den stal is er
een stampen van hoeven en een zacht rinkelen van een ketting. Er waait een vlaag
van westenwind over het park en zendt een vloed van regendruppels naar beneden.
Van den kant van den straatweg het harde geluid van een paard en kar over de
keien. Dan komt de avond.
Het kleine logeetje gaat morgen weg. Neef zal haar nu zijn laatste sprookje vertellen,
dat van de viool, die in de lucht te spelen hing.
De filosoof heeft even zijn rimpelgezicht getrokken, dan verhaalt hij: Er was eens....
Er was een jong musicus, die een meisje liefhad; het was in het voorjaar.
Hij speelde dikwijls voor haar op zijn viool, een oud instrument, dat lang geleden
was gemaakt door een vioolbouwer in een kleine, oude, Fransche stad. Er waren
verhalen rondom dat instrument: de vioolbouwer zou het hebben gemaakt in dagen
van zeer groote droefenis om wat hij eigen mislukking noemde. Want hij wilde nóg
schooner instrument. Het was daarom dat de viool zoo'n donker geluid had.
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Ofwel: de meester zou een groote vergeefsche liefde in zich hebben gedragen toen
hij het instrument vervaardigde en daarom zou er een smachtende ondertoon in het
vibreeren der snaren te hooren zijn.
Ook zeide men dat de vervaardiger van de viool een dwaas, hartstochtelijk en
niet te overwinnen verlangen naar een vroegeren tijd had, een tijd waarin een waarlijk
groot speler zou hebben geleefd; aan hem had hij zijn levenswerk willen schenken.
En nu dit niet mogelijk was en hij dus nooit een groote compositie door den schepper
zelf zou kunnen hooren spelen op wat de vioolbouwer zijn beste instrument wilde
doen zijn, daarom was er als vanzelf een zeker verborgen verdriet in den vorm van
zijn werk tot uiting gekomen; daarom was er iets in dat den schoonen klank minder
vol maakte, dat het spel slepend deed zijn soms, dat oorzaak was van een trager
komen der hoogere tonen.
Dat alles was in de viool te beluisteren.
De jonge kunstenaar wist het meisje te betooveren door zijn verschijning en door
zijn spel. Zij vond de lokkende schoonheid der geluiden terug in zijn armen, als zij,
na zijn spelen, dicht tot elkander kwamen; zij vond de lichte, dansende glissando's
terug in de zachte kussen rondom haar mond, zij wist zich de groote donkere streken
te herinneren door de aanraking van zijn tastende lippen rond haar oogen; zij
herkende de in schoonheid opgeloste finales van zijn spel in den innigen kus, die
hij op haar ontvangende lippen drukte.
Zij beminden. Het voorjaar vergleed in den zomer, de zomer werd nazomer, het
was een groote tijd, nooit had de maan zich zoo duidelijk aan den hemel afgeteekend,
nooit kwamen de sterren zoo lichtend uit boven de duisternis der wegen, waarop
zij elkander na iederen dag heimelijk ontmoetten.
Het waren wonderlijke nachten. Zij wandelden tezamen door de geurende
duisternis en als zij dan gekomen waren bij een open plek in het woud, verscholen,
ongekend, behalve door de beide geliefden, dan zat zij neder onder een jongen
berkenboom en dan speelde hij zijn vreemd-aantrekkelijk spel op het instrument
van den ouden meester uit die kleine Fransche stad. De boomen rondom stonden
te luisteren, luisterden mede met haar naar dat wondermooie spel, gespeeld alleen
voor haar, gehoord ook door de boomen.
Als zijn spel ten einde was, negen die boomen zich naar elkaar toe en vormden
een dak boven hunne hoofden. Zoo gingen vele uren voorbij, nacht na nacht.
Toen ging de winter komen. De jonge musicus moest wegtrekken naar een vreemd
land. Er was een booze en oppermachtige koning en die gebood gestrengelijk dat
hij spoedig zou gaan naar dat land, vreemd en ver. En hij ging, en kwam nooit terug.
Hij stierf door een ongeluk, zoo werd dat opgeteekend, en zoo zeide men. Er was
echter een misdaad gepleegd: hij werd vermoord door vijanden, handlangers van
dien boozen koning. Doch zijn geliefde, die op hem wachtte en aan wie hij had
gezegd terug te komen, wist het niet dat hij dood was.
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Tot op een nacht een kleine elf haar het droeve gebeuren verhaalde.
Toen is zij gegaan naar de open plek in het bosch, waar zoo dikwijls zijn viool
had geklonken. Daar aangekomen ging zij zitten onder den jongen berkenboom.
Zij huiverde. Het was winter geworden. En, als voorheen, negen de kruinen der
vriendelijke boomen zich naar elkander toe. Doch door de toppen waren nu de
sterren zichtbaar, de bladeren waren weg, gevallen een voor een.
En toen was er plotseling tóch de klank van de viool; want deze was teruggekomen
uit het verre en vreemde land, waar de jonge muzikant begraven lag. Het instrument
was weergekeerd om nog één maal te spelen boven de plek waar de geliefden zoo
dikwijls waren geweest. En daar hing het boven de kruinen der boomen in de ijle
lucht en zong zijn laatste lied door den winternacht. En het speelde zonder een
donker geluid, zonder een verlangenden ondertoon in het vibreeren der snaren,
zonder dat de klank minder vol was of het spel slepend, en zonder het trager komen
der lichte, hooge tonen.
Het was alsof die oude meester uit voorbije tijden eindelijk was gekomen en thans
speelde op een volmaakter instrument dan hij in zijn leven ooit had gekend....
Toen de laatste klank was weggestorven is zij heengegaan.
Naderhand is zij getrouwd. Zij leefde lang nog, Maar nooit heeft zij den jongen
musicus, zijn viool of dien laatsten nacht vergeten.
Als het meisje naar bed is gegaan, zitten de baron, mevrouw en neef bijeen in de
groote kamer beneden.
De gastheer vertelt iets uit zijn soldatentijd, een paar vroolijke herinneringen.
Neef herinnert zich een interessant gesprek, dat hij had met een ouden geleerde
- het is jaren geleden, in Duitschland. De professor sprak over oorlog en vrede. Het
werd een zeer levendig gesprek, de oude heer nam een vast standpunt in, hij zeide
dat de menschheid oorlog noodig had. Er mengde zich later een andere geleerde
in het gesprek, deze wees den oorlog af als een onding, de heeren konden het niet
eens worden; zóó kunnen geleerden van elkander verschillen. In Engeland heeft neef het medegemaakt dat de menschen zeer enthousiast
waren om ten strijde te trekken. Dat was in 1914, in 1918 was het anders geworden.
- Ik herinner mij een jongen officier, die in '15 met veel élan naar het Fransche front
ging, ‘love and glory’, de Tipperary-marsch, ‘and smile, smile, smile....’, ik heb dien
jongen terug gezien, hij miste een been, hij was blind, en liep, begeleid door een
verpleegster, door de straten van Londen. Hij was stil, zeer stil geworden. Mevrouw is opgestaan, het verhaal heeft haar aangegrepen. Zij schelt en zegt
het dienstmeisje de koffie binnen te brengen. Dan: - Is er iets vreeselijkers dan
oorlog? -
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Ja - zegt neef, - volgens dien professor zou vrede soms nóg vreeselijker kunnen
zijn. Maar wat zeggen zij, die den oorlog hebben medegemaakt? - vraagt de vrouw.
- Niets - antwoordt neef, - de sprekers zijn zij, die den oorlog niet persoonlijk voeren;
de strijdenden zijn stil, het strijden zelf brengt geen sprekers voort, slechts dooden
en zwijgenden. Het dienstmeisje komt met de koffie. De baron drinkt met een nadenkend gezicht,
neef's levendige oogen staan strak. Mevrouw is de kamer uitgegaan.
Een kleine, bedroefde vrouw loopt door den avond. Uit de bovenkamer van het
huisje aan den rand van het bosch straalt een flauwe lichtschijn.
Zij klopt aan de deur, Peter slaat aan, de man komt naar beneden, hij is alleen
thuis met den hond. - U, mevrouw? - Ik, ik wilde je wat zeggen. Ze zijn naar boven gegaan. Zij zit op een stoel, in haar oogen staan tranen, zij
praat, de man staat vóór haar, er zijn slechts die trillende stem, dat bedroefde gebaar
in de stilte rondom.
- Ik moet het zeggen, aan jou, vreemde man, die op dien leegen stillen herfstdag,
of was het al winter? hier bent gekomen. Ik heb je dienzelfden avond gezien, je liep
een beetje gebukt; had je verdriet? En die kleine hond liep steeds overal met je
mee.
- Ik moet het je zeggen: ik ben zoo diep-, diep-ongelukkig. Hier dit vreemde kille
huis, die groote stille man, jullie allemaal, jullui gaat en doet den heelen dag, ik weet
niet, ik hoor er niet bij. Jullui zijn voor mij zoo weinig wezenlijk. Ik begrijp het niet....
Even wacht zij. Dan: - Hij stierf.... - Wie? - vraagt de man.
- Mijn geliefde, mijn eenige liefde. Het is nu meer dan twintig jaar geleden, het
was in 1916. Hij was soldaat, Engelsch soldaat. Veel ouder dan ik, dertig jaar, ik
was toen zeventien. Ik zie hem nog in zijn uniform, toen hij afscheid van mij nam in
dat kleine Schotsche dorp, waar ik toen logeerde en waar wij zooveel wonderlijke
uren samen hebben doorgebracht. Hij zei dat hij terug zou komen, zijn oogen
glansden. Hij is nooit teruggekomen. Kort daarop is hij in Noord-Frankrijk gesneuveld,
niemand weet waar hij begraven ligt. Alleen weet ik dat hij nooit terug komt, nooit!
- Ik heb vreeselijke jaren doorgemaakt. Toen is mijn man gekomen en heeft mij
gevraagd zijn vrouw te worden. Ik was toen al lang terug in Nederland. Ik heb
toegestemd, o! Ik ben meegegaan naar hier, naar dit huis, naar deze omgeving.
Maar ik kan mijzelf niet losmaken van dat, wat voorbij behoorde te zijn. In mijn
vergeefsche droomen zie ik hem, hoor ik hem, hem, van wien ik al zoo lang geleden
afscheid heb genomen. Hij is dood, killed in
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action, heette dat, ik weet niet waar, ik weet niet hoe. Die groote misdaad heeft men
tegenover hem, tegenover ons begaan. Nooit zal ik zijn vrouw kunnen zijn, nooit
zal ik een kind van hem kunnen hebben, nooit heb ik nadien op hem kunnen wachten,
nooit een tehuis goed voor hem kunnen maken. Nooit heb ik zijn stem meer gehoord.
- Hij is het ideaal van mijn meisjesdroomen, hij zal mijn ideaal blijven. De vrouw loopt weg. Peter trippelt onrustig heen en weer. Hij snuift, en gromt
zachtjes.
Het begint te regenen. Buiten tikt het nadrukkelijk op de doode blaren. Ver weg
slaat een klok elf uur.

IV
Er is theevisitie. Een dame, een jonge man, een jonge dame: moeder, een zoon,
een dochter.
De moeder praat tegen het gezelschap aan. Zij behandelt in een half uur de
psychologie, de paedagogiek, het kindervraagstuk, den godsdienst, de ethica, het
weer, het moederschap en de mode, het is een druk komen van woorden en
stellingen.
Alles is duidelijk en verklaard voor haar, zij is vrouw en moeder, God weet hoe
en waarom.
Voor den zoon blijven over: de politiek en de sport; de dochter is meer artistiek.
Ook dezen gelukkigen jongen menschen zijn de dingen niet onverklaard gebleven,
en zij laten anderen deelen in hun visie.
De gastheer zit en hoort toe, neef leunt tegen den schoorsteen en kijkt naar de
dames, de oudere en de jonge, en naar den zoon, een mijnheer in zijn modern
costuum, sportief, dom en grenzenloos vervelend.
- Het is werkelijk onbegrijpelijk dat niet elk weldenkend intellectueel mensch van
den tegenwoordigen tijd een dergelijke opvatting van den godsdienst huldigt, het is
duidelijk dat het kindervraagstuk thans is opgelost, het is eigenlijk geen vraagstuk
meer, wat de psychologische zijde van de zaak betreft, niemand kan ontkennen dat
een openhartige blik Een openhartige blik in den spiegel tegenover haar leert deze vrouw en moeder
dat haar hoedje 't toch goed doet; maar ze moet straks thuis even de slapen
masseeren, die trekken maken haar oud.
De dochter spreekt met doodelijk lijzige stem over een essayist, die naar aanleiding
van een opstel over een critiek, een nieuw essay, navrant en dynamisch, heeft
gewijd aan een beschouwing over een modern litterair werk.
De zoon heeft zijn uit vele, en vrij verdachte bronnen afkomstige wijsheid over de
politiek; voorts bazelt hij over nationale sporteer.
De baron zit te ijzen. Als het gezelschap het huis is uitgegaan, gooit hij de ramen
open, ondanks den kouden wind, die naar binnen waait.
- Wat is een weldenkend, intellectueel mensch van den tegenwoordigen
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tijd, wat zijn opvattingen van den godsdienst, wat is eigenlijk het kindervraagstuk,
wat is feitelijk sporteer? - vraagt de baron aan den ander.
Neef zegt: - In mijn jongere jaren heb ik een zeer geleerd sterrekundige gekend,
die een vrouw had. Zij kon geen koffie zetten, doch wist precies welke besluiten de
Schepper van hemel en aarde zou moeten nemen ten aanzien van de vraagstukken,
die haar kwelden. Kwelden, zeide zij. Ze besprak die kwellende vraagstukken met
een profeet van destijds hoogst moderne allure, die man droeg een langen baard
en sprak altijd zeer nevelig. Nog proef ik haar vreeselijke koffie, die ze wel eens
zette als het personeel het te druk had met andere dingen. Dat noemde zij haar
man verzorgen.
- Op een kwaden dag gooide de sterrekundige haar een pendule naar het hoofd
en liet zich scheiden op ik weet niet welke gronden. Zij is later den neveligen profeet
gaan verzorgen, naar ik gehoord heb.
- Ik heb een man gekend die groote stukken schreef over Beethoven's liefdeleven
toen hij de eerste maal naar een concert was geweest en daar een stuk van
Beethoven meende te hebben gehoord; het was echter van Händel, doch hij wist
dat niet, hij zat te diep in het liefdeleven en schreef daar vele vellen vol over.
- De wereld, beste Johan, is vol van niet wetenden en veel pratenden.
- Ik heb eens gelezen van een criticus, die na de eerste uitvoering van Tsjaikofski's
vioolconcert van meening was, en schreef, dat men deze muziek kon hooren stinken,
zooals men van sommige schilderijen zou moeten zeggen dat men ze zag stinken.
Door het uitspreken van deze deskundige meening is noch Tsjaikofski, noch iemand
anders in het niet verdwenen.
- De dolste dingen zijn uitgehaald om de critiek er in te laten loopen; zij is er in
geloopen.
- Er zijn vele schilders met lange haren en afbrekende meeningen over Gerard
Dou en Murillo; vele van die schilders missen vaak de elementaire begrippen van
het teekenen ten eenen male. Dat hindert op zich zelf genomen niet, dat niet kunnen
teekenen, misschien is het wel goed, er zijn echter menschen, die naar dergelijk
gepraat luisteren en er zich aan zouden kunnen storen.
- Voorts, mijn waarde, ken ik de begrippen sport en eer; wat sporteer is weet ik
eigenlijk niet, de idee nationale sporteer is mij geheel vreemd. Maar die jonge man
zal het ongetwijfeld kunnen uitleggen. Mevrouw komt binnen. Ze is naar de stad geweest.
Neef neemt zijn fluit en speelt. De gastheer kijkt uit het raam. Straks zijn er nieuwe
gasten, die een paar dagen zullen blijven.
Er komt een dreigende lucht opzetten. Buiten waait de wind, achter in het vertrek
heeft mevrouw een schemerlamp aangestoken. Neef fluit, de baron luistert naar het
snelle komen der kleine geluiden.
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Tegen de ruit tikken de eerste regendruppels. Hij keert zich af van het raam en
ontmoet de oogen van zijn vrouw. Zij vraagt of hij nog thee wil. - Neen, dank je. Een dienstmeisje komt de gordijnen sluiten.
Peter is met hondenvrijmoedigheid het heerenhuis binnengeloopen. Hij stuift den
baron voorbij, de kleine veerkrachtige staart achteruit gestoken, de bek open, de
gave tandjes even zichtbaar. - Dag kleine Nameless - zegt mevrouw, die uit haar
kamer komt, - wil je een koekje? - Peter's kop gaat scheef, hij wil erg graag een
koekje.
De baron ziet het aardige beeld aan: zijn vrouw knielt neer voor het buffet in de
groote zaal, neemt de schaal en geeft den hond zijn versnapering. Peter dankt met
staartzwaaien. - En nu naar den baas. De baas staat bij het huisje aan den boschrand. Nameless danst op achterpoot
en om hem heen. Samen gaan zij naar binnen.
De eerste Meinacht. Een donkere lucht, waarin lichtere stukken drijven. Het huis
door flauw maanlicht zacht overgoten, zelf is het donker, geen licht straalt uit een
venster, aan den ingang van het park alleen branden op de zijkanten van het hooge
hek de lampen.
Het goed: de gebouwen, het park rondom, daarachter het bosch, daarachter de
wereld.
De baron is naar de stad geweest en komt nu van achter het koetshuis het tuinpad
op. Hij wil buiten zijn. Een wandeling door het park. Overal geurt het naar bloesem
en naar vochtige aarde.
Er is een vaag en droomend verlangen in het wezen van dezen eenzamen man,
de zintuigen zijn vol van het wonder dat de eerste voorjaarsnacht geeft, in grooten
overvloed.
Hij komt langs een struik met veel witte bloemen. - Kleine witte bloemen - zegt
hij, zacht voor zich zelf. Rondom de struik is een diepe en zoete geur. Hij staat een
oogenblik stil, en gaat dan voorbij, de bloeiende struik vergezelt hem nog even.
Voetstappen die langzaam over de paden gaan; een gestalte, voortgaand langs
de boomen en de struiken; een heer, rechtop en waardig; een man, klein in deze
natuur; een kind, eenvoudig, simpel; een mensch, die den trillenden, zingenden
voorjaarsnacht ondergaat als een nieuw geschenk in ouden vorm, een nieuw
geschenk dat terugdenken doet aan oudere gaven, waaraan nog een
weemoedig-blijde herinnering bewaard bleef.
Hij loopt zacht naar een zij-ingang van het heerenhuis en steekt den sleutel in
het slot.
Boven op zijn slaapkamer ziet hij nog uit in den nacht. Een raam staat open. Van
uit de verte komt een zacht geruisch, als van vleugels. De aarde
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onder hem zendt een wonderlijke mengeling van haast tastbaren geur naar hem
op. Achter wolken schuift de maan hoog langs den boschrand.
Het regent en het waait nu al weer een halven dag. De bloesems, de roze en witte
bloesems bedekken hier en daar den grond, afgewaaid, hun kleine rol uitgespeeld.
De baron gaat door het bosch? Waarheen? Dat weet niemand, misschien hij zelf
ook niet; als hij een wandeling maakt heeft hij geen ander doel dan loopen. Soms
bezoekt hij op zijn tochten, die zich ver kunnen uitstrekken, den kluizenaar, zooals
hij den stillen man noemt, die in het laatste van het rijtje huizen woont in het kleine
dorp, een uur gaans van het landgoed. Die man maakt mandjes en zoekt in de
bosschen bessen, paddestoelen en dergelijke, hij verkoopt die dingen en leeft daar
van. Ook zet hij vogels en andere dieren op, kleine boschdieren, hij is zelf ook een
boschdier, het lange donkere haar valt hem langs de oogen.
De baron in zijn regenjas, met een half doorweekten hoed op en natte schoenen
aan, bezoekt den kluizenaar in zijn huis.
- Dag kluizenaar. - Ha, mijnheer de baron. - De kluizenaar springt op van zijn stoel; hij zat te lezen
en komt nu naderbij, een schrale man, met een paar waakzame oogen en kalme
handen.
De baron trekt zijn overkleeren uit en gaat zitten, dicht bij het raam. Het is vreemd
misschien, maar de baron heeft hier een eigen pijp, die in het rekje van boomschors
hangt. Hij pakt zijn pijp en stopt haar.
Dan rookt hij, terwijl de ander de koffie maalt. Het gaat gezellig ruiken in het
kamertje. - Eergisteren - vertelt de kluizenaar, na den gast zijn koffie te hebben
gebracht, - heb ik een struik gezien, die bleek in één nacht te zijn opengebloeid. Ik
ga er nu telkens naar kijken, hij staat achter de beukenboomen, links van het
boschpad naar den kleinen vijver. - Het regent zoo veel - zegt de baron.
Ja, als het regent zingen de vogels op een bepaalde manier, ik heb dat dikwijls
opgemerkt, er is toch iets bijzonders in dien regen, hij behoort bij dit land. Eens heb
ik een paar uur onder een den op de heide gestaan; het regende aldoor en ik stond
daar en keek naar de lucht, op 't laatst begon het hard te waaien en hield de regen
op. Toen ben ik naar huis gegaan. Het bosch was nat, de regenton achter het huis
liep over, overal op den weg en in den tuin stond water.
- Als het lang achter elkaar regent droom ik 's nachts altijd van een vrouw, die
langs het boschpad naar mij toekomt. Maar dan gaat zij voorbij en verdwijnt tusschen
de druipende struiken. Ik heb haar nog nooit in werkelijkheid gezien. In noem haar
de regen vrouw. Zij heeft donkere oogen en blond haar. -
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- Vreemd - zegt de ander, en doet een zwaren trek aan zijn pijp.
Het gaat al tegen den avond en nog steeds zitten zij tezamen in het kleine vertrek.
De kluizenaar is een boodschap gaan doen, de baron heeft hem daarvoor wat
geld gegeven, hij is teruggekomen met een flesch. Nu drinken zij uit boerenglazen,
een dronk, die goed smaakt en opwekt. Zwijgen en een opnieuw vullen der glazen.
De gastheer maakt een mandje af, de gast rookt en drinkt. Buiten is het stil.
Later brengt de kluizenaar den baron een eind weg, door het bosch gaan ze. - Jij
spreekt van een regenvrouw - zegt de baron, - maar die bestaat niet. Er zijn echte
vrouwen, die voorbij gaan, altijd opnieuw. Dat heeft niets met regen te maken. Ik
weet het, ik weet er van. Dat alles ken ik. Zij loopen verder. Het laatste stuk gaat hij alleen. - Tot ziens. Op het heerenhuis zijn weer nieuwe gasten. Als hij de groote zaal binnenkomt
hoort hij neef, die een anecdote vertelt. Dat vindt men aardig. - Eens heb ik het
medegemaakt - zegt neef. Het luisterende gezelschap, het schijnsel van een enkele
lamp, de reuk van een cigaret, zijn vrouw, de anderen, die verhalende stem.
Het is een avond waarop men niet goed kan gaan slapen. De bezoekers zijn naar
boven gegaan, ieder naar zijn eigen kamer; zij blijven daar nog wat op.
Ook neef heeft goedennacht gezegd. Hij is langzaam de trap opgeloopen; die
neef, hij vertelde vanavond gebeurtenissen uit zijn jeugd, hij dook in de historie:
Wellington en den slag bij Waterloo, daar had zijn grootvader hem veel van verteld,
Quatre Bras herleefde voor het gezelschap. En toen sloeg neef om en werd zeer
modern en wist de nieuwste dingen over de jongste gebeurtenissen. Neef is een
man van alle tijden, een uitzonderlijk type, een troubadour in een na-oorlogsche
kleedij, hij heeft tronen zien vallen, hij heeft leuzen aangehoord in vele talen, hij
heeft de 19e eeuw zien omzwaaien en de 20e eeuw zien worden, hij kent 1890 en
1914, hij heeft in verschillende landen 1918 en latere jaren medegemaakt. Interessant, zeer interessant voor sommigen, voor mij niet zoo erg, 1950 komt ook
wel, dan dragen de dames weer geheel andere hoeden, of misschien in het geheel
geen hoeden; dat weet ik niet, dat heb ik nog niet meegemaakt. We zullen wel zien.
De baron is alleen met zijn vrouw gebleven. De tuindeuren staan open. Er is een
ongewone vertrouwelijkheid tusschen hen, als tusschen vrienden, die elkander na
jaren weerzagen, elkander iets te zeggen hebben misschien.
Weet men de aanleiding tot spreken? Kent men haar? Soms is er het spreken
door een enkele gedachte, een herinnering, het kan de omgeving zijn, die
mededeelen doet, het kunnen zeer verschillende dingen zijn, die iets fel
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en onweerstaanbaar doen uitbrengen in woorden. De sfeer, de psyche, het verlangen
naar een steun.
Het kan ook worden gezegd in moeilijk vallende woorden, een voor een.
Zij vertelt. De stem klinkt zacht, daarna is het stil. Er is geen wederwoord. Er is
niets te zeggen, niets meer.
De avond is gedaald, de donkerte is over alles, En plots is daar het geluid van
fluittonen. Neef zit voor het open raam op zijn kamer en speelt Grieg's elegische
verzen. Een kleine elegie, verwaaiend in het duister.
De vrouw staat op en gaat de kamer uit. De deur valt langzaam achter haar dicht.

V
- Neef, neef, zeg me, waarom vertel je sprookjes aan kleine meisjes? - vraagt de
baron. - En dan zulke romantische, met zoo'n ouderwetsch sentiment, jij, oude vrijer,
hoe kom je er aan? - Vond dat kleine blonde ding ze mooi? - is de wedervraag van den filosoof. Ongetwijfeld, ze droomde er van, heeft ze mij verteld; ze vond ze prachtig, haar
stemmetje beefde toen ze het zei. - Dan zijn ze goed - zegt neef, - ouderwetsch en romantisch, mij goed. - Stilte.
Maak je ze heelemaal zelf? - - Ja, ik bedenk ze, ik kijk rondom mij en fantaseer
daarbij wat. Ik heb eens een mijnheer ontmoet die bezwaar maakte tegen mijn
verhaaltjes, ze waren hem niet reëel genoeg. Ik vertelde hem toen een moderne
en zeer ware geschiedenis, het was een uiterst pikante historie. Dat genre leek hem
veel te erg, zei hij toen. Hij moest blijkbaar iets hebben dat voor zijn subtiele ziel
pasklaar was gemaakt, besuikerde realiteit of gemoderniseerde helden- en
schurkenromantiek.
- Beste Johan, men kan Mozart schoon vinden én den nachtegaal. Ik weet niet
precies wat dat is, ouderwetsch, of romantisch, of wat dan ook, het kan mij trouwens
niet schelen, ik houd er van. En beiden zijn reëel, en ze zijn besuikerd noch
gemoderniseerd, Goddank. Neef gaat naar den vleugel en speelt het lied van den page uit Figaro's Hochzeit
en neuriet zachtjes mee.
- Is dat niet voor damesstem? - vraagt de ander.
Ja, maar Mozart vindt het zeker niet erg dat ik het ook eens zing. De nachtegaal,
m'n waarde, ga die buiten beluisteren. Maar zeg het tegen niemand, ik geloof niet
dat het op het oogenblik in deze lage landen mode is om naar nachtegalen te
luisteren. Gaat de baron naar den nachtegaal luisteren als hij 's avonds in het park
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en in het bosch rondloopt? Misschien wel. Hij vraagt aan den kluizenaar, dien hij
op zoo'n avondwandeling aan den rand van den straatweg ziet zitten: - Hoe is het
met je regenvrouw? - De ander antwoordt daar niet op. Zij loopen samen wat verder.
Het is weer guurder geworden, is dat nu Juni?
De kluizenaar: - de echte zomer komt dit jaar heel laat. En hij is direct afgeloopen;
ik zie het aan de boomen. - Het is goed - zegt de baron. De echte zomer kan nu laat komen en snel voorbij
gaan, de baron heeft er niets tegen. De baron heeft nergens op tegen. Hij beheert
zijn goed, hij spreekt met den rentmeester, hij praat ook wel met de pachtboeren,
hij zegt wat tegen den koetsier-chauffeur of tegen Dolf, den stalknecht. Hij kijkt naar
zijn vrouw en luistert als zij op den vleugel speelt. Zij spreken veelmeer met elkaar
den laatsten tijd. Als zij een cigaret neemt is hij vlug bij haar en voorziet haar van
vuur. Dan gaat hij weer zitten en zegt: - je moest dat stukje van gisteravond nog
eens spelen; dat was buitengewoon mooi. - Mevrouw buigt zich even over de toetsen
en speelt. Hij kijkt aandachtig naar haar.
Hij rijdt te paard over de heide en de twee terriers hollen mee en keffen rond het
paard, dansend en naar elkaar bijtend. - Je moet niet die honden meenemen als je
gaat paardrijden - zegt hij tegen zijn vrouw, - mijn paard is aan die twee beesten
gewend, het jouwe zou schichtig worden, die terriers zijn zoo wild. Je moet het niet
doen. Als mevrouw den volgenden middag gaat rijden, verschuilen de honden zich
achter de struiken en sluipen mevrouw en het paard achterna, de baron ziet het en
fluit hen terug. Zij komen schoorvoetend nader en loopen dan
huichelachtig-gehoorzaam achter hem aan, In het park is hij hen plotseling kwijt.
Hij komt snel van achter een paar boomen op het open grasveld. Daar rijdt zijn
vrouw heen, in de verte, zij zet het paard in galop, hij kan nog juist de koppen der
terriers springend boven de heistruiken zien uitkomen. Ze zijn toch het paard achterna
geloopen.
De lindenlaan loopt recht op het bosch uit. Langzaam gaat hij de laan af. Boven
hem ruischt het. Die honden, zij zullen het paard schichtig maken.
Hij gaat terug en kijkt bij den hoek nog even om. De echte zomer gaat gauw
voorbij, zei de kluizenaar. Hij zal vanavond weer eens naar den kluizenaar gaan en
hem dan niet plagen met zijn regenvrouw. Vanavond, eerst gaat hij wat lezen, en
ook moet hij den notaris opbellen, en een brief schrijven.
Hij gaat naar huis en leest. Hij belt den notaris op, hij maakt een afspraak. Hij
schrijft een brief, straks komt zijn vrouw terug, met de honden; die gaan voortaan
aan de ketting als zij met het paard uitgaat, het is veel te gevaarlijk, dat heeft hij
altijd onvoldoende gerealiseerd.
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Hij leest, maar zijn gedachten zijn ergens anders. Het is vier uur, zijn vrouw is nog
niet thuis, het wordt half vijf, vijf uur, zij is zeker ergens opgehouden. De telefoon
gaat.
- U spreekt met dokter V. - zegt een stem door de telefoon tegen hem.
De kruinen der boomen in het park gaan heen en weer, er komt een flauw gevoel
over hem, hij moet gaan zitten. De lucht is betrokken, de wind doet de gordijnen
voor het open raam zachtjes bewegen.
De stem praat kalm-mededeelend verder. Het kan niet, het kan niet, zegt het in
hem, het kan niet, het kan niet.
Het kan wél. - De bestuurder van de vrachtauto heeft nog vergeefs getracht haar
te ontwijken. Mevrouw lag dwars over den weg, van het paard geworpen, doordat
het dier nerveus werd door het voortdurende gespring van de honden. Halo, hoort
u mij? - Ja, ja. U moet gauw komen, het is achter de tweede bocht, bij die uitspanning. Kunt u
direct weggaan? - Ja, ja. Hij belt af. Hij rijdt met de auto het hek uit. Hij rijdt als een krankzinnige langs den
weg. Er staat een groepje menschen rondom een kleine gestalte in rijkleed, roerloos
uitgestrekt in de schaduw, terzijde van het wandelpad. Remmen, die de auto dwars
over den weg doen komen te staan. Hij springt er uit. Daar staat de zware
vrachtwagen.
Een man maakt zich los uit het groepje. De dokter. Hij vraagt met zijn oogen een
stomme vraag. De dokter schudt langzaam en meewarig het hoofd; neen, er is geen
hoop meer.
Naar huis, in de auto. Daarachter komt het paard, door een boerenknecht geleid,
de terriers loopen mee, de koppen naar den grond. De koetsierchauffeur, die op de
fiets den baron achterna is gegaan, rijdt nu de auto, binnen zitten de dokter en de
baron, met mevrouw. Naar huis.
Zachtjes, zachtjes, zachtjes komt de auto het hek binnengereden. De dokter steunt
het stervende hoofd, en de baron zit tegenover hem en beziet het bleeke gezicht
van zijn vrouw. Hij kijkt naar het zachte bewegen der handen onder de deken, hij
kijkt naar de kleine, nu stil liggende voeten in de zwarte rijlaarzen, hij kijkt naar het
donkere bruine haar met hier en daar nuances van lichtere kleur.
Zij brengen haar uit de auto en ze ligt nu op de groote rustbank, in de bibliotheek.
De dokter is de kamer uitgegaan.
Pluto zit in de gang en kijkt droevig naar de gesloten deur. Daarachter sterft een
mensch.
Zij zegt wat tegen hem met reeds gebroken stem. Zij fluistert iets en hij
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knikt en er komen twee groote tranen in zijn strenge oogen, hij buigt zich over dat
verminkte lichaam en over dat ongeschonden gebleven gelaat.
Een zacht rillen en een even oplichten der oogen, één blik van teederheid naar
hem, en dan is er het oogenblik dat zij dood gaat en hij voor de allereerste maal
haar niet-tegenstrevend lichaam in zijn armen houdt.
Er is spoedig een groote steen gekomen op het graf achter den Engelschen tuin,
aan den rand van het bosch, bij de varens. Een groote zware steen, zwart, en daarop
met gouden letters: Hier rust mijn echtgenoote Joan Marguérite, gestorven op zeven
en dertigjarigen leeftijd, - A dust whom England bore, shaped, made aware, Gave
once her flowers to love, her ways to roam, The Soldier, R. Brooke. - Want zóó had
de baron het bepaald in de gedachten aan zijn gestorven vrouw, die hem eenige
weken vóór haar wreeden en verlossenden dood op een avond het verhaal van het
jonge meisje en den Engelschen soldaat had verteld.
De tuinbaas vond op een morgen Pluto gestorven achter den stal.

VI
De baron is weg, naar het buitenland, naar kennissen.
Neef, die pas kort geleden het heerenhuis had verlaten, is er in teruggekeerd als
plaatsvervanger van den baron. Neef zorgt voor alles. Hij heeft met den baron vóór
diens vertrek naar het buitenland een langen avond gesproken. Hij heeft tegen die
groote zwijgende figuur woorden van vriendschap gezegd, hij is veel voor den baron
geweest dien avond.
Hij heeft hem een bundel poëzie gegeven en daarin aangestreept Longfellow's
‘Resignation’. - Stoor je niet, beste Johan, aan dwaze troostwoorden, aan wenken
en adviezen om je te verstrooien, luister niet naar lieden, die je zullen aanraden er
niet aan te denken. Luister liever naar Bach: Bach heeft de hemelsche gave van
den verklaarden troost. Lees dat gedicht, dat ik heb aangestreept, het is voor velen
in moeilijke omstandigheden een groote, een zeer groote steun geweest, ik weet
dat. Het is een eenvoudig gedicht, het is erg ouderwetsch, doch geloof mij, het is
schoon, zeer schoon. Lees het steeds weer opnieuw, het zal je een rijk bezit worden.
- Neef neemt het bundeltje en zoekt er even in, dan zegt zijn welluidende stem de
goede woorden. - And beautiful with all the soul's expansion, Shall we behold her
face. Er is een sterke band tusschen deze vrienden. Neef heeft de hand van den ander
gegrepen. Een krampachtig snikken, een kort vertwijfeld gebaar, tranen tenslotte,
warme tranen langs het vermagerde stroeve gezicht van den man, die, gebogen in
zijn stoel, zijn gedachten even van dat eene vreeselijke
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voelt afglijden naar die milde sfeer, die de oude vriendschap in deze zware uren
rondom hem brengt. - Beste kerel - zegt neef.
Ja, neef zorgt voor alles. Hij heeft niet voor niets zoo veel medegemaakt. Hij heeft
zijn ervaring op velerlei gebied. Hij beheert het goed, hij wandelt door den tuin en
door het bosch, hij bezoekt de stallen. Vaak zit hij in den tuin te lezen in zijn geliefde
filosophische boeken, de zon speelt op de bladen van het boek.
's Avonds gaat hij wandelen, zooals de baron dikwijls deed. Hij neemt dan altijd
een der honden mee, een van de terriers, een enkele maal Peter, hoewel die eigenlijk
liever met zijn baas meegaat.
De baron schrijft korte brieven uit het buitenland. - Waarde neef, ik laat alles maar
aan je over. Je ziet maar, je doet maar naar eigen inzicht, hartelijke groeten, schrijf
mij nog eens gauw. - Neef gaat achter het bureau zitten en vult twee groote vellen
met zijn regelmatig schrift, hij drukt zich ook op het papier sierlijk uit, hij vertelt hoe
het hier gaat, alles gaat geregeld, het is natuurlijk erg stil op het heerenhuis in
vergelijking met andere tijden, er komen nu in het geheel geen gasten, - doch ik
verveel mij niet, beste Johan, haast je niet om gauw terug te komen als je er nog
geen zin in hebt, ik gevoel mij hier best. In het bosch is het prettig nu, de tuin heeft
een overvloed van allerhande bloemen, het is heerlijk zomerweer, ik ben de eenige,
die van dat alles goed kan genieten. Neef brengt ook een bezoek aan het graf. Hij leest nog eens de woorden, die in
den steen staan. Dien avond schrijft hij den baron een extra brief. De baron schrijft
voor zijn doen uitvoerig terug. - Waarde neef, dat laatste schrijven van je heeft mij
weer veel goed gedaan. Mijn dank ervoor, oude sprookjesverteller. Wat mijn
terugkomst betreft, het loopt nu al naar September, ik kom nu toch gauw naar
Holland, ik moet er voor sommige zaken dringend zijn, en dan, ik ga opbreken, dat
heb ik besloten, doch ik weet nog niet precies hoe en wanneer; dat zal ik met je
bepraten. Tot spoedig weerziens. De baron is terug. Hij ziet er veel ouder uit. Zijn haar is geheel grijs geworden. Maar
zijn oogen staan kalmer nu, meer geresigneerd. Hij vertelt van hetgeen hij in het
buitenland heeft medegemaakt. Neef zit tegenover hem. - Wel, wel, beste kerel, dat
moet interessant zijn geweest. - Het is goed na dit alles de rustige stem van neef
te hooren, te zien weer zijn vertrouwd gezicht, het kalme bewegen der kleine handen.
- En ga je nu werkelijk opbreken? - Ja, ik ga hier weg, althans voor een langen tijd. De paarden gaan weg, de terriers.
Ik moet over sommige dingen nog eens nadenken. Er is in elk geval veel te veel
personeel, ik zal voor hen een andere betrekking moeten
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vinden, zij zullen niet over mij te klagen hebben, zij zijn lang bij mij in dienst geweest,
ik zal hun een extra-schadeloosstelling geven. Het is altijd goed personeel geweest,
het spijt mij wel, doch ik kan hen op den duur niet houden. Ik zal zorgen dat zij niet
te kort komen, zij zullen over mij niet te klagen hebben, zeker niet. - Die man, die bij den tuinbaas inwoont, de meester van Peter? - vraagt neef.
- Peter - zegt de baron, - die is groot geworden. Toen ik gisteren hier aankwam,
holde hij me tegemoet, hij herkende mij direct, het is een lief beest. Joan zei ook
altijd.... - Hij zwijgt even. Dan: - Die man is eigenlijk maar tijdelijk hier, hij kwam het
vorige najaar vragen of er werk voor hem was. Hij heeft sindsdien allerlei karweitjes
gedaan, heel goed trouwens. Meestal was hij in het bosch bezig. Maar hij kan hier
toch evenmin blijven, nu alles zoo geheel anders is geworden. Maar ik zal zeker
niet vergeten dat ook hij, hoewel kort, hier zijn werk goed heeft gedaan. - Wat is hij eigenlijk voor een man? - Och, een gewone man. Hij werkt nu eens hier, dan weer daar. Of hij zwerft door
't land, geloof ik. Aan een groot gedeelte van het personeel is ontslag aangezegd; sommigen zijn al
naar nieuwe betrekkingen. Neef is op zijn beurt naar het buitenland vertrokken, hij
zal daar op den baron wachten.
Doch deze kan maar niet tot het besluit komen om weg te gaan. En als hij een
besluit heeft genomen zet hij het toch niet in een daad om. Hij schrijft een brief,
waarin de uren van aankomst en vertrek, doch hij verscheurt dien brief, en zendt
neef een berichtje dat hij voorloopig nog blijft. Dan volgt na twee dagen het bericht,
dat hij er ernstig over denkt nog deze week af te reizen. Doch hij doet het niet, hij
blijft wederom.
Hij heeft het vertrekkende personeel ruim bedacht en hen vriendelijk toegesproken.
Ja, ja, het ging hier anders worden, dat begrepen zij, dat kon nu eenmaal niet anders,
de baron werd trouwens zeer vriendelijk bedankt voor dat extra bedrag, dat was
heel royaal, zij hoopten dat het den baron verder in alle opzichten goed zou mogen
gaan. - Dank je, dank je, het ga jullui ook goed - heeft de baron gezegd.
Peter's baas is nog niet ontslagen. De baron zal dat morgen doen.
De baron zit bij den kluizenaar en rookt zijn pijp en drinkt de koffie, die de kluizenaar
voor hem heeft gezet. - Ik heb je wel eens geplaagd met je regenvrouw - zegt de
bezoeker. - Ik ben nu tot het inzicht gekomen dat het geheel verkeerd is geweest.
Ik ben tot het inzicht gekomen, dat men rijker is door hetgeen jij hebt dan door
hetgeen ik nooit heb gehad. Jouw bezit moge dan niet reëel zijn, het is iets, en het
blijft van jou. -
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- Nooit hebt gehad? - vraagt de ander.
- Neen. Nu heb ik een herinnering aan een enkele lieve en aan vele, zeer vele
droevige dingen, voorts heb ik nog over een paard en twee terriers, deze dieren zijn
onbewust en ongeweten de oorzaak van haar dood geweest, zij moeten weg, ik
ben niet verstoord op die beesten, ik haat hen niet, het zou niet redelijk zijn, doch
zij moeten weg. Dan is er nóg een hond, dien zij aardig vond, waar zij van hield,
dien hond heeft zij gestreeld, zij gaf hem koekjes. Dat is het eenige levende dat mij
in directen zin aan haar herinnert en mij niet meteen aan haar sterven doet denken.
En dat dier is niet eens van mij.
- Het is daarom dat jij feitelijk meer hebt; jouw regenvrouw, hoe onreëel zij moge
zijn, is tenminste niet tegelijkertijd voorwerp van liefde en bron van ellende voor je.
- Ik heb vroeger een vrouw gekend, die veel op de regenvrouw leek - zegt de
kluizenaar. - De regenvrouw en die andere is één voor me. - Goed - zegt de baron, het is tenslotte zóó dat jij een illusie hebt, waaromheen
je je eigen droomen maakt. Ik heb alleen maar de herinnering aan een verloren iets,
misschien moet men dat ook illusie noemen, ik weet het niet. Jij bent rijker, veel
rijker. Peter is bij zijn baas, die in den stal het tuig poetst. De schaduw van den baron
schuift op het verlichte vak dat van buiten door de geopende deur in den stal valt.
De man kijkt op en groet.
- Je moet hier weggaan - zegt de baron, - je kunt hier niet blijven, wij gaan allemaal
weg, ik blijf alleen nog wat hier met sommigen van het personeel voorloopig, de
terriers gaan ook weg, de paarden ook. Pluto is dood, je moet nu Peter hier laten,
mevrouw hield veel van Peter, bijna evenveel als van Pluto, die is dood nu, die is
ook dood. Vind je het goed dat Peter nu hier blijft? Mevrouw keek altijd naar hem,
hij had een Peter-kop zei zij, de kleine Nameless, zoo onlogisch was mevrouw, zij
kon zulke aardige dingen zeggen soms.
Laat Peter hier, hij is graag hier, hij hield ook van mevrouw, vroeger, toen mevrouw
nog leefde liep hij vaak ineens het huis binnen en sprong tegen de deur van haar
boudoir en kefte. Ja, dat gebeurde wel in dien tijd, toen mijn vrouw nog leefde. Als
Peter hier blijft - de stem van den baron stokt, hij draait zich bruusk om en loopt den
stal uit.
- Wil je Peter hier laten? - vraagt hij even later terugkomend, - Ja - zegt de man.
In de kleine bovenkamer van het huisje aan den rand van het bosch pakt de man
zijn weinige bezittingen bij elkaar in den ouden ransel. Wat kleeren, een paar boeken,
den slaapzak voor Wolfje, die nu een grootere Peter is geworden.
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Zijn gedachten gaan terug naar die voorbije maanden, naar het oogenblik van de
eerste ontmoeting, toen hij een kleinen bruinen kop door de struiken zag gluren en
het zachte gejank van het gewonde dier hoorde; naar de dagen dat zij samen langs
de wegen liepen; naar andere oogenblikken, andere voorvallen: slapen in een
hooiberg, of buiten, Peter in den slaapzak, het werken op de meelfabriek, hun komst
op het goed, de vele uren hier gezamenlijk doorgebracht. Peter met zijn poot in een
strik, Peter door een boschlaan aanhollend, Peter slapend en nu en dan zacht
knorrend in zijn mand.
Hij staat met den slaapzak in de handen. Peter heeft voortaan geen slaapzak
noodig. Peter blijft hier, beter, veel beter verzorgd dan hij het ooit zou kunnen doen.
Peter blijft hier. De man gaat afscheid nemen, van den baron en van de anderen.
De baron heeft hem een gesloten enveloppe gegeven; en voorts een adres voor
hem opgeschreven, een relatie van den baron, daar is misschien voor een tijdje
werk. - Ik beloof je - zegt de baron, - ik beloof je, waarheen ik ga zal ik Peter
meenemen, ik zal goed voor hem zorgen, hij blijft bij me, altijd. De man gaat weg van het goed. Er staat een koude wind. Hij loopt langs den stal,
door het park, hij komt op den straatweg. De boomen worden al kaal. Hij is hier bijna
een jaar geweest.
- Nee Peter, je kunt niet mee. - Peter blijft achter hem aanloopen. Hij tilt den
kleinen vriend bij de voorpootjes op en zachtjes vertelt hij hem wat. Peter blijft staan.
De baas stapt in de autobus, die door zijn handopsteken even stopt. - Ik zal maar
een klein eindje meerijden. - De bus gaat weer verder. De man, op de achterbank
zittend, ziet hoe Peter even in een onverzettelijken wilden ren het vehikel achterna
holt. Dan, ineens, staat de hond stil en kijkt met onafgebroken blik de snel
verdwijnende bus na. De man kan nog juist zien hoe hij daarna moedeloos naar het
hek terugloopt; voor hij naar binnen gaat, wendt de kop zich nog eenmaal in de
richting in welke de baas is weggegaan.
Het wordt stil op het goed. De paarden zijn weg, de terriers hebben een anderen
meester gekregen.
De baron loopt door het huis, door den tuin, door het bosch, de lanen staan te
gloeien in de laatste zonnestralen. Hij bezoekt het graf. Hij is met zijn gedachten
vaak in het buitenland, bij neef, die hem weer een langen brief heeft geschreven.
Hij zal naar neef gaan, hij moet hier weg, hij kan hier niet blijven.
De zomer is voorbij, het buitenland lokt, daarginds zal het anders zijn, hij moet
weg.
De wind waait door het park. Boven de boomen hangt een donkere lucht,
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het wordt kouder, de dagen zijn al veel korter geworden. Eenzame nachten, moeilijk,
eindeloos.
De dagen gaan. Uit de sombere lucht daalt de regen neer. Daarginds, bij neef,
is veel; hier is één levend wezen: Peter, die lusteloos door de gangen en door den
tuin loopt. Zij heeft van dien hond gehouden.
Een kleine hond, een graf. De sfeer, de zachte, melancholieke melodie van het
langzaam stervende bosch, de diepe toon in dit wisselende jaargetijde; de
schoonheid, de uitbundig-rijke schoonheid in soberen vorm, het stille dood gaan
van de natuur in dit eenvoudige land.
Hij blijft voorloopig. Hij zal het schrijven, neef zal het goed vinden. Neef zal het
begrijpen. - Ga je mee, Peter, we gaan naar binnen, het wordt koud. - De tuinbaas
groet den baron als hij langs het huisje gaat. Daarachter donkert het bosch.
Tegen den avond rijzen de nevelen op; er komt de laatste week, iederen avond
meer, een omsluiting van transparante vochtigheid rond de contouren van het oude
huis. Herfsttij.
De baron kijkt uit naar die nevels; van achter de ramen der bibliotheek, vól van
Goethe en Shakespeare en Voltaire, ziet hij ze dansend naderen, als een bedreiging.
Erlkönig....
Straks gaat het winter worden.
Door het bosch loopt een man. Hij gaat langs de struiken, onder de hooge boomen.
Het is stil, zijn stappen klinken even op uit den natten bodem. Geen vogel zingt.
Moet hij ergens zijn? Het is al bijna donker als hij de gelagkamer van een
dorpslogement binnenkomt. Hij zal hier blijven slapen, hij is vermoeid, morgen zal
hij verder gaan. - Is u alleen? - vraagt de waard, die hem het gastenboek brengt.
- Ja, ik ben alleen - zegt de man.
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Parels uit Palestina
Door J. Sjoerds
DOOR de eeuwen heen wandelt het sprookje of de legende, de mythe of de sage
als een goede fee; in wezen in elk werelddeel gelijk of gelijkvormig; in uiterlijk slechts
verschillend door het gewaad, dat zij aanneemt en dat passend is bij haar omgeving.
Zoo kunnen wij talrijke Arabische sprookjes terugvinden in onze Germaansche
vertellingen - zoo vinden we overeenkomstige moraliseerende verhalen bij Chineezen
en Angel-Saksen, bij volkstammen uit Zuid-Europa zoowel als bij die volken levend
in den Indischen Archipel.
Talrijke pogingen zijn gedaan om deze schatten te verzamelen en wij herinneren
aan de bekende groote sprookjes- en legendenverzamelingen zooals
‘Duizend-en-één Nacht’, ‘De Wijze en de Nar’ en de ‘Gesta Romanorum’. Daardoor
hebben deze verhalen met hun vaak schoone beteekenis (afgezien van het historisch
belang) een zekere bekendheid onder ons gekregen.
Vrijwel geheel onbekend zijn echter gebleven de legenden en vertellingen, de
sprookjes en verhalen die de Israelieten in Palestina hadden.
En dit is verklaarbaar.
Het meeste materiaal is in talrijke kronieken, biografieën, mémoires en andere
werken verstrooid. Om van de handschriften, waarin naar men vermoedt ook nog
zeer veel waardevols verborgen ligt - nog maar te zwijgen. Eerst in de laatste jaren
zijn deze aan het licht gekomen en worden er pogingen in het werk gesteld om
dezen kostbaren schat bijeen te brengen (Der Born Judas). Een enkele aanteekening
over deze Joodsche literatuur lijkt me daarom niet ongewenscht.
In de wereldgeschiedenis speelt het Joodsche volk wel een heel bizondere rol
en vervult zij een taak haar door den Schepper opgelegd.
Immers zij is ten innigste verbonden met den oorsprong en de voortgang van het
Christendom.
Daarnaast heeft ze ook haar invloed doen gelden op de cultuur der Oudheid, de
Islam en de ‘wetenschap’ der Middeleeuwen. De Joodsche volks-literatuur als
zoodanig is een vrucht van de Diaspora. De invloed van eeuwenoude tradities en
normen, die op vaderlandschen grond gegroeid waren, vonden er een plaats naast
de zeden en gewoonten van andere handeldrijvende volken.
Er is ook hier, evenals elders, een wisselwerking, een geven en nemen te
constateeren, waardoor wij af en toe ook de in het begin genoemde overeenkomst
kunnen ontdekken tusschen Joodsche en andere vertellingen.
De Joodsche literatuur heeft ingewerkt op de geestelijke richtingen in den
vroegsten tijd, zoowel als op die der Middeleeuwen en deelend de strijd en het lijden
van overal, wordt zij tevens ‘eine Ergänzung der allgemeinen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

409
Literatur, aber mit eigenem Organismus, der, nach allgemeine Gesetzen erkannt,
das allgemeine wiederum erkennen hilft’ (Zunz).
Geestelijke waarden, die het water en brood van elke dag waren, overleefden de
vertellers of schrijvers ervan en in de religieuze verhalen uit het oude Joodsche Rijk
ligt nog een rijke, maar helaas voor een groot gedeelte verborgen schat. Deze
verhalen overbruggen de kloof der eeuwen en hebben heden dezelfde beteekenis
als twee duizend jaar geleden.
Het is begrijpelijk, dat het meerendeel dezer verhalen ten nauwste met de religie
samenhangen, met den Bijbel.
Om één voorbeeld te noemen.
Zeer talrijk zijn b.v. de vertellingen over de tien geboden. Deze zijn verzameld in
één kleine midraš. Een gedeelte van deze midraš is het in de Middeleeuwen
verbreide handschrift ‘Troost der zielen’. Sporen van deze midraš vindt men in de
z.g. groote Pesihta, een sagenboek.
Naast het vertrouwen op den hoogsten Rechter, die het goede beloont en
verantwoording eischt voor elke booze daad, heerscht er toch nog veel
ongerechtigheid op deze aarde. De Joodsche vertelling wil de Almacht Gods
verkondigen, en de rechte weg wijzen. De toehoorder moet niet alleen onderhouden,
maar ook gemaand worden.
Iedere geschiedenis is een gelijkenis. De wieg van deze legenden en gelijkenissen
is de talmud en de midraš.
Zij leven voort tot na de Middeleeuwen, waar dan overal een opmerkelijke stilstand
kan geconstateerd worden op dit gebied.
Een drietal van deze parels uit Palestina moge hier volgen als bewijs van de
schoonheid van deze bij ons tot nu toe onbekend gebleven vertellingen.
Parels uit Palestina.
Bedekt door de schelpen van den Tijd hebben zij eeuwenlang gerust op den
bodem van het Leven.
IJverige onderzoekers is het echter gelukt de kostbare parels één voor één uit
deze schelpen te voorschijn te halen.
1)

De parabel van Salik

De vrome Rabbi Kahana werd van God een zoon geschonken; en hij noemde hem
Salik. Toen de jongen vijf jaar geworden was, nam zijn vader hem bij de hand en
wilde hem uit het huis voeren, opdat hij in de Schrift onderwezen zou worden.
De moeder van het kind vroeg haar man: ‘Waar wil je met mijn zoon naar toe?’
R. Kahana antwoordde: ‘Ik wil hem tot een leeraar brengen, zoodat hij hem kan
onderwijzen.’

1)

Bij de vertaling is getracht den Oosterschen trant zooveel mogelijk te handhaven.
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Hierop antwoordde de vrouw: ‘Liever zou ik sterven als scheiden van mijn kind.
Onze zoon verlaat ons huis niet; hij zal geen scholen bezoeken en geen handwerk
uitoefenen.’
Toen zeide R. Kahana: ‘Haast je en haal onze huwelijksacte, opdat ik haar kan
verscheuren en jou zal ik uitbetalen, wat ik schuldig ben.’
De vrouw: ‘Welk gebrek heeft mijn heer aan mij ontdekt, dat hij zich van mij zou
willen laten scheiden. Er staat toch geschreven: Hij geve haar een scheidbrief als
1)
hij kwaad aan haar gevonden heeft.’
R. Kahana antwoordde: ‘Er bestaat wel niets schandelijkers als zijn zoon het
Water des Levens te willen onthouden; het levende water is de leer. Zegt niet de
2)
profeet: Gij allen, die dorstig zijt komt tot het water.’
Daarop zeide de vrouw: ‘We zullen met elkaar niet twisten.’
R. Kahana vroeg: ‘Welk besluit hebt ge genomen?’
En de vrouw gaf ten antwoord: ‘Ga naar de markt en zoek een goedonderlegden
leeraar; huur hem voor vele jaren, opdat onze zoon thuis zal kunnen blijven; ik zal
het den leermeester aan niets laten ontbreken; ik zal zijne kleederen wasschen en
zijn kamers schoonmaken.’
R. Kahana willigde haar verzoek in. Hij ging naar de markt en vond daar een
geleerden man.
Hij zeide tot hem: ‘Vrede zij met u, heer.’ De vreemdeling antwoordde: ‘Ook met
u zij vrede.’ R. Kahana vroeg: ‘Hoe is uw naam?’ De leeraar antwoordde: ‘Ik heet
Eliezer Zeïri’ (de Kleine).
R. Kahana vroeg verder: ‘Hebt ge vrouw en kinderen?’
Eliezer antwoordde: ‘Jawel, zij gaat altijd met me mee.’
Toen begreep R. Kahana het antwoord en zeide: ‘De vrouw van mijn heer is de
leer en zijn kinderen zijn de volgelingen, die hij heeft opgevoed.’
De vrouw van R. Kahana sprak tot den leeraar: ‘Jij en mijn zoon zullen mijn huis
nooit verlaten.’ Eliezer antwoordde: ‘Ik zal doen gelijk gij zegt.’
R. Kahana schreef in dezen zin een contract en gaf het Eliezer en deze stelde
eveneens een oorkonde op en gaf het R. Kahana. Van nu af werd R. Eliezer de
leermeester van Salik, de zoon van R. Kahana en hij onderwees hem vijf en twintig
jaren lang. Zoo gebeurde het dus, dat Salik vanaf zijn geboorte tot op de dag waarop
hij 25 jaar lang de leerling was geweest van R. Eliezer niet over de drempel van het
huis getreden was.
R. Kahana moest R. Eliezer echter 25.000 goudstukken uitbetalen.
Nadat de leeraar afscheid genomen had trok Salik weluitgerust de stad in en hij
keek op de markt rond.
Weldra werd hij hongerig en dorstig.
Toen hoorde hij een waterdrager luid roepen: ‘Frisch en helder water, vermoeiden
en afgematten tot een lafenis, één kaskas per teug.’

1)
2)

Deut. 24:1.
Jes. 55:1.
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Deze waterdrager was een Jamihidid van Salik. De zoon van R. Kahana wenkte
den handelaar; deze kwam snel naderbij.
Salik zeide: ‘Verkwik mij door een dronk.’ De handelaar antwoordde: ‘Betaal één
kaskas en ik zal u te drinken geven.’ Daarop zei Salik: ‘Ik ben een jongeling, die de
Schriften kent en nog geef je mij geen slok water?’
1)
De handelaar antwoordde: ‘Indien gij wijs zijt, ge zijt wijs voor uzelven.’
Salik zeide: ‘Ik heb dertig jaar lang de Schriften onderzocht en jij weigert mij een
slok water om mijn dorst te lesschen?’
De handelaar antwoordde: ‘Hebt gij de Schriften onderzocht, zoo behoeft ge u
daarop niet te beroemen, want daarvoor zijt ge geboren. Daarvoor zijt ge door God
bestemd; gij zoudt de Wetten kennen. Mij heeft hij als taak gegeven om water te
scheppen, het op mijn schouders te dragen, het te verkoopen, en zoo mijn
medemenschen te verkwikken.’
Daarop keerde Salik bedroefd naar het ouderhuis terug.
Hij verscheurde zijn kleederen voor het aangezicht van zijn vader en zijn moeder
en zeide: ‘Al mijn kennis die ik me verworven heb, is in waarde nog niet gelijk aan
één kaskas, waarvoor men zich een dronk water kan koopen. Sta me toe om een
anderen weg te kiezen.’
De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerscht over zijnen geest, dan
2)
die een stad inneemt.
R. Kahana schold niet en toornde niet op zijn zoon, maar hij zei tot zichzelf:
‘Probeer uw naaste niet van gedachten te doen veranderen zoolang zijn toorn nog
in hem woedt.’
Tot Salik zei hij echter: ‘Mijn zoon, je wilt je een andere toekomst kiezen?’
De jongeling antwoordde: ‘Dat is mijn wensch.’
R. Kahana zeide: ‘Haal het ebbenhouten kistje, waarin het geld bewaard wordt.
Open het en neem daaruit een klein zilveren doosje, dat erin ligt.’
Dat deed Salik. Zijn vader opende het slot en liet hem een prachtige roodglanzende
parel zien. Hij zeide tot hem: ‘Neem dit kleinood en ga daarmee naar de markt waar
men de valsche steenen, die van lood en glas gemaakt zijn, te koop aanbiedt.
Merk dan op, hoe hoog de parel daar geschat wordt, verkoop ze echter aan de
handelaren niet. Wandel daarna over de markt waar de echte steenen verkocht
worden. Verkoop hier je parel. Van de opbrengst zal de helft dienen voor mij voor
mijn oude dagen, de andere helft is voor jou. Als je eigen bloedverwanten niet
zooveel voor je over hebben om je een slok water om niet te geven, dan zullen
andere menschen voor je kennis heelemaal geen ontzag hebben. Behoud je deel,
als je de parel verkocht hebt en je zult overal toegang hebben want het geld
3)
verantwoordt alles.’

1)
2)
3)

Spr. 9: 12.
Spr. 16:32.
Pred. 10: 19.
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Salik trok allereerst naar de plaats waar de valsche steenen verhandeld werden.
Men bood hem voor zijn parel één zilverling. Toen borg hij haar weer op en
verkocht haar niet.
Daarna ging hij naar de andere markt, waar de echte steenen uitgestald lagen.
Hier bood een handelaar hem duizend zilverlingen. Maar ook dezen verkocht Salik
zijn parel niet. De tweede handelaar bood hem meer, de derde nog meer en eerst
de tiende kreeg de parel; hij had echter een prijs van vijf en twintig duizend
goudstukken voor haar betaald.
Salik nam het geld in ontvangst, ging ermee naar huis en riep zijn vader: ‘Welnu,
we zullen het bedrag met elkaar deelen.’
R. Kahana antwoordde: ‘Mijn zoon, ik heb je die parel niet alleen gegeven om te
verkoopen, maar opdat dit voorval je tot leering zou mogen strekken.’
Heeft deze parabel na duizenden jaren iets van zijn waarde ingeboet?
De les, die de jonge Salik van zijn vader ontvangt, heeft ook voor ons zijn diepe
en rijke beteekenis behouden.

De fabel van de drie vrienden
Een welgesteld man had drie vrienden; de eerste van hen stond bij hem in hoog
aanzien, hij verliet zich geheel en al op hem; zijn gedachten waren steeds bij hem
en hij zou zijn leven voor hem hebben willen geven. Hem gold al zijn moeite en
zorg. Hij was zijn grootste vreugde en zijn kostbaarst bezit. Voor hem was hij bereid
woestijnen en zeeën te doortrekken, want zijn liefde voor hem was overdadig groot.
Den tweeden vriend droeg hij niet diezelfde teedere liefde toe als den eersten,
hoewel hij ook hem zeer genegen was. Hij deelde zijn smart als hem leed geschied
was en verheugde zich oprecht als geluk hem werd beschoren; hij diende hem en
liet het aan hoogachting niet ontbreken.
Op den derden vriend sloeg de man minder acht. Hij bemoeide zich weinig met
hem, want deze vriendschap beloofde hem geen enkel nut.
Maar de tijden veranderden en het lot wilde, dat onze vriend zijn heele vermogen
verloor. Zijn aanzien en macht daalden, hij maakte schulden.
Hij werd voor den koning gebracht en schuldig bevonden.
En nu ontbrak hem de macht der rijkdom om de dreigende straf te ontgaan of te
verminderen.
Toen dacht hij aan zijn vrienden.
Aan hen zou hij zijn leed en smart openbaren en hen om hulp in den nood
verzoeken.
Hij ging natuurlijk het eerst naar zijn besten vriend en zeide tot hem:
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‘Mijn trouwe metgezel en weldoende vriend! Je weet, dat je me dierbaar bent als
mijn eigen hoofd; je kent de liefde, die ik voor je koester; je weet hoe mijn gedachten
steeds met jou bezig zijn. Nu is de dag gekomen, dat ik je hulp en steun noodig
heb. Wel gelukkig ben ik, dat ik een vriend als jou gevonden heb, die vol ontferming
is en die goed met goed vergeldt. Immers de geleerden zeggen: Het beste huisraad
is dat, wat beschutting geeft in nood; de beste broeder is hij, die aan je stem weet
te gehoorzamen, en de beste vriend is hij, die altijd hulpvaardig klaar staat. En
verder hebben de geleerden gezegd: Een waar bezit kan door vuur niet verteerd
worden.’
Toen antwoordde de man en sprak: ‘Weet, dat je liefde me thans in het geheel
niet meer verheugt en de omgang met jou is voor mij geen genoegen meer. Behalve
jou heb ik nog vele volgelingen; deze hebben mij meer noodig en laten me geen
tijd thans nog aan jouw lot te denken. Ik kan je daarom geen raad geven noch je
bijstaan met hetgeen ik bezit, opdat ik later niet gedwongen zal zijn zelf de hulp van
anderen in te roepen. Ik verzeker je, dat ik ook eigenlijk niets bezit waarmee ik je
van dienst zou kunnen zijn, behalve dan misschien deze twee opperkleederen,
waarmee je je lichaam kunt bedekken. Neem ze, ga uws weegs en keer niet weer.’
Toen ging hij naar zijn tweeden vriend en zeide tot hem: ‘Jij, vreugde van mijn
oogen, jij vriend, die in nood hulp verleent. Je weet, hoeveel reine liefde en trouw
ik jou geschonken heb. Ik heb jou gediend in onbaatzuchtigheid en behoorde je toe
met mijn geheele hart. Nu heb ik jouw hulp noodig en verwacht, dat je je erkentelijk
betoont en mij het aan jou gedane vergeldt. Zie, zoo en zoo is het met mij gegaan.
En de koning heeft mij schuldig bevonden.
Reeds de wijzen roemen de trouw der vriendschap.
Zij zijn ons een schild in onze benauwdheid.’
Toen antwoordde de vriend en zeide: ‘Mijn eigen leed te dragen is mij reeds zwaar
genoeg; daarom laat af en val me met joúw smart niet lastig. Sta op en ga heen;
jouw wegen zijn niet mijn wegen. Ik kan tegenover jou niet mild zijn in mijn gaven,
anders zou het kunnen gebeuren, dat ik nog eens van de milddadigheid van andere
menschen zou moeten leven.
Heeft niet de wijze gezegd: Ik weet niet wat beter is: de dood van den rijke of het
leven van den arme? Maar als je wilt dan ga ik met je mee en houd je gezelschap
tot aan de poort van het slot des konings; dan keer ik terug naar mijn eigen
bezigheden.’
Ten einde raad wendde zich de man toen tot zijn derden vriend en zei: ‘Mijn heer,
vol schaamte treed ik voor uw aangezicht. Inplaats van mijn hoofd te durven opheffen,
buig ik het naar de aarde. Door den nood en de bitterheid gedreven kom ik hier;
mocht gij in uw goedheid mij willen helpen en bijstaan. Zeggen niet de geleerden:
Niet hij is edelmoedig, die goed met goed vergeldt, maar die een drenkeling hulp
biedt. En is er geen spreuk,
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die zegt: Milde gaven zijn een pand; en de edelmoedige wordt aan twee tafels
genoodigd, want zijn roem klinkt luid in deze wereld en zijn loon zal groot zijn in den
hemel.’
Toen antwoordde de derde vriend hem en zeide: ‘Mijn broeder, weet, dat ik bij
jou nog in de schuld sta en al mijn streven zal er op gericht zijn om je te helpen,
voorzoover het in mijn macht is. De wijzen hebben niet tevergeefs aldus gesproken:
Iedere streek heeft zijn eigen taal, iedere tijd zijn eigen mannen, ieder geslacht heeft
zijn grenzen, op iedere daad volgt het loon. Ik heb je lief en zal je niet verraden. Je
hart weene niet, omdat je je om mij niet veel bekommerd hebt; ik heb ook dit weinige
goed in mijn hart gegrift en het met zooveel liefde bewaard, dat ook dit weinige veel
is geworden. Ik hoop, dat je genade zult vinden in het oog van den koning.’
Toen werd de man zeer verheugd en zei: ‘Ik weet niet, waarover ik meer zal
treuren: dat ik een trouw vriend zoo verontachtzaamd heb? óf dat ik twee ontrouwe
vrienden zoo veel wel heb gedaan?’
En gij, die de fabel hebt aangehoord, weet, dat onder den eersten vriend de rijkdom
en de aardsche goederen worden verstaan. Zij geven iemand op zijn levensweg
slechts een doodshemd en een zweetdoek mede.
De tweede vriend, dat zijn de huisgenooten, de bloedverwanten en de buren, die
na iemands dood zuchten en klagen en hem tot aan het graf begeleiden.
De derde vriend is de liefde tot den naaste, die hem, die haar betracht, uit het
duister in het licht zal voeren, die droefheid in vreugde, en zorg in rust doet verkeeren.
Tenslotte moge hier volgen enkele uitspraken van de wijzen uit het Oosten.
Eens vroeg men een geleerde: ‘Waarom zijt gij wijzer geworden als de andere
menschen?’
Hij antwoordde: ‘Omdat ik meer aan olie uitgegeven heb als mijn vrienden aan
wijn.’
Een andere maal vroeg men hem: ‘Van wien houdt ge meer: van uw broeder of
uw vriend?’
En hij antwoordde: ‘Ik houd van mijn broeder als hij mijn vriend geworden is.’
Een geleerde had vijf jongeren, die aan zijn voeten zaten en den zoom van zijn
kleed kusten.
Op zekeren dag zeide hij tot hen:
‘Een ieder van ulieden zegge mij een spreuk, opdat ik zijn wijsheid proeve.’
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Daarop zei de eerste jongeling: ‘De knecht, die genoegen neemt met zijn deel, is
heer; de heer, die meer begeert als hij heeft, is knecht.’
De tweede sprak: ‘De mensch is zoowel jager als achtervolgde; hij jaagt naar dat,
wat hij niet bereiken kan en hij wordt achtervolgt door het lot, dat hij niet kan ontgaan.’
De derde jongeling zeide: ‘Wij hebben wijsheid geleerd om met de verstandigen
om te gaan zooals het behoort; maar niet om dwazen te overwinnen.’
De vierde sprak: ‘Een koning zonder geloof te dienen is gevaarlijk.’
Tenslotte zeide de laatste: ‘Behoor niet tot hen, die eerst bij tegenslag hun
boosheid laten varen en bij ziekte hun zonden berouwen.’

Kerstmis
Door Emmy van Lokhorst
Heel hoog en smal, met paarse ruiten
Was 't vreemde venster in mijn droom;
En op het groen gazon daarbuiten
Stond, breedgegroeid, een enkele boom.
Eén groote boom met roode kelken;
Waren 't rozen of magnolia?
De bloemen konden nooit verwelken
En bloeiden voort in overdaad.
De morgenzon brak door de ruiten.
Ik lag bij 't venster uitgestrekt,
En hoorde zoet een merel fluiten.
Een nieuwe warmte was nabij;
Want in mijn armen toegedekt,
Kind, afgesmeekt van God, lag gij....
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De ivoren bal door Mia Syrier
HET was een ivoren bal - zoo kunstig gesneden, dat hij deed denken aan oude,
ragfijne kant. Maar toch zou hij niet opgevallen zijn temidden der andere voorwerpen
in de vitrine van die stille, schemerdonkere museumzaal, als er onderaan die bal
niet een kwast had gehangen - een pracht van een kwast van glanzende roode
zijde!
Daardoor werden je blikken als vanzelf erheen getrokken, en dan zag je, dat er
iets merkwaardigs was. Want niet alleen dat die bal weer een andere, kleinere in
zich sloot, maar deze kleinere bal omvatte weer een andere, nòg kleinere, en dat
ging zoo door tot.... je werd er duizelig van!
Je vroeg je af, waarvoor 't ding eigenlijk diende, want dat was niet erg duidelijk.
Het meest waarschijnlijke leek nog, en dit vermoeden werd versterkt door die
triomphantelijke roodzijden kwast, dat het een soort kunstig uiteinde van een
schellekoord was.
Nu moet u mij dit niet kwalijk nemen. Het ìs toch immers zoo: dingen - óók mooie
dingen moeten een practische waarde hebben, een of ander nuttig doel. Alles wat
alleen maar mooi is en niet meer wil zijn dan enkel en alleen een stukje schoonheid
dat de ziel verrukt, wordt een beetje schuin aangekeken tegenwoordig.
Dat is al net als met de menschen. Een mensch, die enkel maar leeft, zoo maar
simpelweg leeft en het leven door zich heen laat stroomen, is bepaald een onding.
Ja - een mensch, die niet werkt, is bijna iets onzedelijks!
Men moet iets doén, en mogelijk véél doen en vooral voor ánderen doen.
Maar deze bal scheen merkwaardigerwijze nooit iets gedáán te hebben. En dat
je dit voelde, bijna als een schuld voelde, dat hij daar maar eenvoudig wás, alleen
omdat iemand er plezier in had gehad hem te maken, was oorzaak, dat je al het
andere in die vitrine vergat om alleen maar naar die bal te kijken.
En toen kwam de suppoost achterdochtig langs-loopen om te kijken of je soms
minder goede bedoelingen had. Want zóólang bleef nog nooit iemand bij die vitrine
kijken. En een beetje schichtig zelfbewust keek je schuins naar dat wandelend
gezag, dat er was om te voorkomen, dat je meer deed dan kijken. Want in een
museum schuilt daar altijd iets kwaads in. Maar die bal liet je niet los.... En opeens
voelde je iets heel onbehagelijks, want plotseling werd het je duidelijk, wát wel het
allermerkwaardigste was.
Hij was namelijk niet ontstaan uit een rond stuk ivoor, waaromheen een ander
werd gevormd, waaromheen weer een ander werd gesloten. Maar het griezelige
was, dat die elkaar omvattende ballen van buiten naar binnen waren ontstaan. De
kunstenaar was begonnen aan den buitenkant van dat
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ivoren ding en al kervend en snijdend had hij daarbinnenin een nieuwe bal gemaakt
en daarin weer een nieuwe, en zoo, na jaren van werken was hij langzaam tot de
kern genaderd....
Immers - een kern moest er zijn, dat voelde je - al kon je die niet zien natuurlijk.
En je kon 't niet helpen, maar je moest probeeren of je soms tóch die kern niet
kon zien, waarvan je toch wist, heel zeker wist, dat hij ergens diep in het binnenste
van die ballen moest zijn. Want de kunstenaar had hem toch zeker gezien!
Je zag hem aan het werk, aandachtig gebogen over het glanzend ivoor, dat zich
vormen ging onder zijn handen. Dagenlang, jarenlang had hij zoo gezeten en zijn
voorzichtige vingers hadden vol vrome toewijding pincet en mesje gehanteerd.
Steeds weer nieuwe ballen had hij in de vorige gesneden - eindeloos - en ze versierd
met de mooiste figuren, die hij maar bedenken kon. En naarmate de ballen kleiner
werden en moeilijker te bereiken, was hij ouder geworden. Maar zijn oogen waren
steeds helderder gaan zien en zijn vingers hadden steeds zekerder gegrepen. En
hoe dieper hij doordrong in de ronde geslotenheid der elkaar omvattende ballen,
des te zinvoller en schooner werden de motieven, die regelrecht opwelden uit zijn
ziel en gekerfd werden in het blank ivoor.
Zoo had hij gewerkt, - jarenlang - verbeidend het oogenblik dat hij de kern zou
naderen....
En nu weet ik niet of u wel eens zoo aan iets gewerkt heeft. 't Komt er niet op aan
wat, maar zóó gewerkt met volle overgave van heel uw wezen, dat alles om u heen
in het niet verzinkt. Dan bestaat er geen tijd meer voor u, geen schreeuwende
menschen en geen dringende daden. Dan is er alleen maar dat ééne, waar u zich
met volkomen concentratie in verdiept. Het beste wat u heeft en het mooiste wat u
te geven heeft, legt u in dat eene werk. 't Is alsof het altijd nog meer kan bevatten.
Alsof het groeit en groeit onder uw handen. Groot wordt als de wereld en onmetelijk
als uw eigen ziel. Alles wat u in dat werk ontdekt, vindt u in u zelf. En alles wat u in
dat werk verovert, wint u voor u zelf. En u weet, onfeilbaar zeker, dat als het voltooid
zal zijn, u iets zult hebben bereikt, dat zóó belangrijk is, dat u daarna gerust zult
kunnen sterven....
Die bal nu - ik vergat dit nog te zeggen, omdat het eigenlijk zoo vanzelf spreekt,
maar toch is dit het allerbelangrijkste - was rond. En het heelal is rond en de aarde
is rond. Ook de dauwdrop en het bloemzaad, de bloeddruppel en de eicel....
Dan - als je dit alles overdacht had, wist je plotseling hoe die kunstenaar al kervend
en snijdend in het glanzend ivoor, volkomen verzonken in zijn werk, uur na uur, dag
na dag dieper doordringend tot de kern, daarin langzamerhand was gaan zien al
die dingen, die groote onvatbare dingen van het
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Heelal, - de aarde en de dauwdrop, de bloeddruppel en de eicel en al dat onzegbare,
waarvoor men door alle tijden heen tevergeefs namen heeft gezocht. Hij
aanschouwde het - in die kleine Kosmos in zijn handen.
En hem werd geopenbaard al dat Oneindige en Eeuwige, dat zoo ontzaggelijk
is, dat het slechts gezien kan worden in den klaren spiegel van een zinnebeeld.
Alleen maar, omdat hij in volle overgave en wijze beperking al zijn krachten
geschonken had aan het maken van één enkel ding, zonder practisch nut voor de
menschheid, die ernaar zou kijken en zeggen: aan zooiets verspillen wij tegenwoordig
geen tijd meer!

Biappen
Door C.J. van Geel
De bus te duur. De trein niet te betalen.
Biappend nu het land maar doorgegaan.
Vaak laat men je met je verlangen staan,
doch meestal is de nachtrust net te halen.
Zonrijders die op autowegen stralen,
beluisteren de stem van stil vermaan,
maar er zijn rijders ook die in hun waan
gas geven en je bovendien nog smalen.
Gaat het niet evenzoo in vele straten?
Een klein of grooter deel doet zeer verwaten
ofschoon geboortig uit dezelfde stee.
Met 't andre deel valt evenwel te praten.
Die toonen je de menschlijke gelaten
en reiken gul de hand van overzee.

October 1937.
Biappen is gevormd van b.i.a.p., wat zeggen wil: bond van internationale
autoparasieten. Hiermee zijn bedoeld de menschen, die met passeerende
auto's gratis meerijden.
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Kroniek
Afbreken.... en opbouwen
De binnenstad van Rotterdam - de Coolsingel met omgeving - wordt sedert eenige
jaren practisch afgebroken en weer opgebouwd. De breede vergaarbak met vertier,
die Zimmerman's boulevard voor de bevolking is geworden, zoekt spuigaten in alle
richtingen om het doorgaand verkeer normaal te loozen. De schepping van een
willekeurig centrum in een oud stadsdeel voert jaar in jaar uit tot al verder voerende
consequenties. Een heel complex aan krotwoningen is verdelgd, troostelooze huizen
en winkelpanden zijn er (langs de Meent) overigens voor in de plaats gekomen. Er
is voortdurend wat te beleven. Op dit moment kan men de beplakking met grauwe
tegels - van boven naar beneden! en zonder voegverband.... - volgen langs de
gevels van Staal's nieuwe Beurs. Tusschen Beurs en Bijenkorf, schuin voor het
oude Boymans, komt straks - ter aanpassing - nog een enorm hoog bouwwerk van
Dudok. Die grond kon nog net verkocht. Oude woonhuizen worden - een betere
zaak waardig - stelselmatig voorzien van monsterachtige onderpuien, liefst van
travertijnsch marmer, de nieuwe modesteen. Wat verderop wordt het Hofplein
geraseerd, gedeeltelijk gedempt. Voor dit doel moet de 18e eeuwsche Delftsche
poort worden afgebroken om elders te worden opgebouwd. Een slordige ton is met
dit versjouwen gemoeid. Een bolwerk, dat reeds lang zijn functie verloren had en
dit ook thans niet herkrijgt, ontvangt, weggerangeerd, het stempel van publieke
curiositeit. Dit anachronisme is verdedigd door aesthetische bewijsvoeringen van
een nogal bedenkelijk gehalte, maar dergelijke histoires slikt men tegenwoordig,
want de geest is arm en van officieele daden (men denke aan het verdwijnen van
het Abdij-Hôtel te Middelburg), die vernieuwend hiertegen in zouden kunnen werken,
verwacht men eigenlijk minder. Ook het oude Boymans staat reeds in steigers en
zal een soortgelijke regeneratie ondergaan. Het laat zich alles - in een steeds
conventioneel wordender wereld - verdedigen, doch wij moeten er toch voor waken
dat een zekere sentimentaliteit geen sleur wordt en dat geschiedt in Rotterdam
wanneer men thans óók het Calandmonument gaat behouden, nu het 30 jaar na
zijn oprichting moet verdwijnen van de plaats, waar het stond. Nu het Verkeer dat
eischt is dat achteraf jammer voor het werk dat Prof. Odé er aan heeft gehad. Het
is jammer voor het geld dat de burgerij er bij het afscheid van haar burgemeester
's Jacob voor heeft bijeengebracht, maar het afbreken eischt ruim 6000 gld., het
elders opbouwen bijna het dubbele, het totaal zal 17.500 gld. kosten! Als men bij
het Gemeentebestuur voor een willekeurige opdracht aan kunstenaars aankomt,
wordt men de deur gewezen, geen 100 gld. kan er af. Maar voor het verschuiven
van een monstrueuzen waterbak, voor het behoud van springertjes en slecht
1)
beeldhouwwerk, heeft men zonder blozen tot in hoogste instantie 17.500 gld. over.
In 1906 ging men bij den opdracht voor dit kostbaar gedenkteeken Mendes, Zijl en
Altorf voorbij. Sindsdien is er echter wel iets gebeurd met de Nederlandsche
beeldhouwkunst en het aantal beeldhouwers dat vandaag voor 17.500 gld. iets
belangrijkers kan maken, is een veelvoud van drie. Een mentaliteit, welke alléén wil
behouden en weigert te vernieuwen, is het behoud van het oude niet waard.
J.G. VAN GELDER

1)

Ook de Gemeenteraad heeft deze operatie reeds aanvaard bij het ter perse gaan van dit
nummer.
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Willink's keerpunt

Na zich van al te duidelijke Fransche voorbeelden te hebben losgemaakt ging de
schilder A.C. Willink omstreeks 1928 het eigen karakter toonen in schilderijen, waarin
de menschelijke figuur op een onverwachte en ongewone wijze werd begeleid door
een schijnbaar reëel geziene architectuur. Van dat oogenblik volgde een snelle
ontwikkeling, welke scheen te worden bevorderd door een verbazingwekkend
technisch kunnen, dat de moeilijkheden eer zocht dan ontvlood en dat den grondslag
kon worden voor een reeks schilderijen, die beroering brachten onder de beminnaars
van beeldende kunst en zelfs onder hen, die alleen maar kijken of alles zoo is
geschilderd gelijk zij het zelf zouden hebben gedaan, indien zij eenig talent bezaten.
Terwijl Willink's weinig geslaagde proefnemingen met het surrealisme (b.v. Ariadne
1926, Semaphore 1927) slechts een snel voorbijgaande belangstelling mochten
wekken en hemzelf allerminst moeten hebben bevredigd, kwamen van 1928 af
doeken tot stand, die een nieuw element in onze schilderkunst vormden. Men wist
er zoo gauw geen raad mee. Willink schilderde ons met pijnlijke nauwgezetheid
landschappen, architectuur met een enkele figuur er in, oogenschijnlijk zoo accuraat
weergegeven, dat er aan onze verbeelding niets scheen te zijn overgelaten. Men
kon er naar kijken als naar een scherp en koel opgenomen fotografie. Om dan in
eens te ontdekken, dat dit alles tot een andere wereld behoorde en dat er iets
onheilspellends in was, zooals wij een nachtmerrie kunnen hebben, die ons tegelijk
een scherp-waargenomen realiteit te zien geeft en een transpositie daarvan in de
huiveringwekkende wereld ‘aan gene zijde’. Met deze vergelijking kan men wellicht
het beste de gewaarwordingen verklaren, welke deze schilderijen van Willink bij
ons opriepen, gewaarwordingen, die ten slotte culmineerden in het sterk
gesuggereerde gevoel, dat deze wereld onder den doem staat van een
onafwendbaardreigend noodlot, dat nimmer iets goeds brengt. In deze reeks van
werken kan men Willink den schilder van het noodlot noemen. (Het gele Huis 1928,
De Jobstijding 1932, Het Huis 1934). Zelfs in een dubbelportret van den schilder en
zijn vrouw (1934) beiden staande op de verweerde marmeren tegels van een antieke
architectuurrest met naast hen een antiek beeld op een voetstuk tegen een donkere
wolkenlucht die boven de verre bergen rijst, is het noodlot voelbaar. Tevergeefs
klampen wij ons vast aan de ons zoo vertrouwde overbekende details uit het
dagelijksch leven, het colbert en het dasje, het palet met de penseelen van den
schilder, het moderne kapsel, de jumper, de zijden kousen en de hooge hakjes van
de vrouw, het geeft niet: het noodlot is er. Waar? Misschien in de starre ontgoochelde
gelaten, in de lucht, in het eeuwenoude klassieke beeld, misschien juist in al die
moderne accessoires? Maar het is er.
Daarnaast bracht Willink werken voort, minder navrant, die alleen een contrast
tot uitdrukking brachten. (De schilder Roelofsz 1932, waarin de figuur, netjes
aangekleed met manchetten en sous-pieds is gezien tegen een groot, in al zijn
burgerlijk-afzichtelijke protserigheid uitgeschilderd heerenhuis). Ook de ‘Late
bezoekers van Pompeji’ (1931) met de plechtige heeren in avondkleedij, die
digereeren tusschen architectuurresten met de Vesuvius op den achtergrond mag
tot deze categorie worden gerekend.
Tenslotte was er uit die jaren 1928-1936 een zelfportret, waarin geen spel met
onze

1)

Zie, ook voor afbeeldingen: S.P. Abas ‘A.C. Willink; facetten van een schilderschap’ in dit
tijdschrift 1937 deel XCIII en ‘Wendingen’, No. 6, 12e serie (1931).
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verbeelding werd beproefd en dat alleen maar zelfportret was, wellicht het schoonste
zelfportret, dat in 25 jaren in ons land werd geschilderd. Wie het ooit zag, vergeet
het nooit: de schilder staande met breedgekraagde overjas en slappe hoed, de
handschoenen in de over elkaar gevouwen handen, met een zuidelijk landschap
achter zich (1930). Het gezicht is fascineerend; aan den dwang der oogen kan men
niet ontkomen. Dit is de Eenzame en wie dit gelaat ziet begrijpt waarom deze man
de schilder is van de verlatenheden, waarin het noodlot regeert. Al had hij niets dan
dit zelfportret gemaakt, dan was Willink toch een groot schilder en ik zeg dit met
nadruk, omdat het niets afdoet aan het feit, dat ik zijn laatste werken betreur als
een, zij het tijdelijke, inzinking.
Willink's oeuvre tusschen 1928 en 1936 is iets dat in onze schilderkunst geheel
op zichzelf staat en ook geen verband houdt met de zoogenaamde kunst der nieuwe
zakelijkheid, waarmee het zoo vaak verward is. De zekerheid van een onafwendbaar
noodlot, de nutteloosheid van de vreugde, de berustende aanvaarding van een
belachelijke en ontluisterde wereld, het besef, dat een mensch eenzamer is dan
een bergtop, dit zijn de gedachten die uit dit werk oprijzen. Men houdt er van of men
houdt er niet van, maar onverschillig heeft dit werk van Willink niemand gelaten.
Het is iets en de man, die het schiep is een persoonlijkheid.
Na 1936 zagen wij enkele landschappen van Willink, welke kennelijk een overgang
vormden naar een andere periode. Sterker gedetailleerd en zeer minitieus
geschilderd leken zij tammer, ontdaan van het dreigende, dat zoozeer Willink's
expressie was. Gloorde hier echter een vernieuwde landschapskunst, die meer naar
Ruysdael en Hobbema trok dan naar Barbizon, dan mocht deze overgang op zijn
minst belangwekkend zijn.
Het kwam anders uit. Elf nieuwe werken van Willink, bijeengebracht in de
K u n s t z a a l v a n L i e r i n A m s t e r d a m doen zien, dat hij zich in zijn
landschappen heeft bekeerd tot de herhaling van een vroeg 19e-eeuwsche
romantiek, die wij dood waanden en in enkele groote figuurstukken tot een
academische barok, die de kilheid van het professorale paart aan een volmaakte
geestelijke leegte.
Dit is geen verrassing, maar een ontgoocheling. Want wij hebben - naar ik hoop
slechts voor korten tijd - Willink verloren als den schilder van een onder alle uiterlijke
beheerschtheid hartstochtelijke wanhoop om een repetitor te krijgen van de
gemoedsstemmingen onzer overgrootouders.
De landschappen laten zich het beste karakteriseeren als een getrouwe
voortzetting van de Duitsche romantische school uit de eerste helft der 19e eeuw.
Zij ademen niet slechts dien geest maar zijn ook geschilderd in een techniek, welke
voor die school typisch is; men zie b.v. de manier, waarop de boomen worden
geschilderd met elk blaadje afzonderlijk. Stemming, techniek, coloriet, de koele toon,
in niets verschilt dit werk van de Duitsche romantiek, waarover Dr. Arthur Eloësser
(onder pseudoniem Marius Daalman) in den jaargang 1937 van dit tijdschrift (deel
XCIII) zulk een voortreffelijk en leerzaam verlucht essay heeft geschreven. Philip
Otto Runge (1777-1818), Caspar David Friedrich (1774-1840), deze namen komen
in de gedachte op bij het zien van Willink's nieuwe landschappen. Maar terwijl deze
Duitsche romantiek ten slotte een reactie was op het klassieke, uit zuidelijke motieven
samengestelde landschap en de beteekenis had van een hernieuwde belangstelling
voor de eigen Duitsche omgeving, kan ik in Willink's nieuwe landschappen, welke
uit Dolomitische en in elk geval buitenlandsche motieven zijn opgebouwd niets zien
dat zulk een rechtvaardiging mag zijn, zij het
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dan ook, dat ten slotte elk middel gerechtvaardigd is als een schilder daarmee kan
uiten, wat in hem leeft. Men kan in menig opzicht deze landschappen bewonderen,
al was het alleen om de subliem geschilderde luchten en de vastheid der compositie,
maar geen enkele ontroering geven zij meer.
Wat er bij Willink veranderd is, laat zich goed demonstreeren aan het groote hierbij
gereproduceerde ‘landschap met vechtenden’. Terwijl in Willink's oudere werk de
figuur, hoe klein ook, een onverbrekelijk geheel vormt met het beeld, en het
omringende landschap of de architectuur met de figuur meeleeft en zelfs de emanatie
van die figuur schijnt, zijn in dit nieuwe landschap de beide figuurtjes zonder eenige
dramatische spanning en van geen andere waarde in het beeld dan dat zij een licht
accent vormen op een uit compositie-oogpunt evenwichtig gekozen punt. Legt men
de hand op deze ‘vechtenden’, dan ziet men een landschap dat in zichzelf de
rechtvaardiging van zijn zelfstandig bestaan vindt en deze figuurtjes niet van noode
heeft. Met de vechtenden heeft het fraaie, paisibele landschap niets te maken.
Ook het kleine, uiterst zorgvuldig geschilderde dorre rotslandschap ‘Job’ lijdt aan
dit euvel. Op een der vele steenen zit Job. Niets doet verraden, dat deze zittende
figuur Job is. Er zit een man in een pij op een der vele steenen van een
rotslandschap. Denkt men zich de figuur weg dan blijft het landschap, op zichzelf
aannemelijk, over; het vraagt niet om de figuur en de figuur vraagt niet om het
landschap. Delacroix die ook een romanticus was, maar een Fransche, zou dit
anders hebben gedaan.
Nu moet men vooral niet denken, dat deze wending van Willink naar de Duitsche
romantische landschapsschool van de jaren 1800-1850 een op zichzelf staand
verschijnsel is. Willink doet hiermee niets anders dan vele zijner Duitsche collega's
thans doen. Wie de laatste tien jaren Duitsche kunsttijdschriften doorbladerde kon
daarin een groot aantal publicaties ontdekken over de Duitsche romantische
schilderkunst van de eerste helft der 19e eeuw en haar voornaamste
vertegenwoordigers (Runge, Friedrich, Overbeck, Cornelius en de Nazareners, von
Schwind e.a.), maar tevens ontwaren, dat tal van hedendaagsche Duitsche schilders
deze school gingen navolgen; Duitsche kunsttentoonstellingen zijn ten deze
leerzaam!
Beziet men de afbeeldingen van den catalogus der groote Duitsche
kunsttentoonstelling in het ‘Haus der Deutschen Kunst’ in München (1938), dan
herinneren voornamelijk de afbeeldingen van hoogovens, staal-skelet-bouwwerken
en autowegbruggen er aan, dat wij hier met kunst van dezen tijd te maken hebben,
maar een groot deel der reproducties van schilderijen kon evengoed stammen uit
de jaren 1820-1850. Het geheel maakt een tamelijk muffen indruk. Kan men dit
verschijnsel in Duitschland ten deele verklaren als een reactie op de uitermate grove
excessen der Duitsche schilderkunst na 1914 en ten deele als een nationaal streven
naar een schilderkunst, Duitsch van karakter en van onderwerp, ontdaan van
buitenlandsche invloeden, moeilijker is het een antwoord te geven op de vraag, wat
Willink kan hebben bewogen, in dit vaarwater te komen. Vaststaat alleen, dat Willink
met zijn nieuwe werk noch iets nieuws brengt noch een eigen positie inneemt.
Het gladde academische, dat ons zoo vaak verveelt in de romantische Duitsche
landschapskunst, de atelier-toon, het professoraal-bedachtzame, dit alles slaat ons
tegen uit Willink's nieuwste scheppingen op het gebied van het groote figuurstuk
met religieusen inhoud (De Prediker, Johannes, de Kluizenaar). Het is mogelijk dat
deze stukken de menschen verbijsteren om de zoo duidelijk-voortreffelijke techniek.
Inderdaad, wat
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Willink kan, is geweldig. Hij beheerscht het métier als weinigen. De anatomie, het
perspectief en de peinture hebben voor hem geen geheimen. Maar al deze
begaafdheid en kennis hebben slechts beteekenis wanneer er iets mee wordt
g e s c h a p e n , als in Willink's vroeger werk, maar zij hebben geen zin, wanneer er
een schilderij mee wordt v e r v a a r d i g d . Bovendien, men moet die begaafdheid
en kennis eigenlijk van elken schilder eischen en alleen het feit, dat zooveel schilders
van heden een tekort hebben aan deze uitingsmiddelen, maakt, dat men met
verbazing ziet naar iemand, die een techniek bezit, welke honderd jaren geleden
en daarvóór het natuurlijk bezit van den schilder vormde.
Deze figuurstukken zijn geen scheppingen, ze zijn v e r v a a r d i g d . Dor en kil,
met niets er in van wat Willink in vroeger werk als een eigen bezit had. Het gebaar
is theatraal en stereotyp. Men zie de hierbij afgebeelde kluizenaar. Dit is een typisch
ateliergeval. Deze keurige gekapte en gewasschen, goed geschoren, gespierde,
knappe jongeman, wiens lendendoek een anachronistische vervanging is van het
1)
zwembroekje, heeft daar prachtig voor geposeerd. De rotsspleet met de rest is er
omheen geschilderd. In het landschap herkennen wij Willink nog het beste; iets van
zijn groote allure is er nog in. De figuur zelf hindert door de al te nadrukkelijke etalage
van anatomische bijzonderheden, op zichzelf weergaloos knap (het weggezette
rechterbeen, de in het verkort geziene rechter onderarm en hand) maar die aan
onze verbeelding niets overlaten. Tevergeefs zoekt men naar een geestelijken
inhoud.
Wie gelooft er in dezen kluizenaar? Waar is de devotie, de vervoering of de inkeer?
Honderd jaar geleden zou men dit een prachtig schilderij hebben gevonden. Maar
ons, die nu iets leerden begrijpen van Rembrandt, El Greco en de groote Italianen
zegt dit academisch romantische toch niets meer.
Ook de groote figuur, die ‘Johannes’ heet, lijdt aan dezelfde kwaal; zij is alleen
nog opmerkelijk door het barokke verschijnsel van het uit de lijst treden van de naar
voren gesloten handen; ook hier dus een teruggaan naar de kunstgeschiedenis.
Een colorist is Willink nooit geweest. Toen hij de schilder van het Noodlot was,
had zijn kleur soms iets expressiefs, dat den indruk der voorstelling versterkte, maar
het coloriet op zich zelf was van weinig beteekenis. Zijn laatste werken zijn in dit
opzicht geen verbetering.
Gelukkig behoeven wij deze litanie niet met een al te diepen zucht af te sluiten.
Iemand als Willink komt over een inzinking heen, vroeger of later. Bovendien, bij dit
nieuwe werk was, behalve een groot dubbel-vrouwenportret met enkele mooie
kwaliteiten, een klein portret ‘Wilma’ genaamd, des kunstenaars vrouw, ons van
zooveel andere portretten bekend. Dit klein portret - slechts het hoofd met een bont
over de schouders - was mij ondanks het gebrek aan coloriet het liefste van de
heele tentoonstelling omdat daarin nu juist de gave techniek ruimte laat voor den
geest; het is zeer eenvoudig, zonder eenige sentimentaliteit maar ook zonder
hardheid. Moge dit portret het begin zijn van een nieuwe periode van Willink's arbeid.
J. SLAGTER

1)

Men vergelijke dezen ordelijken kluizenaar met de liefelijke en passielooze figuren op den
volgens de regels der symmetrie keurig gebouwden brandstapel op het karton van J.F.
Overbeck (1789-1809) voor een fresco (bij het artikel van Marius Daalman, jaargang 1937
E.G.M. deel XCIII, prentpag. XLIX).
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Japansche teekeningen en schetsen
Tentoonstelling in het Frans Hals Museum te Haarlem
Moge de nog versch in 't geheugen liggende, boeiende tentoonstelling van Japansche
houtsnijkunst in 't begin van 't afgeloopen jaar in het gem. Museum te 's Gravenhage
gehouden, getuigenis afleggen van een weer groeiende belangstelling voor de
Japansche prentkunst, een verzameling Japansche teekeningen en schetsen behoort
nog tot de groote zeldzaamheden.
Men mag het dus de Tent. Commissie der Vereeniging voor Japansche Grafiek
en Kleinkunst wel als een verdienste aanrekenen dat zij in 't Frans Hals museum
te Haarlem (van 23 Oct.-14 Nov.) een tentoonstelling bracht van dit belangrijk deel
van 't oeuvre van den Japanschen kunstenaar.
Zooals in de met zorg door de heeren Modderman samengestelde catalogus,
tevens bulletin van de vereeniging, vermeld staat, werd, behoudens eenige
toegevoegde stukken uit de Haarlemsche verzamelingen van D.H. Gratema en H.J.
Nijland Visser, een keuze gemaakt uit de collectie van wijlen Emile Javal, een
Parijschen collectionneur, tijdgenoot van beroemde verzamelaars als Hayashi,
Barbontau, Vever, Bing (bekend ook uit de brieven van van Gogh), Wakai e.a.
Collecties gevormd in een tijd, kort na 't openstellen van Japan in 1864 toen de
liefde voor nationaal kunstbezit daar nog niet ontwaakt was en veel waardevols
naar 't buitenland verkwanseld werd wat men later en ook nu tegen veel hooger
bedrag weer tracht terug te koopen.
Een onbegrensde liefde voor de natuur spreekt uit deze vaste, luchtig
neergepenseelde voorstellingen van vogels, visschen en landschap. En het bezien
der schetsen en teekeningen opent stellig voor velen een geheel nieuwen kijk op
de Japansche kunst en brengt een verrassend levenden ondergrond aan 't licht van
de streng gestyleerde Japansche houtsnijkunst. Evenals het voor den dieper
doordringenden beschouwer belangrijk is, naast het schetsontwerp, ook de in
verschillende kleuren uitgevoerde houtsneé bijgevoegd te zien zooals bij de
‘Worstelwedstrijd’ van Kuniyoshi.
In tegenstelling met onze Westersche opvatting, ontwerper en uitvoerder in één
hand te wenschen, immers het werken in het materiaal biedt mogelijkheden die 't
papier niet toelaat en de ambachtelijke kennis geeft een niet te onderschatten winst,
komt bij den Japanner de ontwerper voort uit de schilderschool en copieert de
houtsnijder de hem voorgelegde teekening. Het zijn dus twee verschillende personen.
Komt deze werkwijze mogelijk de technische uitvoering van de prent ten goede,
dikwijls zal zij veel van de gespannen directe expressie van het schetsontwerp
verloren doen gaan.
Door vele overteekeningen, z.g. calques, wordt zoo volkomen mogelijk getracht
de strakke, gestyleerde houtsnijlijn te benaderen waaraan de graveur zich geheel
te houden heeft. Hoezeer de ontwerper over zijn blad waakt moge blijken uit een
brief van Hokusai, die den Franschen schrijver de Goncourt citeert in zijn biografie
van dezen bekenden Japanschen kunstenaar:
‘Ik verzoek den houtsnijder geen ooglid toe te voegen wanneer ik dit niet geteekend
heb; wat de neus aangaat, deze twee neuzen zijn van mij’ (hier waren teekeningen
van een neus ‘en face’ en een ‘en profiel’ erbij gegeven). ‘Die welke men gewoonlijk
graveert zijn neuzen van Outagawa, waarvan ik in 't geheel niet houd en die in strijd
zijn met de voorschriften der teekenkunst.’
Ook dit naar de houtsnede toewerken van de schets was te verifieeren aan een
op de
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tentoonstelling aanwezige teekening van Kiyonaga, Theehuis-scene, die slechts
door nauwkeurige vergelijking van de zwellingen der lijnen en andere zeer geringe
afwijkingen van den erbij getoonden druk te onderscheiden was.
Verrassend werkt de ontdekking dat verscheidene schetsen, uitingen van een
zoo geheel vreemde cultuur, dikwijls meer overeenkomst met de Europeesche kunst
vertoonden dan men zou verwachten. Namen als van Pisanello en die van
grootmeesters der late Renaissance komen in de gedachte bij 't aanschouwen van
sommige dierstudies en compositieschetsen. Zou van wisselwerking sprake kunnen
zijn?
1)
Naast de schilders uit de Ukiyo-ye school , helaas ontbreken schetsen der
primitieven van deze school geheel, bevatte de verzameling nog vertegenwoordigers
der groote schilderscholen. Wisten kunstenaars als Kuniyoshi, Shunyei e.a. hun
figuren gesloten in 't vlak te zetten met een zeer gevoelige schrijvende lijn, niet
minder schoon zijn de in den catalogus onder ‘Diversen’ aangegeven bladen, zooals
de volmaakt zuivere, even met gewasschen kleur aangegeven teekening van vier
visschen, ‘wie ein Hauch’ zou de Duitscher zeggen en de prachtig donzige jonge
vogel. De ‘vliegende eenden’ zijn, hoe fraai zij op 't blad staan reeds wat schoolscher
van opvatting.
Van Hokusai, hij moge er dan van beticht worden het naturalisme in de kunst
gebracht te hebben, wat het Japansche volk hem niet vergeven kan, zijn hier zeer
schoone stalen van zijn alzijdig kunnen. De ver doorgevoerde teekening van een
vliegenden roofvogel met een aap in zijn klauwen, fel van kleur en lijn en toch
ingehouden boeit door zijn zeer eigen karakter en gevoelige, breed opgevatte
uitvoering evenals de mij misschien nog liever, op ragdun papier neergeschreven
schets van een krijgsman in strooregenmantel, gewapend met zwaarden en lans,
den kop teruggewend, ongetwijfeld een voorstudie voor een houtsnede.
Dat deze beheersching van de penseeltechniek ook tot wel knappe, maar wat
leege virtuositeit kan leiden blijkt uit de afbeelding van het fabeldier de Shishileeuw.
Maar dan is 't aardig daarbij te vermelden dat Hokusai deze teekende vóór hij zijn
dagelijkschen arbeid begon, als gelukbrengend symbool, elken morgen zulk een
dier. Teekeningen waaraan hij verder geen waarde hechtte en achteloos wegwierp.
Door zijn dochter verzameld zijn een groot aantal bewaard gebleven.
Een bijzonder document is nog een brief van den 83 jarigen kunstenaar aan zijn
uitgever, met zijn later beroemd geworden zelfportret, een schoon staaltje van
calligraphie tevens. Nauw zijn calligraphie en teekenen verbonden. Met 't zelfde
materiaal uitgevoerd, de Japanner gebruikt noch pen òf potlood, worden zij ook
door hetzelfde teeken aangeduid in de schrijftaal.
Er zijn bladen waarop de penseelstreek luchtig begonnen, zoo goed als droog,
bijna immaterieel eindigt, de verdunde inkt vermengd met wat rijstmeel wat aan het
grijs dien even dekkenden prachtigen toon geeft, om een andermaal door het keeren
van het penseel een open lijn te vormen, die gesloten begonnen bij den uitloop weer
vast en donker gaat eindigen.
Het is dit samenvattend meesterschap over de materie wat die vrijheid schenkt,
uit te drukken wat niet van deze aarde schijnt en toch zoo nauw daarmee verbonden
is. Zij voert ons naar de wereld van den geest en evenals de kunstenaar zal de
ontvankelijke

1)

Zoo genoemd naar Iwasa Matahei (1578-1650) met den bijnaam Okiyo - in beweging zijnde
wereld - daar hij voorstellingen uit het volksleven uitbeeldde. Uit deze Ukiyo-ye d.w.z.
Okiyo-prenten heeft zich de houtsnijkunst ontwikkeld (Julius Kurth - Der Japanische
Holzschnitt).
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leek, de arme mensch van den tegenwoordigen tijd, die haast schijnt te verdrinken
in van alles een ‘te veel’ bij 't betrachten van deze nobele, in wezen eenvoudige,
steeds zinvolle weergave van 't leven tot een concentratie gedwongen worden, die
sterkend en zuiverend werkt.
Misschien dat deze gevoelige kunstuiting met zijn tot groote volmaaktheid
opgevoerd technisch kunnen velen in dezen tijd nader staat dan het stamelend
grijpen van uitingen bij primitieve volken, hoe belangwekkend en boeiend deze ook
mogen zijn als schakel in de ontwikkeling van onze beschaving.
DEBORA G. DUYVIS

Muziek
De kunst van het improviseeren
Naar aanleiding van een Improvisatieconcert in de Domkerk te Utrecht
Hoe hooge eischen men tegenwoordig ook aan de uitvoerende kunstenaars in de
concertzaal pleegt te stellen, - op het gebied der improvisatie wordt van hen
hoegenaamd niets meer verwacht. Men denke bijvoorbeeld aan de ‘cadens’ uit het
klassieke solo-concert, welke zoo men weet bestaat uit een vrije fantasie op de
voornaamste motieven van het eerste deel, waarin den solist gelegenheid geboden
wordt, zijn virtuositeit onbelemmerd ten toon te spreiden. Oorspronkelijk was het de
bedoeling, dat de solist deze cadens zou improviseeren. Er is echter heden ten
dage vrijwel geen solist te vinden, die zulk een onderneming aandurft. In het
gunstigste geval wordt een van de cadensen ingelegd, welke door den componist
zelf zijn nagelaten, maar dikwijls hoort men ook cadensen voordragen, welke
geschreven zijn door componisten uit het romantisch-virtuoze tijdperk, en volkomen
uit den stijl van het kunstwerk vallen. (De cadensen welke b.v. Ed. Mertke bij de
klavierconcerten van Mozart schreef, zijn in dit opzicht berucht!) De verwaarloozing
van de improvisatie-kunst is een verarming van het muziekleven. Immers, in de
improvisatie schuilt een scheppende spontaneïteit, welke den geest vaardig houdt
en den kunstenaar behoedt voor een al te eenzijdige, louter-reproductieve instelling.
Er zijn tijden geweest, waarin de improvisatie-kunst een van de meest aantrekkelijke
middelen van het muzikaal verkeer vormde. J.S. Bach onderging als jongeman
diepe en blijvende indrukken van het improvisatie-spel der Noord-Duitsche organisten
Reinken en Buxtehude en in zijn tijd was de improvisatie-kunst nog ten nauwste
verbonden met het muzikaal-cultureele leven. Vriendschappelijke wedstrijden op
dit gebied waren aan de orde van den dag. Doch hoe sterker het concertwezen zich
ontwikkelde, des te verder raakte de improvisatie-kunst op den achtergrond. In de
negentiende eeuw was zij vrijwel uitsluitend het monopolie der groote organisten.
Anton Bruckner maakte als orgel-improvisator concertreizen naar Engeland en
Frankrijk en in Parijs waren het hoofdzakelijk César Franck in de St. Clothilde en
Saint-Saëns in de St. Séverin, die de improvisatie-kunst hoog in eere hielden. Zij
vestigden een traditie, welke thans nog niet is uitgestorven.
Wij leven in een tijd, waarin men zich ernstig bezint op de muzikale waarden uit
het verleden en het is dan ook niet toevallig, dat men hier en daar aan de
improvisatie-kunst weer meerdere aandacht gaat besteden. De Fransche organist
Marcel Dupré is op dit gebied een pionier. Eenige jaren geleden gaf hij op het orgel
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van de St. Bavo te Haarlem een improvisatie-concert, dat voor menig organist een
stimulans geweest is, om zich op het improviseeren intensiever te gaan toeleggen.
Onlangs werd in de Domkerk te Utrecht een improvisatie-concert georganiseerd,
waaraan vier organisten deelnamen:
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Hendrik Andriessen van de Kathedrale Kerk te Utrecht, Cor Bute van de Groote
Kerk te Zutfen, Jan Mul van Maria Onbevlekt Ontvangen te Overveen en Anthon
van der Horst van de Engelsche Kerk te Amsterdam. Deze openbare orgelbespreling
droeg uiteraard een eenigszins experimenteel karakter, doch wij hebben op dezen
avond met voldoening kunnen vaststellen, dat de beoefening van de strenge
improvisatie-kunst in ons land toch niet zoozeer verwaarloosd wordt, als men het
wel eens wil voorstellen. De improvisatie van Cor Bute, een Passacaglia op een
thema van H. Andriessen, was een degelijk werkstuk, wat conservatief en bedaagd,
doch zij was de vrucht van ernstige scholing en ervaring op dit gebied. De jonge
organist Jan Mul, die reeds enkele opmerkelijk-zuivere Mis-composities heeft
geschreven, improviseerde een Hoofdvorm, welke formeel wat in het vage bleef,
doch uiting gaf aan een rijk muzikaal gedachtenleven, waarin de neo-Fransche
invloeden reeds zelfstandig zijn verwerkt. De reeks variaties, welke Anthon van der
Horst bouwde op het Valerius-lied ‘Wilt heden nu treden’ was, hoewel wisselend
van niveau, helder doordacht, vol verrassende klankeffecten en vindingrijke
motivische combinaties. Hendrik Andriessen improviseerde een Preludium en Fuga
op een thema van C. Bute, waarin hij een superieure beheersching over den
polyphonen stijl aan den dag legde, hetgeen voor velen nog des te verrassender
was, waar Andriessen als componist betrekkelijk weinig contrapuntische ambitie
toont. Zijn klare, inventieve en bezielde improvisatie verdiende in ieder opzicht het
praedicaat van meesterschap.
Al was het resultaat van deze interessante ‘steekproef’ zeer bevredigend, toch
moet men hieruit vooral niet de overhaaste conclusie trekken, dat het met de
improvisatie-kunst van onze organisten over de geheele linie zoo gunstig gesteld
zou zijn. Hetgeen men in de eerediensten, zoowel in de Protestantsche als in de
Katholieke kerken, aan improvisatie-spel te hooren krijgt, behoort gewoonlijk veeleer
gerangschikt te worden onder de ‘vrije fantasie’, dan onder de ‘strenge improvisatie’,
welke laatste zich zoowel aan het gegeven thema als aan de muzikale vormwetten
gebonden acht. De meeste vak-organisten zijn wel in staat, op een koraal-melodie
eenigen tijd op aangename wijze door te borduren en een algemeen stemmingsbeeld
op te roepen. Doch wanneer het erop aankomt, zulk een melodie in het centrum te
plaatsen van een afgeronden vorm, waarmede de contrapuntische stijl onvermijdelijk
is gemoeid, schieten inventie en gedachte-tucht niet zelden te kort. In vele gevallen
speelt hier de gemakzucht een rol. Men vergenoegt zich met eenig handzaam
gepreludeer, verlustigt zich in een min of meer toevallige reeks van op-zich-zelf
staande, zij het soms boeiende klankeffecten, doch men is niet voldoende
doordrongen van het feit, dat in de improvisatie-kunst, evenals in de compositie,
pas dàn de ware duurzaamheid bereikt wordt, wanneer men de muzikale vorm-wetten
eerbiedigt. In het kader van den eeredienst is de volstrekte muzikale autonomie niet
altijd op haar plaats. Doch wanneer men de koraal-voorspelen en -fantasieën van
Bach bestudeert (gekristalliseerde improvisaties!) ziet men, dat de tekstuitdrukking
zeer goed te combineeren is met een streng-doorgevoerde contrapuntische techniek.
Zij verhoogt veeleer de expressie.
Wanneer het improvisatie-concert in den Utrechtschen Dom beschouwd mag
worden als een symptoom van de opleving der formeel-verantwoorde
improvisatie-kunst, moet men zich over dit initiatief van harte verheugen. De organist
is de aangewezen behoeder van de improvisatie-kunst, welke, ook op ander terrein,
de muziekcultuur van onzen tijd aanmerkelijk kan verdiepen en verlevendigen.
WOUTER PAAP
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Boekbespreking
Letterkunde
Jeanne van Schaik-Willing: Uitgestelde Vlucht. Em. Querido's N.V.
Amsterdam, 1938.
Het werk van Jeanne van Schaik heeft altijd een brug geslagen tusschen den ouden
en den nieuwen litterairen tijd. Zij had met de oudere schrijvers de liefde voor het
détail gemeen, het détail dat het sterkste middel is voor het ontstaan van een
‘atmosfeer’ en zich als met een weerhaak in ons geheugen vasthecht. Wij danken
er de plastisch sterkste bladzijden aan in ‘Uitstel van executie’ en ‘Sophie Blank’,
romans die ons - een zeldzaamheid bij den overdaad onzer letterkundige indrukken
- nog na jaren zijn bijgebleven.
Voor het overige staat zij in de gelederen der jongere romanschrijvers, waartoe
zij trouwens naar ancienneteit behoort. Zij is de eenige vrouwelijke auteur in een
bepaalde groep van mannelijke schrijvers (Vestdijk, Bordewijk) en handhaaft er
zich. Met hen deelt zij den hang naar het bizarre en morbide, voor menschen als
fantomen; een geur van schimmel en ontbinding waait, men weet niet waar vandaan,
uit de bladzijden op. Ook de analyseerende fantasie, die ten slotte geen rekening
meer houdt met eenige waarschijnlijkheid. Men leze het slot van ‘Uitstel van executie’;
deze romantiek is op ‘een draak’ af. En, wat kenmerkend is voor de geheele jongere
schrijversgeneratie, zij ziet er niet tegen op telkens haar verhalen te onderbreken
om persoonlijk - als auteur parlant au public - de meening van haar lezers te vragen
en hen te betrekken in het gesteld probleem. Blz. 67: ‘Zij leefde, e n w a n n e e r
i e m a n d m i j t e g e n w e r p t dat een volkomen inertie ondenkbaar is, dan weet
ik slechts één ding hierop te antwoorden....’ Maar niemand werpt u iets tegen,
mevrouw, de lezer is ervan overtuigd - moet dit tenminste zijn - dat u hem niet
zoo-maar wat wijs tracht te maken. Op blz. 71 vinden wij naar aanleiding van een
huiveringwekkend bedoeld verhaal van een overspannen meisje, dat tracht zich
door overmatig touwtje-springen van het leven te berooven, een geheele
verhandeling over den zelfmoord in het algemeen: ‘Op kostscholen waren veel
zelfmoorden soms epidemisch, in China plegen vele kinderen zelfmoord’. Ook dat
kan mij op het gegeven oogenblik, nu ik van het lot van de kleine ‘Louise’ vervuld
ben, niets schelen, wat er in China gebeurt! En hoe ontnuchterend werken
aankondigingen als: ‘Zij beleeft het volgende: (blz. 19)’ of ‘Dien avond bij het naar
boven gaan zag Celine voor zich het volgende:’ (blz. 93). Het is al voldoende om
ons tegen het zorgvuldig geformuleerd zinnebeeld in te nemen, dat de schrijfster
daar, om aan haar verhaal een diepen zin te geven, heeft ‘aangebracht’.
Jeanne van Schaik is niet alleen een knappe schrijfster, zij is er een met veel
talent, maar het is, of zich voortdurend in haar geest een duel tusschen natuur en
onnatuur voltrekt, en of zij aan eenvoud meer inboet dan wint met de jaren.
‘Nachtvorst’ - een roman, waarmee zij het zich buitengewoon moeilijk heeft gemaakt
- bewees dit, en ook de tien novellen, verzameld onder den titel ‘Uitgestelde Vlucht’
lijden onder dezen dubbelen aanleg, onder de behoefte het kunstig en
belangwekkend neer te schrijven, terwijl er werkelijk genoeg natuurlijke bloei in haar
is, die zulke gewildheid overbodig maakt. Het schier onleesbaar gewrongene en
het volmaakt visionnaire vinden we onmiddellijk naast elkaar. Hier bijv. poseert de
schrijfster: ‘Het schallende licht laat zich niet straffeloos tot fluisteren dwingen, het
onthult beelden die beter ongekend

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

429
konden blijven. Het onthulde mij mijn moeder’. Maar dan lezen wij verder: ‘In haren
armstoel gezeten, in de ruimte tusschen de beide geblindeerde vensters, leek zij
een doode in zittende houding verstard, maar tot haren dood bewaakt door de
rondom haar loerende meubelen.’ Dit is ‘echt’, en het is met één woord prachtig!
In bijna alle verhalen vinden wij deze sinistere moeders en haar zielige dochters,
of dergelijke verhoudingen tusschen man en vrouw, waarvan veelal een kind het
slachtoffer is. En het zijn dezelfde ingrediënten, die de gewenschte sfeer moeten
oproepen: medicijnfleschjes, vochtige muren, gesloten blinden, opgeprikte kapellen,
een knekelige onderwijzeres, die een creatie van Harry van Tussenbroek kon zijn.
Het is, of deze schrijfster nooit is losgekomen van een als kind onderganen griezel
voor de obscure dingen der ‘groote menschen’, en of zich die griezel in wellust heeft
omgezet. Zij onthult daarbij soms te veel, soms niet genoeg. In een van haar verhalen
‘Rik's terugkeer’, lascht zij een wezen in - een zwakzinnig kind? - dat herinnert aan
den dwerg, die aan de oude hoven de hooge Vrouwen gezelschap placht te houden,
maar aangezien wij niet weten waar dit wezen vandaan komt, of het haar eigen kind
is, of alleen een soort fantoom van haar fantasie, blijft het voor ons een accessoire,
dat niets af-of toe doet aan het triest menschelijk geval.
Geënsceneerd, als op het tooneel, is het slot van een andere schets, die voor het
overige tot de besten behoort (de opzet is bijna altijd voortreffelijk) ‘Het kind van
den kunstenaar’. Men denke zich een vader, die tegen zijn zeventienjarige dochter
zegt: ‘Ga je mee het leven in, het afschuwelijke, het afzichtelijke leven, hè, wat wil
je? Ga je mee het eenige ware leven in?’ Die vader, een schilder, deed zeker ook
veel aan de litteratuur. En dan laat de schrijfster volgen:
‘Op dat oogenblik klonk van beneden de langzame, zorgvuldig gearticuleerde
stem van zijn vrouw: “Saskia, waar blijf je?” De stem klonk als uit het verleden. De
toekomst was al bezig zich te voltrekken.’
Nu ja, dat is theater, en lang niet van den eersten rang, en we zijn voorbereid dat
het meisje ook nog ‘het hoofd in den nek zal werpen’ vóór zij antwoordt: ‘Ik ga mee.’
Het is verleidelijk, waar de berekeningen en misrekeningen in dit werk voor het
grijpen liggen, er eenige te signaleeren, maar ik zou niet gaarne den schijn wekken
het als geheel niet hoog genoeg aan te slaan. Integendeel, ik geloof, wij mogen van
weinige Nederlandsche auteurs zooveel verwachten als van Jeanne van Schaik,
stellig een van de meest begaafden en een harde werkster. Waren die hindernissen
er niet, zij zou ons nog sterker overtuigen en hoop geven op eenmaal een roman
als b.v. - om in haar genre te blijven - ‘Adrienne Mesurat’ van Julien Green.
Het laatste verhaal: ‘Voor één dubbeltje’, biedt daarvoor zekere waarborgen. Een
in haar subtiliteit volkomen zuiver weergegeven complicatie in het leven van een
kind, dat door een schok uit de adolescentie ontwaakt. Een klein geval, dat zich wijd
ontplooit. De schrijfster moet er op den tast den weg in hebben gevonden. En zij
bewees ermee hoe juist het is, wat Felix Salten eens op het schutblad van zijn boek
liet drukken: ‘Blosze Vernunft, die sich am Kunstwerk reibt, begeht allemal Unzucht’.
TOP NAEFF

J. Heuff van Houweninge. Zoo piepen de jongen. Rotterdam, Brusse,
N.V.
De wereld schijnt verdorven en er is veel cynisme in de menschheid, maar een boek
als dit late men liever niet in de kamer slingeren. - ‘Zoo piepen de jongen.’ - Het
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is wel een héél schril gepiep, een angstwekkend valsch gesjirp, welk déze jeugd
laat hooren!
Het is - naar wat ik uit vele verhalen hoorde - wel wáár dat de zeden aan de Côte
d'azur voor onze hollandsche begrippen zeer wonderlijk, zoo niet ontstellend zijn.
Amerikanen, Engelschen, Franschen en vele andere nationaliteiten leven daar
bijeen, hebben té veel geld óf té weinig, zij werken niet doch zij vegeteeren, of liever:
zij woekeren. Jonge menschen komen er door het niets-doen, door de liederlijkste
toestanden om hen heen tot het aanvaarden van een levenswijs die tegenzin, ja
walging oproept in wie er nog gezonde begrippen op na houdt.
Een groote zinnenverleiding gaat uit van dit smalle strookje kust, met zijn
zonneprikkeling, zijn vegetatie, zijn bars, zijn villa's, casino's en zijn zeejachten.
Toch is deze wereld niet zoo als Heuff van Houweninge haar beschrijft, omdat
de mensch toch steeds zijn mysterie draagt. Het is wel mogelijk dat jonge mannen
cynisch zijn in zake liefde, dat jonge vrouwen zich verkoopen, maar er moeten, ook
daar, andere wezens zijn.
De schrijver zelf is cynisch, hij beschrijft de afgrijselijke toestanden met een zekere
wellust, afdalend tot in terugstootende details die voor het beeld als maatschappelijk
verschijnsel niet noodig zijn. Hij beschrijft eigenlijk steeds de
menschen-gemeenschap als een handel, handel in menschen, handel in zingenot,
handel in geld. Het is zijn goed recht het zoo te zien. Maar er is geen enkel zuiver,
sterk karakter als tegenbeeld. Geen enkele opstanding, geen enkele kreet om
bevrijding. Niets dan een zwakke uitbarsting van woede, gevolgd door doffe
berusting; nergens zoekt de schrijver naar den mensch, naar het oerbeeld van den
mensch achter dit zielig maskervertoon. En wij denken met weemoed aan David
Golder, dien bezetene naar geld, wiens verre menschelijkheid schreide in zijn animale
vleesch.
Het is van Houweninge stellig wel gelukt om een beeld van deze zinnelijke
nederzettingen te schetsen. Hij weet er veel van. Hij heeft ook wel wat deernis met
deze schepselen. Maar waarom moet de schrijver steeds tot in finesses de ziekelijke
afwijkingen beschrijven? Het is alles zoo triest, zoo leelijk. Men krijgt meelij met den
schrijver en met zich zelve.
JO DE WIT

Martha de Vries, Vacantie. Bussum, N.V. Uitg. Mij. C.A.J. van Dishoeck.
Vacantie is een aardig klein boekje, van het soort zooals we dat sinds jaren van
Martha de Vries gewend zijn. Haar verhalen zijn immer zóó dat men ze graag een
apart plaatsje op een boekenplank inruimt, om hen met een gerust hart uit te leenen
aan allerlei wezens, die niet aan litteratuur toe zijn, doch die graag iets liefs, iets
menschelijks-warms lezen. Vooral jonge meisjes en vrouwen lezen met voorliefde
over kinderen en Martha de Vries heeft heel wat aardige kinderfiguurtjes beschreven.
Haar twee bundeltjes: ‘Kinderen uit mijn klas’, daarna ‘Joop’, ‘Zusje’ en nu
‘Vacantie’ geven blijk van een hartelijk meeleven met het kind zooals het reilt en
zeilt, met zijn levenslust, zijn moeilijkheden en zijn vele raadselachtigheden. Haar
genre is eenigszins verwant aan dat van mevrouw van Hille Gaerthé en Mien
Labberton. Doch die componeeren bréédere verhalen, daar is veel meer omgeving
rond de kern, terwijl de schetsen van Martha de Vries meestal kort en soms wat
schraal zijn.
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Dit laatste bundeltje bevat drie verhalen, waarvan het eerste en het laatste beter
zijn dan het middelste, dat mij een beetje geforceerd en niet heelemaal geloofwaardig
voorkomt.
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Trouwens, in het algemeen moet Martha de Vries oppassen voor te véél idealisme.
Zulke verhalen mogen heusch wel een tikje ruig zijn! Liefde ziet àlles, ook het zwarte.
Een iets minder huiselijke toon zou, geloof ik, het geheel ten goede komen. De
spontaniteit, die er nu de bekoring van uit maakt, behoeft er niet door te loor te gaan,
al geef ik toe dat er eenige stuurkunst en oefening bij te pas zou komen.
JO DE WIT

A.F. Koenraads. Meester Westerbeeks moeilijke jaar. Rotterdam, Brusse.
Het is geen prettige verzuchting die bij me op komt, maar hoé vinden boeken als
deze in godsnaam een uitgever! Wat heeft men er meê voor, wat bereikt men er
mee en brengt het werkelijk geldelijk voordeel? Het boek van Koenraads behoort
tot dezulken waarbij men steeds, al lezend - tot ver over de helft - blijft denken, dat
‘het’ nog komen moet. Het is eentonig, onbelangrijk en die stugge saaiheid is zóó
groot, dat men onwillekeurig denkt dat er wat achter steekt, dat er een bijzondere
wending, een bijzondere ontplooiing komen moet, waardoor het bestaan van het
geschrevene opeens gerechtvaardigd zal blijken. Doch er gebeurt niets! Het blijft
wat het is.... slecht geschreven, kleurloos, stijlloos. Het gegeven.... ach, elk gegeven
is goed. Maar dit i s geen gegeven, het is een aanklacht, het is zuur gemopper
tegen wantoestanden. Het is opgerezen uit het hart van een gedesillusioneerd
onderwijzer. De man die het schreef was zich niet bewust hoezeer hij zich bloot gaf.
De hoofdpersoon, Meester Westerbeek, toonde zich op een keer verbolgen om den
naam ‘schoolmeester’ dien men hem gaf, maar een schoolmeester i s hij. Hij kan
zoo vervelend autoritair optreden, zoo plomp en eigengereid! Daarmee verveelt hij
zich zelf en anderen. Altijd maar mopperen over salarisverlaging, te groote klassen,
spellingvraagstukken, kweekelingen in functie. Natuurlijk heeft de man meer dan
gróót gelijk. Maar kennis van misstanden schept nog geen kunstenaar. De schrijver
is uitgegaan van deze gedachte: ‘wat hebben de onderwijzers, ook zij die werken
en studeeren willen, het toch moeilijk tegenwoordig.’ En hij meende dat, als hij dit
nu allemaal eens precies beschreef, er iets ontstaan zou dat getuigen kon. Maar
zelfs voor een goed tendenzboek moet men over gaven beschikken. Koenraads die heusch niet dom is en het goed meent met zijn standje - had beter gedaan met
zijn pen te slijpen voor artikelen in kranten en paedagogische tijdschriften. Nu wordt
men veeleer een beetje kregel, vooral bij de vele kleinburgerlijke details. Hij heeft
te zeer vergeten ‘qu'on lave son linge sale en familie’. Het zou niet moeilijk zijn
eenige waardeerende woorden te vinden voor dezen roman. Maar neen, ik uit ze
niet. Iemand die schrijft: ‘Toch, al heeft hij niet gekeken, is hem niets ontgaan’ of ‘'t
Lag in de lijn, thuis niet anders gezien dan studeeren, zelf tot nog toe gestudeerd,
zoo was het hem een tweede natuur geworden’, zoo iemand moet niet hooghartig
doen en betweteren, maar eerst, ondanks salarisvermindering die allerellendigst is,
toch trachten terwille van de cultuur van het volk zich een betere taal en een beteren
stijl te veroveren.
JO DE WIT

Louis Carbin, ‘Van Berkel’, Wegend Waterdrager. Rotterdam, Brusse
1938.
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Dit ‘parapsychologisch verslag’ of, zooals de schrijver zegt, het verslag van een
geloofscrisis-stadium, ‘wil een keerpunt geven in de spanningsontladingen en
verwarringen van een ouden vereenzaamden cijferaar, in wiens hart de herinnering
aan een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 48

432
overleden zonderlingen vriend inbraak pleegt.’ Deze vriend heet van Berkel, zonder
aanhalingsteekens vóór en ‘van Berkel’ met aanhalingsteekens ná z'n dood. Wie
en wat van Berkel is wordt ons op lichtelijk pedante en tergend trage wijze onthuld
en tevens waaraan hij z'n naam te danken heeft. Waarom hij echter een w e g e n d
waterdrager is en niet bijvoorbeeld een transpireerend of zuchtend of vloekend
waterdrager is me helaas niet heelemaal duidelijk geworden. Er staan in dit boekje
trouwens meer onbegrijpelijke en verwarde dingen, maar dat zal men wel op rekening
van het onderwerp moeten schrijven, waarbij het altijd wat lastig is precies te weten
waar de grens ligt tusschen wetenschappelijk gecontroleerde ervaring en moeilijk
te controleeren obcessies en hallucinaties.
Het is al een kwaad ding, dat de schrijver bij een onderwerp als dit blijk geeft geen
al te groote achting voor de wetenschap te hebben; het dilettantisme staat bij hem
hooger in de gunst, waarbij hij zich op Schopenhauer meent te mogen beroepen.
Erger is, dat hij zich met een grof soort zeemanshumor vergrijpt aan de p e r s o o n
van een onzer nog levende dichters. Weet hij daar op Curaçao, waar hij voorgeeft
te wonen, niet, dat er hier ook nog zooiets als litterair fatsoen bestaat?
Er is in dit heele boekje much ado about nothing. Men behoeft volstrekt niet
parapsychologisch georiënteerd te zijn of zich zelf interessant of belangwekkend te
vinden, om te weten, dat het een heel gewoon verschijnsel is, dat men in gedachten
wat met zich zelf of met afwezige, zelfs gestorven menschen praat. Ook is het zoo'n
wonder niet, dat men met het klimmen der jaren tot het inzicht of het ‘geloof’ komt,
dat er tusschen hemel en aarde nog andere dingen zijn, dan die, welke men met
z'n nuchter, logisch, cijferend verstand begrijpen of benaderen kan.
Dit verhaal, dat geen verhaal wil zijn en vol zit van een soms wel grappig maar
toch vaak goedkoop scepticisme, vaart onder de vlag van niemand minder dan
Stendhal. Het wemelt (als parodie op de wetenschap?) van vreemde woorden en
buitennissige zinsconstructies en eindigt met een soort geloofsbekentenis, die we
graag voor ernst willen nemen, maar die toch wonderlijk aandoet na de eenigszins
spottende wijze waarop de schrijver spreekt over zijn mystieke belevenissen.
De heer Carbin, die vroeger reeds onze litteratuur verrijkt heeft met een roman
‘De verliefde passagier’, waarin van Berkel ook al een rol speelt, belooft ons in z'n
jongste werk, dat hij ons allerlei belangrijke dingen zal openbaren; het is best
mogelijk, dat anderen de verborgen wijsheid in dit geschrift zullen ontdekken; ik heb
deze niet gevonden, maar dat zal wel z'n oorzaak vinden in het feit, dat ik op dit
terrein nooit heb gedilettanteerd.
Voor hen, die dit wel hebben gedaan en zich dus in 't bijzonder voor het onderwerp
en dit boekje interesseeren zij gezegd, dat, volgens de colophoon, dertig exemplaren
gedrukt zijn op Ossekoppapier.
G.H. Streurman
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