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Aan de Lezers
Onder de vaste lezers van dit tijdschrift kan er geen enkele geweest zijn, of hij is nu
twee jaar geleden pijnlijk getroffen door het heengaan van Herman Robbers.
Robbers was met het tijdschrift vereenzelvigd. Als schrijver en redacteur even
voortreffelijk, heeft hij aan Elsevier's het karakter gegeven dat paste bij zijn literaire
idealen, d.w.z. een realistisch en gematigd-naturalistisch karakter. Zijn tijd wilde
dat niet minder dan hijzelf.
Toen het onherstelbare eenmaal gebeurd was, werden wij aangenaam verrast
door het feit dat tenminste een persoonlijkheid als Top Naeff tot zijn opvolgster bleek
te zijn gekozen. Zij was een even goed auteur als hij - èn zij was jonger dan hij. Met
haar schoof het tijdschrift een eindweegs op in de richting van de latere literaire
idealen. Toch stond zij door opvoeding en leeftijd nog betrekkelijk dicht bij Robbers;
zoo kon men voorzien dat met haar het tijdschrift ook weer niet te bruusk veranderen
zou. De continuïteit was, ondanks alle wijzigingen die de tijdgeest eischte, voldoende
gewaarborgd.
Ik zal niet pogen, hier aan te duiden wat Top Naeff voor het tijdschrift heeft
vermogen te doen. Mijn mede-redacteuren weten dat beter dan ik, en zij hebben het
ook beter gezegd dan ik het zou kunnen. Slechts wil ik als lezer getuigen dat ik van
haar critieken en andere bijdragen altijd zeer heb genoten.
En hier sta ik nu.... Ik moet dit tijdschrift voortaan helpen leiden. Ik neem de plaats
van Top Naeff in: een eer die verplichtingen oplegt. Ik ga naast de beide andere
redacteuren zitten, die zoo uitstekend met haar samenwerkten. Zij zullen mij van hun
ervaring doen profiteeren. Maar ik zal voor het literair gedeelte toch voornamelijk
op mijzelf zijn aangewezen.
Hoe leg ik het aan?
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Ik geloof dat ik maar mezelf zal blijven. Ik houd van literatuur - hier zou ik mijn zin
willen afbreken. Maar ik bedoelde: ik houd van literatuur die aesthetisch goed is die een boeiend gegeven behandelt (maar gegevens kunnen boeiend zijn op honderden
wijzen, en ook schijnbare nietigheden kunnen het zijn) - en waarin de schrijver
onopzettelijk, onwillekeurig, slechts door zijn gemoed gedreven, maar niettemin
duidelijk, een strekking heeft gelegd, een strekking van hetzij psychologischen, hetzij
moreelen of, indien het woord niet te groot is, philosophischen aard. Kortom, ik
droom van volkomen kunst, die gelijkelijk en harmonisch voldoet aan elk der drie
essentieele eischen welke overal en in alle tijden van bloei aan kunst zijn gesteld.
Niet iedere strekking is mij evenveel waard. Bij gelijke aesthetische en
inhoudswaarde, zijn van alle literaire werken diegene mij het dierbaarst, aan welke
een vrijheidlievende strekking inhaerent is. Men zou dit begrip ‘vrijheidlievend’
misschien omschreven willen zien? Het zij mij veroorloofd, te verzekeren dat ik het
niet dan na rijp beraad heb gekozen en het in en door de praktijk hoop toe te lichten.
Op het oogenblik volsta ik ter verklaring van het woord er het liefst mee, te betuigen
dat ik Duhamel, die zelf zoekt, verkies boven Claudel, die een bestaande ‘waarheid’
vertolkt, dat ik den jongen Frederik van Eeden hooger schat dan den ouden,
bekeerden; dat ‘Vrije Gemeenten’ mij nooit vrij genoeg zijn, en dat volgens mij niet
de literatuur beoordeeld mag worden uit naam van eenig politiek-oeconomisch
stelsel, maar ieder zoodanig stelsel op zijn tijd aan de jurisdictie van de literatuur
kan worden onderworpen.
De literatuur vrijmachtig beoordeelaarster van het leven: ziedaar mijn beginsel.
Het leven kan immers met haar oordeel doen wat het wil? Wenscht het zich voorloopig
naar de inzichten en gevoelens van groote schrijvers niet geheel te voegen, niemand
die het ertoe kan dwingen: vrijheid blijft ook dan onvermijdelijk de leuze! Maar
tevens behoude van haar kant de literatuur te allen tijde en in vollen omvang de
vrijheid om haar woord te spreken. Voor haar is het een onvervreemdbaar recht,
voor de samenleving een essentieel belang. Wàt deze laatste er zelf ook van moge
denken....
Binnen de grenzen der literatuur zij het recht op oordeelen van bekwame critici
niet minder volmondig erkend. Mits de critiek op kennis, op inzicht, op zuiver gevoel
gebaseerd is, mits zij duidelijk inlicht over het onderwerp der besproken werken,
duidelijk aangeeft welke verdiensten de vorm heeft, en ten aanzien van de strekking
duidelijk en met opgaaf of tenminste met aanduiding van redenen kleur bekent, komt
het mij voor dat critiek in ieder geval den lezers, en wellicht in sommige gevallen
ook den schrijvers, diensten kan bewijzen. Daarbij valt wel te bedenken, dat
afbrekende critiek maar zelden noodig zal
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zijn. Wat niets is, verdwijnt als regel vanzelf wel. Het wordt reeds niet genoemd, het
wordt niet gelezen: waartoe zouden wij het dan noemen, en betoogen dat het niet
gelezen behoort te worden? Behalve, natuurlijk, in bijzondere gevallen. Er zijn
opdringerige of overschatte figuren wien naar ons beste weten hun plaats moet
worden gewezen, er zijn groepen van lezers wien geraden moet worden, hun oordeel
te herzien. Dan is het soms nuttig, aan te vallen en af te breken. Maar overigens
blijve onze voorkeur bewaard voor hetgeen Busken Huet naar aanleiding van
geschriften van Sainte-Beuve en Diderot met prijzende bedoeling de ‘critiek der
bewondering’ noemt. Laat ons als critici toch vóór alles zorgen, iets positiefs te
brengen! haat ons vóór alles trachten gedaan te krijgen: dat er weer eens een mooi
boek méér wordt gelezen - en voorts hopen dat onze eigen bewijsvoering den lezers
door nuttige, tot nadenken stemmende argumenten, door ons levend gevoel, en
misschien mede door onzen vorm, ook op aangename wijze van dienst zal zijn. Laat
ons zelf zoo mogelijk, ook als critici, toonbare literatuur leveren, maar vooral: laat
ons goede literatuur propageeren!
Zoodanig zijn altijd mijn denkbeelden en bedoelingen geweest en in
overeenstemming daarmee neem ik mij voor, mijn aandeel in de leiding van dit
tijdschrift zijn kleur, zijn vorm en zijn richting te geven. Critiek, waarover ik zooeven
sprak, zal overigens, evenals tot dusverre, slechts een betrekkelijk klein gedeelte van
onze nummers vullen. Wij hopen ook in de toekomst naast de groote opstellen over
beeldende kunst in hoofdzaak novellen, romanfragmenten, verzen te brengen; wij
hopen tevens essays te geven over literatuur en daaraan verwante vakken. Wij zullen
daarbij trachten, door opgaaf van verschenen boeken en mededeeling van voor het
literaire leven kenmerkende gebeurtenissen, aan het tijdschrift een meer algemeen
inlichtend karakter te geven. Lezers van Elsevier's willen wij het geruststellend besef
verschaffen, dat niets van wezenlijk belang in het literaire en artistieke leven hun
behoeft te ontgaan.
Wat al beloften! Er is in het ontvouwen van deze plannen en het formuleeren van
zulke bedoelingen iets onvoorzichtigs. Ik geef me er rekenschap van. Om ze tot
werkelijkheid te maken is het allereerst noodig: dat anderen iets van beteekenis
schrijven! Of ze dit ook zullen doen? We kunnen niet veel anders dan het hopen.
Misschien kunnen we in één opzicht toch meer actief zijn: we kunnen al wie willen
schrijven, ook de jongeren en jongsten, met aandrang nooden, ons hun geschriften
ter lezing en eventueele plaatsing te zenden. Dat doen we bij dezen. De Nederlandsche
schrijvers zullen dan, ook voortaan, in aanraking komen met een redactie die de
schoonheid liefheeft en haar nader wil brengen tot ons volk.
Johannes Tielrooy

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

4

Vallende ster
door Anthonie Donker
Ik ben een beenderstelsel doch ik voel,
Een wandelende tak uit stof gewassen.
Binnen den dooden schedel leeft een doel,
Het water van de ziel vult de oogkassen.
Voortgisten naar het eind zal mijn bestaan,
En deze hand die ik nu kan bewegen
Zal doodstil liggend in den grond vergaan,
Als was zij nooit tot streelingen genegen.
Ik ben maar een skelet en toch muziek.
En uit den kerker waar ik ben gevangen
Bevrijdt een duivenvlucht zich van gezangen.
O zong ik zoo bezwerend fanatiek,
Dat men na duizend jaar ontstelde: ziet
Hoe daar een lichtvoor door den nacht verschiet.
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Jean Racine
door Johannes Tielrooy
I. Karakter
HOEWEL het Racine-jaar 1939 tevens het jaar van nog andere gebeurtenissen is,
die eenige kans hebben de gemoederen meer bezig te houden dan de driehonderdste
geboortedag van een dichter, vind ik in dezen feestdag - het woord klinkt thans nogal
ironisch - toch aanleiding om hier uitvoerig te onderzoeken, wat Racine nog voor
ons zijn kan. Het wordt in Frankrijk zelf te weinig gedaan. Er wordt daar te lande
veel over hem geschreven, maar de strijd rondom hem, die een honderd jaar geleden,
in de dagen van de romantiek, zoo hevig geweest is, een strijd die meebracht dat de
eenen hem op de aanklacht van eentonigen dreun en gemaakte plechtigheid voor een
‘vieille perruque’ plachten uit te maken, terwijl de anderen, de klassiek-gezinden,
hem tegen de klippen op imiteerden, die strijd heeft uit: men waardeert hem nu weer
op de van ouds bekende gronden, en vraagt zich maar zelden af, of die gronden ook
voor ons nog gelden.
In Nederland vraagt men zich die dingen in het geheel niet af; een onderzoek naar
de waarde van Racine is aldaar bij mijn weten nog nooit ondernomen. Nederland
geniet van Shakespeare, het leert van Goethe en respecteert hem, maar van Frankrijk
bepaalt het er zich toe, te zeggen dat dit land geen enkelen zoo grooten schrijver
bezit. Zou men er niet eens nagaan of dit eigenlijk juist is? Wat is in dezen grootheid?
Zoo de meerderheid van Goethe en Shakespeare erkend moet worden, zou dan toch
niet bij Racine iets worden aangetroffen, wat noch de een noch de andere in die mate
heeft? Het zijn zulke vragen, waarop het hier volgende bestemd is, middellijk of
rechtstreeks antwoord te geven.
De levensgeschiedenis van Racine stelt teleur. Het is altijd boeiend een mensch te
zien leven. Maar meer dan boeiend, ja geestdriftverwekkend, is het, een karakter de
jaren door aan zichzelf gelijk te zien blijven, te ontwaren hoe gevoelens steeds
zuiverder en dieper, steeds vruchtbaarder worden voor anderen, in een gedachtenleven
door te dringen waarin wij ons tegelijkertijd thuis en een bevoordeeld gast gevoelen.
Het leven van Racine boeit. Geestdrift verwekt het niet.
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In den tijd van Lodewijk XIII en Richelieu, van Huygens, Hooft en Frederik Hendrik,
in den tijd van de slappe witte kragen op mannenschouders, van de fijne
snorren-met-sik, drie jaar na den triumf van Le Cid, in 1639 kortom, nu driehonderd
jaar geleden, werd, op 21 December waarschijnlijk, Jean Racine geboren. Zijn
geboorteplaats was het minuscule stadje La Ferté-Milon, dat ten N.O. van Parijs is
gelegen. Zijn familie was daar sinds eeuwen gevestigd en zijn vader was er griffier
bij een staatskantoor voor zoutbelasting: eervolle betrekking van de soort die den
bekleeder het recht gaf zich adellijk te noemen. Noch dien vader, noch zijn moeder
heeft Jean Racine lang gehouden; hij was nog heel jong toen hij wees werd, en zijn
grootmoeder voedde hem op. In het mooie kathedraalstadje Beauvais, ten N. van
Parijs, ging hij vier jaar op een middelbare school - dat was van 1651 tot '55 - daarna
drie jaar in Port-Royal en eindelijk nog korten tijd te Parijs, op het collège d'Harcourt.
Zoo was hij in 1658, op zijn negentiende jaar dus, voldoende geestelijk en zedelijk
bewerkt om aan zichzelf en aan de verder vormende kracht van een beroep te worden
overgelaten.
Men had hem in Port-Royal meer geleerd dan op middelbare scholen gebruik was,
Grieksch o.a.; en de moraal die men hem er had bijgebracht onderscheidde zich van
de jezuïeten-moraal die de andere scholen onderwezen, door groote gestrengheid.
Port-Royal was een klooster in het dal van Chevreuse, ten Z.W. van Parijs: Racine
heeft, zooals men ziet, de jaren van zijn rijping rondom Parijs, in het lieflijke,
boschrijke, zachtglooiende Ile-de-France doorgebracht. In Port-Royal woonden de
voornaamste woordvoerders van het jansenisme: theologen die bij velen gehaat en
gevreesd, maar bij vele anderen ook zeer geliefd waren, en die eigenlijk iedereen,
hetzij vriend of vijand, achtte. Zekere Arnauld, bijgenaamd de groote Arnauld, was
de meest bekende. Men ontwaart, ondanks de uitleggingen van b.v. Sainte-Beuve,
van hieruit niet goed, waarin hun schrikwekkendheid bestond, noch hun exceptioneele
verdienste, en als men verneemt dat Arnauld professor was aan de Sorbonne, dat hij
en de zijnen zeer nauwkeurige gegevens meenden te kennen aangaande den aard van
den menschelijken vrijen wil en dien van de genade, kan men - kan ik althans moeilijk deze gedachten onderdrukken: dat er reeds vele professoren aan de Sorbonne
zijn geweest; dat de Sorbonne toenmaals een bolwerk was van steile theologie; dat
voor discussie vatbare begrippen als ‘vrije wil’ en ‘genade’ in geen geval aanleiding
behoorden te zijn tot toorn des geestes - als Arnauld soms bezielde - noch tot
excommunicatie en verwoesting van onroerend goed - als waarvan hij en de zijnen
slachtoffer werden. Waarom deze lieden zoo belangrijk werden gevonden, en waarom
men ze zoo vervolgde, is eigenlijk niet geheel duidelijk.
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Dat wil zeggen, men weet wel, welke redenen de tijdgenooten lieten gelden. Maar
waarom deden ze dat? Een vraag, intusschen, die lateren weer ten aanzien van onze
redenen zullen stellen.
Ook Racine heeft deze moralisten voor groot gehouden en de jezuïeten heeft hij
beschouwd als vijanden van het menschdom. De geest der jansenisten heeft ondanks
al zijn verzet den zijnen duurzaam doortrokken en gekleurd, en tegen het eind van
zijn leven heeft hij te kennen gegeven dat hij na zijn overlijden wenschte neergelegd
te worden aan het voeteneinde van het graf van den medicus en moralist Hamon,
van wien hij les had gehad in Port-Royal. Er zijn óók groote schrijvers die zelf weten,
wat te denken van genade en vrijen wil, zelf hun moraal bepalen en tot over het graf
heen op eenzaamheid gesteld zijn.
Na zijn schooltijd is Racine gedichten beginnen te schrijven. Tegelijk werkte hij,
als opzichter naar het schijnt, bij de restauratie van een kasteel. Dat bood geen uitzicht,
en men zou hem daarom maar de wijdingen laten geven; hij had een oom te Uzès,
die vicaris-generaal was en die hem ertoe kon opleiden. Zoo heeft hij vrijwel werkloos
een jaar of twee in dat Provençaalsche stadje doorgebracht. Het ligt niet ver van
Nîmes, niet ver ook van de zee. De vrouwen zijn er sprekend van aanschijn, vurig
van gemoed en van geest; haar temperament beheerscht haar. Ze beleven er
liefdesdrama's, heviger dan die Racine in het gematigde en redelijke Ile-de-France
zal hebben leeren kennen. Men vindt er het een en ander over in particuliere brieven
die van hem uit dien tijd bewaard zijn gebleven. Men begrijpt dat het den lateren
schepper van Hermione geïnteresseerd heeft.
Racine heeft in die eerste jaren van volwassen leven goede vrienden gemaakt. In
1662 onverrichterzake uit Uzès te Parijs teruggekeerd, maakte hij daar o.a. kennis
met La Fontaine en Boileau, de eerste achttien jaar ouder dan hij, de ander ongeveer
van zijn leeftijd. Vroolijke en veelszins vrij denkende menschen, zij het ook dat hun
vrije gedachten zich niet altijd openlijk konden uiten; goed bevriend ook met
comediespelers en -speelsters. Racine krijgt geld voor zijn gedichten, zit in taveernen,
bemint min of meer lichte vrouwen: het een al even gruwelijk in de oogen van
Port-Royal als het ander. Maar de opinie van Port-Royal is in die dagen de laatste
van zijn zorgen; althans dat meent hij....
Niet slechts uit zijn dichtwerk trekt Racine inkomsten; hij verwerft ook, naar de
gewoonte van dien tijd, drie winstgevende en tot geen enkelen arbeid verplichtende
priorschappen. Zoo werd men toentertijd geholpen, als men een heer van stand en
een
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intellectueel was. Geen middel, overigens, om de jansenisten met zich te verzoenen!
Dezen betoonen zich dan ook zeer verontrust. Een hunner, zijn tante Agnès de
Sainte-Thècle, bezweert hem ‘deernis te hebben met zijn ziel, tot zijn binnenste in
te keeren, om aldaar ernstig te overwegen, in welk een afgrond hij zich gestort heeft’.
Racine legt den brief van tante naast zich neer, zet zich weer aan het lezen van
Grieksche treurspelen, aan het bestudeeren van het Italiaansch, dat de taal bij uitstek
is voor het intellectueele en artistieke leven van die dagen, en bevindt zich heel wel
in zijn afgrond. Hij schrijft La Thébaïde en laat dit treurspel opvoeren in het Théâtre
du Palais-Royal, op 20 Juni 1664. Anderhalf jaar later volgt de opvoering van zijn
Alexandre le Grand. Maar nu worden de jansenisten werkelijk te driest. Zekere
Nicole, leeraar aan Port-Royal, permitteert zich in een geschrift dat hij Hérésies
Imaginaires noemt, te beweren dat het beroep van roman- en tooneelschrijver, hetwelk
bij weldenkende menschen reeds niet zeer gezien is, bovendien ‘horrible’ moet heeten
naar de beginselen van den christelijken godsdienst en de regels van het evangelie.
Een ‘romanmaker’ en een tooneeldichter is ‘een openbaar gifmenger, niet voor de
lichamen, maar voor de zielen der geloovigen’. Het is moeilijk, dit over te schrijven
zonder opnieuw de verontwaardiging te gevoelen, die ons ook nu nog telkens bevangt,
wanneer wij pedagogen, journalisten, overheidspersonen in de scheppingen van
kunstenaars met welgevallen naar immoreele elementen zien zoeken. Ook Racine
was verontwaardigd. Helaas moet weliswaar aangenomen worden - het vervolg van
de geschiedenis heeft het bewezen - dat zijn verontwaardiging meer uit een cholerische
opwelling van gekwetste ijdelheid voortkwam, dan uit een weloverwogen overtuiging;
wij moeten toegeven dat zij schuldeloozer zou geweest zijn, wanneer Racine geweten
had hoezeer hij gelijk had, en dat ze dus, nu hij dit niet tenvolle wist, wel een weinig
brutaal was in haar uiting. Maar toch doet ze mij althans weldadig aan, en tot de
deugdzame meewarigheid waarmede ze gewoonlijk door biografen wordt besproken,
verklaar ik me niet in staat. ‘Wij vinden het niet vreemd,’ schrijft hij in een openbaren
brief, ‘dat gij de dichters verdoemt; gij verdoemt nog wel andere menschen. Wat ons
verbaast, is dat gij het publiek verhinderen wilt hen te eeren. Och, geachte heer,
bepaal u er toch toe, rangen in de andere wereld toe te kennen, maar regel niet de
belooningen hier op aarde. Gij hebt deze wereld sinds lang verlaten; laat haar
oordeelen over hetgeen haar aangaat. Beklaag haar desgewenscht, van nietigheden
te houden en hen die ze vervaardigen, te achten, maar benijd dezen niet de geringe
eerbewijzen waar gijzelf van hebt afgezien.’ Vervolgens herinnert hij de jansenisten
eraan dat hun eigen vriend De Saci den tooneelschrijver Terentius vertaald heeft.
‘Zoo
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zijt gij zelf tot den rang van gifmengers vervallen’. En aan het einde vraagt hij wat
men dan zou moeten lezen, als romans en tooneelstukken verboden zijn. Soms hun
eigen geschriften? ‘Wacht u er toch voor te meenen dat ze even aardig zijn als de
Lettres Provinciales: dat zou een zonderlinge inbeelding zijn. Ik zie wel dat ge dien
schrijftrant wilt nabootsen en de opgewektheid van den heer Pascal is uw partij dan
ook meer ten goede gekomen, dan al de ernst van den heer Arnauld. Maar deze
opgewektheid ligt in het geheel niet in uw karakter.... Zoekt het dus maar in het
ernstige genre. Vult uw brieven met lange en geleerde perioden. Haalt de kerkvaders
aan. Neemt dikwijls uw toevlucht tot scheldwoorden en bijna steeds tot antithesen.
Op dien stijl zijt ge aangewezen. Laat ieder zijn roeping volgen.’
Men treft hier wendingen aan die later bij Voltaire teruggevonden zullen worden.
En al moet dan niet vergeten worden dat Voltaire beter wist wat hij deed, dat er bij
Racine eerder sprake is van humeur dan van overtuiging, toch doet dit geestig
tekeergaan tegen aanmatigende moralisten aangenaam aan: het blijkbaar onuitroeibaar
genus verdient wel dat het tenminste af en toe op zijn nummer wordt gezet.
Ondertusschen leefde de jonge schrijver voorloopig naar eigen aard voort. Port-Royal
of geen Port-Royal, hij liet een aantal vroolijke vrouwen toe in zijn leven, en zij
lieten hem toe, al was hij dikwijls de eenige niet. Zoo vrijde hij met de vrouw van
den acteur Du Parc en later met die van den acteur Champmeslé. En hij schreef de
reeks werken waardoor hij onsterflijk zou worden. Het waren Andromaque, in 1667,
Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie
(1674), en Phèdre (1677). Racine triumphans - dat is de jonge, slanke, welgekleede
man, die als dichter van overwinning tot overwinning gaat, die met schoone vrouwen
het leven geniet zooals het blijkbaar de bedoeling is dat het wordt genoten (een
eventueele Nederlandsche Arnauld zij gerust: de echtgenooten dier vrouwen wisten
zich schadeloos te stellen), wiens maatschappelijke en artistieke reputatie met iederen
dag stijgt. In 1673, dus als hij 34 jaar is, wordt hij lid van de Académie française en
een jaar later - weer zonder verplichting tot arbeid - rijksbetaalmeester te Moulins,
waardoor hij meteen nu ook persoonlijk in den adelstand is verheven. Een schare
van uitgelezen kenners omgeeft hem; door den besten criticus van zijn tijd, zijn vriend
Boileau, wordt hij hoogelijk geprezen. De koning laat hem toe aan het hof, en geeft
blijk van zijn welgevallen.
Waarom heeft dit een einde genomen? Waarom heeft Racine na zijn 38ste jaar zijn 38ste! een van de jaren zijner jeugd nog, toen hij dus nog niet op de helft van
zijn mondig leven was gekomen - het kunstenaarsleven verlaten om vervolgens - en
het
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zou nog 22 jaar zijn! - te leven, te spreken, bijna steeds te schrijven als een deugdzaam
burger en vader, als een eng moralist, als een.... jansenistisch prediker? Er is hier een
breuk in de psychologische lijn, een contrast, een misschien onoplosbaar raadsel.
Het is niet dit tweevoudige in zijn karakter, dat mij altijd een weinig teleurgesteld
heeft. Tenslotte is iets dubbels in zoo menig karakter aanwezig en wellicht is
bovendien bij Racine het dubbele tendeele maar schijn. Iets van den jansenist moet
van nature in hem aanwezig geweest zijn, en wanneer men hem in zijn jeugd
beschreven ziet als ‘railleur, inquiet, jaloux et voluptueux’, begrijpt men wel dat zijn
bestrijding van het jansenisme geen definitieve breuk daarmee behoefde te beteekenen:
spotzucht, eigenliefde, onrust kunnen hem ertoe hebben verleid. Alleen, de
kunstenaarsaard, die in wezen altijd de verwoede vijand is van ieder moralisme, was
in hem óók aanwezig! Men kan niet zeggen dat één van beide zijn ‘ware aard’ was:
zij waren beide steeds aanwezig, maar eerst overheerschte de kunstenaar in hem,
daarna de moralist. Verder gaat de ‘dubbelheid’ niet: het is echter al ver genoeg, het
is te ver. De mogelijkheid van eensgezindheid met de jansenisten zal ik in het geval
Racine altijd betreuren. Het geeft geen pas dat een geest die zelfstandig oordeelen
kan, zich aldus onderwerpt. Noblesse oblige, en als men Racine is, wordt men geen
onderdanig deugdheld. Racine, die in zijn jeugd zelf had kunnen bemerken wie hij
was, tot welk een autonomie hij in staat was, zou als menschelijke verschijning slechts
dan mijn volle bewondering hebben kunnen gaande maken, indien hij niet zichzelf
aan Hamon, maar het, misschien aangeboren en zeker door anderen in hem
aangekweekte, moralisme aan zich had onderworpen. In stede daarvan is het verzet
van Racine tegen de tyrannieke zedemeesters die hem opgevoed hadden, omstreeks
zijn 38ste levensjaar gaandeweg verslapt en vervolgens nagenoeg geheel verdwenen:
Racine moet eigenlijk nogal zwak zijn geweest. Phèdre had in 1677, zooals nog
nader getoond zal worden, een strekking die den jansenisten kon, en naar Racine's
eigen wil ook moest behagen, die hen met de tragedie en met dezen schrijver van
tragedies moest verzoenen. Het was een teeken geweest van de verslapping die zijn
leefdrift begon te vertoonen, het had het aflaten bewezen van zijn jeugdverlangen
om naar geest en zinnen van het leven te nemen wat het kon bieden; men kon eruit
zien dat hij niet langer geestelijk zelfstandig durfde zijn. Het moralisme stond
tegenover ontredderde tegenkrachten en kon de ontmantelde, niet meer verdedigde
plaats bezetten.
Dat is toen gebeurd. Racine, de brillante, overmoedige, triumpheerende kunstenaar,
nam zonder liefde een vrouw, die uitstekend als huismoeder was en die in een twintig-
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jarig huwelijk nooit zijn stukken gelezen heeft, ja zelfs nooit heeft geweten, wat een
versregel is. Zijn ideaal werd dat van Molière's Chrysale:
Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes,
Qu'une femme étudie et sache tant de choses.
Former aux bonnes moeurs l'esprit de ses enfants,
Faire aller son ménage, avoir l'oeil sur ses gens,
Et régler la dépense avec économie,
Doit être son étude et sa philosophie.

Hij aanvaardde voorts de betrekking van ‘historiographe du Roy’, reisde als zoodanig
twee maal mee in de achterhoede van de koninklijke legers, bezwaarlijk zich
vasthoudende op een paard, en vervaardigde, naar verluidt, ook eenige historische
geschriften; maar deze zijn later verloren gegaan en kunnen dus helaas niet tot
eventueele rechtvaardiging van zijn ommekeer aangehaald worden. Racine bleef een
vriend van Boileau, die altijd betrekkelijk streng van moraal was geweest; hij werd
een vriend en beschermeling van den koning, die ook van zijn kant zijn leven ‘beteren’
wilde en zich tenslotte aan de strakke leiding van mevrouw de Maintenon zou
overgeven. Door haar toedoen schreef hij nog twee treurspelen, welke naar de factuur
op zijn vroegere gelijken, maar zich van deze onderscheiden door een positief vrome
tendentie: Esther, dat van 1689, en Athalie, dat van 1691 is. Voor het overige leidde
Racine tot het einde, dat is tot zijn 59ste jaar, het leven van een gezeten burger, met
smaak gekleed, erudiet, eigenaar van vele boeken, van een karos, van een ruime en
rijk gemeubelde woning, houder van schuldvorderingen op den Staat, bekleeder van
een aantal ambten, als secretaris van den koning, drager van den titel ‘gentilhomme
ordinaire’, vader van vijf dochters, van wie er twee in een klooster gingen, één nog
bij zijn leven trouwde, en van twee zoons, welke beide - ofschoon één ervan later
nog iets geschreven heeft - in hoofdzaak brave burgers zijn geweest als hij. Racine,
kortom, zat aan alle kanten vast: zoowel aan de banden van het gezin als aan die van
de machten en instellingen zijner eeuw. Hij was welwillend, rustig, zorgzaam, beleefd
tegen een ieder, gehoorzaam aan den koning, opziend tot God, getrouw aan al zijn
verplichtingen - maar hij was onherroepelijk middelmatig geworden.
Heeft men het recht op dien toon en in die bewoordingen over Racine den Tweede
te spreken? De zaak is dat zijn nieuwe levensstaat, behalve dat hij op zichzelf reeds
in ieder geval geen geestdrift kan inspireeren, aanleiding voor hem is geworden tot
uit-
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latingen en gedragingen die men weinig navolgenswaardig mag noemen. Racine
schijnt een waren afschuw te hebben opgevat voor zijn vroegere bezigheden en voor
het milieu waar ze hem hadden binnengevoerd. Eén inderdaad gruwelijk feit maakt
dit tot zekere hoogte begrijpelijk. Hij is in 1679, dus twee jaar na zijn breuk met de
kunst, door een juffrouw Voisin, een gifmengster die zich voor het gerecht te
verantwoorden had, ervan beschuldigd, elf jaar tevoren zijn minnares Du Parc uit
jaloezie vergiftigd en zich eenige van haar eigendommen toegeëigend te hebben. Er
bestaat geen enkele grond om aan dit publieke-vrouwenpraatje geloof te hechten, en
de oorzaak van den laster zal wel liggen in gebleken onwil van Racine om zijn
vriendin Du Parc met het mensch Voisin te laten omgaan: die soort gevallen zijn
nooit en nergens zeldzaam, in zulk een wereld. Intusschen, het heeft erom gespannen.
Er werd aan geloofd. Er werd op zijn minst bij de justitie of ten hove getwijfeld.
Althans, men maakte orders gereed om ‘le sieur Racine’ te arresteeren. Het schijnt
dat hij erin geslaagd is, zich te disculpeeren, en de orders zijn in elk geval niet
uitgevoerd. Maar Racine had het, zooals de Franschen het noemen, ‘erg warm’ gehad.
En men begrijpt zijn gedachte: nooit weer zulk een omgang!

Racine op gevorderden leeftijd, geteekend door zijn zoon Jean-Baptiste op den omslag van een uitgaaf
van Horatius

Wat men minder gereedelijk begrijpt, is het volgende. In 1698, vernemende dat
zijn vroegere minnares Champmeslé op haar sterfbed ligt, schrijft Racine aan zijn
zoon, hoe ‘bedroevend’ hij het vindt, dat ‘cette pauvre malheureuse’ ondanks haar
hachelijken toestand weigert, van het tooneel af te zien. En twee maanden later meent
hij ‘eer-
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herstel’ schuldig te zijn aan de nagedachtenis van ‘la Champmeslé’, daar deze, ‘zeer
berouwvol over haar vroegere leven, maar vooral zeer bedroefd dat ze sterven moest,
het leven heeft verlaten.’ Dat ‘vroegere leven’ had de bekeerde zondaar anders zelf
met haar gedeeld, en hij had het toentertijd nogal aangenaam gevonden. Haar nu ‘een
ongelukkige stakker’ te noemen (te weten: ongelukkig wegens haar wangedrag) is
minstens misplaatst, en even misplaatst is de snerpende geestigheid over haar angst
voor den dood.
Racine was ten eenenmale in de macht van de jansenisten teruggevallen en zijn
omgang met mevrouw de Maintenon, hoezeer deze dan ook als gehoorzame vrouw
des konings jezuïetisch gezind was, zal hun invloed niet hebben weerstreefd: moreel
was zij zeker even gestreng als de volgelingen van bisschop Jansen. Haar schrijft hij
dat God zich van zijn tante bediend heeft om hem te ‘redden’ uit de ‘égarement’ en
de ‘misères’ waarin hij vijftien jaar lang geleefd heeft; door haar aangemoedigd
brengt hij bezoeken aan Nicole en ‘le grand Arnauld’, om hun vergiffenis te
verkrijgen. Vergiffenis dat men een groot schrijver geweest is en met andere
kunstenaars geleefd heeft! De bijeenkomst met Arnauld eindigde met een
wederzijdsche omhelzing, waarbij beiden op de knieën lagen....
Verzen schrijven beschouwde hij voortaan als een hoogst bedenkelijke bezigheid,
die zijn zoons niet anders dan op slechte wegen kon leiden. ‘Ik kan u niet genoeg
aanraden,’ leest men in een brief van 1693 aan Jean-Baptiste Racine, ‘u niet over te
geven aan de verleiding om verzen te maken; ze zouden er slechts toe kunnen dienen,
uw geest van ernstigen arbeid af te houden’, en later: ‘Ik heb er erg verdriet van dat
ge zooveel geeft om al die beuzelarijen’. En Jean-Baptiste mag niet naar de comedie!
Het zou hem ‘onteeren, zoo niet in de oogen van de menschen, dan toch voor God.’
Dat schrijft, in 1695, de man die zelf zoo druk voor het tooneel gewerkt heeft en er
al zijn roem, zijn gansche positie aan verschuldigd is.
Niet minder pijnlijk is de vleierij waaraan hij zich schuldig maakt tegenover den
koning. ‘Gelukkig degenen,’ zegt hij, ‘die de eer hebben, dezen grooten vorst te
naderen, den meest wijzen en meest volmaakten van alle menschen.’ De koning vond
het zelf te veel. Hij betuigde, ingenomen te zijn met Racine's woorden, maar: ‘ik zou
u nog meer prijzen, als gij mij minder geprezen hadt.’ Het mag de wijs van dien tijd
zijn geweest, Racine heeft ze dan toch te nadrukkelijk gezongen.
De zaak was dat zijn aard hem noopte, al te gereedelijk te zwichten voor zijn
omgeving. Eerst waren het de jansenisten die zijn wezen deukten en verbogen, nu
is het het, uiterlijk steeds vromer wordende, personeel dat zich rondom den koning
beweegt: de lieden van
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het hof, de devote mevrouw de Maintenon, haar gezellinnen, leerlingen, enz. Bij de
opvoering van Esther toonden de Dames van Saint-Cyr haar ontevredenheid over
zoo iets wufts als het medespelen van leerlingen dier school in een tooneelstuk, door
erbij te zitten ‘les yeux baissés et occupées à dire leur chapelet,’ als om tegelijk haar
grenzelooze afkeuring en haar wellevende ingetogenheid te kennen te geven - waarbij
dan het manuaal met den rozenkrans waarschijnlijk bedoelde, Beëlzebub uit te bannen.
Welk een milieu, voor een vorst van den geest....
Ik heb het in den aanvang gezegd: deze biographie bevredigt niet. Men heeft te
doen met een man die zich eerst onderscheidde door zelfstandigheid van oordeel en
optreden, en vervolgens door onderdanigheid. Het is waar, ook in zijn onderdanige
periode heeft hij zich, naar het schijnt, twee maal flink gedragen (als het geen
naïeveteit geweest is): hij heeft, ondanks de vijandigheid die er aan het hof tegenover
de jansenisten heerschte, doen blijken dat hij hun trouw bleef; en later heeft hij, op
verzoek van mevrouw de Maintenon (die hem er intusschen misschien heeft laten
inloopen), een geschrift opgesteld, waarin middelen aan de hand gedaan werden om
de ellende van het volk te verlichten. Kon het volk van zulk een koning ellendig zijn?
Het scheen gewaagd, dit voorop te stellen en het heeft den koning niet weinig
mishaagd. Maar men krijgt den sterken indruk dat Racine slechts bij hooge
uitzondering tot iets gewaagds in staat was, gelijk hij ook slechts tijdelijk, en met
eenigen, op onzekerheid wijzenden, overmoed, in zijn eerste periode een vrij man
was geweest. Racine is wankel. Altijd sterk aan ontroeringen onderhevig, daarbij
altijd actief, was hij dit laatste niet altijd op dezelfde wijze. Soms was hij het met
schokken, op het eerste gezicht, bij eerste ingeving - op cholerische wijze kortom.
Zóó, toen hij kunstenaar was. En op andere tijden was hij actief op nadenkende,
langzame wijze, actief in tweede instantie, rustig-gepassioneerd, met andere woorden.
Dat moet zijn gewone, zij het ook niet uitzonderinglooze, wijze van zijn geweest
zijn, in den tijd dat hij als gezeten burger woonde in de rue Visconti en van daaruit
in de dichtbij gevestigde Académie françhise zijn plechtstatige redevoeringen ging
houden. Een karakter dat wankelde tusschen het cholerische en het gepassioneerde,
en waarin dit laatste de overhand heeft gehouden....1
Het rustig-gepassioneerde, wel te verstaan, want de leeringen van Port-Royal, die
levenslang beteekenis voor hem hebben gehad, gaven rust. Voor zijn onafhankelijk
oordeel hebben ze niet dan intermitteerend ruimte gelaten; zoo ook is zijn
kunstenaarschap slechts intermittent geweest. Al heeft dit kunstenaarschap dan ook
lang genoeg bestaan om hem in staat te stellen, negen treurspelen van den eersten
rang te scheppen;
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al is bovendien een eerlijk leven als vader en burger natuurlijk zeer prijzenswaardig
op zichzelf; al doet zijn ware vroomheid niet onweldadig en zijn vereering voor den
koning niet geheel onbegrijpelijk aan - toch mogen wij betreuren dat hij niet altijd
een denker en een kunstenaar is geweest. Nauwkeurigheid, strakheid van voelen en
handelen: ze zijn goed, maar het principe ervan was ook in de kunst te vinden, en
hij hééft ze tijdelijk in de kunst gevonden, toen zijn groote geest hem nog alleen
beheerschte. Hoe jammer dat zijn karakterzwakte hem ertoe verleidde, weer naar de
wereld van het moralistendom af te dalen! Welk een schouwspel zou het geweest
zijn, indien een man met deze gaven tot het einde zijner dagen zelfstandig van geest,
krachtig van gemoed, strevend als maker was gebleven! De critieklooze gelooverij
van zijn tijd zou een - zij het, wegens de gevaren, nog behoedzaam - bestrijder in
hem hebben gevonden, zooals Spinoza, Molière en zooveel anderen er de bestrijders
van waren. De zeden aan het hof zou hij hebben versmaad en ze zouden een
tegenwicht hebben gekregen in zijn eigen gedrag, dat vol waardigheid en zoo noodig
stoïcisme zou zijn geweest. En ook de kunst, die nooit rijk genoeg is, zou er wel bij
zijn gevaren. Zij zou verrijkt zijn in de mate waarin zij het later is geworden door
een Goethe, die wèl tot het eind heeft gewerkt.
In stede daarvan, na de breuk, een nauwelijks meer produceerend hoveling, een
huisvader, een gedwee bezoeker van de kerk....
(Wordt vervolgd)

Eindnoten:
1 Men zal hebben bemerkt dat ik de begrippen en de termen van Heymans gebruik.
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De bouwkunst van Frankrijk in de tweede helft der zeventiende eeuw
door J.H. Plantenga
IN zijn werk L'Art français au temps de Richelieu et de Mazarin schrijft Henry
Lemonnier: ‘Le nom de Louis XIV a fini par fausser l'histoire du XVIIe siècle. On
a tout fait commencer en France non pas avec le siècle, mais avec le roi....’ Aan deze
verwarring heeft Charles Perrault o.a. zeer sterk bijgedragen door zijn boek Eloges
des Hommes illustres du XVIIe siècle te voorzien van een titelplaat, waarop men, om
het ruiterstandbeeld van den Zonnekoning geschaard, alle beroemde mannen van
Frankrijk ziet afgebeeld vanaf Henri IV.
Toch stierven nog vóór Louis' koningschap, of in den aanvang daarvan: Simon
Vouet, Le Sueur en Poussin en ook Philippe de Champaigne. Van de architecten was
Le Mercier dood en zou François Mansart spoedig sterven. Descartes was reeds in
1650 heengegaan en Pascal zou een jaar na het regeeringsbegin het tijdelijke met het
eeuwige ver-
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wisselen. Corneille zou weliswaar nog een twintig jaar leven, doch zijn glorietijd
lag, met den Cid, reeds in 1636.
Zoo verdeele men dan ook de eeuw, zegt Lemonnier, en neme als de periode bij
uitstek van den grooten koning de jaren 1661 tot omtrent 1695; niet minder, maar
ook niet meer. Al na 1690 feitelijk is er een nieuwe generatie aan het opgroeien; het
nauwe contact tusschen den vorst en de kunstenaars in zijn omgeving is voorbij. De
mannen, die Versailles hebben grootgemaakt zijn òf gestorven, òf zij hebben hun
belangrijksten tijd achter den rug. In 1690 is Le Brun gestorven, Colbert in 1683
reeds, Louvois zal volgen in '91. Mignard is 1695 heengegaan; Molière, Racine,
Boileau, La Fontaine, Bossuet en La Bruyère zijn verdwenen of hebben hun
belangrijkste werken voltooid.
Versailles, ‘la grande pensée du règne’ is, op de kapel na, gereed; Le Vau en
Perrault zijn dood, alléén Jules Hardouin Mansart leeft nog. De jongeren beginnen
den toon aan te geven: Robert de Cotte, Coustou, Antoine Coypel e.a. Het is de
begintijd van Saint-Simon. ‘Cette génération échappe peu à peu au Roi jusqu' à sa
mort et elle prépare le siècle qui suit.’
Die dertig belangrijkste jaren van Louis XIV - overeenkomend met die van Racine
- zijn ook voor de Fransche bouwkunst van bijzondere beteekenis geweest. In dezen
tijd toch groeide de architectuur in en om Parijs tot een rijpheid en een zelfstandigheid,
die maakte dat, mocht zij tot dan aan toe overwegend ontvangend zijn geweest, zij
vanaf dat moment gevend kan worden.
Vanuit Italië - wij weten het allen - was aan het einde der 15de en in het begin der
16de eeuw de groote stroom gekomen van nieuw levensinzicht en nieuwe vormgeving.
Onder de laatste Valois ziet men een assimileeren van Italiaansche
renaissance-ornamentiek, doch plan en opbouw blijven nog goeddeels middeleeuwsch.
Dan, met de eerste Bourbons, krijgen wij, wat men wel eens met een minder
gelukkigen, maar toch begrijpelijken term: ‘la deuxième Renaissance’ heeft genoemd.
Het is de periode, waarin de laatste overblijfselen der feodale architectuur - b.v. het
paviljoensysteem, ontleend aan de oude hoektorens - worden overwonnen en men
meer en meer de Italiaansche barok benadert in compositie en detail. De werken, die
dan in Frankrijk ontstaan, o.a. door LeMercier en François Mansart, gaan aan die
van Le Vau, Perrault en Hardouin Mansart vooraf, gelijk de schilderingen der
Vlaamsche Romanisten aan de meesterwerken van Peter Paul Rubens en Van Dyck.
Welk deel van de Italiaansche barok was het, dat op Frankrijk inwerkte? Er waren
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immers twee stroomingen in de bouwkunst van het Apennijnsche schiereiland, die,
hoewel niet scherp gescheiden, toch kennelijk verschillend waren. Men kende er de
volgelingen van de voorschriften van Vitruvius - wiens handschrift in 1414 te Monte
Cassino was teruggevonden - welke iederen bouwmeester een ketter verklaarden,
die ook maar even tornde aan de Orde-verhoudingen van den classieken Meester, en
men had er de figuren, die een vrijere opvatting voorstonden. Onder deze laatsten
vindt men niemand minder dan Michelangelo. Met eigen handen zou hij - naar hij
schreef - de ketenen verbreken waarmede men bezig was de bouwkunst vast te leggen.
Wat hem betrof, hij voelde zich noch gebonden door de regelen der Antieken, noch
door die der modernen. Waarmede in dien tijd Serlio, Scamozzi, Vignola, Palladio
c.s. werden bedoeld.

Louis Le Vau, architect van Vaux-le-Vicomte en van het Collège des 4 Nations aan het begin van dit
artikel (blz. 17)

Elders hebben wij deze twee richtingen de ‘objectieve’ en de ‘subjectieve’ genoemd
en er op gewezen hoe, in 't algemeen gesproken, de Calvinistische landen onder
invloed van de strengere ‘objectieve’ richting geraakten en hoe de Katholieke landen
de meer emotioneele ‘subjectieve’ richting tot voorbeeld kozen.
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Frankrijk heeft tusschen die beide richtingen, de meer classicistische en de meer
barokke, een tusschenpositie ingenomen, die ons aanvankelijk moge bevreemden,
maar die - gezien het Fransche karakter - tenslotte toch niet verbaast.
Als Katholiek land, zoo zou men eerst denken, kon Frankrijk worden geacht zonder
restrictie de subjectieve, bewogen richting te aanvaarden. Maar als land, waarin de
‘rede’ als primair wordt aanbevolen, in de bouwkunst zoo goed als elders; waarin in
een ‘traité d'architecture’ Minerva staat op een voetstuk, waarop de woorden prijken:
‘La ‘Raison surtout’ en waarin Boileau schrijft: ‘Aimez donc la raison’, stond het
zeer zeker niet in eerste instantie open voor de emotioneele vormen van
Michelangelo's volgelingen1.
Ja, zou alles verloren zijn gegaan, wat er in de jaren 1660-1695 in Frankrijk is
gebouwd, en zou men alleen maar de Fransche theorieboeken van dien tijd over
hebben, men zou juist denken in het meest objectieve, het strengst-classicistische
van alle Europeesche landen te zijn. De aard van Colbert en de onder zijn supervisie
staande en door hem gecreëerde Academie-instellingen zouden dien schijn nog
versterken.

Louis Le Vau: Tuingevel van Versailles voor de verbouwing en de vergrootingen van Mansart
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Jules Hardouin Mansart legt aan Colbert de vergrootingsplannen uit van Versailles. Detail van een
anonieme schilderij in bezit van den Koning van Engeland

In de reeks der Academie-stichtingen is die der Architectuur de vierde geweest.
Op oudejaarsdag van het jaar 1671 hebben de eerste acht leden, waaronder Hardouin
Mansart en Le Nôtre, onder leiding van den voorzitter, François Blondel, hun
openingszitting gehouden.
Tijdens de bijeenkomsten, die, op voorschrift, wekelijks plaats vinden, lazen de
leden met elkander.... Vitruvius, Palladio, Vignola enz., maar ook Philibert Delorme
en zij spraken veel over ‘de’ schoonheid, waarbij zij nooit tot een definitie of conclusie
geraakten en daarom na jaren de discussies staakten om ze.... in 1681 te hervatten.
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De bouwmeesters hadden het intusschen op dit punt gemakkelijker dan de schilders
of de beeldhouwers met hun ‘schoonheid’. Voor de architecten bestond er tenminste
een bijbel: Vitruvius. Doch wie naast hem, of liever na hem genoemd mochten worden
en in welke volgorde, daarover kon men weer lang praten. Wat ook geschiedde, met
als resultaat: 1. Palladio, 2. Scamozzi, 3. Vignola. En van de Franschen: 1. Philibert
Delorme en 2. Jean Bullant. Welke volgorde inmiddels door anderen weer werd
verworpen.

Jules Hardouin Mansart, Dôme des Invalides. Parijs

Men denke intusschen niet, dat de Académiciens de plan-dispositie of de constructie
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of de kennis der bouwmaterialen veronachtzaamden. Wij weten van hun studies en
hun onderzoekingen aan de Notre-Dame, aan de Abdijkerk van Saint-Denis, aan
Saint-Germain des Prés, aan de kasteelen van Ecouen en Gaillon. Ook bewaren de
Academieverslagen berichten over bezoeken aan de groeven in de omstreken van
Parijs en over beschouwingen omtrent de waarde van verschillende steensoorten.
Maar toch, de ‘Orden’ waren het meest geliefde discussie-onderwerp. In Blondel's
theorieboeken leest men, dat men moet maken ‘un bon bâtiment, solide, commode,
sain, agréable,’ en met een behoorlijk plan. Maar dat alles doet hij toch betrekkelijk
snel af, om over te gaan tot de ‘Orden’, ‘la plus noble et la plus considérable, qui
s'applique à l'ornement des façades.’

Allegorie op de Academies, gravure van Séb. Le Clerc

En dat Dorisch, Ionisch en Corinthisch moet men bestudééren; van 't kijken alléén
kan men het niet hebben. Blondel schrijft in zijn Cours d'architecture: ‘Comme la
seule veue de tous ces édifices (gebouwd onder Louis XIV) ne donne que de faibles
instructions, si ceux qui se sont avancez dans la connaissance de cet art n'en expliquent
les beautez, V.M. par une magnificence digne d'elle, a établi dans Paris l'Académie
royale d'architecture, pour y faire enseigner publiquement les règles de cet art, tirées
de la doctrine des plus grands maîtres et des exemples des plus beaux édifices qui
nous restent de l'antiquité.’
Nu gaf die ‘antiquité’ ook geen mathematische zekerheid en eigenlijk evenmin
Vitruvius, die op zeer vele plaatsen onduidelijk was en wiens geschriften men zonder
de bijbehoorende afbeeldingen had teruggevonden. Zoo kon er dan een aesthetische
bijbelkritiek ontstaan. Gelukkig! Want dat heeft de zaak levend gehouden. De
opmetingen aan de Romeinsche tempelresten gaven allerlei verschillen; hun maten
klopten onderling
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niet en niet met wat men uit Vitruvius meende te moeten lezen. Zoo kwam ook geen
der theoretici tot dezelfde verhoudingen als één zijner collega's; Palladio, Vignola,
Delorme, Blondel, zij allen verschillen!
Toch gaf men deze studie niet op en het heeft in Frankrijk in de zeventiende eeuw
dan ook allerminst aan theorieboeken ontbroken. Voor de eerste helft van de eeuw
noemen wij Savod, Le Muet en Chambray met zijn Parallèk de l'Architecture antique
et de la moderne.... (1650). In 1672 verscheen François Blondels Architecture
française en in hetzelfde jaar zag Perrault's vertaling van Vitruvius het licht, waaraan
hij tien jaar had gewerkt en die hij op bevel van Colbert had gemaakt. Dan volgen
Blondel's Cours d'architecture van 1675 en in 1683 Perrault's Ordonnance des cinq
espèces de colonnes.

Claude Perrault, colonnade van het Louvre, Parijs. Gravure van Séb. Le Clerc

Zouden nu de bouwmeesters niets meer hebben nagelaten dan hun vertalingen en
hun theorieboeken, men zou misschien een zekere waardeering voor hen hebben
gevoeld, voor bewondering zou nauwelijks aanleiding zijn geweest. Maar zoo is het
gelukkig niet. Deze figuren, een Perrault, een Hardouin Mansart en vóór hen een Le
Vau, waren levende menschen, kunstenaars van formaat, met hun talenten en hun
tekortkomingen, hun grootheid en hun feilen. Hun genialiteit ging even ver boven
de ‘Orden’ uit, als

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

25
Racine's genie boven de Aristotelische eenheden. Het moge nog zoo waar zijn, wat
er van dien tijd is gezegd, n.l. dat ‘sous la triple autorité du Roi, de Colbert et de Le
Brun, il n'y eut plus dans l'art français qu'une volonté, qu'une doctrine, qu'un goût,’
de beste der Fransche bouwmeesters waren te sterke persoonlijkheden, dan dat hun
individualiteit zich liet onderdrukken. Zoo imponeert hun werk, bij alle doctrine, en
in de beste gevallen ontroert het.

F. Blondel, Porte Saint-Denis, Parijs

Louis Le Vau (1612-'70) is van de groote figuren uit den bloeitijd van Louis XIV
de eerste geweest. Te achteloos gaan vele bezoekers van Parijs zijn werk voorbij,
dat, tegenover de Seine-gevel van het Vieux Louvre, nu onder zijn centrale koepel
de samenkomsten der ‘onsterfelijken’ beleeft. Het is het Institut de France,
oorspronkelijk Collège-des-Quatre-Nations of Collège Mazarin genoemd. De
kardinaal-minister stichtte het voor pensionnaires van de in zijn tijd aan Frankrijk
toegevoegde provincies. Tijdens het eerste jaar van Lodewijks regeering (1661) was
Le Vau met dit werk begonnen, dat met zijn wijdomvattende vleugels, zijn
hoekpaviljoens en zijn ovalen koepel zulk een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

26
sterk accent geeft aan den linker Seine-oever. Hier, als in Vaux-le-Vicomte, het
grandiose slot van den surintendant des finances Fouquet, zien wij Le Vau nog
vasthouden aan het schema van afzonderlijke corps-de-logis en afzonderlijke
paviljoens, gedekt door afzonderlijke daken.
Zoo ook bouwt Le Vau eerst nog aan Versailles. Totdat.... Bernini in Parijs is
geweest. Dan is de laatste stoot vanuit Italië aan Frankrijk gegeven. Door Bernini's
Louvre-ontwerp verdwijnt het systeem der afzonderlijke bouwdeelen. Breed en
machtig ontwikkelt zich dan ook Le Vau's tuingevel van Versailles, zooals die
oorspronkelijk was geconcipieerd en gebouwd, d.w.z. zonder de spiegelgalerij, die
Mansart eerst later tusschen de avant-corps zou schuiven en zonder de vleugels, links
en rechts, die eveneens latere toevoegingen zijn.2
Met dit grandiose ontwerp, dat voorgoed den stijl vastlegde van de tuinzijde van
Versailles, leverde Le Vau zijn laatste werk.
Jules Hardouin Mansart (1646-1708) was drieëntwintig jaar jonger dan Le Vau. Het
geluk had hem gediend. Vroeg reeds had hij kans gekregen naam te maken in de
naaste omgeving van den Zonnekoning. Voor ‘Messeigneurs les enfants naturels du
roi’ - en van madame de Montespan - toch bouwde hij het kasteel van Clagny, op
enkele kilometers slechts van het paleis van Versailles verwijderd en hij toonde zich
daarbij zóó kundig, dat hij na Le Vau's dood diens plaats verkreeg.
Naast Clagny zou hij Saint-Cyr bouwen en Marly-le-Roi, 's konings geliefde
verblijf tusschen Versailles en Saint-Germain-en-Laye. Bovendien vielen hem de
geweldige uitbreidingen van Versailles toe, die het buitenpaleis tot hof- en
regeeringscentrum maakten: de stallen, de uitbreiding der Avant-Cour-paviljoens tot
ministervleugels, het Grand Commun, de Galerie des Glaces, de enorme vleugels en
de kapel. En bovendien nog het Grand Trianon!2
Doch ook in Parijs zelf zouden werken door hem ontstaan van grootsche allure.
Wij denken aan de Place des Victoires (1685-'86), maar meer nog aan de Place Louis
le Grand - nu Place Vendôme - (1687-'99), toch wel een der gaafste pleinen van
Europa en dan aan de Eglise royale, waarmede Mansart Libéral Bruand's Hôtel des
Invalides voltooide.
In de Dôme des Invalides kan men onder den indruk van het verleden komen,
wanneer men terugdenkt aan Sint-Helena en aan het lijden van Napoleon; men kan
er tot zwaarmoedig overdenken gebracht worden bij het graf van Foch. Maar tot
zuiverder
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ontroering kan men er komen, wanneer men er, vanaf een standpunt dat alle
monumenten verbergt, niets anders dan de ruimtevorm op zich laat inwerken.
Schreven wij vroeger eens, dat een bouwwerk niet zoo snel en niet zoo gemakkelijk
ontroert, ook den daarvoor toegankelijke niet, als muziek of een gedicht, het inwendige
van Mansart's Dôme vermag die ontroering ten volle te doen ondergaan.
Claude Perrault (1613-1688) tenslotte neemt een eenigszins afzonderlijke plaats
in. Perrault was medicus en lid van de Académie des Sciences. Hij had het geluk in
zijn broer Charles iemand te hebben, die onder Colbert ‘premier commis de la
Surintendance des Bâtiments’ was en die de ontwerpen, die Claude als ‘dilettant’
voor eigen genoegen maakte, via den minister naar het hof kon doorgeven. Zoo ook
wist Perrault zijn Louvre-gevel aangenomen te krijgen toen Bernini's voltooiingsplan
was opgegeven. Veel heeft Perrault niet gebouwd; door de Louvre-colonnade is hij
beroemd geworden; zijn Arc de Triomphe du Trône en zijn Observatorium zijn
vergeten. Doch zijn Louvrefaçade zou doorwerken; men denke voor Parijs alleen
maar aan Gabriel's Gardemeubles, die de rue Royale flankeeren en aan Servandoni's
Saint-Sulpice.
Wij willen met het noemen van deze drie meesters en hun voornaamste werken
volstaan. Door hun breede allure, hun zuiverheid en evenmaat zijn zij een waardige
afspiegeling van de majestueuze eerste dertig regeeringsjaren van den Roi Soleil.
Frankrijk's hegemonie op cultureel en kunstgebied werd mede door die bouwmeesters
en hun arbeid voor jaren gevestigd.

Eindnoten:
1 In het Decembernummer van de Gids citeert prof. Gallas Jules Lemaître, die over Racine schreef:
‘Je suis tenté de croire qu'il y a une partie de Racine à jamais inaccessible.... à tous ceux qui
sont trop du midi comme à ceux qui sont trop du nord. C'est un mystère. C'est ce par quoi Racine
exprime ce que nous appellerons le génie de notre race: ordre, raison, sentiment mesuré et force
sous la grâce.’
2 Zie hiervoor van schr. dezes: Versailles, geschiedenis van bouw en bewoners van paleis en
omgeving, Van Kampen, 1939.
2 Zie hiervoor van schr. dezes: Versailles, geschiedenis van bouw en bewoners van paleis en
omgeving, Van Kampen, 1939.
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De pottenbakkerswereld en Lea H. Halpern
door Jos. de Gruyter
IN het huidige Europa en misschien in het bizonder in ons land, staat men anders
tegenover de pottenbakkerskunst dan men in andere landen en tijden wel gedaan
heeft, en in dit verband gaan de gedachten allereerst naar Japan en China. Reeds het
woord pottenbakkerskunst ‘klinkt’ bij ons niet erg - ceramiek, dat gaat beter, is althans
deftiger. En toch houdt juist het goed-Nederlandsche woord een heerlijkheid in voor
wie niet uitsluitend aan een gebakken pot ‘zonder meer’ denkt, voor wie iets afweet,
al is het dan maar weinig, van de techniek van het maken van een pot: deze worsteling
met het leem en met de elementen, deze bezieling van de gedraaide, gekneede of
gegoten grondstof, dit chemisch bewerken en harden in hooge temperaturen, alles
bijeen een hoogst ingewikkeld en veeleischend proces. Het pottenbakken, oudste
aller kunstambachten, roept een lokkende, haast intrigeerende, immers half-magische
wereld voor den geest - maar enkel voor diegenen, die in letterlijken of figuurlijken
zin een blik achter de schermen wierpen en ‘den smaak’ ervan beet kregen. Is men
eenmaal zoo ver, dan kunnen de vingers jeuken om een gekneed kommetje, ergens
in de vitrine van een museum tentoongesteld, met de hand te mogen aftasten, dan
kunnen de oogen helder worden van lichte verbazing en blijde bewondering bij het
zien van een nieuw, onvermoed glazuur. Maar hoevelen bezitten dit zintuig?
Wij zijn over 't geheel een realistisch, practisch volk en wij leven, dit vooral, in
een practisch gerichten tijd: tijd van het machinisme en de zoo geheeten
nieuwe-zakelijkheid, om van de internationale ‘Realpolitik’ te zwijgen. Eén van de
gevolgen is dat wij de kunsten splitsten in vrije of luxueuze en toegepaste of nuttige,
en dat wij allengs aan die beide categorieën geheel verschillende eischen zijn gaan
stellen. De vrije kunst werd een aangelegenheid voor den Zondag, men waagt het
niet op haar verheven roeping af te dingen, maar voor het reëele leven heeft zij weinig
essentieele beteekenis; de ceramiek werd ondergebracht in de ‘toegepaste’ afdeeling,
en de prijs van een pul moest er dan ook naar zijn. Zeker, dit alles is honderd maal
bestreden en verworpen door den kring van beter ingewijden, maar het grootste deel
van het publiek staat nog onmiskenbaar op dit standpunt.
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Kom van romantisch aanzien, rijk geschift glazuursel

Men moet inmiddels uit het bovenstaande niet opmaken, dat ik voor mij alle
kunstsoorten zou willen nivelleeren, maar de bedoelde scheiding in zgn. hooge en
lage lijkt mij fataal. Principieel bestaat er niet eens een definitieve scheiding tusschen
kunst en niet-kunst, want verschillende sporten bijv. werden in de Oudheid tot kunst
gerekend, ongeveer op de wijze zooals wij nog de danskunst daartoe rekenen.
Ontwikkelde cultuurvolken hebben in het verleden ongetwijfeld een ‘hooger’ en
‘lager’ in de kunstwereld onderkend, er evenwel nooit onze denkbeelden of liever
waanbegrippen van het dure, ondienstige en verhevene eenerzijds, en het practische,
goedkoope anderzijds aan vastgekoppeld. Zoo kenden bijv. de Oost-Aziaten een
hiërarchie der kunsten, bepaald door hun onderlinge beteekenisrijkheid naar
Oost-Aziatische opvatting; een rangorde, waarin
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de schilderkunst als eerste kwam, maar waarin ook de pottenbakkerskunst hoog
aangeslagen werd. En terecht.
Men zag in een vaas of schaal niet enkel het aangename nuttigheidsvoorwerp,
maar het wonderlijke product van aarde, vuur en water, gepaard aan menschelijken
scheppingsdrang; men las er het verlangen uit af naar innige schoonheid, begreep er
de gematerialiseerde idee van, de uitstraling van het spiritueele, de gestremde vaart
eener emotie, het soms volmaakte vermogen een gevoelsstemming of geestestoestand
in de stof te realiseeren. Schijnbaar zijn de psychische uitingsmogelijkheden van
den pottenbakker beperkt. Want wat is feitelijk een pot? Van huis uit niet meer dan
een zekere begrenzing van een relatief kleine ruimte, begrenzing, die in eerste instantie
door de bestemming van den pot wordt bepaald, zooals de ruimten van een huis door
de bestemming van het wonen zijn bepaald. Taak van den pottenbakker is allereerst
het scheppen van een evenwicht tusschen deze kleine ruimte en zijn begrenzing,
tusschen wat men kan noemen het vleesch (de substantie) van den pot en zijn vorm.
Kunnen nu de vormen schier eindeloos gevarieerd zijn, ondanks gemakkelijk
herkenbare bestemmingstypen als de schalen, de bekers, de kelken, de kommen, de
gerekte vazen en de buikige potten, ook het ‘vleesch’ kan sterk verschillen ten gevolge
van de gebezigde grondstoffen en de temperatuur van den oven. Reeds het maken
van den pot in dezen primairen zin is geen geringe taak, waarbij talrijke moeilijkheden
overwonnen moeten worden. De klei, door bergstroomen meegevoerd steenslip, moet
vaak van ver komen; de oven dient zoodanig te zijn gebouwd en ingericht, dat de
hitte geleidelijk kan worden opgevoerd en ook weer geleidelijk tot dalen kan worden
gebracht, daar anders barsten of breken van de producten het gevolg zal zijn. Deze
werden tevoren met de vrije hand gekneed of op de draaischijf gevormd, waarbij in
het laatste geval de voeten het tempo der schijf-omwentelingen beurtelings moeten
remmen of versnellen. Maar vergeten wij niet, dat Amerikaansche Indianen kostelijke
dingen gepresteerd hebben zónder oven en zónder draaischijf, al zijn deze voorwerpen
uiteraard bros en van vormgeving eenigszins onregelmatig.
Substantie en vormtype bepalen inmiddels als regel het aanzien van den pot slechts
ten deele; gewoonlijk komen daar twee belangwekkende factoren bij: het glazuur of
de glashuid, die oorspronkelijk beoogde de poreusheid van de gebruikte klei op te
heffen, en de versiering. Deze beide elementen vloeien soms samen tot één
ondeelbare, hetgeen vooral het geval is in veel Chineesche ceramiek uit den Soeng-tijd
en in moderne Fransche, Nederlandsche en andere pottenbakkerskunst. In de betere
samenstelling van de grond-
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stof kan het namelijk onnoodig zijn deze waterdicht te maken, maar dan treedt de
glashuid op als versiering, waarbij zij in dikte, in kleur en in mate van
doorschijnendheid volledig in harmonie zal zijn met de materie en met den vorm.
Het glazuur is ook daarom een gewichtige factor in de ceramiek, omdat het behalve
tot het oog, mede tot den tastzin spreekt; een zintuig dat door den modernen Europeaan
eenigermate verwaarloosd werd, maar dat in het Oosten van duidelijke beteekenis
werd geacht. Het jade, het ivoor en de pottenbakkerskunst dankten ten deele hun
populariteit aan deze gevoeligheid van het oppervlak.

Gaaf gespannen kom, de glanzend groene glashuid verlevendigd door zwarte spikkels en craquelé

Het glazuursel kan op tallooze wijzen worden aangebracht: door bespuiting of
bestuiving, door inwrijving, begieting of onderdompeling, en menigmaal laten deze
onderscheiden werkwijzen hun sporen na op het eindproduct en zal de gekozen
methode, met tact en kunde aangewend, het aesthetisch aanzien van de pul verhoogen.
Een verdere verfijning is dan het craquelé: de met opzet of wel door ‘beheerscht
toeval’ verkregen scheuring in de harde glazuurlaag, welke scheuring grillig of
regelmatig kan zijn, grof als geaderd marmer of ondenkbaar fijn als het spel van
vertakkingen in een half-vergaan herfstblad. En tenslotte kan de pottenbakker door
toevoeging van metaaloxyden zijn glazuren kleuren in alle tinten van den regenboog,
hij kan de kleuren onderling doen schiften, doen ‘loopen’ en ‘stroomen’ en ‘vlammen’,
traag in elkander doen druppelen of tintelend in elkander doen overspelen, op den
bodem van een kom tot verzwaarde, diepe, zelfs dreigende accenten doen
samenvloeien. En door dit rulle of gladde, doffe
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of glanzende, ingehoudene of uitbundige, door dit gespikkelde, gevlamde, iriseerende,
gebarstene, ingekrompene, de scherf ten deele blootleggende of wel gaaf en strak
omsluitende van de glashuid, kan de pottenbakker alle denkbare gevoelsnuancen
oproepen en alle mogelijke natuurstemmingen evoceeren, zoodat er kommen en
vazen en schotels zijn, die stil, schuchter, trots, afwerend, innemend, heftig en
verdroomd zijn, en andere die doen denken aan vogeleieren en dierenvellen, aan
bergmeren en boschgronden, aan schelpen, steentjes, soorten van mos, koralen en
wieren, aan gestold vet, aan ijsbloemen, aan boomschors en zelfs aan een
krokodillenhuid of een kometenstaart.

Soortgelijke suggesties zijn begrijpelijkerwijs als regel van incidenteelen aard,
niettemin inspireert de pottenbakker zich vaak genoeg in algemeenen zin op de natuur
en moet hij trouwens veel van den beeldenden kunstenaar, van den schilder en
beeldhouwer in zich hebben om superieure ceramiek te kunnen voortbrengen. Als
de herfstbosschen of heidevelden op hun mooist zijn, kan Lanooy de verleiding soms
niet weerstaan, zijn gebruikelijken arbeid te onderbreken en er eens met doek en
schilderkist op uit te
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trekken; en Lea Halpern, die trouwens een zwak heeft voor haar gekneede beestjes,
toonde mij eens met geestdrift een aantal kleine schelpen en legde deze op den bodem
van enkele kommen, om de verwantschap tusschen beide nog duidelijker te doen
spreken. Verwantschap is echter geen navolging en het beeldende in min of meer
nabootsenden zin zal den maker van ceramiek altijd vreemd zijn; men treft het feitelijk
alleen aan in een primitieve phase bij natuurvolken, wier leemen vaatwerken in den
loop der tijden de oorspronkelijke kalebassen e.d. hebben vervangen. Hier treedt de
kunst op als een voortgezet vorm-zoeken en -vinden van de natuur zelf.
Het is vooral in zijn beheersching van de nagenoeg onbeperkte
expressiemogelijkheden der glazuren, dat de pottenbakker onzer dagen zijn wezenlijke
kracht ontplooit, en hier raakt men dan ook aan zijn vakgeheimen, waarover hij
behoedzaam zwijgt. Hij blijkt bovenal een coloristisch magiër, voor altijd tuk op het
ontdekken van nieuwe glazuren, op het combineeren en harmonieeren van nieuwe
kleurwerkingen. Evenwel niet in den zin van een lukraak experimenteeren of
ongeremd zwelgen in kleureffecten, want het ideaal blijft steeds het volkomen en
onafscheidelijk één-zijn van vorm, substantie en glazuur (eventueel ook ornamentatie),
m.a.w. het ideaal blijft de vooraf en nauwlettend bepaalde conceptie van het totale
voorwerp. Het is dan ook principieel onjuist, een en denzelfden vorm te bekleeden
met radicaal verschillende glazuren, gelijk nogal eens geschiedt: iedere vormgeving
toch vraagt om haar eigen kleur of kleursoort, zooals omgekeerd iedere glazuur
noodzaakt tot bepaalde vormtypen. De kleur, hoe schoon of boeiend op zichzelf, kan
nooit méér zijn dan één van verschillende factoren, in haar vermogen tot uitstraling
trouwens nauw vervlochten en deels afhankelijk van deze andere factoren. Zelfs kan
men niet zeggen, dat in de hoogste ceramische scheppingen van verleden of heden
de kleur het eerste en laatste is, dat men gewaarwordt. Integendeel, deze toppunten
van pottenbakkerskunst zijn meestal van een zoo gezuiverde soberheid, een zoo
sublieme ingehoudenheid, dat ook de kleur ervan zich schijnt terug te trekken in een
ondoordringbare stilte, zich schijnt te concentreeren op een voor ons niet oplosbaar
raadsel en den indruk teweeg brengt, dat zij zwijgend een gedachte uitdrukt waarvoor
geen taal meer is te vinden. Zij dringt zich niet op aan het bewustzijn, maar wijkt
terug, ‘vlucht’ om zoo te zeggen, naar een aesthetisch ‘hiernamaals’. Ook Lea Halpern
heeft eenige stukken in dezen geest voortgebracht.
Generaliseerend kan inmiddels de vraag worden gesteld of de ceramisten van
dezen tijd, in 't bizonder ook in ons picturaal ingesteld land, er niet toe neigen hun
krachten wat te éénzijdig te beproeven in de richting der kleurglazuren. Juist onze
beste potten-
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bakkers wijden zich allereerst daaraan, niet met uitsluiting natuurlijk van de andere
genoemde elementen, maar deze blijken met dat al lang niet altijd éven hoog
opgevoerd als het glazuur.

Kloeke vaas van sterk sprekende, schilderachtige werking

Zoo zijn Lanooy's vormgevingen doorgaans krachtig, maar wel wat monotoon; zijn
glazuren daarentegen zeer gevarieerd en soms magnifiek. Lea Halpern legt in haar
vormen een ruime verscheidenheid aan den dag, evenwel zijn de grootere stukken
van haar hand niet altijd gaaf ‘uitgebouwd’ of vormelijk genoegzaam gespannen.
Voorts valt het op, dat zoowel dit tweetal als Bert Nienhuis - het trio van
vooraanstaanden ten onzent - alle ornamentatie in den loop der laatste decenniën
verontachtzaamd of vermeden heeft, hetgeen mede geldt voor menigen buitenlander,
bijv. voor den geacheveerden, weleens over-geacheveerden Decoeur. Toch heeft een
pottenbakker als Emile Lenoble met zijn kloeke en triomphantelijke voortbrenging
aangetoond, dat de ornamenteering, in zijn geval doorgaans bereikt langs den weg
van
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het wegsnijden of schrappen van de glashuid en het aldus blootleggen van een lichtere
scherf, ook in onzen tijd van stellige beteekenis kan zijn en het lijkt mij trouwens
niet onwaarschijnlijk toe, dat men in de toekomst allengs meer waarde zal gaan
toekennen aan een versiering in niet-picturalen, d.w.z. in ornamentalen zin. Waaruit
natuurlijk niet de verkeerde gevolgtrekking gemaakt moet worden, dat een oeuvre
als dat van Lea Halpern ook maar in het minst om zulk een versiering zou vragen.
Het gaat er hier slechts om, den lezer een denkbeeld te geven van de verschillende
expressiemogelijkheden der pottenbakkerskunst en er terloops op te wijzen, dat deze
niet alle heden ten dage volledig worden gebruikt.
Zijn er veel leeken, die zich ooit rekenschap gaven van wat hierboven slechts
beknopt en schetsmatig kon worden aangeduid? Wij gelooven van niet, want méér
nog misschien dan eenige van haar zuster-kunsten of kunstambachten ligt de ceramiek
in onze maatschappij ‘achter de bank’. Het aantal bezielde beoefenaars staat dan ook
onvermijdelijkerwijs in verhouding tot dat van de begrijpenden en bewonderenden.
Hier in 't land kent men verschillende verdienstelijke, zelfs heel verdienstelijke
vervaardigers van het niet te kostbare product, maar weinigen die naar het hoogste
dingen en zich gedreven voelen tot de schepping van het superieure en uitzonderlijke.
In het werk der ‘jongeren’ mist men veelal iets. Het treft zelden door
verbeeldingskracht en neigt weleens naar het volksch-brave of zoet-aesthetische; of
ook het ontbeert, als in het geval van Kamerlingh Onnes, bij alle onmiskenbare
fijngevoeligheid te zeer den stempel eener persoonlijkheid, den stempel eener
onaanraakbare innerlijke overtuigdheid.
Wie zal Nienhuis en Lanooy vervangen, wanneer zij eens komen te sterven? Voor
zoover ik heb kunnen nagaan is er slechts een, die hun arbeid voortzet, niet voor hen
onderdoet en in goede momenten evenmin voor de beste buitenlanders. Deze jonge
vrouw toonde reeds bij haar debuut, haast tien jaar geleden nu, in de kunstzaal
Kleykamp te Den Haag, dat zij een geboren ceramiste was, bereid alles op het spel
te zetten ter wille van haar werk - haar rust, haar comfort, haar gezondheid. Zij bewees
reeds toen niet enkel het vak ter dege te hebben geleerd, maar tevens den drang in
zich te hebben het uiterste uit de materie te halen, de geheimen van vorm en glazuur
in onderlingen samenhang geheel te willen doorgronden en eerbiedigend te willen
uitbuiten.
Op die eerste tentoonstelling en op een latere in dezelfde kunstzalen - van '36 kon de verscheidenheid der voortbrengselen aanstonds opvallen. De pottenbakster
zocht van begin af niet door specialisatie in bepaalde genres tot een dadelijk
herkenbaren stijl of manier te komen, maar zond moedig haar voelhorens uit naar
alle zijden, en in deze
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levendige ontvankelijkheid en duidelijken ondernemingslust ligt nog altijd haar
kracht, al kwam zij geleidelijk tot persoonlijker en bezonkener uitingen.

Blank zachtgelig glazuur, passend bij den nobelen vorm

Er was niet dat accent van het droge, het vlakke plichtmatige of ook smeltend
vriendelijke; wèl soms een te hoog grijpen, een te gereede vlotheid of een tekort aan
zelf bedwang in enkele meer ostentatieve pullen. Maar hoeveel daarnaast, dat volledig
kon verheugen, reeds op haar eerste expositie! Geslaagde verkenningstochten op het
terrein der oud-Chineesche technieken: het rijke sang de boeuf, het week-groene
celadon, zeer goede gecraqueleerde stukken. Turkooizen pullen van gesloten
vormgeving, en daarnaast gevoelig met de vingers gevormde kanarie-gele schaaltjes
en kommetjes, met een zwart stroomglazuur over het sterke geel. Ook de
dierplastiekjes, hoewel niet wat zij later wel zijn geworden, leken aantrekkelijk en
konden in deze richting eenige verwachtingen wekken. Haar recente beesten, zoowel
in terracotta en dan uiteraard ongeglazuurd,
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als met een kleurglazuur bekleed, zijn meermalen heel fijn van toets en modelé en
hebben de bekoring van een argelooze aandoenlijkheid of lyrische speelschheid (blz.
32 en 37).

Het pronkstuk op de tweede bovenbedoelde tentoonstelling was een licht, dof
wandbord van grijzig paarse kleur, uitgevoerd in een krimptechniek en herinnerend
aan een of andere fantastische slangenhuid. Een verrassend stuk, boeiend door de
geanimeerdheid van zijn ‘korst’ en door de eigenaardige, milde en broze kleur. In
de laatste jaren heeft Lea Halpern echter verscheidene werken uit haar oven gehaald,
die voor dit bord geenszins onderdoen. Wij beelden er enkele van af en willen trachten
van eenige 'n beschrijving te geven, daarbij clementie inroepend van den lezer, ten
eerste omdat de reproducties slechts een gebrekkig idee geven van de schoonheid
der origineelen en ten tweede omdat pottenbakkerskunst nooit gemakkelijk te
karakteriseeren valt. Ceramiek vraagt immers in feite om een aparte terminologie,
die, zóó zij al bestaat, te weinig toepassing vindt om bij benadering algemeengeldig
te zijn. Aldus vervalt men spoedig in het euvel, louter schilderkunstige en
beeldhouwkunstige termen aan te wenden, die slechts ten deele doelmatig en zuiver
zijn en licht tot misverstand aanleiding kunnen geven.
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Onze ronde kom met vertikale wanden, rustend op kleine voetknobbeltjes (blz. 29)
geeft één kant van Lea Halpern's voortbrenging, de bolvormige vaas met bizonder
fraaie barstvorming (blz.
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39) den anderen: men kan de beide stukken beschouwen als de twee polen van haar
wezen. Aan het bakje is alles ruig, onregelmatig, schilderachtig, romantisch. Het
lijkt niet ‘gemaakt’ maar ‘gegroeid’, haast een organisch natuurproduct, waarvan de
levensbeweging slechts tijdelijk werd gestremd en gestold of bevroren aandoet, maar
dat er wie weet over tien, twintig of vijftig jaar weer heel anders zou kunnen uitzien.
De vorm heeft het volle, het kloeke en betrekkelijk zware van verweerd archaïsch
steengoed; het ruwe en tegelijk verfijnd rijke oppervlak laat een speling zien van
kleur en materie, welke doet denken aan schorsen en schimmels of ook aan afgekoelde
stollingsgesteenten. Een van die stukken, die de verbeelding van den beschouwer op
gang kunnen brengen en die opgedolven schijnen uit een oud, romantisch graf. In
het eindproduct kan men de hevige werking der oven-temperatuur navoelen: het
smelten, krimpen en uitzetten, het onregelmatig zich spreiden en in taaie dikke
droppels tezaam klitten van de glashuid over een soberen, stoeren vorm.
Hoe anders de ronde vaas, waarvan het mathematisch lijnenverloop der craquelure
volkomen past bij den nagenoeg abstracten, zich sluitenden bolvorm en bij de zeer
ingetogen, zacht spiritueele, haast kleurlooze kleur: een pastel-teer groenig grijs van
lichter aanzien dan men uit de afbeelding zou opmaken. Niets werd in deze vaas aan
het toeval overgelaten, alles blijkt streng bepaald en tot een voorname, vredige
klaarheid uitgekristalliseerd. Ditmaal niet het boeiend schouwspel van het Wordende,
maar de veilige, evenwichtige, rust gevende geslotenheid van het Zijn: het werkstuk
evoceert niet de weligheid van het beweeglijke leven, maar doet een beroep op geest
en ziel, op het edelste en meest gelouterde in den beschouwer. Het dringt zich niet
op in de aandacht, maar trekt zich in stilte terug, als met een lichte schuwheid, een
zekere vrouwelijke gevoeligheid, die wondbaar zou schijnen indien zij niet tevens
zoo gespannen was. Men denkt zich deze vaas graag in goed gezelschap en in een
omgeving, waar het leven werd gedecanteerd als oude wijn en kostbaar, zuiver en
stil is geworden. Er kan uit blijken, hoeveel Lea Halpern van de Chineezen geleerd
heeft (zie tevens blz. 36) zonder in het minst eclectisch te zijn of haar eigen
vrouwelijken aard te verloochenen.
Ook het kommetje van blz. 31 blijkt gecraqueleerd, maar de geestesgestelheid is
anders. Hierin treft niet de terughoudendheid en de delicate, innerlijke vervuldheid
van het zoojuist besproken stuk. De vorm is straf en veerkrachtig, paraat, naar het
licht en naar de ruimte geopend, tot ontvangen bereid. De kleur, wederom in volle
harmonie met den vorm, klinkt helder en ongecompliceerd: een opwekkend, pril
groen met zwarte spikkels, die de totale werking in niet geringe mate verlevendigen.
Ook het
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glazuur voelt anders aan dan in de vaas, al valt het verschil niet onder woorden te
brengen. Vanzelf sprekend wijkt deze op de draaischijf gevormde kom geheel af van
verschillende met de vrije hand geknede, waarin de individueele oneffenheden van
het handwerk bewust zijn geaccentueerd, evenwel niet ten koste van de argeloosheid
van het werkstuk. Geen materiaal is denkbaar dat zich onmiddellijker voegt naar den
plastischen wil van den kunstenaar dan de klei, en door het vrije kneden met de
vingers wordt de afstand tusschen de emotie en haar verwezenlijking in de stof nog
verkleind. Een werkwijze inmiddels, die ook gevaren met zich meebrengt, maar die,
bij een zuivere gevoels-instrumenteering, tot een verhoogde lyrische intimiteit van
het product kan voeren, alsmee tot accenten van het geestige, precieuze of
aandoenlijke.

Gesloten werkstuk van ingehouden groen-grijze kleur, opvallende barstvorming

Ten slotte wil ik nog een niet afgebeelde kan met oortje afzonderlijk releveeren,
misschien het schoonste en rijpste opus mij tot dusver van Lea Halpern bekend. De
sobere, voor de hand liggende vormgeving paart een zekere huiselijkheid aan
langzame, droomerige waardigheid; de dikwandige materie is bekleed met een
glazuur, dat zacht en koel en nagenoeg vettig aanvoelt als een stuk oud jade of
speksteen; en de kleur, dermate verfijnd en samengesteld dat zij iedere beschrijving
tart, verhoogt dezen indruk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

40
van een kostbare en door den tijd ‘rijp’ geworden steensoort in aanzienlijke mate.
Niets remt of belemmert in dit gedegen, hoofsch en toch vertrouwelijk werk de
aesthetische genieting, want er zijn geen doode stoffen meegevoerd op den stroom
van het toegewijde scheppen: de geest is hier volkomen in de substantie opgegaan,
de substantie volkomen vergeestelijkt. Het is een genot zulk een voorwerp te zien
en in de hand te houden, maar het stemt dubbel verheugd te bedenken, dat het in
dezen onzen tijd en nog wel in ons midden tot stand kwam.
De pottenbakkerskunst is niet enkel een kunst, zij is of kan althans zijn een hooge
uiting van kunst. Zij stelt een volk of een individu in staat zich volledig uit te spreken
en het behoeft niet te verwonderen, dat men in de geschiedenis telkens weer
ceramische producten aan hun bestemming heeft onttrokken en als afgezonderde
kunstwerken heeft bewaard om der wille van de schoonheid van hun verschijning.
Ook behoeft men nooit bang te zijn, dat de mogelijkheden tot nieuwe beelding op
dit domein uitgeput zouden raken, want er zijn reeds millioenen potten en schalen
en kommen en vazen op aarde ontstaan, maar voor den waren kenner zijn geen twee
geheel aan elkander gelijk (het meer of minder fabriekmatig tot stand gekomene hier
uiteraard buiten beschouwing gelaten). Reeds de veelheid van vormen, kleuren en
versieringspatronen bij een enkel volk als de oude Kretensers of de Mexikanen is
ongehoord.
De pottenbakker mag er trotsch op zijn een handwerksman te zijn, maar hij is niet
louter handwerksman; hij is tevens kunstenaar en de lust van den minnaar van
ceramiek is deze, zich te verrijken met den geestelijken rijkdom van den pottenbakker,
zich te laten doorstroomen van zijn geestelijke krachten.
N.B. De foto's voor dit artikel werden vervaardigd door A.P. Hartland, Amsterdam.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

41

De Vader
door Siegfried E. van Praag
DOCTOR Zuiderman, de bibliothecaris van de Openbare Leeszaal aan de Tolstraat,
was eenigszins verbaasd toen hij met de laatste post een briefje kreeg dat van den
ouden heer Azijnman bleek te zijn. Het luidde als volgt:
‘Hooggeachte Doctor Zuiderman, U zult wel zeer verwonderd zijn een
brief van mij te ontvangen. Ik ben namelijk sinds een paar dagen ziek en
de dokter meent dat het wel drie weken duren zal voordat ik mijn kamer
weer verlaten mag. Ik geloof dat de dokter erg optimistisch is. Nu neem
ik de vrijheid maar eens onbescheiden te zijn. Zoudt U mij het genoegen
willen doen, mij een avond te komen opzoeken? Ik zou U graag iets
mededeelen dat ik niet schriftelijk berichten kan. Wilt U? Bij voorbaat
ben ik U er zeer dankbaar voor en teeken, met de meeste hoogachting, Uw
dw. Abraham Azijnman.’
Dr Zuiderman legde het briefje neer en glimlachte. Hij vond dat mijnheer Azijnman
correcter schreef dan sprak. Wat kan die ouwe heer me te zeggen hebben? Maar de
bibliothecaris besloot toch den heer Azijnman nog dien avond te gaan bezoeken. ‘Ik
heb een zwak voor hem,’ zei hij tot zichzelf. Dr Zuiderman herinnerde zich dat hij
den ouden man werkelijk sinds een paar dagen niet in zijn leeszaal gezien had. En
dat was een gemis. Want er ging een zekere gemoedelijkheid en gulheid van dien
eerbiedigen en leergierigen ouden heer uit, die tot de goede atmosfeer van zijn zaaltje
bijdroeg. Niemand was een vlijtiger bezoeker van de leeszaal dan Azijnman. Hij
nam als het maar kon een vaste plaats in op de laatste rij, bij het raam dat op de straat
uitzag. Eerst pakte hij Het Volk van de lessenaar, las de courant vluchtig door, nam
dan het Handelsblad en wierp ook daar een blik in. Daarna leunde hij een wijle
achterover. Hij had een zachtmoedigen oude-mannenkop, met vrij veel vlokkig grauw
haar boven het bleeke schedelvel. Zijn type was dat van een corpulent mensch die
door ziekte vermagerd is. Zijn gezicht, dat eens volbloedig kon geweest zijn, was nu
grauw geworden. Wanneer hij de couranten gelezen had, boog hij zich in de laatste
maand vóór zijn afwezigheid over de tafel en begon te schrijven, te schrijven, steeds
maar door, op kleine, ongelijnde, rechthoekige glimmende witte papiertjes. Wat dat
schrijven te beteekenen had, begreep Dr Zuiderman niet. Hij dreef wel eens den spot
met den oude en vroeg hem of hij een nieuwe geschiedenis van Nederland maakte.
- Of schrijft U de historie van de A.N.D.B.? Want Zuider-
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man wist dat de heer Azijnman een oud-diamantbewerker was. Glimlachend schudde
de oude dan het hoofd, keek daarna wat weemoedig en zei: ‘Mis doctor, U raadt het
toch niet. Maar U hebt wel gelijk, wat doet zoo'n ouwe domkop met zooveel papier.’
Abraham Azijnman zat in een leeren leunstoel met wijkende hooge rugleuning en
mahoniehouten decor-krullen. Hij droeg een donkerroode kamerjapon. Zijn handen
die op de leuning van den stoel lagen, waren gezwollen van ader. Zijn grauw, breed
voorhoofd zweette. Men merkte dat hij koorts en helaas ook haast had. - ‘Dat vind
ik lief van U, doctor, dat U gekomen bent. Gaat U zitten. Een sigaar?’ - ‘Nee, U moet
blijven zitten, mijnheer Azijnman. Hoe gaat 't met U? 't Is toch niet ernstig? Mijn
bezoekers hebben al naar U gevraagd.’ Azijnman knikte met het hoofd en er was een
nog al lang zwijgen tusschen den gestudeerden blonden bibliothecaris en den ouden
heer. - ‘Ja, ik heb U gevraagd te komen, om dit.... ik vind dat ik 't wel bar maak, maar
een oud man die niet veel meer te leven heeft, wordt veeleischend. 't Is dit!’ De oude
heer greep naar een keurig gebonden pak dat op de vensterbank naast zijn stoel lag.
‘Mag ik U dat overhandigen? 't Zijn de papiertjes! Ik voel me niet erg goed. Men
kan niet weten, hoe lang ik het nog maak. U bent de eenige geleerde die ik in de
laatste jaren gesproken heb, de eenige man van wetenschap. Ik geloof dat mijn
papiertjes bij U veilig zijn. Mocht ik komen te sterven, dan moet U ze, als dat niet
te veel gevergd is, eens lezen. En dan moet U er maar mee doen, wat U goed dunkt.
U mag ze uitgeven, als U 't de moeite waard vindt. Als U de namen maar verandert.
Toen ik twintig jaar was, meende ik dat ik aanleg voor schrijven had. Maar toentertijd
is daar niets van gekomen. Nu ben ik in de zestig. Ik heb tot mezelf gezegd: - Je bent
toch werkloos en je kunt nergens meer iets verdienen. Je hoeft niet boos op jezelf te
zijn als je weer eens begint te schrijven. Ik heb 't niet gedaan omdat ik meen zooveel
aanleg te hebben. Maar ik had zoo veel op m'n hart en zooveel hier - hij wees op z'n
hoofd - dat ik 't eens in duidelijke woorden mezelf en als 't kan ook anderen wilde
voorleggen. Kwaad kan ik er niet mee doen. Voor mij is het werk een opluchting
geweest. Denkt U er vooral aan, doctor, dat ik niet alleen ben, al woon ik nu op
mezelf. Ik heb een zoon en een dochter die heel goed voor me zijn. Zij mogen er
niets van weten wat er hier tusschen ons besproken is. Ja, als ze er toch eens iets van
zullen te weten komen door 't boek.... ik ben een zwak man, mijnheer’-... de oude
zuchtte... ‘dan zullen ze voelen dat ik nog tienmaal meer van ze gehouden heb dan
ze wisten. 't Is slecht van mij, 't is kinderachtig en ijdel, maar 't zou me een groote
voldoening zijn als ze beseften hoe de ouwe man van ze heeft gehouden!’
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Een paar jaar later toonde Dr Zuiderman van de Openbare Leeszaal in de Tolstraat
mij zijn manuscript, liassen van glimmend witte papiertjes en vroeg me of ik ze ook
eens lezen wilde en mij zijn advies mededeelen. Die witte, ongelinieerde papiertjes,
waarop de oude Azijnman met geteekende steile letters zijn zorgen geschreven had,
boeiden me zeer. Ik las ze achter elkaar door en keerde spoedig naar de leeszaal in
de Tolstraat terug om Dr Zuiderman er toe aan te sporen de literaire nalatenschap
van Abraham Azijnman - vrede zij met hem - zoo spoedig mogelijk uit te geven.

Amsterdam, November 1934.
Nu ben ik de deur uitgezet. Nu ben ik alleen. Het is kinderachtig om me de vraag te
stellen, of ik dit verdiend heb. En toch kan ik het niet nalaten. Een kind kan niet leven
midden in de onrechtvaardigheid. En een mensch leert 't ook nooit. We vragen
allemaal van God, wat een kind van z'n ouders vraagt en als 't niet klopt met de
rechtvaardigheid zijn we ontsteld.
Misschien heb ik geen recht te klagen over onrechtvaardigheid. God kent mijn
zonden en zelf ken ik ze niet allemaal. Misschien zijn geen duizendsten van mijn
zonden mij bewust. M'n vader zei altijd in z'n eenvoud: ‘Men mag niet morren!’
Niemand weet wie op 't oogenblik dat hij zich over de onrechtvaardigheid van het
lot beklaagt door zijn schuld zit te huilen. Ik sla me dus niet op de borst en roep uit:
Waarom is mij dit gebeurd, mij, den tsaddiek!1 Maar ik begrijp mijn leven niet. En
toch kan 't zijn dat ik gestraft ben omdat ik net als Job bij God met een vordering
verscheen: een vordering tot schadevergoeding. Ik wilde beloond worden in mijn
kinderen voor wat ik mezelf tekort deed en voor wat ik tekort gekomen ben. God is
misschien nog heel clement geweest, toen Hij mij in mijn kinderen gestraft heeft en
niet henzelf.
Als 't om m'n uiterlijk leven ging, zou ik er nooit aan begonnen zijn, van m'n
werkloosheid te profiteeren om over mezelf te vertellen. Het is niet de moeite waard.
De menschen die me gekend hebben, zouden verbaasd zijn, dat iemand als ik over
zijn leven schrijven wil! 't Is allemaal innerlijk gebeurd. 't Is ontzaglijk wat een
mensch mee kan maken zonder dat het geschiedenis is. Wat is dat nu voor een
romanheld. Abraham Azijnman, een oude Amsterdamsche Jood, die vanaf zijn
zestiende jaar diamantbewerker geweest is, een fatsoenlijk snijder, jong als weduwnaar
achtergebleven. Maar, vrienden, de meeste geschiedenissen en zeker de meest
droevige, en de meest hartstochtelijke, zijn zij die vertellen van wat een mensch niet
geworden is en van wat er niet gebeurd is.
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In achttienhonderdzeventig ben ik geboren, op een verdieping van een huis aan de
oude Amstelstraat. Ik ben een beetje trotsch op mijn tijd, mijn geboortekring, mijn
jeugd. Wat zijn er toen niet voor belangrijke menschen uit ons kleine Joodsche
wereldje voortgekomen: mannen en vrouwen als Henri Polak, Querido, Van Campen,
Louis de Vries, Esther de Boer-van Rijk. Het kan zijn dat zij het met 't milieu waarin
ze geboren werden, niet eens waren. Ik heb daar met Querido later eens over
gesproken. Maar voor ons, de kleineren, was dat heel wat anders. Wij, Amsterdamsche
diamantbewerkers, zagen onze grooten, mannen en vrouwen, uitvliegen en gelukken,
wij voelden ons waardiger en krachtiger worden door hun succes. Wij keken misschien
niet scherp genoeg en dachten dat onze mannen in de Nederlandsche cultuur hartelijker
ontvangen werden, dan dat in werkelijkheid het geval was. Wij kleineren, die
leergierig waren, geloofden aan de goede toekomst van de menschheid, we dachten
dat de booshartigheid en bekrompenheid voorbij was en dat de geheele arbeidersstand
gelukkig en ontwikkeld zou worden. De jeugd van tegenwoordig weet niet meer wat
dat woord ‘ontwikkeling’ voor ons beteekende. Mijn dochter heeft op de universiteit
ontwikkeling ontvangen. Wij droomden van ontwikkeling. De ontwikkeling was
licht en heilig, als de tempel, ze werd wel verkregen door boeken en lessen maar dat
waren er maar de werktuigen voor, ze was heel iets anders. Voor mij, die uit een
vroom gezin kwam, lag er over ontwikkeling iets als de schechina.2 Als de groote
mannen van mijn tijd en mijn kring wilden spreken, zouden ze het U zeggen. Mannen
als Querido of Henri Polak waren nog blij met kennis. Ja, dat was in een kleine kring
een soort Renaissance, net zoo als vroeger de groote wereld die gekend heeft.
Er was een groot verschil tusschen ons leven en onze ideeën. In ons leven gingen
we den weg van onze ouders, de kleinen als ik tenminste, en ik geloof dat men later
ontdekt heeft dat we verstandig deden. Met den ouden weg bedoel ik dat we vroeg
trouwden met een eenvoudig meisje en onze vreugde haalden uit den groei van onze
kinderen en uit wat men voor hen doen kon.
Toen ik negentien jaar was heb ik me dus verloofd en toen ik twintig was, trouwden
we. Mijn vrouw heette Rebecca Spiero. Ik was gelukkig met haar. Toch moet ik
toegeven dat er in mijn huwelijk wel iets in me onbevredigd bleef. Dat was het geval
met veel jongens van mijn kring en mijn leeftijd. Wij hadden dezelfde behoefte aan
huiselijk leven en aan kinderen die onze ouders en voorouders kenmerkten, maar we
hadden toch andere ideeën gekregen. En nu deed het zich voor dat onze meisjes wat
bij de jongens achterbleven. Doordat onze vrouwen op sociaal gebied niet zoo met
ons meevoelden,
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vooral wat ontwikkeling betrof, zochten we nog meer dan anderen toevlucht bij onze
kinderen. We wilden dat ze ons iets van ons eigen tekort en van dat van onze vrouwen
zouden vergoeden. We eischten heel veel vóór ze; we eischten misschien wel wat te
veel vàn ze. Het volgende geslacht wordt niet geboren om het voorgaande schadeloos
te stellen - en toch verwachten we het een beetje.
Becca is een goede vrouw voor me geweest. Van aard was ik eerder wat
zwaarmoedig dan tot lachen geneigd. Lachen kon ik alleen maar toen zij leefde. Zij
heeft 't me geleerd. Naast haar leefde ik een druk vereenigingsleven en ik ging om
met mannen, van wie er veel bekend geworden zijn en fortuin gemaakt hebben. We
kregen kinderen. Eerst onze Eva en drie jaar later David. Toen is het groote ongeluk
over mij gekomen dat me met de jaren niet minder is gaan schijnen en waarvan me
de beteekenis met ieder jaar duidelijker is geworden. Nu dat ik een oud man van
vierenzestig jaar ben is het pas rijp. Een booze bloedziekte heeft mijn vrouw van me
weggenomen. Ik bleef als weduwnaar achter met een kind van vier en één van zeven
jaar. Wat moest ik doen?
(Wordt vervolgd)

Eindnoten:
1 De rechtvaardige.
2 Goddelijke glans, goddelijke weerschijn op iets aardsch.
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Lof van de ‘La’
Enkele beschouwingen over tentoonstellingen en kunst
door Roger Avermaete
INDIEN de tentoonstelling van het Prado-museum te Genève ruim besproken werd
in de buitenlandsche pers, was de belangstelling eerder gering voor de Nationale
Zwitsersche Tentoonstelling (‘Landesausstellung’ of korter ‘LA’), welke te Zürich
plaats vond. Al dadelijk kan men antwoorden, en niet ten onrechte, dat beide
manifestaties moeilijk te vergelijken zijn: eenerzijds een paar honderd eerbiedwaardige
meesterstukken van de schilderkunst, anderzijds een ensemble van zeventig
paviljoenen die een synthese geven van de hedendaagsche activiteit van een land.
Het is typisch voor den
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tijdgeest dat de belangstelling voor de werken van het verleden veel grooter is dan
voor actueelen arbeid, vooral als men bedenkt dat vele buitenlanders die Genève
bezochten op verre na geen kenners waren - de gesprekken die men kon opvangen,
voor Velasquez, El Greco, Goya en tutti quanti, bewezen zulks op doorslaande wijze
- terwijl Zürich iets bracht waar een ieder zijn gading kon vinden. Die cultus voor
het verleden, welke het Westen bezielt, terwijl al wat nieuw is met onverschilligheid
bejegend wordt, is voorzeker een teeken van ouderdom. In vervlogen tijden was de
westerling minder conservatief!
Het gemis van belangstelling vanwege de buitenlandsche critici kan door een
vooroordeel verklaard worden. Een ernstig criticus - zoo heet het - kan zich niet
bezighouden met dergelijke manifestaties, door hem beschouwd als minderwaardig
omdat ze niet behooren tot het gesloten domein der fraaie kunsten, het eenige dat hij
betreden kan ‘sans déchoir’, in alle waardigheid. Over groote tentoonstellingen
(jaarmarkten, zullen en sourdine de puristen zeggen) schrijven alleen de journalisten
belast met het relaas der inhuldigingsplechtigheden. Deze heeren geven steeds uiting
aan hun gestereotypeerde gevoelens van bewondering, overtuigd als ze zijn dat het
geringste voorbehoud noodlottige gevolgen voor de exploitatie zou beduiden.... Alle
groote tentoonstellingen verdienen gewis geen belangrijk commentaar, doch als dit
commentaar ten volle gewettigd is, mag het dubbel betreurd worden dat het
achterwege blijft terwille van een vooroordeel. Over dit vooroordeel valt heel wat
te zeggen. In menig land is de rechtmatige belangstelling voor de vrije kunsten ontaard
in een laakbaar exclusivisme, met als gevolg dat de toegepaste kunsten, zoo niet
volledig genegeerd, dan toch erg geminimaliseerd worden. Dat een aesthetische
waarde kan gegeven worden aan zuiver technische constructies wil er bij velen niet
in. Dat schoonheid kan bereikt worden zonder dat naar schoonheid werd gezocht,
zooals in sommige creaties van den ingenieur, komt voor als een ketterij aan degenen
die de kunst opsluiten en haar uit het dagelijksch leven weren.
Om de eventueele beschuldiging van overdrijving te ontzenuwen, zal het volstaan
te verwijzen naar de enkele artikels die door critici aan de ‘Landesausstellung’ gewijd
werden: deze opstellen handelen bijna uitsluitend over schilder- en beeldhouwkunst.
De inrichters worden algemeen geloofd omdat ze, in zulke ruime mate, beroep deden
op de kunstenaars van hun land, die, op hun beurt, een pluimpje krijgen voor het
gepresteerde werk.... Hiertegenover kan aangevoerd worden dat een manifestatie als
de ‘LA’ nog wat anders te beduiden heeft, ook van uit een aesthetisch standpunt. Het
hoofdaccent leggen op hetgeen schilders en beeldhouwers hebben bijgebracht tot het
welslagen van het ensemble is de zaak geheel verkeerd begrijpen. Het volstaat niet
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beroep te doen op talrijke kunstenaars om fataal een hoogstaand resultaat te bereiken,
zulks hebben o.m. de Belgische afdeelingen op de Wereldtentoonstelling te Brussel,
in 1935, op beslissende wijze bewezen. Om zulk moeilijk vraagstuk tot een
bevredigende oplossing te brengen dient er ook rekening gehouden met factoren die
niet rechtstreeks aan de kunst raken, alhoewel zij machtig bijdragen tot het bereiken
van een aesthetisch resultaat. Deze factoren zijn doodgewoon van organisatorischen
aard. Men moet weten wat men wil en de vooropgezette gedachten planmatig
uitwerken. Vroeger heeft men nooit dergelijke bekommernissen gehad. De groote
tentoonstellingen waren onooglijke dingen en het is niet omdat, als curiosum, het
een en ander bewaard bleef (b.v. het thans vernielde Crystal Palace te Londen, in
1851, en de Eiffeltoren, te Parijs, in 1889) dat deze prestaties minder streng dienen
beoordeeld. Vóór de XIXe eeuw zijn groote tentoonstellingen met ceconomischen
ondergrond onbekend. Sindsdien hebben ze zich echter gemultipliceerd op een
verbluffende wijze, alhoewel de financieele uitslagen meestal slecht en vaak
rampspoedig uitvielen. Als echte kinderen van de Industrieele Omwenteling dragen
ze de teekens van den wansmaak welke gansch de XIXe eeuw kenmerkt en die kan
toegeschreven worden, voor een ruim deel, aan de afzijdige houding van de
kunstenaars, die de theorie van den Ivoren Toren en ‘l'art pour l'art’ uitvinden en
beoefenen, juist wanneer de industrialisatie en het verdwijnen van de ambachten een
daadwerkelijk optreden van hunnentwege gewettigd had. Het heeft tot het einde van
de XIXe eeuw geduurd alvorens men aan industrieele kunst is gaan denken en tot
het eerste derde der XXe, alvorens een evenwicht gevonden werd, waarvan de ‘LA’
een prachtig voorbeeld geeft.
De ‘Landesausstellung 1939’ te Zürich is de jongste van een reeks waarvan de
vorige plaats vonden: in 1914 te Bern, in 1896 te Genève, in 1883 te Zürich, in 1857
te Bern, of vijf tentoonstellingen in een tijdsspanne van méér dan tachtig jaar, hetgeen
meteen beduidt dat men nooit aan improvisatie deed. Wat een les voor sommige
landen waar een echte expositiemanie woedt! (In België, vier internationale
tentoonstellingen in minder dan tien jaar....). Zwitserland wil met deze
tentoonstellingen een treffend beeld van zijn leven geven. Een al te snelle herhaling
zou ongetwijfeld de demonstratie verzwakken, omdat de wijzigingen slechts duidelijk
uitkomen na een zekeren tijd. Nagenoeg alle vormen zijn onderworpen aan wijziging,
doch alvorens de leek er door getroffen wordt, moet een geheel nieuw beeld het
vroegere verdrongen hebben. En wat geldt voor het gefabriceerde product geldt ook
voor het uitzicht van een tentoonstelling. Daarom juist is het noodig niet te gauw te
herbeginnen.
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Textiel en uurwerk-afdeeling

Indruk maken op den bezoeker, zijn aandacht kapen, hem iets leeren als 't kan, is
zeker de leuze van elke tentoonstelling. In de vorige eeuw zocht men de oplossing
in het kolossale. Er was alleen sprake van paleizen! Op dit stuk hebben de gedachten
sterk geëvolueerd. Voor een tentoonstelling die, zooals de ‘LA’, didactisch wil te
werk gaan, stelt zich vooreerst een vraagstuk van urbanisatie. Dit woord klinkt
misschien een beetje geforceerd en nochtans, wie er even wil bij stilstaan, zal toegeven
dat het gewettigd is. Om van den toeschouwer het maximum aandacht te bekomen,
moet men hem boeien, zonder dat de vermoeienis hem lusteloos maakt. Wee de
tentoonstelling waar de bezoeker aan een kruispunt radeloos staat te kijken of
moeizaam een plan tracht te ontcijferen! De inrichters van de ‘LA’ hebben perfect
begrepen dat een plan niet altijd voldoende is om den bezoeker te helpen. Zij vulden
het aan met een plan van verkeer, waarop een wegwijzer niet alleen een oplossing
gaf om in goede orde de verschillende paviljoenen te bezoeken, doch er elk paviljoen
afzonderlijk bij betrok. Men hoeft zich maar te herinneren hoe b.v. in 1937, te Parijs,
sommige paviljoenen aan een bestendig ‘embouteillage’ leden, om het nut van een
volkomen doorgevoerd circulatieplan naar waarde te schatten, en het is niet overdreven
te beweren dat thans een ruim deel van het succes af hangt van dit onzichtbaar
element.
Hoe boeit men den toeschouwer? Door afwisseling, zal men allicht denken. Ja
zeker, op voorwaarde dat het geen rommel wordt. Afwisseling kan bekomen worden
zonder aan orde te verzaken. En hier hoeven de Zwitsers in de eerste plaats geloofd,
omdat ze in een tentoonstelling, die toch bedoeld was als een monster-reclame voor
hun land, vastberaden elken vorm van rechtstreeksche publiciteit geweerd hebben.
Ze hebben evenmin tuinen en wandelingen laten ontsieren door allerhande huisjes
en kraampjes waar men souvenirs, worst, snuisterijen of drank koopen kan. Inzake
souvenirs, zijn ze zelfs kordaat tot den aanval overgegaan met aan een schandpaal
al de leelijke dingen te spijkeren, die in Zwitserland, zooals elders, aan den naïeven
toerist aangeboden worden als perfect ‘eigentümlich’ en die het gebroed moeten zijn
eener internationale bende ter verbastering van den goeden smaak. Orde scheppen
in een zóó uiteenloopende
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stof als de productie van een gansch land is voorwaar geen gemakkelijk vraagstuk.
De Zwitsers hebben de oplossing gezocht in het aanwenden van een thematisch
systeem. De verheerlijking van hun land werd gebaseerd op de veertien volgende
thema's: 1. het Vaderland - de Natie; 2. de Electriciteit; 3. ons Hout; 4. Zwitserland,
paradijs der vacanties; 5. Landbouw; 6. Jacht en Vischvangst; 7. De Voedingswaren
en haar bereiding: 8. de Fabriek en de Werkplaats; 9. Bouwbedrijf en Woning; 10.
Het Kleed maakt den mensch; 11. Debet en Credit; 12. Verbindingen en Vervoer;
13. Kracht en Gezondheid; 14. Onderwijs, Wetenschappen, Letteren. Er werd, zooals
men ziet, geen bijzondere afdeeling voor de schoone kunsten voorzien, omdat de
arbeid van kunstenaars zeer wijselijk geïntegreerd werd in het beeld van de
Tentoonstelling zelf. Deze thematische indeeling moest niet alleen dienen om orde
te scheppen in een zeer uitgebreid arbeidsveld, zij liet bovendien toe elk thema op
zijn beurt te behandelen als een zelfstandig geheel, in hetwelk de bijdrage van den
enkeling ondergeschikt bleef aan een geordend plan.
Het is noodig nadruk te leggen op de gedachten, welke de inrichters van de ‘LA’
geleid hebben, alvorens na te gaan wat de verwezenlijking gebracht heeft. Het is
omdat zij deze gedachten trouw gebleven zijn, dat ze in de uitvoering een eenheid
bereikt hebben, die als model dienen kan voor alle inrichters van tentoonstellingen.
Elk thema werd uitgewerkt van binnen naar buiten, zooals het zou moeten, maar
zooals het doorgaans zelden gebeurd. Deze doenwijze heeft den gelukkigsten invloed
gehad op de architecten, want de paviljoenen zijn gegroeid uit de innerlijke behoeften
en niet omgekeerd. Dient nog herhaald dat het verkeerd is het te exposeeren materiaal
te moeten aanpassen, zoo goed of zoo kwaad als het gaat, aan een a priori
geconcipieerd paviljoen?
Sommige architecten misprijzen elke tentoonstellingsarchitectuur, onder
voorwendsel dat zij niet echt zou zijn. Voor deze puristen is de architectuur synoniem
van duurzaamheid en al wat niet geconstrueerd wordt met blijvende materialen wordt
als ongeldig verworpen. Het lijdt geen twijfel dat de schijn-architectuur, die vaak in
tentoonstellingen aangewend wordt, volkomen onverdraaglijk is. Paleizen met een
marmeren bekleedsel, geplakt op een houten of licht-metalen karkas, zijn verfoeilijke
proeven van schijnarchitectuur, die beter thuis hooren bij de tooneeltechniek. Vaak
wordt van gips en staff een onzinnig gebruik gemaakt. Menschen die hun heil zoeken
in dergelijke hulpmiddelen zijn geen architecten, maar decorateurs. Dit wil echter
niet zeggen dat er geen architectuur kan bereikt worden met tijdelijke materialen.
Alles hangt af van de geesteshouding der ontwerpers. Gezond denken! Een tijdelijke
constructie moet, voor haar doel,
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aan dezelfde eischen van degelijkheid beantwoorden als een bestendige.

Afdeeling electriciteit

De materialen, of ze duurzaam zijn of niet, dienen eenvoudig aangewend zooals ze
zijn, zonder bluf, en in die voorwaarden alleen kan er gepoogd worden ook aesthetisch
iets te bereiken, want indien het respect van de materie de grondslag niet is van den
bouw, kan er niets waardevols uit groeien. Wie aan camouflage doet, wie een materiaal
wil promoveeren tot iets wat het niet is, loopt mis. De acht en twintig architecten die
de ‘LA’ gebouwd hebben - Hans Hofmann, hoofdarchitect, Dr Roland Rohn, F.
Scheibier, O. Dreyer, Hermann Baur, A. Itten, Josef Schütz, R. Winkler, H. Lenzinger,
Alfred Gradmann, K. Egender, E. Roth, L.A. Boedreker, E.F. Burckhardt, Hans
Fischli, Joh. Freytag, Charles Thévenaz, A. Hoechel, W. Henauer, A. Oeschger,
Heinrich Bräm, Max Kopp, K. Kündig, Karl Knell, Martin Risch, P. Lavenex,
Jean-Pierre Vouga en Rino Tami - hebben dit uitstekend begrepen. Zij hebben in
hoofdzaak hout, glas en eterniet gebruikt. Het zijn wat men kan noemen arme
materialen. Maar de kunst wordt niet bepaald door den rijkdom van het materiaal,
wel door zijn substantie. Het eerlijk aanwenden van de ge-
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bezigde materialen heeft tot uitstekende aesthetische resultaten geleid, omdat
voornoemde architecten trouw gebleven zijn aan het functionalisme. Nergens hebben
zij gepoogd door goedkoope monumentaliteit indruk te maken, nergens wordt er op
effect gejaagd. Zelfs de ingangen zijn doodgewoon, zonder eenigen decoratieven
opzet. Deze nuchterheid is opvallend omdat ze contrasteert met de tendenzen welke
in naburige landen domineeren. In Duitschland werden, zooals men weet, alle
manifestaties der ‘Neue Sachlichkeit’ doodgeverfd als producten van het zóó verfoeide
‘Kulturbolsjewismus’ (hoogstwaarschijnlijk zal deze terminologie weldra door een
andere moeten vervangen worden, gezien de nieuwe politieke koers in het Derde
Rijk). Buiten het kleine groepje dat zich rond Le Corbusier schaart, heeft het
functionalisme nooit veel weerklank gevonden in Frankrijk, Italië, ondanks enkele
interessante verwezenlijkingen, verzaakt moeilijk aan monumentaliteit. Verder dan
de onmiddellijke buren gaat het niet veel beter. Engeland waagt zich slechts langzaam
aan modernistische experimenten en een land dat, zooals Rusland, eens beslist
modernistisch gezind was, is in snel tempo naar de meest banale traditie
teruggeloopen. De nuchter-zakelijke architectuur vindt nog alleen aanhang in de
kleine democratische landen. Men verwijt haar, en vaak met recht, een haast hopelooze
droogheid. Te Zürich, hebben de Zwitsers op beslissende wijze bewezen dat
functionalistische architectuur speelsch kan zijn: in plaats van de eentonige kubussen
die voor velen de eenige uitkomst schijnen te zijn, verschillen al hunne paviljoenen
van uitzicht, van vorm en van indeeling. En alhoewel geen enkel gebouw lijkt op
een ander, hebben ze toch onderling iets gemeens. Nooit werd de diversiteit in de
eenheid - heel Zwitserland kan men aldus definieeren - beter gediend. De strenge
eischen welke aan de architecten gesteld werden, zijn wellicht niet vreemd aan de
bereikte resultaten.

De feestzaal met 5000 zitplaatsen

Vooreerst het terrein: twee vrij smalle stroken aan beide oevers van het meer gelegen.
Het staat bovendien vol boomen, waaraan niet geraakt werd! De architecten hebben
bijgevolg een dubbel probleem moeten oplossen: eenerzijds, het scheppen van een
ruimte om een bepaald expositiemateriaal onder dak te brengen; anderzijds, deze
ruimte zóó indeelen dat de eeuwenoude
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boomen niet in het gedrang kwamen. In menig geval, wanneer de aard van het
paviljoen er zich toe leende, werden de boomen geheel of gedeeltelijk in de ruimte
opgenomen en zorgden voor een zeer levendige versiering. ‘L'art naït de contrainte’,
heeft André Gide gezegd. De waarheid van dit woord werd hier eens te meer bewezen.
Een gelijksoortige discipline werd aan de exposanten opgelegd en we kunnen den
heer Meili, directeur van de tentoonstelling, best gelooven, waar hij schrijft: ‘Il n'a
certes pas été facile de faire admettre à un peuple aussi épris de liberté et
d'indépendance que le nôtre, la conception d'une oeuvre collective, exigeant une
discipline exempte de tout compromis.’ Maar het is toch gelukt en niet zonder
zelfvoldoening kan hij aanstippen: ‘Les grandes entreprises industrielles ont renoncé
à leur prestige en admettant d'exposer - selon le programme d'exposition, par thèmes
- à dix et même vingt endroits différents.’ Als men hiermede vergelijkt wat in dit
zelfde jaar 1939 gebeurd is te Rijssel en te Luik, dwingt de realisatie te Zürich de
meest volledige bewondering af. Geen exposanten meer die heer en meester zijn in
de hun toegezegde ruimte, ook geen systeem van contrôle, zooals het gebeurt, om
de aesthetische waarde van het geheel te beschermen, doch een kordaat leidend
optreden van het begin - het thema - tot het einde - de kleinste bijzonderheden van
uitvoering. Elk object wordt aldus het onderdeel van een didactische voorstelling.
De verklaringen, welke dienen verstrekt, zijn vaak belangrijker dan het object zelf,
dat slechts te voorschijn komt als illustratie van een les. In het kader van de
architectuur moet het hoofdaccent bijgevolg op de voorstelling gelegd worden.
De kunstenaars die voor deze moeilijke taak stonden, hebben zich meesterlijk uit
den slag getrokken. Hun vondsten opsommen is onbegonnen werk. Met alle mogelijke
hulpmiddelen hebben zij den toeschouwer weten te boeien: graphiek, plastiek, foto,
licht, mechaniek, de producten zelf, alles is er bij te pas gekomen. Nooit schijnt hun
vindingrijkheid te falen. Elk onderwerp inspireert hun een curieus idee. Amuseeren
en interesseeren tegelijk is de leus en het geschiedt steeds met smaak, zonder
gemakkelijke effecten na te streven. Wanneer het onderwerp er zich toe leent, krijgt
men staaltjes van zeldzame verfijning te genieten. Soms is men getroffen door echt
geestige oplossingen. Daar waar het past, komen surrealistische elementen te
voorschijn. Een frissche, moderne geest spreekt uit dit alles. Men voelt zich waarlijk
gegêneerd om van reclamekunst te spreken voor dergelijke prestaties. Architect
Vouga gewaagt van ‘l'art un peu spécial de la présentation’. In het Zwitsersche
tijdschrift Art, Vie et Cité (Maart, 1939) schreef hij o.m.: ‘Notre temps a donné à cet
art, voisin de l'art publicitaire et tout
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proche de l'art scénique, un relief tout particulier. Aller droit au but, en procédant
par effets directs et par synthèses précises, est bien dans la note contemporaine. Rien,
d'ailleurs, ne semble régir cette technique de la mise en évidence: ici, de peur de
lasser, elle recherche l'inédit à en perdre haleine; là, au contraire, de crainte de se
faire oublier, elle répète à satiété le même effet. C'est un art tout en nuances, pour
peu qu'on y prête attention, mais son raffinement est de ne point paraître raffiné.’
Indien, voor wat de uitbeelding betreft, de voorstellingskunstenaar - als we hem
zóó mogen noemen - inderdaad dicht bij den tooneeldecorateur, den etalagist en den
reclamekunstenaar staat, wordt er in wezen veel meer van hem gevergd. Om de te
behandelen stof te verwerken tot een treffende synthese, zijn er niet alleen artistieke
gaven, doch ook geestelijke kwaliteiten noodig. Het volume, de materie, de tekst
zijn elementen van groote beteekenis, die moeten bijdragen tot het illustreeren van
een scenario. Want daar komt het per slot van rekening op neer: indien aan den
toeschouwer b.v. een geheel bedrijf moet uitgelegd worden, is er een echt scenario
noodig. De circulatie, de indeeling, het spel van contrasten en effecten zijn de
hulpmiddelen waar de kunstenaar zich van bedienen zal om het spel als het ware te
orkestreeren. Is het overdreven te zeggen dat we hier staan voor eene nieuwe kunst
in wording, een kunst welke de dienende rol overgenomen heeft die, in vroeger tijden,
door de beeldhouw- en schilderkunst vervuld werd? Al te gemakkelijk wordt vergeten
dat fresco's en glasramen, zoowel als de gebeeldhouwde portalen van de kathedralen,
in de eerste plaats een didactische rol te vervullen hadden. Beeldhouw- en
schilderkunst hebben zich hoe langer hoe meer in individualistische richting gaan
ontwikkelen, ook zijn ze thans nagenoeg volkomen van elke dienende rol beroofd.
Krijgen ze, bij uitzondering, nog eens een kans, dan dient telkens opnieuw
geconstateerd dat er iets niet in orde is. En Zürich maakt hierop geen uitzondering.
Van de beeldhouwers valt er niet veel te zeggen. Hunne medewerking heeft zich
hoofdzakelijk bepaald tot het leveren van losse stukken, welke smaakvol in hoven
of voor paviljoenen geplaatst werden, doch zonder door hun intrinsieke waarde te
imponeeren. Een paar werken die wèl een rol te vervullen hadden, komen verder aan
de beurt. AEsthetisch bekeken, is dit alles sculptuur op academischen grondslag. De
eenige opvallende uitzondering is het surrealistisch beeld van Leo Leuppi voor het
kraam van een waarzegster. Alleen zeer groote kunstenaars - een Maillol b.v. - kunnen
uit de oude opvattingen nog iets halen en ons een aesthetische emotie bezorgen. De
Zwitsers tellen echter geen enkel beeldhouwer van groot formaat. Hunne schilders
kunnen nog
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hetgeen niet meer in het bereik van velen ligt, nl. een wand beheerschen.

Het carillon van de uurwerkafdeeling

De traditie van de muurschildering is, wellicht door het voorbeeld van Ferdinand
Hodler, beter bewaard gebleven dan in de meeste andere landen, doch, buiten deze
vaardigheid, hebben de schilders niet veel te vertellen. Zij ook zijn erg traditioneel
en er ligt een enorme
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afstand tusschen hun aesthetische opvattingen en die van de voorstellingskunstenaars.
De schilders sluiten aan bij het verleden, terwijl hunne confraters duidelijk een
nieuwen tijd inluiden. Dit verschil valt minder op wanneer de schilders historische
onderwerpen behandelen. Of beter, het treft minder omdat deze onderwerpen, uit
den aard der zaak, een herinnering aan het verleden, zoowel naar vorm als naar
inhoud, als het ware wettigen. Een dwaling, ongetwijfeld, want het behandelen van
een historisch onderwerp is geenszins een aanvaardbaar motief om te archaïseeren,
maar het is nu eenmaal zóó dat het gemakkelijk wordt aanvaard, wellicht omdat
hierbij de gewoonte sterk ageert. Geplaatst tegenover een hedendaagsch onderwerp,
kan de schilder zich niet meer verschuilen achter een picturale traditie, die wel eens
in een recept ontaardt. Hij kan geen beroep doen op kleedij, wapens en dies meer
om zijn ouderwetsch gedoe te verrechtvaardigen. Erg!
In de paviljoenen waar tegelijk beroep gedaan werd op kunstschilders en
voorstellingskunstenaars kon de inferioriteit van de eersten niet geloochend worden.
Het gaat hier zoowel om het persoonlijk talent als om de aesthetische opvattingen:
de XIXe eeuw met haar sterk anti-academische stroomingen heeft in ruime mate het
onderwerp in de beeldende kunsten gediscrediteerd. Het onderwerp is slechts een
voorwendsel zonder belang geworden en alhoewel Delacroix en later Puvis de
Chavannes nog enkele lofwaardige pogingen deden om de decoratieve schilderkunst
te redden kon de ondergang van het genre niet verhinderd worden. De groote
moeilijkheid voor kunstschilders die thans nog aan muurschildering doen, ligt in het
feit dat ze, om te dienen, iets moeten vertellen en ze weten niet hoe, omdat de oude
symboliek met naakte dames die allerhande allegorische dingen wisten uit te drukken,
definitief dood schijnt. De kampioenen van het modernisme, die zulken overwegenden
invloed uitgeoefend hebben op de vernieuwing van de toegepaste kunsten, hebben
deze zelf weinig of niet beoefend en zoo verklaart zich de breuk tusschen de menschen
die doordrongen zijn van de modernistische opvattingen en degenen die voortteren
op de oude formules. Eenerzijds, de bevrijding van de natuurvormen en van de
naturalistische kleurweergave, het recht de banden tusschen de verschillende
kunstvakken te verbreken en allerhande materialen te bezigen; anderzijds, de trouw
aan een kunstideaal en aan doenwijzen die in hoofdzaak renaissancistisch gebleven
zijn, en die overigens nooit verder gaan in den durf dan expressionistisch te doen.
In het klassieke huis van Ingres, breekt een Permeke een deur open en gaat even
buiten spelen met andere onfatsoenlijke rakkers, hij slaat wel eens een ruit stuk doch
hij loopt nooit weg, terwijl Picasso, alvorens te vluchten, in de
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wanden gaten trapt die dreigen de gansche boel ineen te doen storten. Reeds in 1922
schreef Elie Faure: ‘Il y a encore, il y aura encore des peintres, beaucoup de peintres.
Mais la peinture est finie’. En hij zou ook nog verkondigen dat wellicht de
gevelschildering alleen bij machte was de schilderkunst te regenereeren. Het kan
hard klinken, maar er zit waarheid in. Dat de ‘peinture de chevalet’, na alle denkbare
experimenten te hebben beproefd, buiten adem is geraakt, zal wel niemand loochenen.
De terugkeer naar het onderwerp, waarvoor enkele goede apostelen zóó vurig
propagandeeren, heeft geen zin als dit onderwerp slechts een formeele beteekenis
heeft zonder geestelijken inhoud. Dit is b.v. de zwakke zijde van een Fernand Léger,
een der zeldzame modernistische schilders die muren versierd en tevens beheerscht
hebben. Wij kunnen zeker volkomen koud blijven voor het onderwerp, wanneer we
de fresco's van Giotto, Piero della Francesca, Michelangelo e.a. bewonderen, zulks
belet niet dat voor deze kunstenaars, het onderwerp een bezielend element geweest
is en dat het, in hun tijd, wèl een beteekenis had. Wanneer Léger decoratieve figuren
op muren schildert, met een louter aesthetische bedoeling, kan de nuchtere man zich
afvragen waarom. En de integrale functionalist zal veel verder gaan en zeggen dat
voor zijn smaak naakte muren volstaan. En zoo belanden we opnieuw bij Elie Faure....
Men mag deze groote waarheid niet vergeten: wil de schilderkunst een dienende
rol vervullen, moet zij ten dienste staan van een gedachte. Een spel van lijnen en
kleuren kan zeer plezierig zijn. Veel talent kan er uit stralen. Het blijft niettemin
‘Spielerei’. De wandschildering opvatten als een versiering zonder meer is uit den
booze, omdat dergelijke versiering aan geen enkele werkelijke behoefte beantwoordt.
De Barok heeft op dit stuk veel kwaad gedaan. Deze kunst van het ‘trompe-l'oeil’
werd fel nageaapt, doch, zooals het vaak gebeurt met imitaties, het essentieele werd
vergeten, nl. dat het ‘trompe-l'oeil’ van de Barok verband hield met het theatraal
karakter van deze kunst en theater leeft van illusie. De kunst der Contra-Reformatie
had te voldoen aan zeer preciese eischen, die later geen zin meer hebben. Zelfs de
Mooren, die met oneindig veel geduld hun paleizen met arabesken versierden,
vergaten toch den Koran niet, wiens wijsheid, in grillige letters vastgelegd, zich
overal vermengde met het louter lijnenspel van de Arabische kunst.
Er heeft steeds behoefte bestaan om door middel van een voorstelling zekere
denkbeelden nader tot de menschen te brengen. In het Westen hebben eeuwenlang
schilders en beeldhouwers zich van deze taak gekweten. Zij zijn dan allengs deze
taak gaan misprijzen, doch daarmee werd de behoefte niet gedood. Kunstenaars,
gewapend met nieuwe
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middelen, zijn verschenen om aan deze behoefte te voldoen en juist daarom is het
niet overdreven om van een nieuwe kunst te gewagen.

Schip-terrassen en zalen voor recreatie-doeleinden

Het feit dat deze kunst voorloopig gebonden blijft aan tijdelijke manifestaties, is
geen reden om haar te minimaliseeren. Er zijn affiches die echte kunstwerken zijn.
Bovendien heeft de ervaring geleerd dat er, in deze richting, ook werk kan gepresteerd
worden van blijvende beteekenis, waarbij noch emotie, noch statige eenvoud
uitgesloten worden. Zürich leerde ons dit in sommige gedeelten van de ‘Höhenstrasse’.
Deze gaanderij die, op den linkeroever van het meer, een ruim gedeelte van de
tentoonstelling beheerschte en die geheel gewijd was aan de natie en het volk, leidde
tot enkele hoogtepunten, die treffende proeven zijn van een nieuwen stijl. Bij
voorbeeld, de naakte plaats waar, in een hoek, alleen de Zwitsersche vlag en haar
tegenhanger de Rood-kruisvlag statig hingen, met daarachter, in den wand gegrift,
een eenvoudig kruis, terwijl, op de zijwanden, twee composities in graffito - wit op
licht blauwen grond - voorkwamen en daarnaast, in de vier landstalen, een citaat uit
het volkslied: ‘Wie wollen frei sein, wie die Väter waren....’ Pakkend! Elders een
beeld van H. Brandenberger, een man voorstellend die een soldatenjas aantrekt:
‘Wehrbereitschaft’. Op den wand, achter hem, stevig in relief: ‘650 Jahre’. Op de
zijwanden, eenerzijds, de vlaggen der drie eerste kantons, anderzijds, de Zwitsersche
vlag. En als tekst, eveneens in relief, de verweervoorschriften van het pakt van 1291,
toen enkele boeren en herders zich vereenigden op een verlaten bergweide om den
eed af te leggen hun rechten te verdedigen tegen den machtigsten staat van hun tijd,
en daartegenover de militaire plichten welke de huidige grondwet aan de Zwitsers
oplegt.
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Zeer pakkend! En op het einde der ‘Höhenstrasse’ een plastische groep van Luc
Jaggy, ‘Gelöbnis’, met als tekst, steeds in vier talen, het nationale lied: ‘Rufst Du,
mein Vaterland’. En weer eens dient herhaald: pakkend! Nochtans, als we critisch
die beelden bekijken, moeten we wel constateeren dat ze vrij middelmatig zijn, maar
het merkwaardige van het geval is juist dat niemand er aan denkt ze critisch te
bekijken. Ze zijn een gedeelte van een ensemble dat imponeert, omdat het zóó juist
en zóó echt is. Het sterke nationaal gevoel dat de Zwitsers bezielt, gediend door een
juist aesthetisch inzicht, heeft geleid tot deze collectieve uiting van gehechtheid aan
het vaderland, met totaal nieuwe middelen. Men zou kunnen gewagen van een nieuwe
monumentaliteit, ware het niet dat dit woord aanleiding geeft tot zoo menig
misverstand. Voor velen is monumentaliteit nog steeds synoniem van bombast. De
academische leer dweept met paleizen die geconcipieerd zijn als bravourstukken,
zonder geestelijken inhoud en die, in een tentoonstelling, des te valscher aandoen,
omdat het contrast tusschen opzet en middelen een ieder die een weinig smaak bezit
pijnlijk treft. De grootschheid is geen quaestie van afmetingen, het Parthenon is het
voorbeeld bij uitstek om ons van deze waarheid te overtuigen.
Uit hetgeen voorafgaat blijkt ten overvloede dat de Zwitsers het buitengewone
resultaat hebben bereikt, dat elk bezoeker heeft kunnen constateeren, omdat zij
kordaat nieuwe wegen zijn opgegaan, nieuwe wegen die in menig opzicht slechts de
herontdekking zijn van vroegere banen. In de eerste plaats, de geest die hen bezield
heeft. Zij hebben hun land willen dienen op zijn best, tevens didactisch en verheffend.
Hiervoor hebben zij de gepaste aesthetische taal gebruikt, een zakelijke taal die zich
niet laat afleiden van het gestelde doel en die, ondanks deze zakelijkheid, de rechten
van den geest eerbiedigt. Nergens werd het essentieele verwaarloosd ten gunste van
uitwendige middelen. De Zwitsers hebben meteen bewezen dat het functionalisme
geenszins de uiting is van een verdord rationalisme - of ‘rationalisme bourgeois’,
zooals de Russen de architectuur van Le Corbusier gequalificeerd hebben, nadat ze
hem een tijdlang te werk hadden gesteld. Na de eenheid van conceptie, dient de
eenheid van uitvoering geprezen. Eene merkwaardige prestatie vanwege deze
overtuigde individualisten. Het is een les voor landen die ter eere van de vrijheid in
anarchie belanden, en tevens een bewijs dat orde kan geschapen worden zonder
overdreven dwangmaatregelen, met goeden wil, door het vrijwillig aanvaarden van
een discipline. De werken die te Zürich individueel de aandacht vestigden, waren
zeker niet van de beste, maar ze werden doorgaans gered door de plaats die ze innamen
in een ensemble: revanche van den gemeenschapsgeest!
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Te Zürich was geen uitblinker te vinden. Het was de uiting van een collectiviteit,
van gansch een volk en deze tentoonstelling heeft, in dit opzicht, een bijzondere
beteekenis. Natuurlijk kan worden betreurd dat deze manifestatie slechts van
tijdelijken aard was en dat er niets zal van overblijven, tenzij een herinnering. Dat
is waar. Het belangrijke is nochtans dat het gebeurd is. Dit mag beschouwd worden
als een geestelijke overwinning die van grootere waarde is dan een monument in
duurzaam materiaal waar men te vergeefs een sprenkel geest in zoekt.
Om te besluiten mag wel de aandacht gevestigd worden op het werk van den heer
E.A. Heininger, die, onder den populairen titel LA, van de tentoonstelling een
photoboek brengt, dat getuigt van smaak en technische vaardigheid (Uitg. Orell
Füssli, Zürich en Leipzig). Het bevat 109 afbeeldingen die op levendige wijze
verschillende aspecten van de ‘LA’ illustreeren. Voor den bezoeker vormen deze
geslaagde beelden een sympathieke herinnering aan het vele moois dat hij heeft
gezien en waarvan hij met genoegen een aantal typische bijzonderheden terugvindt.
Doch ook voor belangstellenden, die de expositie niet bezochten, zal dit boek een
kostbaar bezit zijn. Al is het dan niet volledig - en hoe zou dat mogelijk zijn? - laat
het toch toe zich een idee te vormen van het geheel. Het vele goeds dat hier over de
‘LA’ geschreven werd, zal dan zeker niet overdreven schijnen. Bijzonder in de photo's
van de ‘Höhenstrasse’ komt het suggestieve van de nieuwe opvattingen overtuigend
naar voren. Het is een troost dat, dank zij zulk document, de arbeid van zoovele
menschen toch niet geheel uit het geheugen zal gewischt worden.
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Kroniek
Beeldende kunsten
Kunsthulp in nood
Het lot van velen drijft weg als een boot in den mist. Er is een gevoel van groote
ontreddering, men zou koers willen zetten, maar in den nevel doet men alles op den
tast. Met veel goeden wil zijn in deze vale dagen kunstbemoeiingen vlot geraakt en
werd het Rijksmuseum een ankerplaats van over de 3000 op drift geraakte werken
van meer dan 900 kunstenaars, die den weg zochten. Met heel veel goeden wil zijn
pogingen gedaan om hier wat orde te brengen. Dit moest altijd mislukken omdat wat
middelmatig is en zonder meer goed door de hoeveelheid niet beter, maar slechter
wordt. Wat middelmatig is en goed, heeft - wil het tòch genoten worden - niet de
massa, maar de afzondering van noode. In huiskamers, op kleine kantoortjes waar
toevallig nog wat leven is, brengt een beetje kleur wel eens teekening en omgekeerd.
Meer dan tachtig van onze beste kunstenaars hebben in de duisternis, die alom aan
het vallen is, begrepen dat de waardigheid der kunst een andere verdediging behoeft.
Zoo bleef het grootsch bedoeld gebaar van hulp een slag in de lucht, want wat er aan
belangrijks giste of eens gegist heeft, was elders, de tien of twaalf op de negenhonderd
niet te na gesproken. Nu die kleine honderd, die nog altijd tot de besten behooren,
ontbreken, ontslaat ons dat van de plicht om naar koren te zoeken onder het klunsig
kaf dat verbijstert en zonder selectie rommel werd.
Men late het hier niet bij. Men bedenke iets beters. Ook de zwakke broeders waren
hiermee geholpen. Men late niet alle initiatief aan het Rijk, dat geen ervaring heeft
in het aandacht schenken aan of beheeren van moderne kunst. Het is al veel dat het
Rijk van goeden wil bezield is. Toen in 1873 Victor de Stuers Holland op zijn smalst
wist, was er geen Rijksmuseum, de historische monumenten waren er slecht aan toe.
Thans is dat alles in orde, maar er is geen levend organisme gekomen dat de krachten
van vandaag bindt en stuwt. De zalen van Pulchri en het 100-jarige Arti zijn dat niet,
de rijksmusea zijn dat niet. Driemaal werd een moderne collectie den Staat
geschonken, maar die van Mesdag mocht niet veranderen, die van Drucker kon het
niet; zal die van Kröller-Müller het thans kunnen, wier stichtster half December
stierf? Zal daar nog een voortzetting kunnen gevonden worden op een basis die mede
dank zij Bremmer breeder is en jonger dan van welk rijksmuseum ook? Wij denken
van niet; want niet de Staat of een van zijn instellingen, maar de tegenspeler zal eens
den koers en het tempo bepalen, wil het leven niet vervlakken en de vrijheid, die er
nog is, een farce worden. Men spele tegen. Oók in dezen tijd liggen kansen en niet
alleen voor boosdoeners, die toch éénmaal aan den galg komen. Men wage het nog
eens. Oók in den mist kan men varen. Een warm hart is een goed compas, maar alleen
met gezond verstand kunnen vergissingen als hier-
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boven vermeld vermeden worden. Want het moet om de kern gaan en niet om de
franje, de linten en de rafels. De asch moet worden weggeruimd, maar de belt behoeft
daarom nog niet verheerlijkt te worden.
J.G. van Gelder

Hoe eenige plastieken van Edgar Degas werden teruggevonden
Er zullen twintig jaar geleden wel weinig menschen geweest zijn, die eenig vermoeden
hadden, dat Degas, schilder en teekenaar van het Parijsche Montmartre bij
uitnemendheid, ook een groot beeldhouwer was. Zijn schilderijen, die tegenwoordig
in alle musea van de wereld hangen en kunstgevoelige menschen buitengewoon
treffen, toonen de charme en wonderlijke vreugde van den dans. Zijn onderwerpen
had hij van de balletten van de Grand Opéra en de Opéra comique. Hij toont rasechte
levendigheid, eigen aan de Fransche ballet-school.
Hoe kwam men nu aan de tot nu toe onbekende beeldhouwwerken van Degas?
Het was op een mooien dag in Mei van het jaar 1925 te Parijs. Wij slenterden na een
goede lunch langs de Seine-kade en sloegen toen de rue Bonaparte in. Deze straat is
alle Parijsche boulevardiers en kunstkenners welbekend als een straat van kleine
kunsthandels en antiquaires, waar men dikwijls verrassende dingen ziet.
Wij bleven voor het raam van een uitdragerswinkel staan, anders kon men deze
zaak wel niet noemen, want het venster was beslagen van stof en de eigenaar van
deze ‘salon’ gaf zich heel zeker geen moeite zijn clientèle door bizondere uitstallingen
te lokken.
In den linkerhoek van dit venster stond een kleine was-figuur, die ons door haar
schoonheid van lijn verrukte. Wij gingen den winkel binnen en wat wij daar zagen,
was heel wat minder opwindend: de gebruikelijke rommel en al dat samenraapsel,
dat men in zulke winkels altijd ziet. Het eenige ‘stralende’, dat was juist die kleine
plastiek. Wij vroegen den man, wat hij daar had en hij zei ons, dat het één van de
vele plastieken was, die op zijn zolderkamer stonden en die hij eenige jaren geleden
op een verkooping aan de Boulevard Raspail had gekocht. Wij verzochten hem ons
de heele verzameling te laten zien en tot onze verrassing vonden wij iets zóó kostelijks
en moois, dat wij in geestdrift geraakten. Mijn metgezel, de kunsthandelaar Alfred
Flechtheim uit Düsseldorf, gaf me een stomp in mijn zij en fluisterde me het woord
‘Degas’ toe. Ik glimlachte ongeloovig, maar de goede Alfred, die een niet te
overtreffen neus voor ontdekkingen had, was overtuigd van de juistheid van zijn
meening en in korten tijd had hij de heele collectie van den uitdrager gekocht. Wij
namen de plastieken direct mee en gingen naar ons hotel. Daarna maakten wij ze
grondig schoon en toen was ook ik verrukt over de waardevolle vondst, die we bij
toeval hadden gedaan.
Spoedig daarop arrangeerde Alfred Flechtheim in zijn kunstzaal in Berlijn (Mei
1926) een tentoonstelling van deze 72 nieuw ontdekte plastieken van Degas.
Deze expositie was een sensatie. Uit alle steden van Europa kwamen de bezoekers.
Flechtheim had de beeldhouwwerken zeer snel kunnen verkoopen, maar hij deed het
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slechts langzaam aan. Toen Flechtheim Duitschland verliet en in Londen een nieuwe
kunsthandel opende, nam hij deze kostbaarheden mede.
Flechtheim stierf spoedig daarop en deze prachtige plastieken van Degas kwamen
in handen van een Parijschen kunsthandelaar. Nu staan deze betooverende
beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum op de tentoonstelling ‘Rondom Rodin’
en worden door duizenden verheugde menschen bewonderd.
Leopold Lindenbaum

Aanteekening van de redactie
Er is vóór 1926 nog een tentoonstelling van plastieken van Degas bekend en wel in
1921 in de Galerie Hébrard te Parijs. Een deel van de wasplastieken schijnt echter
aan het zwerven te zijn geraakt. Degas zelf heeft slechts éénmaal een beeld
geëxposeerd en wel de ‘Danseres in costuum’, waarvan het Museum Boymans thans
een van de zes (?) bronzen exemplaren, het hierbij afgebeelde, verwierf. Het eerste
exemplaar was te zien geweest op de tentoonstelling van Onaf hankelijken te Parijs
in 1884. De afgietsels van de 72 wasfiguren werden door den restaurator en gieter
A.A. Hébrard te Parijs gemaakt (van de kleine bronzen 20 exemplaren).

De nieuwe Breitner in Rotterdam
Het Museum Boymans heeft een Breitner verworven, een liggend naakt. Hij, de
Rotterdammer, was daar nog slecht vertegenwoordigd, zooals er Karsen en Verster,
die trits, door Verwey eens in één adem genoemd en beschreven, in Boymans de
glorie niet verkondigen van dat prachtig tijdvak waarin hartstochtelijker dan in dat
van hun voorgangers geschilderd werd, warmer ook, menschelijker en met de
trillingen van een bewogen innerlijk, dat door de doorbraak der tachtigers was
aangegrepen en omgewoeld. Het groote naakt dat Bastert eens - omstreeks 1898? op het atelier verworven had en nu uit diens nalatenschap kon worden aangekocht,
heeft die verzadiging van licht, die volle schemering van nuanceeringen, die het
rijper werk van Breitner vóór zijn matter worden, vóór die trieste worsteling naar
bezieling, kenmerkt. Als een blauwwitte sneeuwverstuiving ligt het laken als in een
vlaag gekreukeld en gedeukt. Daarop het naakt, met de knieën iets naar voren
opgetrokken, met de armen onder het wat hooger liggend hoofd. Het lijkt door het
iets zwaarder aanzetten bij dien rossen haargloed te zijn begonnen en dan met breede
vegen, soms ook met het paletmes naar de voeten te zijn uitgestreken. Een warm
lichaam. Het deelt de realiteiten waar het licht mee speelt alle mede. De schaduwen
om het buikgedeelte zijn maar even donkerder en toch onzeker en niet vast, als
verschoven zij onder het ademen. Zoo werd het licht ook gevolgd bij borst en
armholte, waar het leven kloppend bleef en stroomend en de huid van een soepelheid,
die nauwelijks gezien, maar wel gevoeld kan worden. Daarachter bleef de wand
donker, een bruinig zwart; langs het lichaam duiden de contouren, haastig en - als
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ritseling van het gekreukeld doek. Een prachtig werk - het zichtbare uitputtend tot
de laatste mogelijkheden, maar toch weer juist de grens niet overschrijdend. Het
liggen zelf, met die nauw merkbare knik in den rug, schijnt van het hoofd uit in toom
gehouden te worden door het slechts even terugkeerend rood bij de teenen, waar de
compositie zich sluit en de eene voet den anderen bij den hiel met wat driftiger toets
steunt. Het is dit naakt dat Breitner ook etste, waarschijnlijk wel na voltooiing van
het schilderij.
J.G. van Gelder

George Hendrik Breitner (1857-1924)
Liggend naakt

W. Hussem
Gispen, Den Haag
Onder de jongere schilders vindt men velen, die met schijnbaar gemak een
smakelijk of interessant schilderij kunnen maken en den indruk wekken, reeds van
huis uit die technische en stylistische handigheid te bezitten welke in staat stelt het
werk, ook al heeft dit nog maar weinig om het lijf, een geacheveerd aanzien te geven.
Hussem behoort niet tot dit type. Hij heeft integendeel langdurig moeten zoeken
voordat hij zichzelf en zijn middelen vond. Deze middelen, bij benadering verwant
aan die van Paul Arntzenius en Jan van Herwijnen, zijn die van een getemperd en
dichterlijk gestemd naturalisme, een naturalisme van onverdacht simpele, oprechte
allure. Hussem is wat men een aandachtschilder pleegt te noemen, evenwel niet in
nieuwzakelijken of in Bremmerschen zin. Al konden speciaal de beide
schelpenstillevens op zijn recente tentoonstelling bij Gispen uitwijzen, dat hij den
vorm en de structuur,
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alsmee de stoffelijkheid van dingen niet verwaarloost, zoo heeft hij toch niets van
de hinderlijke hardnekkigheid der lineaire détaillisten. Zijn aandacht richt zich
allereerst op een totaliteitswerking van licht, toon en kleurstemming, neemt niet te
veel en niet te weinig in zich op, ontdekt en verovert met zachten wil, zonder gulzige
opdringerigheid, maar ook zonder een te neutrale volgzaamheid. Een nadenkende
intimiteit, een rustige, lichtelijk droomerige verwondering en een gezonde
gevoeligheid mogen hoofdtrekken heeten dezer kunst.
De onderwerpen waren, nevens de reeds aangestipte stillevens, eenige zeestukken
en voorts veel buitenstudies naar plekken duin of bosch of weide, of liever nog naar
de daarop groeiende wilde vegetatie. De kleine en besloten romantische wereld van
spikkelende gele ganzenbloemen, van laag over den grond kruipende bramen, van
dooreen warrelende duindoorntakken, van roestkleurige wuivende zuringpluimen
en verpluizend, geel-wit disteldons, oplichtend uit het groene gras, dit zijn bij uitstek
de gegevens die Hussem's liefde hebben. Zooals voor de hand ligt, waren deze doeken,
die den hoofdschotel vormden, doorgaans iets vrijer en kleuriger voorgedragen dan
het hier afgebeelde, met de gave strakke kokkels en krompen in fijn afgewogen tinten
van licht blauw en oker-grijs.
Jos. de Gruyter

Kunst in oorlogstijd te Parijs
Juist bijtijds en met groote bedachtzaamheid hebben de musea van Parijs, toen de
politieke toestand dreigend werd, voor de veiligheid van hun schatten gezorgd. In
eens begon men overal, volgens gereedliggende plannen het waardevolste in te pakken
en vlug naar veilige plaatsen te brengen. Een van de groote kunstoorden heeft men
echter intusschen ook weer geopend: het Musée National des Monuments Français
in het Palais Chaillot, het nieuwe Trocadéro gebouwencomplex. Het is de verzameling
gipsafgietsels van oud-Fransche beeldhouwwerken en deelen van architectuur, die
reeds in het oude Trocadéro te vinden was, maar die daar, ongunstig tentoongesteld,
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leerd, ontplooit zij verrassend haar schitterende hoedanigheden. ‘Gipsafgietsels’ dat klinkt zoo bescheiden. Maar de kunstkennis en de vakkundige voltooiing van
deze copieën staat op zóó'n hoog peil, de tegenwoordige schikking door den directeur
Paul Deschamps is met zóó'n kennis en smaak doorgevoerd, dat een zeer sterke
invloed daarvan uitgaat. Ook in de reproductie zijn de grandiose oude kerkportalen
overweldigend. Het is een merkwaardige en machtige indruk, die heele
indrukwekkende historische rij ter grootte van het origineel vóór zich te hebben allereerst de beroemdste Romaansche voorbeelden, Saint-Trophime te Arles,
Notre-Dame-du-Port te Clermont-Ferrand in Auvergne, Sainte-Madeleine te Vézelay
in Bourgondië, het klooster Saint-Pierre te Moissac in Zuid-Frankrijk, met hun
overvloedigen tooi van beeldhouwwerk, hun naïef vertellende hoogvelden, hun
fantastische kapiteelen. Vervolgens het majestueuse drietal, de kathedralen van
Chartres, Reims en Amiens, die met de Notre-Dame van Parijs het hoogtepunt van
de vroeg-Franschegothiek vormen. Bovendien nog het uitgestrekte gebied van
praalgraven, kerkportalen, krypten, kruisgangen, slotkapellen, tot leerzame
aanschouwing samengebracht. Wonderlijk, met hoeveel genot men hier overal, door
te vergelijken, het spel van de fantasie, de ontwikkeling van gevoelsinhoud en
vormuit-drnkking, de heen- en weerschietende invloedsvormen gemakkelijk
bestudeeren kan.

Zalen der 16de eeuw in het Palais Chaillot

De oorlog heeft de aandacht nog op een andere, kleinere verzameling gevestigd:
op het Mickicwicz-Museum, dat door de gebeurtenissen in Polen de algemeene
belangstelling wekte. Het vormt sedert zijn opening in het begin van onze eeuw, te
zamen met de reeds in 1838 ingerichte Poolsche Bibliotheek, in een mooi oud huis
op het stille eiland in de Seine, Saint-Louis, het ‘Poolsche centrum’ van Parijs. Adam
Mickiewicz, de belangrijkste dichter van zijn volk, leefde sedert het uitbreken van
den Poolschen opstand van 1831 in de Fransche hoofdstad, waar hij in hoog aanzien
stond. Het interessante, in 1928 onthulde gedenkteeken van Antoine Bourdelle op
de Place de l'Alma - waarop men heden met wonderlijke gevoelens het opschrift
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Mickiewicz gewijd. Het museum, dat zijn naam draagt, bezit een uitgebreid
platenmateriaal en voortreffelijke verzamelingen gravures, plastische werken,
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medailles, die het bijzondere Poolsche thema ver te boven gaan. Onder het portret
van Adam Micldewicz zelf vindt men als een bijzonder fijne lekkernij een geniale
teekening van Delacroix en een relief van David d'Angers, ontstaan in 1829 te
Weimar, waar beiden, zoowel Mickiewicz als David, zich bevonden, om den
80-jarigen Goethe hun eerbied te bewijzen. Zoo waren toen de Europeesche
cultuurvolken in den geest verbonden.

Ook Hôtel Drouot, het groote Parijsche venduhuis, heeft zijn deuren twee maanden
na het uitbreken van den oorlog weer geopend. Er werden tenminste in de beide
verdiepingen van het kolossale gebouw een paar zalen weer in gebruik genomen.
Het bleek echter, dat er van belangstellenden zooals flâneurs altijd nog genoeg
aanwezig waren om de verkoopingen te animeeren. Dadelijk was de oude vertrouwde
en karakteristieke stemming van de Parijsche aucties er weer, die altijd een beetje
van de feestelijke spanning van een tooneeluitvoering of een rechtzaak hebben.
Na de musea volgde het gemeentebestuur en begon de belangrijkste kunstschatten,
die op de Parijsche straten en pleinen staan, vol zorg in te pakken. Alle gedenkteekens,
in welks bezit de stad zich verheugt, kon men weliswaar niet met zandzakken en
steigers omgeven, daarvoor zijn ze te rijkelijk gezaaid.
Amusant was het toen na te gaan, welke werken de Parijzenaars het meest aan het
hart lagen. Het ruiterstandbeeld van Hendrik IV op de Pont Neuf b.v. werd
onmiddellijk ingewikkeld, maar de enorme ophooping van beeldhouwwerken in den
tuin der Tuileriën, dit niet te vergelijken openluchtmuseum van Fransche plastiek
van de vorige eeuw, werd volstrekt niet zoo teeder behandeld. Bij den Arc de
Triomphe op de Place de l'Etoile heeft men van de vier groote reliefs in de eerste
plaats alleen dat van François Rude, de ‘Uittocht van de vrijwilligers van 1792’
beschermd, waaroverheen als meesleepende leidster de gestalte van de oorlogsgeest
zweeft - het volk van Parijs noemt die figuur graag ‘de Marseillaise’. Even zoo werd
van de versierende groepen aan de Opera voorloopig slechts één ingepakt: de ‘dans’
van Jean-Baptiste Carpeaux - zoo liefdevol bezorgd is men tegenwoordig voor dit
werk, waartegen eens de leerlingen van het Parijsche Balletkorps van 1869 een
verontwaardigd protest lieten hooren, en dat een toornig zedenpreeker toen, omdat
het ‘onzedelijk’ was, zelfs met een bijtende vloeistof bespoot. Geweldig veel moeiten
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zuil van de place Vendôme waren niet minder dan 15 000 zandzakken noodig.
Karakteristiek voor den artistieken geest van Parijs is de kunst, waarmede men
zich kweet van een onderdeel van de ‘passieve verdediging’: n.l. de maatregel de
vensterruiten tot beveiliging en steun tegen den luchtdruk in geval van ontploffingen
met breede strooken papier te beplakken. Eenige winkels en kunstenaars overwogen
of met het teere materiaal niet iets aardigers te beginnen was. En aanstonds vond
men in eenige winkelstraten van de binnenstad étalageramen met heel bekoorlijke
vlakke improvisaties van beeldvormige gestalten overtrokken.

Palais Chaillot - Parijs portaal te Moissac

Bij een sportzaak kijkt men door de omtrekken van een Diana in antieke dracht
op de étalage. Bij een eleganten kapper zit op het glas een schoone uit de 18de eeuw
in zilverachtig glinsterende lijnen voor haar toilettafel. Een speelgoedwinkel heeft
zelfs vier groote étalageramen bedekt met vroolijke hardblauwe omtrekken van
dezelfde poppen, dieren, schepen, miniatuurspoorlijnen enz., die achter de vensters
staan - zij zien eruit als grappige geestverschijningen uit het rijk der poppen.
Als eersten wijdden zich aan de nieuwe opgave, de schilders Georges Darel en H.
Murat, die oogenblikkelijk den juisten stijl voor dit eigenaardige, tot nu toe onbekende
genre van openbare kunst hebben getroffen.
Max Oshorn

Tooneel
Roofvogels, door Lillian Helman, is het verhaal van een door geldzucht bezeten
familie uit het begin van deze eeuw in Zuid-Amerika. Twee broers en een zuster
beheerschen met hun firma de stad. Zij buiten de negers uit, bepalen den
loonstandaard, maken hen geheel van zich afhankelijk. Zij trachten hun rijkdom nog
te vergrooten door zich te associeeren met een fabrikant uit het Noorden. Door deze
samenwerking zullen katoenplukkerij
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en spinnerij één firma worden. Welk een weelde, welk een macht zien zij in de
toekomst voor zich! Ieder van hen droomt van de vervulling van illusies en leeft zich
in in de gedachte aan het toekomstige millionairsschap. Van hen drieën is de zuster
het felste, het meeste belust op het geld. Haar illusie is te worden opgenomen in de
mondaine wereld van het Noorden, een illusie die voor haar slechts met geld is te
koopen. Het stuk behandelt de intrigues van deze drie menschen. Zij vechten niet
alleen tegen de buitenwereld, maar vóór alles tegen elkaar en deinzen voor geen
verraad terug.
Er ligt een verschil tusschen de beide eerste bedrijven en het laatste. Het begin is
niet alleen het verhaal van drie geldzuchtige menschen, het is de tragedie van macht
en onderdrukking, van redelooze winzucht van den werkgever tegenover een
menschonwaardig bestaan van den arbeider. Scherp en meedoogenloos wordt hier
aan het licht gesteld de oorzaak van deze maatschappelijke ellende: de harde,
egoïstische zucht naar het ‘hebben’. De slechtheid dezer drie menschen is begrijpelijk;
zij komt voort uit de overwoekering van één hunner ondeugden. Zij worden door de
maatschappij in staat gesteld aan die slechtheid toe te geven en de toeschouwer weet:
zij zijn één uit velen. Hun strijd boeit, want het is een strijd uit het leven. Tegenover
hen plaatst zich de figuur van een bankier, getrouwd met de zuster in deze familie.
Hij ziet de offers, die de bevolking zal hebben op te brengen om deze drie menschen
tot millionairs te maken. Hij weigert zijn steun en ontneemt daarmee zijn vrouw haar
aandeel in de zaak. Hier valt de breuk in het stuk. Dank zij een diefstal, door de beide
broers gepleegd, krijgt deze man de macht, om het zoo verafschuwde plan te
verijdelen. Maar hij, die gesloopt wordt door een hartkwaal en voelt aan het einde
van zijn leven te staan, wil deze macht gebruiken slechts om zijn vrouw te straffen
en om haar zelfzucht te beknotten, terwijl hij de beide broers de vrije hand laat voor
hun plan. Zij, bezeten door haar begeerte, zet al haar krachten in om dezen opzet te
verijdelen. Zij kwelt hem met woorden, op een wijze, die haar reeds vaak succes
bracht, tot hij weer een aanval krijgt. Dan onthoudt ze hem haar steun en brengt hem
niet zijn medicijnen. Zij wacht; wacht, tot hij zelf de trap op-strompelt, om zijn
medicijnen te halen. Zij wacht, terwijl hij worstelt tegen den dood, zij wacht, tot hij
stervende neervalt.
En door deze laffe, minderwaardige strijdwijze verliest het stuk zijn algemeen
karakter. Hier is niet meer de tragedie van velen, hier is de daad van een enkeling,
een daad, zoo onmenschelijk, dat niet slechts geldzucht haar verklaren kan. Dit is de
daad van een verdorven mensch. De climax van dit stuk ligt in deze daad. De logiek
van de handeling is eraan opgeofferd; de afloop is nauwelijks meer belangrijk. Men
blijft kil en onbevredigd. Er is geen troost, geen antwoord, geen begrip voor de
matelooze slechtheid van deze vrouw. Alleen de vraag blijft: waarom? Zoo hier de
strijd logisch ontwikkeld was, zoo hier geschapen was de beklemmende worsteling
van een mensch voor de bevrediging van zijn begeerte, dan had dit stuk zijn
rechtvaardiging gevonden. Maar deze worsteling is geëindigd in een eerlooze daad
van een mensch, dien wij niet meer begrijpen. Ik werd mij van het falen van dit stuk
het
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sterkst bewust, toen ik eenige dagen later de Firma Monestier van Denys Amiel zag.
Dit Fransche stuk is veel zwakker van bouw. Er wordt onevenredig veel aandacht
besteed aan de omstandigheden en de omgeving, waarin het conflict zich afspeelt.
Maar dit conflict is menschelijk. Wanneer in het laatste bedrijf een jonge vrouw haar
geheele wezen inzet, om haar man voor zich te winnen, dan is dat de strijd van een
mensch, dan is daar het beroep van hart tot hart. Wanneer ik de verwarmende,
boeiende kracht onderga, die er in zulk een gesprek ligt, wanneer ik meebeleef het
verdriet van een mensch, dan weet ik, waar Lillian Helman te kort schoot. Niet omdat
zìj een slecht mensch beschreef en Amiel een goede, eerlijke vrouw, maar omdat zij
het zwaartepunt van het stuk liet vallen op een daad, en zij er niet in slaagde, den
mensch, die de daad volbracht, tot leven te brengen. - Het Residentie-tooneel voerde deze beide stukken op. Twee van zijn bekwaamste
actrices vervulden de hoofdrol: Fie Carelsen in Roofvogels, Vera Bondam in De
Firma Monestier. Fie Carelsen geeft prachtig spel. Het duivelachtige wachten, terwijl
haar man zijn doodsstrijd strijdt, haar sluwe berekening, haar meedoogenlooze
intrigues tegen haar broers zijn indrukwekkend en meesleepend gespeeld. Vera
Bondam speelt met de haar eigen gevoeligheid de rol van het jonge vrouwtje, dat
wanhopig ernaar streeft haar man verliefd op zich te maken. Zij heeft den minnaar
in hem leeren kennen uit brieven, die zij vond van hem aan zijn maîtresse. In een
naïef, eerlijk gesprek tracht zij hem te winnen. Het is een tevoren verloren strijd.
Haar lijden, haar verliezen beeldt Vera Bondam ontroerend uit. Zij heeft begrepen,
dat niet de vrouw in dezen kamp faalde, maar de man, die deze vrouw niet begreep
en haar aantrekkelijkheid niet zag. Zij gaf deze vrouw charme en waardigheid en
ontnam haar biecht elke schijn van vernedering.
Martha Dozy

Muziek
La ceinture de Venus van Le Sage
De leerlingen van het Conservatorium Toonkunst te Utrecht hebben onder leiding
van Bertus van Lier een opvoering gegeven van de komische opera La ceinture de
Vénus van Monsieur Le Sage, welke in 1715 voor het eerst werd opgevoerd op de
jaarmarkt van Saint-Laurent. Waar het hier een leerlingenopvoering betrof, kan het
niet de bedoeling zijn, een critische bespreking omtrent de prestaties te geven. Doch
de keuze van het stuk is merkwaardig genoeg om er bijzondere aandacht aan te
besteden. Voor een juist begrip van den aard en de bedoeling van het ‘Théatre de la
Foire’, waarvoor Le Sage deze opéra-comique geschreven heeft, moet men zich
verplaatsen in de Parijsche theatertoestanden in de zeventiende en aan het begin van
de achttiende eeuw. De twee instellingen, welke op het gebied van tooneel-
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kunst en opera den toon aangaven, waren de ‘Comédie Française’ en de ‘Académie
Royale de Musique’, welke onder dictatuur stond van Jean-Baptiste Lully. Daarnaast
werd nog subsidie verleend aan de ‘Comédie Italienne’, welke haar voorstellingen
gaf in het Palais de Bourgogne, den schouwburg van Molière.

Titelblad van de Amsterdamsche uitgave (1723) der stukken van Le Sage, waarin La Ceinture de
Vénus voorkomt

Dit Italiaansche gezelschap legde er zich voornamelijk op toe, met den stijl welke
in de officieele Fransche opera en in de Comédie-Française beoefend werd, lichtelijk
den spot te drijven. Tegenover de strenge wetmatigheid (Boileau!), welke in deze
huizen heerschte, stelden de Italianen hun speelschen, improvisatorischen commedia
dell' arte-stijl. Zij maakten allerlei toespelingen op het Parijsche gezelschapsleven,
doch toen een van hun uitlatingen beleedigend geacht werd voor madame de
Maintenon, werd aan hun voorstellingen van overheidswege een einde gemaakt.
Toen sloeg het uur voor de kleine troepjes, die op de jaarmarkten het publiek plachten
te vermaken. Aangemoedigd door het succes, dat de Italianen met hun parodieën
hadden geoogst, sloegen zij denzelfden weg in. Zelfs de bekende typen uit de
commedia dell' arte namen zij over: Arlequin, Pantalon, Scaramouche, Pierrot,
Mezzetin, Colombine, Colette e.a. Deze Fransche spelers hadden op hun ïtaliaansche
voorgangers vóór, dat zij de taal vlotter beheerschten en zich nog ongedwongener
konden uitdrukken. In Alain-René Le Sage, die juist naam gemaakt had met zijn
satyrischen zedenroman Le Diable Boiteux, vond men den aangewezen man, om de
teksten te vervaardigen. Le Sage kon het hem geboden honorarium goed gebruiken,
om de uitgave van zijn Gil Blas te bekostigen en in eenige jaren tijds schreef hij voor
het Théâtre de la Foire ruim 200 stukken. Het parodistische element bestond
voornamelijk hierin, dat men de aria's en recitatieven, welke in de officieele opera
zoo
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nauwkeurig aan het poëtisch woordaccent gebonden waren, door populaire melodietjes
verving, ‘vaudevilles’ en ‘Pont-Neufs’, die aan de stem geen bijzondere eischen
stelden en door het publiek desnoods konden worden meegezongen. Deze
voorstellingen trokken veel publiek, vooral onder de vaste bezoekers van de
‘Académie Royale’, die zich, het voorwerp van de parodie kennende, dubbel
vermaakten. Hoe gezocht deze stukken weldra waren, moge blijken uit het feit dat
de Amsterdamsche uitgevers L'Honoré en Chatelain reeds in 1723 er een aantal in
den handel brachten: negen geïllustreerde bandjes, waarvan er thans nog zes bewaard
zijn gebleven. Achterin deze bundeltjes werden de melodieën afgedrukt, doch slechts
éénstemmig, zonder eenige aanwijzing omtrent de begeleiding. Toen Bertus van Lier
enkele van deze komische opera's voor een opvoering pasklaar wilde maken (verleden
jaar werd onder zijn leiding door Utrechtsche studenten de Parodie de l'Opéra de
Télémaque van Le Sage opgevoerd), moest hij voor deze melodieën nieuwe
begeleidingen vervaardigen. Hij deed dit geheel in den stijl van dien tijd. Doch ook
de ouverture, de balletten en de entre-acte-muziek was hij genoodzaakt, opnieuw te
componeeren. Gedeeltelijk gebruik makende van muziek uit dien tijd schreef hij zeer
bekoorlijke stukken, welke zich bij de voorstelling volmaakt aansloten. Het orkest,
dat hij voor de muziek bij La Ceinture de Vénus gebruikte, bestaat uit twee fluiten,
twee hobo's, twee klarinetten, twee fagotten, twee hoorns, pauken en strijkorkest.
Het wekt misschien verwondering, dat in dit orkest klarinetten toegepast werden,
welke in dien tijd zeer zeker nog niet gebruikelijk waren. Toch handelde de componist,
wat dit betreft, geheel volgens het principe, dat ook in het ‘Théâtre de la Foire’ den
doorslag gaf. Men werkte daar n.l. met de middelen, welke toevallig ter beschikking
stonden. Dat er een orkest meespeelde, blijkt uit de tooneel-aanwijzigingen, doch
omtrent de bezetting daarvan wordt geen enkel voorschrift gegeven.

Enkele melodietjes voor de komische opera's van Le Sage, zooals zij in de oorspronkelijke uitgave
(1723) genoteerd staan.
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aanmerking neemt, dat Le Sage zijn melodisch materiaal aan de toenmalige volksen straatliedjes ontleende, valt het op dat deze muziek nooit platvloersche trekken
aanneemt. Getuige deze alleraardigste, lichtvoetige ‘schlagers’, welke alleen op den
duur wat eenvormig worden, was de muzikale smaak in het Parijs van die dagen lang
niet slecht! Ik kan mij voorstellen, dat Bertus van Lier er veel voldoening in gevonden
heeft, deze prille wijsjes te bewerken, in een licht, vaak geestig instrumentaal pakje
te steken, en er tal van tegen-melodietjes bij te verzinnen, welke aan deze partituur
dikwijls een fijne teekening verleenen. De humoristische tinteling van dit in historisch
opzicht uiterst merkwaardige stuk bleek op de muzikale ‘spes patriae’ nog volledig
vat te hebben en het publiek van het ‘Théâtre de la Foire’ kan niet meer voldaan
geweest zijn, dan dat van den Utrechtschen Schouwburg zich bij deze gelegenheid
betoonde!
Wouter Paap

Letterkunde
Edda, vertaald en van inleidingen voorzien door prof. dr Jan de Vries.
N.V. Uitgevers-maatschappij ‘Elsevier’, Amsterdam 1938.
‘Al het gebrekkige, hetwelk op het gebied der vaderlandsche letteren klagten verheffen
doet, wier billijkheid wij niet loochenen, is voor geen gering gedeelte toe te schrijven
aan het volstrekt verwaarloozen of zeer oppervlakkig beoefenen van de letterkundige
voortbrengselen of letterkundige geschiedenis onzer tijdgenooten in de voornaamste
rijken van Europa.’ Aldus een ongenoemde aankondiger - misschien Drost - van
Cunningham's Engelsche litteratuurgeschiedenis van de laatste vijftig jaren in het
eerste en eenige deel van de Muzen van 1835. En men zou, met recht, achter ‘onzer
tijdgenooten’ kunnen toevoegen: ‘en hunner geestelijke voorouders’. Nu, na een
eeuw van vooruitgang, zijn wij verder. De tot oordeelen bevoegden klagen niet meer
over den stand onzer letteren, de kennis van de letterkundige geschiedenis, niet alleen
van Engeland, Frankrijk en Duitschland, maar ook van Spanje, Italië en Scandinavië,
is grooter en dieper geworden; van verwaarloozing mag men niet spreken.
Een vertaling van den verzenbundel, dien men nog steeds, ten onrechte, Edda
noemt, en soms ter onderscheiding van het exegetisch-aesthetische werk van den
13e-eeuwschen IJslandschen staatsman, geleerde en dichter Snorri Sturluson, dat
dien, overigens nog steeds niet verklaarden, naam terecht draagt, de ‘poëtische Edda’,
was, voorzoover ons bekend is, nog niet verschenen. Wij begroeten met vreugde het
verschijnen van de vertaling van dit werk, een der belangrijkste letterkundige
voortbrengselen uit een gewichtige cultuurperiode van den Norrönenstam, te meer
nu zij ons gewordt van een voortreffelijk kenner niet alleen van het
Oudnoorsch-IJslandsch, maar ook van het
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Scandinavisch in het algemeen als de hoogleeraar De Vries.
Een 13e-eeuwsch handschrift heeft ons dezen verzenbundel overgeleverd, er zijn
er meer geweest, van een tweeden bundel is een klein fragment bewaard. De relatieve
chronologie der verzen is onzeker, en wat de absolute chronologie betreft, het jongste
vers (jongste, omdat het het bestaan van een reeks andere vooronderstelt) zal wel
niet lang gedicht zijn vóór het tot stand komen van één der bundels, d.i. ± 1200, maar
over de vraag, welke het oudste vers is, en wanneer het oudste vers gedicht is, heerscht
nog steeds onzekerheid. Tusschen den tijd van vervaardiging van het oudste vers,
en het jaar van ontstaan van het jongste zijn zeker eenige eeuwen verloopen en ook
de schriftelijke overlevering had een, hoewel veel korteren, ontwikkelingsgang. Een
tijdsverloop van wellicht vier-, vijfhonderd jaren heeft, uit den aard der zaak, den
tekst van verschillende verzen zoo geschaad, dat sommige ten eenenmale
onverstaanbaar zijn geworden en dat ons andere, bijv. onder de heldenliederen het
tweede lied van Helgi Hundingsbani, slechts in uiterst deplorabelen toestand bewaard
zijn. Daarbij komt, dat het voornaamste handschrift, eigenlijk het eenige, door het
verlies van enkele bladen ernstig is beschadigd.
Wij vragen ons af nu, waarom men juist dezen, niet gaven, bundel met zijn
onjuisten titel en zijn deels slechte teksten gekozen heeft voor een vertaling, die dan
toch in de eerste plaats bedoeld is de groote massa belangstellende leeken in te wijden
in de schoonheden der oude Scandinavische dichtkunst. Ware het wellicht niet te
overwegen geweest enkele goden- en heldenliederen, wier overlevering minder te
wenschen overliet, te combineeren met elders, bijv. in de ‘fornald-ar sögur’, bewaarde
‘Eddica’, tot een bundel ‘Oud- en Middelnorröne poëzie? Er zijn immers in deze
vertaling verzen opgenomen zooals ‘Baldrs draumar’, die niet in den, toch eigenlijk
bij toeval ons wèl bewaarden, bundel zijn overgeleverd?
Hoe dit zij, wij zijn prof. De Vries dankbaar voor zijn voortreffelijke vertaling,
die op fraaie wijze door Machteld de Vries is verlucht met afbeeldingen van
voorwerpen uit den Volksverhuizings- en Vikingtijd.
W. van Eeden

Eric van der Steen, Controversen. N.V. Uitg. v/h C.A. Mees, Santpoort
1938.
Deze verzameling sonnetten vertoont de trekken van een sterke persoonlijkheid en
het viel ons op, dat zij, meer dan het meeste werk van onze andere hedendaagsche
dichters, blijft boeien. Over het algemeen klinken deze verzen ook zeer goed, b.v.
het mooie Branding, dat enkele jaren geleden reeds in De Gids verscheen en waarmede
Van der Steen dezen bundel afsluit, een bewijs blijkbaar hoe hij zelf op dit gedicht
gesteld is (begrijpelijk overigens, ondanks invloeden van A. Roland Holst en Nijhoff).
De Controversen zijn meest te speelsch van vernuft, ondanks het soms lugubere,
om bepaald demonisch te zijn (vergelijken wij b.v. een vers als In het hart der oude
stad met een der verzen Steden uit Vestdijk's Kind van Stad en Land, dan valt dat
onmiddellijk op). Dat Eric van der Steen echter ook een zeer virtuoos taalbehandelaar
is, toont hij overtuigend in vrijwel al de ge-
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dichten uit zijn nieuwen bundel. Een menigte associaties (klank-, gedachten-, gevoels-)
bevatten zijn verzen, zonder dat zij eronder bezwijken. Integendeel, het merkwaardige
is, dat dergelijke details (welke bij andere dichters op zichzelfstaande vondsten of
kunstjes zouden blijven, eventueel zelfs trucs) uit den opzet zelf van de verzen geboren
zijn, een organisch bestanddeel vormen van het geheele werk. Voor de vuist weg
noemen wij in dit verband verzen als Zondagmorgen (met den slotregel ‘ik giet mijn
ziektebeeld aus einem Kuss’), Zomernacht met maan op het bolwerk (r. 11: ‘ik zeil
per vers over de waterbaan’), dan pag. 40 het sonnet met den inzet ‘Mijn ziel zij
isabellablank als room....’ en het gedicht Namen van menschen met het slot: ‘o
allerliefste die 'k niet noemen zal, / Phenix van Milo, uit den witten brand / verrezen
van het arme ladykant?’
Deze gedichten, als, zeer globaal gezegd, gistingsproducten van sensualisme en
intellectualisme, zijn veelal scherp indringend en fantastisch en er zijn er slechts
weinige, die men bij herlezing zal overslaan (er is altijd op zijn minst wel een regel
of een markante strofe, die, laat ons zeggen, tot confrontatie dwingt). Sonnetten
komen wij tegen, als een grijns! Taal als metalig gerinkel, hel en pittig en snel; en,
soms, een zeer verholen gevoeligheid, een nauwelijks aanduiden van hevig sentiment,
een verborgen kern a.h.w., waaromheen zich, hoe grillig ook, desnoods op het
studentikooze af, het sonnet vormt. Vlak daarnaast een cynisch uitstallen van dingen,
die men in 't algemeen slechts voor zichzelf denkt, of bedenkt. Felle wrangheid naast
verstilde stemmingspoëzie (het zeer fijne Enkhuizen, waarmede Van der Steen allen
collega's den wind uit de zeilen genomen heeft, die in een dergelijk tableau vivant
een oud stadje aan zee willen bezingen); een verscheidenheid van impressies,
expressies, subtiele gedachtenspelingen en vrijwel steeds oorspronkelijk van visie
en taalgebruik (‘No artist is ever morbid. The artist can express everything’, Oscar
Wilde). Alles bijeengenomen is deze poëzie een verschijnsel op zichzelf en verdient
zij reeds als zoodanig onze waardeering. Werk van een zeer begaafd litterator, die
bijwijlen dichter is.
Johan de Molenaar

Varia
Berichten
Van den interessanten roman van Anthonie Donker Schaduw der Bergen
is bij Brusse, te Rotterdam, de 3e druk verschenen.
De firma J.H. Kok te Kampen gaf den 5den druk uit van het veelgelezen boek van
Dr B. Wielenga, De Bijbel als Boek van Schoonheid.
De firma De Haan te Utrecht publiceert de fraai uitgevoerde Kerstuitgave Corona
en verder, onder den titel Schrijvers en Schilders, een lijvige bloemlezing uit de
Nederlandsche literatuur van alle tijden. De keuze is geschied door den welbekenden
literatuurkenner W.L.M.E. van Leeuwen, alsmede, voor Vlaanderen, door Dr J.A.
Goris (als uit-
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nemend dichter bekend onder den naam Marnix Gijsen). Een aanbevelenswaardige
uitgave, zoowel door de groote hoeveelheid teksten van den eersten rang, die ze
brengt (van Veldeke tot Vestdijk), als door de overvloedige illustratie. Te betreuren
is alleen dat het verband tusschen afbeelding en tekst niet overal duidelijk is. 408
blz. Prijs f 5.90.

Voorts ontvangen:
De Spelen van Zinnen, vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni
1539, uitgegeven door Dr L.M. van Dis en Dr B.H. Erné (J.B. Wolters,
Groningen).
Melis Stoke, Luchtvacantte (H.M. Leopold's U.M., Den Haag).
Melis Stoke, De razende berg (H.M. Leopold's U.M., Den Haag).
Dr L. Berger, Eenheid door Oranje (H.J. Paris, A'dam).
Mr Ph.B. Libourel, Maria Stuart (A.W. Sijthoff's U.M., Leiden).
A.M. de Jong, Thanatos de vreemdeling, een groteske fantasie in 11 taferelen
(De Tijdstroom, Lochem).
H. Kuyper-van Oordt, Een martelaars- kroon voor Joris Praet (J.H. Kok,
Kampen).
J.J. Uilenberg, De olde jager (met korte inl. van prof. dr G. Overdiep; in Drentsen
dialect; van Gorcum, Assen).
Wouter van Riesen, Een liefdeshistorie uit het oude Friesland (Callenbach,
Nijkerk).
H. van Nynatten-Doffegnies, Huis van licht en schaduw (Van Dishoeck,
Bussum).
C.A.B. Bantzinger, Singing pictures (Daamen, Den Haag).
Ch.A. Cocheret, Nederland lacht.... (een goed boekje over Buziau; Brusse,
Rotterdam).
E. Werkman en M.S. Koops, De familie Stastok geprolongeerd (film; Blitz,
Amsterdam).
S. Barends, Bruine rebellen in Oostenrijk (Keurkamer, Amsterdam).

Ontvangen vertalingen:
Rachel Field, Dit alles en ook nog de hemel (vertaling uit het Engelsch van R.
Blijstra; Kosmos, A'dam).
D.H. Lawrence, De man die gestorven was (vertaling uit het Engelsch van Bert
Honselaar; De Driehoek, 's-Graveland).
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Geïllustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie

P.J.C. Gabriël - Opkomende bui (Kunsth. Huinck & Sch.)

Amsterdam
Musea
De tentoonstelling in het Rijksmuseum Onze Kunst van heden blijft ook de geheele
maand Januari geopend. Zij omvat van meer dan 900 kunstenaars en 3120
kunstwerken.
In het Stedelijk Museum is een Internationale Affichetentoonstelling ingericht. Zij
geeft een overzicht van wat in de afgeloopen 40 jaar in het buitenland en ons land
op dit gebied werd gemaakt. Er is werk van Toulouse-Lautrec, Steinlen, Vallotton,
Roland Holst, Toorop, Lebeau, E. McKnight, Kauffer, Sjollema, Cassandre en vele
anderen (Voorloopig tot 14 Januari).
Tentoonstelling van werk van leden Holl. Kunstenaarskring 13 Jan.-4 Febr.
In het Waaggebouw is een tentoonstelling ingericht betreffende de Oude Kerk (tot
28 Januari a.s.).

Kunsthandel
Bij den Kunsthandel van Frans Buffet & Zonen te Amsterdam wordt tot 31 Januari
a.s. een tentoonstelling van werken van Kees van Dongen gehouden. De
tentoongestelde werken bestaan uit schilderijen (portretten, stillevens); teekeningen
en aquarellen uit 's schilders vroegste Rotterdamsche en Parijsche periode; recente
teekeningen en aquarellen en lithografieën.
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Kunsth. Huinck & Scherjon Kersttentoonstelling van werken door Nederlandsche
meesters uit eigen collectievan 23 Dec. 1939-31 Jan. 1940. Geëxposeerd zijn o.a.
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werken van Allebé, Gabriël, Jongkind, E. Karsen, J. Rädecker, J. Sluyters, Floris
Verster en H.M. Wezelaar.
N.V. Kunsthandel P. de Boer, Kersttentoonstelling van oude schilderijen (19 Dec.
1939-1 Febr. 1940)
Tentoongesteld worden werken van Jan van Goyen, Paulus Potter, Jacob Ruisdael,
Salomon van Ruysdael, Aert van der Neer, Jan van der Heyden, Jan Steen en Gerard
Dou; stillevens en bloemstukken van Abraham van Beyeren, Jan Breughel, Peter
Binoit, Hans Bollongier, Osias Beert en Jan Davidsz de Heem; verder werken van
P.P. Rubens, Anton van Dijck, David Teniers; Spinello Aretino, Ambrosius Benson,
Lucas Cranach en Martin Schaffner; van den Meester van Delft; landschappen van
Joost de Momper, Jan Breughel, Abel en Jacob Grimmer, Pieter van Schoubroek,
Pieter Breughel de Jonge.
Kunsth. D.A. Hoogendijk & Co. Doorloopende tentoonstellingvan Oude Kunst.
Kunstzaal Van Lier
Van 6 tot 25 Januari houdt Jan Zondag een tentoonstelling van nieuwe schilderijen.
In de maand Januari zal tevens inde Kunstzaal hedendaagsche Balische schilderen
teekenkunst te zien zijn.

H. Bollongier
Kunsth. P. de Boer

Eindhoven
De eeuwfeesttentoonstelling van de Maatschappij Arti et Amicitiae is verplaatst naar
het Stedelijk Van Abbe-Museum, waar zij van 23 Dec.-28 Januari bezichtigd kan
worden.
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Venetiaansch drinkglas, eind 16e eeuw

's-Gravenhage
Musea
Gemeente-Museum
Drinkgerei uit vele eeuwen: 2 Dec. 1939-17 Jan. 1940. In een overzicht, dat zich
uitstrekt van de vroegste tijden tot het einde van de achttiende eeuw, heeft men
getracht bijeen te brengen al hetgeen men ‘drinkgerei’ kan noemen: edelgevormde
Grieksche schalen en Romeinsche glazen, kleurige Perzische bekers en flesschen,
teere Italiaansche bokalen en zware Hollandsche roemers, bronzen en tinnen kroezen
en schenkkannen; maar ook evenzeer de Chineesche ver-
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fijnde porceleinen als het hoogopgevoerde Japansche theeceremonieel en
daartegenover weer de koffieserviezen van Saksisch porcelein; kortom een bont
geheel, dat niet alleen de wisselingen in de drinkgewoonten te zien geeft, maar ook
vooral een afspiegeling is van de kunstvaardigheid en den schoonheidszin van
verscheiden volken, landen en tijden.

L. Meys, Stadstuinen aan het Lange Voorhout te 's-Gravenhage

Kunsthandel
Kunsthandel Martinus Liernur
Van 6 tot 27 Januari worden nieuwe werken van den Haagschen schilder Louis
Meys tentoongesteld en wel voornamelijk landschappen en stillevens.

G.H. Breitner
Rustende cavalerie

In den kunsthandel D. Sala & Zonen wordt een tentoonstelling gehouden van
werken der Haagsche School.
Van G.H. Breitner is het doek ‘Rustende cavalerie’ hier afgebeeld.
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In de Kunstzaal ‘Kunst van onzen Tijd’ wordt tot half Januari een
tentoonstellinggehouden van religieuze beeldhouwkunst van den beeldhouwer P.
Biesiot.

Rotterdam
Musea
Museum Boymans
Kersttentoonstelling van 23 Dec. tot 29 Jan. 1940.
Behalve aanwinsten van de Stichting Museum Boymans (J. van de Cappelle, G.H.
Breitner, J.B.C. Corot, Ed. Degas, A. van Vianen, G. Dou en beeldhouwwerk) zijn
werken van oude en moderne kunst tentoongesteld uit particulier bezit. Van de
tentoonstelling is een geïllustreerde catalogus verschenen (61 nrs en 51 afb.).
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Weerglas
Het hoogste Kunstinstituut in den lande - de Rijks-Academie van beeldende kunsten
te Amsterdam - werd na het directoraat van R.N. Roland Holst niet meer geleid door
een beeldend kunstenaar. De fijnzinnige letterkundige Van Moerkerken had de
administratieve leiding. Daarmede was de mogelijkheid opengebleven, dat de
regeering nog eens een kunstenaar niet alleen bereid maar ook in staat zou vinden
de academie te leiden op het plan zooals dat sedert 1880 met August Allebé was
ingezet. Op het plan, doch vanzelfsprekend niet eender van beginselen. Want als
Antoon der Kinderen in 1906 de leiding op zich neemt, heeft Allebé zijn vruchtdragend
werk volbracht. In een tijd toen de zwakke kanten van het nog krachtige
impressionisme voelbaar werden, was Allebé de man die in de jongeren de waarden
van den vorm wist wakker te maken en die met fijnheid van geest, tegen de mode van
die jaren in, door het gehalte van zijn onderwijs de kentering stellig heeft gesteund.
Antoon der Kinderen bracht echter meer. Hij was in zekeren zin een program, de
inluider van een beweging. Zijn zuiver en hooggericht kunstenaarschap werd niet
alleen door geest en kunde gesteund, doch hij had een bezielend ideaal. De dienende
mogelijkheden der kunsten, het herstel van het groote verband met het algemeene
leven der menschen, de symbolische beteekenis der kunsten, dat was in het kort
gezegd de achtergrond van deze nobele persoonlijkheid. Dat hij met veel tegenslag
te kampen had en niet geheel kon verwezenlijken hetgeen zijn groote droom was,
heeft niet afgedaan aan de hooge zuiverheid van zijn directoraat. Den indruk dien
zijn geestelijke drift en de richting van die drift heeft gemaakt op de menschen die
veel met hem in aanraking kwamen was zoo groot, dat verleden jaar, kort voor zijn
dood, P. Visser, het hoofd van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het
Ministerie van O.K. & W., nog met eerbiedige ontroering over zijn ruim twintig jaar
oude herinneringen aan Der Kinderen sprak.
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Roland Holst heeft in menig opzicht kunnen doorzetten wat Der Kinderen in beginsel
had gebracht. Hij heeft door het stichten van de afdeeling der monumentale kunsten
het beginsel der monumentale vormgeving ten aanzien der schilderij-kunst zuiver
gesteld niet alleen, maar het rijke veld der kunsten buiten de schilderij-kunst en dat
in de schilderklasse eenvoudig braak moest blijven, in beweging gebracht. Dat hij
het verband tot de architectuur als essentieel voelde, kon organisatorisch daarbij
slechts ten deele tot uiting komen, omdat de in hoofdzaak technische opleiding der
architecten aan de Delftsche hoogeschool is gescheiden van de Rijks-Academie van
beeldende kunsten, waardoor een harmonisch samengaan met de hoogste opleiding
voor andere kunsten slechts aan het toeval is overgelaten. In ieder geval heeft zijn
vurige en diep peilende geest het veel omvattende vraagstuk van een hersteld
levensverband der kunsten groot gezien en een basis geschapen die het doel meer
nabij heeft gebracht. Dat hij niet verder kon gaan, heeft zeker niet aan zijn geestdrift
en aan de cultuurkracht van zijn idee gelegen. De plaats der architectuur in de
maatschappij en de opleiding der architecten hangen zoozeer samen met de
stroomingen in de maatschappij en de technische ontwikkeling van het leven, dat
nog heel wat veranderingen noodig zullen zijn, eer de basis voor een harmonisch
samengaan der bouwende en beeldende krachten zal zijn gelegd.
De Academie heeft aan het drietal Allebé-Der Kinderen-Roland Holst te danken,
dat zij niet als elders een bolwerk van conservatisme, van een gecanoniseerde
middelmaat is geworden. Den strijd tegen het academisme, zooals die in Frankrijk
moest worden gevoerd, hebben wij niet gekend. Wel werden de idealen bestreden,
maar die idealen waren een ferment van den tijd. Het was niet noodig in de academie
te bestrijden de fatsoenlijke teekenmeesters, de ontzielde braafheid terzijde van de
diepere aandriften van het kunstleven.
Toen Roland Holst aftrad, kreeg Van Moerkerken de wake. En zoolang hij de wake
had - waarin door de veelomstreden benoeming van Campendonck voor de
monumentale afdeeling geen verandering kwam - kon nog verwacht worden, dat de
richting en het plan Allebé-Der Kinderen-Roland Holst voor de algemeene leiding
eens weer zou worden opgevat. Die wake is in Januari van dit jaar geëindigd.
Het is geen onderschatting van de decoratieve verfijningen en technische
kundigheden, van de afwezigheid van mode en den onmiskenbaren drang tot
liefdevolle afwerking van het detail in het werk van den nieuw benoemden directeur
W. van den Berg, indien men constateert, dat hiermede toch de periode Allebé-Der
Kinderen-Roland Holst naar den geest in de algemeene leiding is afgesloten.
Gezindheid, idee, achtergrond, program, ze zijn niet alleen veranderd maar tot
aanzienlijke beperkingen teruggebracht, die ons doen bezinnen
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op de groote verschuivingen in den tijd en in de innerlijke levenswaarden. Verhouding
en waardeering van de oude tegenstelling, verstand en gevoel, zijn verschoven; in
velen verdween oude cultuur, werd aan perspectief verloren en overspoelde de emotie
van het oogenblik het oude land. In anderen heerscht de koel berekenende
intelligentie, gevangen binnen de dogma's van de verstandszekerheid. Het
menschentype verandert, het kunstenaarstype der vorige generaties verschilt
aanmerkelijk van het tegenwoordige.
Dat het onmogelijk is gebleken uit de huidige generaties een kunstenaar te kiezen,
die de qualiteiten in zich vereenigde waar de oogst der jaren van een Berlage,
Diepenbrock, Royaards, Mendes da Costa, Jan Veth, Jolles, Pit, Toorop, Thorn
Prikker rijk aan was, behoeft ons echter nog niet moedeloos te maken, noch ons een
minderwaardigheidscomplex te bezorgen. Wel versterkt deze bezinning den eerbied
voor de hoedanigheid en waarde der vorige generaties. Een erkenning die niet
overbodig is in een tijd, waarin die erkenningen vaak moedwillig worden onderdrukt
en de eerbied verdacht en bezwaarlijk wordt geacht, terwille van de zelfverheffing.
Zij die de ruïnes noodig hebben om uit te komen tegen den horizont zijn in wezen
minder dan degenen die het grondwerk verrichten voor den bouw. Wij zien de bouwers
nog niet. Wij zoeken verder. Maar de onsterfelijke hoop blijft levend in het hart, al
is veel duister en beslagen. In de diepten van het werk, dat ook ons werk, het werk
dezer tijden is, schuilen de krachten, die eens de bevroren wereld weer zingend,
vloeiend en bloeiend kunnen maken.
A.M. Hammacher
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Over Menno ter Braak
door Johannes Tielrooy
TER Braak is een meester in het bedenken en aanwenden van hatelijke termen. Wie
bewondering aan den dag legt voor een figuur die Ter Braak's achting niet heeft,
moet volgens Ter Braak ‘willekeurig’ op die figuur ‘gewed’ hebben: dat het ook
eenvoudige goede trouw en intelligentie zouden kunnen zijn, die de gelaakte
bewondering hebben gaande gemaakt, veronderstelt hij, als het niet hoeft, liever niet.
Ter Braak weet ook precies hoeveel malen de intelligentie van iemand dien hij niet
mag, gaat in die van een zijner groote mannen, en het cijfer is hoog: drie maal in de
minder ernstige gevallen, maar anders toch minstens wel tien maal. Valt hij iemand
aan, dan komen de termen van zijn artikel in portee en gevoelswaarde onderling
zoozeer overeen, het geheele artikel is zoozeer op één snerpenden, grievenden,
verachtenden toon afgestemd, dat het bijna onweerstaanbaar bezwerend gaat werken
en de onschuldige lezer in gemoede niet beter meer weet, of hij leest de volle, de
trieste waarheid en de aangevallene is een vod, een prul, een schande voor zijn land
en zijn tijd. Hetgeen dan niet altijd heelemaal waar is....
*
De gevolgen die deze verachtende en verwaande houding voor hemzelf noodzakelijk
moeten hebben, laten hem zichtbaar onverschillig. Beneemt hij zich door overijlde
verwerping van veel betrekkelijk goeds en moois de gelegenheid, hiervan toch nog
te genieten? Het kan zijn. Maar hij is overtuigd, en waarschijnlijk ook wel terecht,
als object van zijn genegenheid en waardeering altijd nog genoeg volkomen goeds
over te houden. Maakt hij zich tallooze vijanden in het land? Des te beter, schijnt hij
te zeggen, ‘déplaire est mon plaisir’. En inderdaad, het kan een goed teeken zijn. De
onbelangrijken haat niemand.
*
Beklag is dus niet noodig. We kunnen alleen zelf wel eens vermoeid geraken. Het
wordt vervelend, iemand in het land voortdurend bezig te zien met rechts en links
om zich heenslaan. Vervelend ook, hem zóóveel gewicht aan zichzelf te zien hechten,
dat hij menigmaal geen schakeering in zijn gedachten kan opofferen, dat hij al zijn
aarzelingen
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wereldkundig wil maken. Nauwelijks heeft men soms een stelling van Ter Braak in
zich opgenomen, of men leest onmiddellijk daarna dat het ‘toch ook weer niet’ zoo
is. Nauwelijks had men, een aantal jaren geleden, vernomen dat hij geen christen
meer wenschte te heeten, of hij betoogde met klem van redenen nog eens dat hij toch
werkelijk geen christen was; het bleek de eerste maal niet heelemaal afdoende te zijn
geweest.
*
En dat terwijl het christendom al zoo lang tevoren en door zoovelen was bestreden!
Ook dit is hinderlijk in Ter Braak, dit vinden van oude waarheden, van oude waarden
in kunst en gedachteleven, deze ontdekkingen van Amerika. Afscheid van
domineesland? Wij gingen er al lang niet meer heen. Nietzsche? Alle geletterde
Europeanen, ook in ons land, lazen hem omstreeks 1900 en zijn invloed openbaarde
zich kort daarna. Multatuli? Men heeft jaren gedweept met Multatuli en vergeten
was hij volstrekt niet. Hier echter moet ik erkennen, dat Ter Braak's optreden ten
deele werd gerechtvaardigd door de feiten. Al was onze grootste prozaschrijver dan
niet vergeten, meer en meer miskend werd hij inderdaad wel. Trouwens, ook de
verschillende afrekeningen van Ter Braak met het christendom, ook zijn herhaalde
lof en bestudeering van Nietzsche hebben tenslotte wel éénige reden van bestaan.
Hij had aan die beide onderwerpen zijn eigen persoonlijkheid voor zichzelf en ten
overstaan van het publiek te preciseeren. Wat mij hindert is zijn insisteeren. Het is
zijn houding van vinder. Anderen hadden vóór hem reeds hun trouw aan Multatuli
betuigd, hadden eerder dan hij op Nietzsche gewezen. Aan anderen pleegt Ter Braak
tot nu toe slechts onvolkomen recht te doen.
*
Hierin culmineert mijn bezwaar tegen Ter Braak zooals hij zich tot dusverre voordoet.
Vooropgezette verachting en overmatig zelfvertrouwen - althans overmatige behoefte
aan vertoon van zelfvertrouwen - beletten hem te vaak, anderen tot hun recht te laten
komen. Hij verschilde b.v. in het begin van zijn loopbaan zoozeer niet van de
humanisten (eenigszins natuurlijk wel), en toen het later op handelen aankwam,
handelde hij precies als zij, b.v. ten aanzien van het nieuwe Duitschland en het
antisemitisme; maar hij moest en hij zou de humanisten smaden! In de zaak
Saks-Multatuli heeft zijn karakter hem hoogst waarschijnlijk juist de verkeerde
houding ingegeven. Saks was voor hem in wezen geen vijand en zijn groote, overigens
volkomen gerechtvaardigde, vereering voor Multatuli had hem niet moeten
verhinderen, te erkennen dat de zienswijze van Saks
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in zake Multatuli's tekorten tendeele juist, tendeele volkomen begrijpelijk was. Deze
zelfde vereering heeft hem er tevens toe gebracht, zich aan te sluiten bij degenen
(Julius Pée, Du Perron, Greshoff) die Douwes Dekker Jr voorstelden als een ‘monster’,
een ‘onverlaat’, een ‘raté’, een ‘vervalscher’, een ‘non-valeur’, een ‘misbaksel’, enz.1
Het is tot daaraan toe dat men, uit gerechte vereering voor een door zijn zoon
ongunstig beoordeelden vader, dien zoon nu zelf tracht te kleineeren. Maar Ter
Braak's karakter heeft hem, naar het schijnt, verhinderd, door hem begaan onrecht
tijdig en in voldoende mate goed te maken. Want onrecht was het, zich bij de belagers
van Douwes Dekker Jr's nagedachtenis aan te sluiten. Douwes Dekker Jr was niet
iemand van exceptioneele talenten, maar zijn gedrag en loopbaan zijn die van een
man met normale eigenschappen geweest; prof. Salverda de Grave o.a. getuigt het.
Het is Ter Braak door Douwes Dekker's weduwe ook reeds geruimen tijd geleden,
met overlegging van bewijsstukken, beteekend. Als men deze laatste moet gelooven
- en haar hartstochtelijk maar gedocumenteerd en in wezen sympathiek betoog doet
ons daartoe neigen - heeft Ter Braak te lang in zijn houding ten opzichte van de
nagedachtenis van Douwes Dekker Jr volhard. Deze leeraar van het levendige,
spontane type is door de droogstoppels onder zijn collega's uit afgunst precies zoo
belasterd als... Menno ter Braak door hen belasterd zou zijn indien hij leeraar gebleven
was! Wel paradoxaal - te paradoxaal, zelfs voor een Ter Braak - dat deze nu juist op
de hand van de droogstoppels moest blijken. Paradoxaal, maar vooral ook
onrechtvaardig. Het heeft er allen schijn van dat Ter Braak in deze zaak eerst
lichtvaardig heeft geoordeeld en vervolgens niet den moed heeft gevonden, zijn
voorstelling van zaken afdoende te herzien. Ik geloof dat het publiek er recht op
heeft, nauwkeurig te vernemen wat hiervan waar is. Ten eerste is een zuiverder
beoordeeling van Multatuli als mensch en daardoor toch ook eenigszins als kunstenaar,
ermee gemoeid. Verder heeft mevrouw Douwes Dekker Jr een onbetwistbaar recht
op een antwoord, men mag zeggen op een uitspraak in de zaak van haar man. En
tenslotte hebben wij er allen belang bij, te vernemen hoe het staat met den
rechtvaardigheidszin van den criticus Ter Braak.
*
Wij hebben er belang bij omdat Menno ter Braak voor ons land een figuur van groote
beteekenis is. Ik zou willen dat men zich, ondanks hetgeen ik tot nu toe gezegd heb,
aangaande mijn beoordeeling van Ter Braak niet vergiste. Ik heb indertijd zijn
Carnaval der burgers aanstonds met groote ingenomenheid begroet. Het was door
zijn vasthouden aan een christelijk spiritualisme nog eenigszins tweeslachtig; maar
later is Ter Braak,
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onder leiding van Nietzsche, ten opzichte van het christendom meer consequent
geworden. Zijn critiek op den godsdienst van het Westen lijkt mij wel niet geheel
nieuw, maar moeilijk weerlegbaar; in ieder geval kan niemand wien het geestelijk
leven in Nederland ernst is, eraan voorbij gaan. En thans is het bovendien mijn vaste
overtuiging dat Ter Braak een criticus van groot formaat verdient te heeten. Bijna
alle bezwaren die ik tegen hem inbracht, berusten op krantenartikelen waarvan hij
blijkbaar zelf weet dat ze ephemeer zijn en ephemeer behooren te blijven; want hij
bundelt ze niet. Wat hij wel bundelt, b.v. nu in dit laatste In gesprek met de vorigen2,
is van den eersten rang.
*
Van den eersten rang ook door de onderwerpen. Er is geen schrijver van belang, in
Nederland en in het buitenland, dien Ter Braak niet wenscht te kennen. Zeker schrijft
hij niet om wetenswaardigheden aan den man te brengen, maar niettemin kan ook
degene wien het allereerst om vermeerdering van kennis te doen is, bij hem terecht.
In gesprek met de vorigen handelt over zoo verscheiden figuren als Erasmus en
Machiavelli, als Huygens en Diderot, als Multatuli en Van Schendel. Gorter, Leopold,
Couperus, Romein zijn de overige Nederlandsche schrijvers die hij bespreekt en
onder de buitenlanders treft men eersterangsfiguren aan als Kafka, Gide, Benda,
Thomas Mann. Ook heeft hij het, op nuttige wijze, over... zichzelf. We hebben hier,
kortom, met een zeldzaam veelzijdig en belezen man te doen.
Men onderschat in Nederland misschien soms de vermogens die noodig zijn om
dergelijke figuren ‘aan te kunnen’. Ter Braak bezit ze. Zijn kennis is uitgebreid en
solide, zijn intuïtie en intelligentie zijn vlug en altijd vaardig, zijn bekwaamheid in
het componeeren en formuleeren is groot. Er mag wel eens de nadruk op worden
gelegd, dat wij weinig schrijvers bezitten, die zoo helder, zoo zuiver, zoo treffend
schrijven als Ter Braak. Of wat zegt men van dezen zin: ‘Ik zie bij deze karakteristiek
den kleinen, ietwat nerveuzen, witte-muisachtigen Benda weer voor mij, zooals hij
zich op een schrijverscongres te Parijs met scherpe, precieze, ironische argumenten
verdedigde tegen den als een wildeman krijschenden Guéhenno, die uit louter
geestdrift voor links het heele publiek scheen te willen omarmen; inderdaad, een
“bourgeois sans orgueil et sans honte” tegenover een wildgeworden
hoofdonderwijzer’? (Blz. 204). Of van deze formule: ‘.... het protestantisme, dat zijn
“protest” eindelijk verwezenlijkt in de aanvaarding van het geloof als een kleine,
toevallige variant van het meest volstrekte niet-weten’? (Blz. 147). Of van de
uitdrukking ‘vlokken poëzie’, toegepast op het werk
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van J.H. Leopold? Lees ook blz. 151 over het Joodsche probleem en een kenschetsing
van de huidige Duitschers op blz. 214. Ter Braak is een schrijver!
Bovendien, hij begrijpt de figuren die hij bespreekt. Of hij Leopold geheel begrepen
heeft, weet ik weliswaar niet zeker - ‘sierpoëzie’ lijkt mij toch niet de term voor wel
degelijk philosophisch-veelzeggend werk als Cheops en Oinou Hena Stalagmon maar over Van Schendel, over Couperus, over Benda, over Gide, over Kafka, ik
geloof ook over Gorter en Machiavelli, zegt hij precies wat erover te zeggen is, met
de juiste schakeeringen en doseering, op den juisten toon en met volledige aanduiding
van het essentieele. Men leze deze opstellen zelf om te zien tot welk een superieure
critiek Ter Braak in staat is, en om ervan te genieten.
*
Het is niet enkel critiek wat hij hier geeft. Hij verduidelijkt ook zijn eigen portret.
Bijna al zijn thema's treden weer op. Eenige malen verklaart hij daden en woorden
van anderen uit het fameuze ‘ressentiment’; dat kan bij Ter Braak nooit missen.
Amoreele politiek zal hij zeker niet aanbevelen, maar hij begrijpt ze, hij wil, terecht,
dat wij er rekening mee houden als met een feit. ‘Specialisme’ beziet hij opnieuw
met een bedenkelijken blik en ‘woorden’ zoekt hij te ‘demasqueeren’. Van
andersdenkenden, en met name van ‘halfzachte’ denkers, van onnoozele geloovers,
heeft hij een blijkbaar lichamelijken afkeer. De richting van het denken ziet hij telkens
weer door het ‘belang’ bepaald. Alle zelfbedwelming haat hij in eigen wezen en
signaleert hij bij anderen; hij is de persoonlijke vijand van pose en van zelfverheffing.
Er is in dit alles iets hartigs dat goed doet, en dat het Nederlandsche geestesleven
best kan gebruiken.
*
Maar het probleem der problemen voor Ter Braak lijkt thans, laat mij zeggen: hoe
hij aan het toeschouwerschap zal ontkomen. Het aantal geestelijke waarden dat hij
ontkent of betwijfelt, is groot. Hij weet, zoo goed als Benda en Nietzsche, dat het de
geestelijke, de moreele waarden niet zijn, waardoor in de eerste plaats het lot van de
wereld bepaald wordt. Hij ziet het betrekkelijk gelijk van de onverzoenlijkste
tegenstanders in. Hem is geen groep bekend, welker beginselen hij geheel zou kunnen
onderschrijven, doordat hij zelf tot verschillende groepen behoort en zich genoopt
voelt, aan elk dier groepen een of meer beginselen te ontleenen. Hij weet - en hij zet
dit uitnemend uiteen in De nieuwe elite3 - dat wij Europeanen, sedert het christendom
ons als gezaghebbend
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stelsel is komen te ontvallen, nog slechts de keus schijnen te hebben, hetzij als ‘bruten’
voor ons direct of indirect belang te vechten, hetzij als ‘schoolmeesters’ onwezenlijke
idealen na te jagen; m.a.w., vroeger, toen het christendom de Europeesche geesten
en gemoederen nog beheerschte, leefden en, als het moest, vochten de Europeanen
voor den triumf van God, terwijl hun thans als doel van hun streven niets anders lijkt
over te blijven, dan geld of betwijfelbare ideeën. Noch het een noch het ander wil
Ter Braak als principe van zijn handelen aanvaarden; een ‘bruut’ is hij nu eenmaal
niet, en de ‘schoolmeesters’ leeren hem te veel onzekers. Het zou bij gevolg niet
meer dan natuurlijk zijn, indien hij zich van handelen onthield en zonder meer bleef
toezien.
Maar er is iets in hem, dat hem toch ook weer van dit toeschouwerschap afhoudt.
Hij wordt er toe gedreven, af en toe op te treden. Evenmin als Benda kan hij zich
van inmenging in de wereldsche zaken geheel onthouden. Zoo goed als Benda uit
naam van waarheid en recht dreyfusist werd, zoo goed kiest Ter Braak in het huidige
conflict partij voor de democratie en spreekt op bijeenkomsten waar zij wordt
verdedigd. Dus hij handelt. En zoo moest hij zich wel afvragen of er niet toch nog
een beginsel zou zijn te vinden om dit handelen en de richting ervan te rechtvaardigen.
Hij heeft niet anders dan ‘zindelijkheid’ gevonden, dan de beginselen van den ‘honnête
homme’ (dit woord genomen in den zin dien de Franschen van de 17e eeuw eraan
hechtten), dan ‘opportunisme’. Kortom, in ieder concreet geval handelt Ter Braak
naar bevind van zaken en volgens de gevoelens van een ‘fatsoenlijk man’.
Verder schijnt hij niet te zijn gekomen; maar het zou kunnen zijn dat het ook reeds
volstond. Als zijn keuze in het praktische in hoofdzaak ‘goed’ blijft, zooals ze het
tot nu toe geweest is, zal metterdaad in dezen enkeling het bestaan zijn bewezen van
wat ik zou willen noemen ‘een moreel orgaan’. Mijns inziens is dit orgaan in den
mensch aanwezig, d.w.z. hij bezit in normale gevallen een psychisch ‘orgaan’ dat
ten ‘doel’ heeft, de enkelingen in staat te stellen in een collectiviteit te leven, zooals
hun lichamen organen bezitten die hun physieke voortbestaan moeten mogelijk
maken. Dit is voldoende. Men behoeft niet met Van Eckeren4 een beroep op het
Godsbegrip te doen, noch de ‘gerechtigheid’ in te roepen. Van Eckeren's begrip
‘belangeloosheid’ is dan nog beter te aanvaarden, wanneer men, zooals ik hier doe,
naar een principe zoekt, dat alle moreel ‘goede’ daden tot grondslag kan dienen;
maar toch heeft het een groot bezwaar. Het miskent het belang van den enkeling, dat
zeer werkelijk is en ook in het belang van de collectiviteit behartiging eischt. Liever
keer ik terug tot mijn eigen begrip: een psychisch orgaan. Naar mijn meening is dit
‘orgaan’ bij den West-Europeeschen mensch reeds in
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zulk een mate ontwikkeld, dat het hem in staat stelt, telkens mede door aanwending
van zijn intellect te bepalen, wat hem op den duur als ‘goed’ bevredigen zal, dan wel
als ‘niet goed’ hem zal berouwen, en zulks met een zekerheid die niet zóó gering is,
als men soms geneigd zou zijn te gelooven. Of nu zulk een ‘orgaan’ van den oorsprong
af metaphysisch is gegeven, dan wel historisch gegroeid is, kunnen wij op dit
oogenblik in het midden laten. Het is er. En het komt mij voor dat Ter Braak gelijk
heeft, erop te vertrouwen.
*
Zooals Ter Braak zich tot nu toe heeft voorgedaan, hinderde hij velen, en ook mij.
Hij is hatelijk, vermoeiend, onrechtvaardig geweest en een aantal malen is hij
aangekomen met oud nieuws. Ik heb dit niet kunnen en niet willen verzwijgen. Maar
ik heb er tevens het mijne toe willen bijdragen dat men dezen schrijver en spreker,
nog meer algemeen dan reeds het geval is, zal erkennen als een belangrijke figuur.
Een criticus van groot formaat, een oorspronkelijke persoonlijkheid, een man die de
belangrijkste levensvragen in zichzelf actief beleeft - zulk een verschijning mag er
wezen in een land, een literatuur, een cultuur. Ben ik met mijzelf in tegenspraak
gekomen? Neen. Het is Ter Braak die soms met zichzelf in tegenspraak was. Zooals
hij zeer terecht opmerkt, was hij, en is hij, in wording. Men is altijd in wording, zoo
lang men niet verstard, d.w.z. waardeloos is. Maar deze persoonlijkheid ‘wordt’ in
de goede richting.

Eindnoten:
1 Zie De waarheid over Multatuli en zijn gezin, een antwoord aan Julius Pée, Menno ter Braak
e.a., van de Schoondochter, Den Haag, Van Stockum, 1939.
2 Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938.
3 Den Haag, H.P. Leopold, 1939.
4 Overwegingen rondom de nieuwe elite, in Groot Nederland, October 1939.
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De schilders van de realiteit
door Vitale Bloch
I
ALS men met een enkel woord de 17de-eeuwsche schilders, aan wie wij deze
beschouwing1 wijden, zou willen karakteriseeren, dan kan men niet beter doen dan
de woorden aan te halen, door Champfleury gebezigd, toen hij de gebroeders Le
Nain typeerde: les peintres de la réalité. Een betiteling, die in velerlei opzicht gelukkig
mag heeten; in de eerste plaats omdat ze ons bevrijdt van het etiquet ‘genreschilders’,
dat in wezen wel steeds als kleineerend bedoeld is geweest, maar ook omdat zij geen
vooroordeel wekt tegen den inhoud van het werk. Wat ons interesseert is niet zoozeer
de keuze van een gegeven onderwerp als wel de manier, waarop het wordt
voorgedragen, de forma mentis pictoriae. Al moet men toegeven dat het Caravaggio
was, die de naturalistische schilderkunst schiep, dan wil dat nog niet zeggen dat vóór
zijn komst in Rome (omstreeks 1590) geen kunstenaars werden aangetroffen, die
zich bezig hielden met het weergeven van de werkelijkheid. Het is voldoende te
wijzen op de homerische kunst van den ouden Brueghel of in Italië het werk van de
Bassano's, onvermoeide eerlijke vertellers van het landelijke leven, in 't geheugen
te roepen. Om maar te zwijgen van de landschappen en stillevens, die, zoowel aan
deze als aan gene zijde van de Alpen, maar vooral in Noord-Italië de religieuze
voorstellingen verlevendigen, details, die ons door de rake weergave van de natuur
verbazen en omtrent het tijdperk van hun ontstaan in verwarring kunnen brengen.
Het blijkt overigens geen gemakkelijke taak om de nieuwe visie, die Caravaggio
brengt, duidelijk te maken. Een bezoek aan de Contarelli-kapel te S. Luigi dei Francesi
kan ieder ervan overtuigen, dat de wereld van het cin qwecento - de wereld van
Giuseppe d'Arpino - is afgesloten en dat met Caravaggio een nieuwe periode een
aanvang neemt. De oude biografen - Italianen, Franschen, Hollanders - waren te zeer
gebonden aan een classieke, academische en dogmatische cultuur, dan dat zij zich
rekenschap konden geven van den dieperen zin van dezen overgang; zij ondergingen
een gevoel van afschuw voor de weinig verheven onderwerpen, de modellen uit het
volk, voor heel dit eerlijke, directe, pakkende realisme. En om de woede van deze
paladijnen van la bella e nobil Dama la Pittura nog grooter te maken, gaf Caravaggio,
naar markies Giustiniani ons meedeelt,
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zelve in zijn brieven toe ‘dat het hem evenveel werk kostte of hij een bloemstuk of
een figuurstuk schilderde,’ - tanta manifattura gli era fare un quadro buono di fiori
come di figura.

Caravaggio, Stilleven Particulier bezit, New York

Félibien bijvoorbeeld verwijt den kunstenaar ‘dat hij noch het schoone heeft
verkozen, noch het leelijke is ontvlucht....’ en elders: ‘hij gebruikte voor het uitbeelden
van helden en groote persoonlijkheden niets dan schelmen en misvormde
deugnieten...’; smaadredenen, die hij baseerde op de meening van Poussin, die ‘van
Caravaggio niets wilde weten en overtuigd was dat hij ter wereld was gekomen om
de schilderkunst te vernietigen.’
Verschillende generaties bleven Caravaggio min of meer door de bril van Bellori
en Félibien bekijken, zij kwamen niet verder dan hun afkeer van het ontwijden der
zoo waardige en idealistische Italiaansche kunst met ‘schelmen en deugnieten’, totdat
men eenige tientallen jaren geleden een begin maakte met een klaarder en zelfstandiger
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waardeering van de door Caravaggio ingeleide vernieuwingen. De grootsche bloei
van de Fransche naturalistische schilderkunst in de 19de eeuw liet niet na den smaak
te beïnvloeden en een sfeer te scheppen, die een beter begrip van deze kunst mogelijk
maakte.

Gerard Honthorst, De aanbidding van het kind - Uffizi

Caravaggio werd in 1573 geboren. Nooit heeft hij zijn artistieke afkomst van
Lombardije en meer in het bijzonder van Brescia verloochend. Nooit heeft hij zich
toegelegd op een klakkeloos navertellen van de reëele feiten, ‘zooals hij ze op de
straten verraste’ - naar ons een modern schrijver verzekert - maar hij heeft getracht
een andere wereld te scheppen, waarheidsgetrouw en toch nieuw gevormd en in
hooge mate dichterlijk. Hij laat de gewoonte varen eerst te teekenen om vervolgens
de kleur in te vullen, maar geeft, gebruik makende van dat hoogste hulpmiddel dat
het licht is, de menschelijke vormen weer met een onfeilbaar gevoel voor volume.
Tegenover de abstracte teekening, de onwerkelijke kleuren, de leege vormen en de
duivelsche gekunsteldheid van het manierisme stelt Caravaggio een diep menschelijke
kunst zonder eenigen opsmuk; hij schenkt aan het licht, aan de kleur en de
kleurwaarden een nieuwe beteekenis, die weldra typeerend zal zijn voor het
Europeesche naturalisme. Het is inderdaad het licht dat het schilderij beheerscht, de
verschillende plans scheidt, de kleurverhoudingen regelt.
Caravaggio moest in de maand Mei van het jaar 1606 uit Rome vluchten, en hoewel
hij geen leerlingen had, bleven zijn werken en deze maakten school. In den aanvang
der 17de eeuw wordt Rome weer het Mekka van de kunst: daar verzamelden zich
de kunstenaars, niet alleen uit de verschillende Italiaansche landstreken maar ook
uit Holland, Frankrijk en Duitschland. Deze Noorderlingen verstonden de kunst van
hun grooten Lombardijschen vakgenoot op hun manier; zij werden bekoord door
zijn lichteffecten, door de ongewone modellen, meegesleept door Carravaggio's
kunstopvattingen. Zoo werd hier in den loop van 20 jaar
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tijds - tusschen 1600 en 1620 - de schildersmentaliteit gekweekt, waaruit later de
hoogste uitingen van het Europeesche genie zouden voort komen: Rembrandt,
Vermeer, Velasquez. Enkele jaartallen van die eerste generatie van
Caravaggio-volgelingen: Elsheimer stierf te Rome in 1610. Lastman woonde er van
1604-1607. Honthorst verliet de Heilige Stad in 1619 of '20. Terbrugghen was er,
evenals Honthorst, bijna 10 jaren gevestigd (1604-1614) en Baburen schiep in 1617
de schilderingen van S. Pietro al Montorio. Rubens, Gherard Seghers, Finsonius en
Th. Rombouts werkten in Italië alle ongeveer in dezelfde jaren.

Hendrik Terbrugghen, De fluitspeler. Museum, Kassel

Slechts Adam Elsheimer, de schepper van nachtelijke elegieën bij maanlicht, was,
dunkt mij, voor hij in Rome kwam, reeds begaafd met een eigen artistiek inzicht en
een eigen visie op het landschap. Al de andere schilders ondernamen hun reis naar
Italië terstond na hun academischen studietijd. Wij behoeven ons dus niet te
verwonderen dat ze zeer geïmponeerd waren door de kunst van Caravaggio. Overigens
hielden ze zich weinig bezig met de diepere waarde van deze schilderkunst: het licht
als vormscheppend element van de plastische massa, verdiept als zij waren in de
studie van kunstmatige lichteffecten in nacht- en kaarslichtscènes, het afbeelden van
losse, vroolijke gebeurtenissen, en de schilderachtigheid van kleeren, linten, baretten
en pluimen....
Pieter Lastman, die zich in Amsterdam op zijn kennis van Caravaggio liet
voorstaan, bracht naar zijn vaderland een teekenstijl en een koude metaalachtige
kleurenkeuze mede, die aan zekere Toscaners doen denken, bijvoorbeeld aan
Alessandro Allori. Gherardo delle Notte, die de zeldzame eer geniet onder de
Italiaansche bronnen genoemd te worden, was zonder twijfel - enkele kalme stralende
jeugdwerken uitgezonderd - de meest gekunstelde vulgarisator van Caravaggio's
kunst.
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Het was Van Baburen, die, beter dan de anderen, de taal van Caravaggio heeft
weten te vertalen in het ruwere noordelijke dialect door de kracht van zijn schaduwen
en door de onaantastbare natuurlijkheid van zijn modellen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

95
Wat den melancholieken Terbrugghen betreft, den meest verrassenden schilder van
deze generatie, sluiten wij ons gaarne aan bij de meening, die Rubens bij gelegenheid
van zijn bezoek aan Utrecht in 1627 zou hebben geuit, dat Terbrugghen de eenige
schilder was, dien hij in Holland had ontmoet...
Het is van weinig belang dat Terbrugghen enkele houdingen van zijn figuren aan
Caravaggio heeft ontleend, hij is daarom nog geen plagiator. Zijn teekening is
langzaam en weinig bewegelijk, zijn tonaliteit helder en licht, terwijl zijn
onwaarschijnlijke kleurverhoudingen van zeegroen en teere violetten doen denken
aan de paradoxale kleurgamma's van de 16de-eeuwsche maniëristen.
In de Utrechtsche doeken vinden wij dus ontleeningen in de kleedij, in de wonderen
van het clair-obscur, maar tevergeefs zoeken wij er het begrip van het volume, den
degelijken schilderkunstigen grondslag. De sympathie ging er eerder uit naar de
kunst van Manfredi; zijn gemakkelijke en zorgelooze interpretatie van Caravaggio's
kunst was juist op het niveau van de schilders benoorden de Alpen, zoo zelfs dat
men bij deze meesters van een Manfredi-stijl zou kunnen spreken.
Ook kan men met eenig recht veronderstellen dat een andere navolger van
Caravaggio, de plompe Caroselli bijvoorbeeld, de Hollanders heeft behaagd en hen
op den gevaarlijken weg heeft gebracht van al te bedriegelijke ‘echte’ effecten, op
de grens van het ‘trompe-l'oeil’. Orazio Gentileschi daarentegen werd, naar ik meen,
door deze generatie van Hollanders, met uitzondering van Terbrugghen, niet
voldoende begrepen, in zijn fijne, terughoudende kunst van tailleur de luxe, zooals
zijn laatste, geniale biograaf hem noemt - evenmin als zij reageerden op de kostelijke
jeugdwerken van Merisi zelve. Van de Utrechtsche school blijven ons dus een paar
mooie koppen, enkele blauwe mouwen van Gherardo, eenige aangrijpende schaduwen
van Teodoro (Dirk van Baburen) en enkele op Vermeer vooruitloopende details bij
Enrico (Hendrik Terbrugghen). Deze kunstenaars, zooals een brief van Vincenzo
Giustiniani van hen getuigt, hanno saputo ben colorire (hebben goed hun kleuren
weten te gebruiken). Toch moet men den invloed niet overdrijven, dien deze
Caravaggio-volgelingen bij den terugkeer in hun vaderland op hun nationale kunst,
op Frans Hals en op Rembrandt, gehad hebben. In de jeugdwerken van Rembrandt
weerklinkt wel een echo van enkele van Elsheimer en Saraceni afkomstige klanken:
de kronkelige teekening, de ineengedraaide draperieën, de uitdrukking der gezichten,
alles details, die hij ontving door tusschenkomst van Pieter Lastman en Pynas. Zoo
nu en dan zal hij zich bedienen van een repoussoir dat aan Honthorst is ontleend;
zeker blijft het in ieder geval dat Rembrandt weigerde naar Italië
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te gaan, ondanks de raadgevingen en het aandringen van Constantijn Huygens...
De ontwikkeling van Frans Hals is daarentegen zoo organisch en zijn stijl is zoo
logisch gegroeid dat er geen plaats blijft voor eenige hypothese over invloeden van
buitenaf. Het is van bijzonder weinig belang te weten of een bepaald gebaar van een
fluitspeler bij Frans Hals al bij Honthorst voorkwam; over het algemeen hechten wij
zeer weinig waarde aan dergelijke vormovereenkomsten, die anderen vaak zoo
gewichtig voorkomen. In zulke punten van aanraking, die sommige critici bij het
ontdekken ervan in extase brengen, toont zich een hoogst materialistische geest, die
van weinig hulp kan zijn bij het critische onderzoek.
Wat betreft de verleidelijke theorie van den Vermeer avant la lettre, die zich zou
manifesteeren in het werk van Terbrugghen, laten wij oppassen ook daar geen
overhaaste gevolgtrekkingen te maken.
Laten wij eerst met eenige data rekening houden: Terbrugghen stierf in 1629,
d.w.z. nog voor de geboorte van Vermeer (1632). De jeugdwerken van dezen laatste
(Den Haag en Edinburg) hebben, ondanks eenige verwantschap met Terbrugghen
toch een eigen rhythme. Omstreeks 1650 ontvluchten alle Hollandsche schilders de
donkerder toonwaarden en gaan een lichter palet gebruiken, want de wind van het
classicisme blaast fel en de realistische woelingen van het begin van de eeuw worden
vergeten. In het jaar van zijn gewelddadigen dood als slachtoffer van de
kruitontploffing schilderde Carel Fabritius, die in zekeren zin aan Vermeer verwant
is, het roerende kleine vogeltje tegen een helder blanken muur, als het ware een
symbool.
Hoe gaarne zouden wij nog langer stil staan bij het werk van Vermeer, dien wij,
ondanks zijn aanvankelijk Italianiseerende doeken, beschouwen als een
oer-Hollandschen schilder, in wiens kunst de hoogste eigenschappen van de
schilderkunstige traditie van zijn land zijn vertegenwoordigd, maar wonderbaarlijk
gezuiverd. In hem bewonderen wij een gevoel voor kleurwaarden, een uiterste
gevoeligheid voor het oppervlak der dingen, en een argeloosheid van visie, die
Geertgen en Mostaert weer bij ons oproept.

II
Wenden wij ons nu tot de Fransche kunstenaars, die terzelfdertijd in Rome werkten.
Simon Vouet kwam in 1614 in Italië en werkte er in verschillende steden; in 1624
verkreeg hij den titel ‘Prince de l'Académie de saint Luc’. Valentin, ‘l'innamorato’,
bijna een tijdgenoot van Vouet, is ongeveer gelijktijdig met hem te Rome, Cláude
Vignon
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daalt naar Italië af na 1616. Guy François keerde van zijn reis naar Italië in 1613
terug. Tournier was volgens de traditie een leerling van Valentin. Tassel ging reeds
naar Rome dadelijk na 1600. Van La Tour en Quantin is het twijfelachig of ze in
Italië zijn geweest.
In de veelzijdige kunst van Simon Vouet is de van Caravaggio afhankelijke periode
slechts een voorbijgaande. Het is duidelijk dat Vouet's smaak en voorkeur anders
gericht waren, want hij voelde zich aangetrokken tot een uiterlijke, zinnelijke, niet
weinig melodramatische schoonheid. De schilderingen in de kerken van Rome (San
Francesco a Ripa en San Lorenzo in Lucina) openbaren, hoewel klaarblijkelijk op
Caravaggio geïnspireerd, in hun wezen toch classicistische tendensen: de
belangstelling voor gebaar en houding, de voorkeur voor het theatrale; alleen de rol,
die het licht te vervullen kreeg bij het versterken van de dramatische werking, doet
tot op zekere hoogte aan het Napolitaansche Caravaggisme denken.
Valentin, een der ernstigste schilders in de generatie, die direct door Caravaggio
zelf beïnvloed werd, is daarentegen volkomen ‘Romeinsch’. In zijn vroegste werken
zooals in zijn beroemde schilderij in Dresden volgt hij Caravaggio op den voet, in
de gedrongen compositie zoowel als in de concentratie op slechts weinig figuren.
Wel is zijn toets vrijer, zijn zijn plans minder gebonden en accentueert het licht de
massa's meer dan het ze vorm geeft, maar de psychologische inhoud is zoo fijn
afgewogen en er is slechts zoo spaarzaam gebruik gemaakt van gebaren, dat het
schilderij er een waar meesterwerk door is geworden. Het ‘Concert’ in het Louvre,
een werk uit een latere periode, dat we hier als voorbeeld citeeren, verraadt nog een
naturalisme, dat cliché dreigt te worden en ons verder koud laat. In de ‘Heilige
Familie’ te Rome in de Galleria Spada vindt men echter alle kenmerken van Valentin's
picturaal vermogen vereenigd, het vriendelijke, wat ronde hoofd van de madonna,
het Caravaggio-achtige Christuskind en het opmerkelijke mandje met vruchten,
waarover men zou kunnen uitroepen: ‘Voilà Courbet bien attrappé!’
Claude Vignon is steeds een imiteerende kunstenaar geweest. Zijn Caravaggisme
verliest zich in een zeker picturaal brio, dat geen enkelen achtergrond heeft. Hij
schilderde op tal van manieren zonder erin te slagen een eenheid te scheppen uit de
verschillende elementen van Hollandschen, Vlaamschen en Venetiaanschen oorsprong,
die elkander hinderlijk in zijn werken storen. Daarom juist verrassen ons sommige
details bij Vignon, zooals bijvoorbeeld het ‘boekenstilleven’ in prae-Rembrandtieken
stijl in het merkwaardige schilderij in het Louvre. Gedurende zijn lange loopbaan
kwam hij niet alleen als artist maar ook in zijn kwaliteit van antiquair met vele
schilders in aanraking, waar-
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door hij een zekere nerveuse toets en een geraffineerd kleurengamma verwierf, dat
Bramer, Feti, Mazzoni, Scheits en wie al niet in de herinnering roept.

Claude Vignon, De dood van den H. Antonius. Louvre, Parijs

Het is uitermate moeilijk ons een idee te vormen van Tournier's kunst, daar wij
van hem haast niets anders kennen dan de ‘Kruisafname’ in Toulouse, een werk, dat,
daar er nergens Valentin's invloed in bespeurbaar is, kennelijk in een rijpere periode
is geschilderd. Een zeer evenwichtige compositie, waarin men, naast enkele verfijnd
realistische figuren, een geidealiseerde Vlaamsche Christusgestalte kan opmerken;een
gecompliceerde stijl dus, die ons duister zal blijven, totdat zijn jeugdwerk zal zijn te
voorschijn gekomen.
Bij Philippe Quantin (± 1600-1636), hoofdzakelijk in zijn werken in Dijon, komen
telkens weer classicistische motieven terug, herinneringen aan het cin quecento,
hoewel hij er zich op toelegt ze onder een handige toepassing van clair-obscur te
verbergen. Men bespeurt bij hem een wankelen, een aarzelen tusschen het ‘schoone’
en het ‘ware’, tusschen het ‘schilderen’ en het ‘teekenen’, dat in laatste instantie
noodlottig is geworden voor alle Fransche navolgers van Caravaggio.
Slechts één maal werd misschien de synthese gevonden: door den zeer origineelen
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Georges de La Tour (voor 1600-1652), tenminste in enkele zijner werken. Tot voor
tien jaren was onze kennis van zijn kunst beperkt tot de nachttafereelen, die in
Fransche provinciale musea bewaard worden: ‘De Verloochening van Petrus’ en ‘De
Verschijning van den Engel aan den H. Jozef’ te Nantes, het schilderij te Epinal,
waarvan het onderwerp niet vaststaat, ‘De Geboorte’ te Rennes. Later werden hieraan
‘De Aanbidding van de Herders’ in het Louvre en ‘De Beweening van den H.
Sebastiaan’ te Berlijn toegevoegd. Een langzaam rythme, ernstig en plechtig; geen
blik buiten het beeldvlak gericht, een ongewone concentratie. Weinige, goed
geteekende, zuiver naast elkaar afgewogen figuren onbewegelijk op den voorgrond.
De kaars, door een hand beschermd, verlicht de massa's, maar eerbiedigt angstvallig
de omtrekken. De volumina blijven abstract, zonder lichamelijkheid, niet doorvoeld.

De La Tour, De Geboorte.
Museum, Rennes

De Madonna in het Louvre, die, in de houding van een Chineeschen Boeddha,
volkomen verzonken is in de aanbidding van het zeer teere kind, is een ware vondst
van den kunstenaar. Ik spreek van ‘vondst’ omdat we in zijn geheele oeuvre onder
de fijn gestyleerde, bijna quattrocenteske vormen, een waarlijk naturalistischen zin
verscholen vinden. La Tour heeft op deze wijze een stijl uitgevonden, die hem en
niemand anders eigen is en dien men volkomen ten onrechte heeft willen vergelijken
met den heterogenen stijl van den Siennees Manetti. Sinds eenigen tijd weten wij
dat de La Tour van het nachtstuk, de rustige met de gekristalliseerde breekbare
vormen en met de mongoolachtige Madonna's, werd voorafgegaan - maar dat zeg ik
met een zeker voorbehoud - door een ‘dag’-La Tour, die zeer kleurrijk, origineel en
levendig is. Hij is de schilder van ‘De valsche spelers’ (Collectie Landry), van den
‘Liereman’ te Nantes en van den ‘H. Hieronymus’ te Stockholm. Landry's
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‘Valsche spelers’ is op Italiaansche wijze gesigneerd: Georgius de la tour fecit; het
doet ons een groep merkwaardig gecostumeerde menschen zien met een overvloed
van linten, tulbanden en pluimen.
De ‘Liereman’ te Nantes is een veel ernstiger doek en werd daarom door enkele
kenners langen tijd toegeschreven aan Zurbaran en Herrera den Oude. Het was
Landry, de gelukkige eigenaar van ‘De valsche spelers’, die de overeenkomst in stijl,
in schrijfwijze zou ik willen zeggen, van de beide werken herkende, een waarlijk
volmaakte gelijkenis. Dezelfde manier van teekenen, van het schilderen der
gelaatskleur, van het beeldhouwen der plooien en neerzetten der schaduwen. Voorts
worden zij gekarakteriseerd door iets grotesks, een tikje spot, iets dat, als men wil,
aan Callot verwant is. Wij zijn hier wel zeer ver verwijderd van het fanatieke realisme
van een Zurbaran!
Bij deze schilderijen sluit dan aan een ‘H. Hieronymus’ uit Stockholm, die eerst
aan Maino werd toegeschreven en waarvan een herhaling in het Museum te Grenoble
wordt bewaard.
Een andere H. Hieronymus (Louvre), dit keer in het kardinaalsrood gehuld, vertoont
een zoo analoog handschrift dat wij het werk aan denzelfden meester toeschrijven.
Een primitieve La Tour. Men zou bijna zeggen het werk van een graveur, zoo scherp
zijn de plooien en hard is de teekening. Het geeft ons aanleiding te vermoeden dat
we hier bij La Tour's aanvangsstadium zijn aangeland. Zijn kunst zou dan te verklaren
zijn als een product van de locale traditie. In Nancy werkte, naast Jacques Callot,
Jean le Clerc (1587/'88-1633), de medewerker of zooals sommigen zeggen, het alter
ego van Saraceni. En deze ‘H. Hieronymus’ vertoont juist sterke verwantschap aan
Saraceni. Kan men nu nog van een La Tour-mysterie spreken?
In weerwil van enkele gelukkige ingevingen van La Tour en Valentin, blijft toch
Louis Le Nain de meest geniale onder de ‘schilders van de werkelijkheid’ in de 17de
eeuw. Er bestaan den laatsten tijd zeer veel verschillende meeningen omtrent de
gebroeders Le Nain. Ik moet bekennen dat ik geen voorstander ben van het toepassen
van al te wetenschappelijke methoden op een zoo teere kunst als die van Louis, een
kunst die vrij is van ieder technisch effectbejag, van iedere lyrische overdrijving. Ik
weet ook dat het op een ander, minder wetenschappelijk plan, niet gemakkelijk zal
zijn nieuwe woorden te vinden, beelden, die nog niet geheel versleten zijn. Gaan wij
het oordeel na van verschillende kunstkenners, dan was het, naast Félibien, die scherp
vaststelt: ‘....weinig edele schilderwijze, dikwijls eenvoudige voorstellingen,
afbeeldingen die niet schoon zijn’; naast Mariette: ‘wanstaltigheden in den Franschen
stijl’; Champfleury: ‘het
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Georges de La Tour, De H. Hieronymus - Louvre, Parijs
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zijn de schilders der arme menschen’; naast Valabrègue: ‘De Le Nains zijn onze
Vlamingen’, Paul Jamot, die de eerste zuivere, aesthetische waardeering van het
werk der Le Nains gaf.

Louis Le Nain (of atelier), De aanbidding der herders - Part. bezit, Den Haag

In 1629 werd Antoine als meester toegelaten in het gilde van Saint Germain des
Prés, waar hij tegelijk met zijn broeders een atelier had. In de omgeving werkte een
kolonie Vlaamsche schilders. De gebroeders leefden dus omringd door
‘genre’-schilders, die rustig voortgingen hun eigen lijn te volgen in een tijd, die de
groote gebaren van een Vouet, de overdadigheid van een Rubens of de religieuse
sentimentaliteit van Philippe de Champaigne bewonderde.
En toch vinden wij in de kleine stukjes, die Antoine bij voorkeur op koper
schilderde, geen duidelijke symptomen van Vlaamschen invloed....
Van het kleine kinderlijke wereldje van Antoine, waarin in zuivere kleuren
geschilderde boerenjongens en meisjes met verwarde haren staan opgesteld als
poppen, naar de werken van Louis is een overgang naar een heel ander formaat, een
heel andere sfeer. Deze afstand tusschen de kleine stukjes van Antoine en composities
als ‘De maaltijd der boeren’ of ‘De boerenfamilie’ is zoo groots dat de samenwerking
waarvan de traditie zoowel als Mariette gewagen, begrepen moet worden in zeer
beperkten zin. Het is mogelijk, dat in een door Louis ontworpen en geschilderd werk
Antoine een kopje of een figuurtje gezet heeft - en ook het omgekeerde kan het geval
zijn geweest - maar dat er ooit tusschen hen van een geestelijke samenwerking, van
een artistiek begrijpen sprake is geweest, kan men haast niet aannemen.
De ‘wanstaltigheden’ waarover Mariette spreekt roepen in onzen geest het
tragicomische gezicht op van den goedigen drommel Pieter van Laer, die in de jaren
1626 tot 1638 te Rome werkte. Het is te betreuren dat we eigenlijk, buiten enkele
min of meer willekeurige toeschrijvingen, geen authentiek werk kennen van
‘Bamboccio’, die,
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als wij zijn biograaf Passeri gelooven willen, ‘smoorlijk verliefd was op den
natuurlijken eenvoud’ (invaghito della semplicità naturale) en die ‘alles zoo natuurlijk
mogelijk schilderde, zelfs als het laag en alledaagsch was.’ Het nieuwe dat
‘Bamboccio’ bracht bestond daarin, dat hij den picturalen indruk onmiddellijk
vastlegde, la tranche de vie weergaf, zonder zich ook maar eenigszins om het
‘schoone’ of het ‘nobele’ te bekommeren. Cerquozzi en Jean Miel volgden met de
geheele generatie van Hollanders die in de jaren 1640-1650 in Rome werkten Sweerts, Both, Berchem, Weenix, Du Jardin, Asselijn en Pijnacker - de voetsporen
van den ongelukkigen Pieter van Laer.

Georges de La Tour, De lierdraaier - Museum, Nantes

De werken van Louis Le Nain brengen ons echter in een geheel andere sfeer. Als
echte Fransche kunstenaar kiest hij zijn modellen met zorg, denkt hij na alvorens hij
begint. Hierin staat hij dichter bij Poussin, dan bij ‘Bamboccio’, maar zonder
vooropgezette meening over de Schoonheid. Wat ons in zijn werken treft is, kat ons
het erkennen, de menschelijkheid van zijn typen. Ze ontroeren omdat ze het leven
zelf, het vredige dagelijksche leven weergeven. Dikwijls is er de nadruk op gelegd
dat er niets gebeurt op de schilderijen van Louis, wat het zoo moeilijk maakt het
onderwerp nader te preciseeren. ‘Alles in het leven is vermengd met bitterheid en
vreugde’, Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme (Lafontaine), dat is
eigenlijk de eenige inhoud van Louis' kunst. Het grijzige licht, het slechts even
aangeduide clair-obscur, de matte tinten, de soms dikke, soms dun opgedragen
verflaag en de krijtachtige bleekheid waar men altijd over spreekt, passen wonderwel
bij de dichterlijke en ietwat melancholieke stemming van zijn werken. Ook de slechts
vage teekenwijze en de hier en daar foutieve perspectief versterken dezen indruk.
Om zich dezen stijl eigen te maken behoefde men niet naar Italië te reizen. Ik zou
zelfs niet weten waar ik voorloopers van dezen stijl zou moeten vinden. De
schilderwijze van Louis is ook eigenlijk meer een persoonlijke opvatting, een eigen
geestesgesteldheid, dan een stijl. Daarom komt het ons onwaarschijnlijk voor dat de
schepper van een dergelijke kunst in de aanteekeningen van de Académie vermeld
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wordt met denzelfden bijnaam als Mignard, nl. ‘Romain’, zelfs als hij werkelijk in
Rome vertoefd had en er een schilderij in Caravaggesken stijl zou hebben geschilderd.
Neemt men in aanmerking dat Louis in 1648 stierf, in het jaar dus dat de Académie
werd opgericht en dat Mathieu hem eerst in 1677 volgde, dan lijkt het veel logischer
en meer in overeenstemming met den tijdgeest, dat men dezen, den edelman, den
hofportrettist met zijn martialen geest als ‘Romain’ beschouwde. Daarbij komt nog
dat wij aan Mathieu de schilderijen toeschrijven die minder boersch zijn, meer
Italiaansch van opzet, zooals de mythologische compositie te Reims, met haar Venus,
die aan Vouet doet denken, en zijn ‘Wachtcorps’ (Part. verz., Parijs).

Georges de La Tour, De valsche spelers - Collectie Landry, Parijs

Onder de directe navolgers van de gebroeders Le Nain zouden wij Michelin kunnen
noemen, wien het niet aan karakter ontbreekt. Hij schijnt geheel op te gaan in een
nauwkeurige beschrijving van details en in de preciese weergave van gescheurde
kleeren. Zijn
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naïef, bijna fotografisch juist naturalisme staat den geest van Louis toch nader dan
de schilderachtige en ongedwongen stijl van den Proteus-achtigen Sébastien Bourdon.
De familie Le Nain heeft geen school gemaakt. Trouwens het geheele Fransche
realisme van de 17de eeuw bestaat slechts uit een aantal episoden te Rome, Toulouse,
Lunéville, Nancy en Parijs, - wat zeg ik, Parijs, neen, Saint Germain des Prés.
Valentin is niet in zijn vaderland teruggekeerd. Vouet slaat totaal om. Bij La Tour
wordt het naturalisme verzacht door het zoeken naar schoonheid en gratie. Een
beschrijvend naturalisme, zooals de Hollanders dat te zien geven, is ten eenenmale
vreemd aan het Fransche genie. Wij zien Baugin zijn boeken, zijn spiegel en zijn
schaakbord zoodanig stileeren dat die eenvoudige voorwerpen bijna metaphysische
symbolen worden. Poussin doet met zijn kunst een grootsche poging om de natuur
te overtreffen en een abstracten, intellectueelen stijl te scheppen. ‘Poussin is een
schilder, die hiermee werkt’, bromde Bernini, zijn wijsvinger tegen het voorhoofd
leggend. Slechts enkele kunstenaars hebben nu en dan de synthese gevonden waarin
de werkelijkheid en de schoonheid ondeelbaar verbonden zijn: Claude Lorrain en
Louis Le Nain, de meest geliefde en nederigste schilders der 17de eeuw.

III

Georges de La Tour, De aanbidding van het kind.
Louvre, Parijs

Caravaggio is in 1610 gestorven. Saraceni keerde terug naar Venetië. Gentileschi
ging naar Parijs, waar wij hem in 1625 terug vinden in dienst van Maria dei Medici,
waarna hij aan het hof van Karel I kwam. Uit deze Londensche periode zijn niet veel
doeken tot ons gekomen, maar in de ons overgebleven werken vertoont Orazio trots
zijn Toscaanschen aanleg een buitengewoon gevoel voor licht en kleurverhoudingen.
In theorie zouden de werken
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van Orazio Gentileschi Louis Le Nain hebben kunnen beïnvloeden, maar in
werkelijkheid kan ik mij niet voorstellen welke aantrekkingskracht hij zou kunnen
hebben gehad voor een man als Louis Le Nain, die zich zoo op den tast ontwikkelde
en wiens kunst zich handhaaft bij de gratie van een quid divinum.2

Michelin, De bakkerskar.
Metropolitan Museum, New York

Poussin kwam in 1624 in Rome. Het meerendeel van Caravaggio's navolgers was
toen reeds naar hun vaderland teruggekeerd. De Bolognezen decoreerden de
Romeinsche kerken. De groote Lombardische schilder scheen vergeten te zijn. Slechts
in Napels, waar werken van hem bewaard werden, en waar Ribera werkte, vond de
naturalistische schilderkunst een tweeden bloei, door meesters als Caracciolo,
Cavallino, Stanzione, en Preti uit Calabrië. In het werk van deze zuiderlingen wordt
de gesloten vorm van Merisi losser, zijn licht wordt dramatischer, en lyrischer; de
picturale materie zelf schept wonderen. Deze kunst met al zijn overdrijving en zijn
wonderlijk coloriet trekt ons noorderlingen zeer aan; begrijpelijk, als wij ons
herinneren welk een belangstelling Rembrandt toen in het Zuiden genoot.

Louis Le Nain, Kinderen bij een kar (‘La charette’), detail - Louvre, Parijs

Zoowel in Venetië (waar slechts de episode Feti-Lys een uitzondering maakte)
als in Genua (enkele geïsoleerde Caravaggeske uitingen, van Borgiani en Gentileschi
daargelaten) putten de schilders zich uit in een aangenaam, decoratief en weelderig
coloriet. De Genueesche kunst zal langen tijd den invloed blijven gevoelen van de
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Vlamingen, die daar werkten, o.a. Rubens en Van Dijck en de kring rondom de
gebroeders
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De Wael. Als Pietro Bellotto in de Serenissima ‘Het Oudje’ (Stuttgart) schildert, dan
copieert hij allernauwkeurigst, als had hij met een vergrootglas gewerkt, de kleinste
oneffenheden van de huid, waarmee hij de lange serie pseudo-Rembrandts inluidt,
van het type Denner. Als Antonio Carneo een boer of een oude vrouw in gepeinzen
weergeeft, ontdoet hij hen van alle menschelijke waardigheid en beperkt hij zich
louter en alleen tot een uitviering van haastige virtuositeit.

Baugin, Stilleven - Galleria Spada, Rome

Daartegenover zijn de werken die Voss aan Amorosi toeschreef en die Longhi wien wij de meeste opheldering over de Caravaggeske kunst danken - met groote
stelligheid aan Bernard Keil, een Deenschen leerling van Rembrandt, teruggaf,
geenszins van charme en humor ontbloot. ‘Een zeer bekoorlijk schilder’ noemde
hem Baldinucci zeer terecht. Deze kunst, van Hollandsch-Venetiaansche afkomst,
is een zeer merkwaardig mengsel van Feti, Hals en Rembrandt.
Een andere noordelijke schilder, Cipper, bijgenaamd Todeschini, die in het begin
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van de 18de eeuw in Lombardije werkte, trok de uiterste consequenties van dit
picturale far presto. Zijn huiselijke gebeurtenissen, zijn zigeunerconcerten, geschilderd
voor het weinig eischende publiek van markten en kramen, caricaturiseeren het
menschelijk geslacht.

Jacopo Ceruti, Dwerg - Castello di Padernello Brescia

Als uitgangspunt namen wij de hoogste scheppingen, die Europa op het gebied
der naturalistische schilderkunst heeft voortgebracht; nu waren wij aangeland bij de
nietswaardige parodie. En toch schilderde omstreeks het midden der eeuw een bijna
onbekend schilder, Jacopo Ceruti bijgenaamd ‘Pitocchetto’, in de omgeving van
Brescia, een serie schilderijen, bewaard in het kasteel Padernello, voorstellende: de
spinster, den bedelaar, den dwerg en de mandenmaakster, waardoor hij met Louis
Le Nain op één plan kan worden geplaatst. Maar, Italiaan, is hij nog meer op het oog
ingesteld, bijtender nog, absoluter, ik zou willen zeggen, meer Caravaggesk. Zijn
toets is droog en schraal, zijn techniek
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lijkt veel op die van het fresco, zijn tinten zijn mat als in Brescia gebruikelijk is, maar
zijn lichte achtergronden doen meer denken aan Michelin. Watechter het meeste treft
in die edele schilderingen, is de manier waarop de menschen neergezet zijn, direct,
zonder zich door details te laten afleiden. Met Ceruti keert de menschelijke waarheid,
die zoolang verwaarloosd was door de schilders, wier hoofddoel meer gelegen was
in den geestigen toets, weer in de schilderkunst terug. Bij het bezien van deze werken
komt een ieder Velasquez voor den geest, de meester, die beter dan wie ook
Caravaggio heeft begrepen. En daarna is het nog slechts één stap naar Degas en
Manet, naar de laatste groote schilders van de realiteit.

Bernhard Keil, Twee kinderen.
Mauritshuis, Den Haag

Eindnoten:
1 Verkorte omwerking van een Fransche voordracht in de ‘École du Louvre’ te Parijs gehouden,
ter gelegenheid van de tentoonstelling hes peintres de la réalité (Pavilion de l'Orangerie, 1935).
De schrijver van dit artikel was een van de mede-inrichters van deze expositie (Red.).
2 Nu oordeel ik er eenigszins anders over, cf. The Burlington Magazine, Aug. 1939.
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Fransche kunst in oorlogstijd
door H. van Loon
HET broeiende duister van de lange avonden en daarin de voorbijgangers als
schimmen. De andere zintuigen spitsen zich toe naar mate het gezichtsvermogen
faalt. Men schuift ten deele op den tast langs elkander heen, schaduw tusschen
schaduw. De geluiden dempen zich en die, welke opklinken, krijgen een vreemd
relief. Elke wandelaar is een verkenner, elke groep een patrouille. De silhouetten
van menschen en huizen profileeren zich krachtiger dan dit in het sproeien van de
vuren vóór den oorlog mogelijk was.
De straat is iets vijandigs, zoo niet verbodens, zij het van ongekende bekoring
geworden. Wandelen, zeker flaneeren, men doet het niet meer. Men ziet elkaar niet
meer en de etalages gloren uit de gesloten gevels als gesteriliseerde en verduurzaamde
maneschijnen op, gepavoiseerd met rood en groen en blauw om de lichten af te
schermen. De stad blijft op haar qui vive en over den rijweg werden de stalen monsters
enkel oog. Ze verdoften hun natuurlijke glanzen en hun vermoede vormen lossen
zich in het donker op, dat in dit geruischlooze glijden en de sterreling van de lampen,
kleurig als de stoffen, die van de winkels de uitstraling dekken, een boeiende diepte
krijgt. En over die stad in sluimer gaat soms de maan op in een groote klaarte, welke
over alle voorschriften en geboden triomfeert.
Voorschriften en geboden grijpen in ieders leven in, inzonderheid dat van de
kunstenaars. Voor schilders wordt het atelier na het vallen van den avond vaak
onbewoonbaar wegens de onmogelijkheid de vensters, die bressen zijn,
ondoordringbaar voor het binnenlicht te maken. Hun en anderen, wier taak het is
‘nuttelooze’ zaken te leveren is het gereedschap uit de handen gevallen. De een zegt,
als deze oorlog nog een poos aanhoudt is het met de muziek voor goed uit. Een ander
beaamt dit voor het tooneel en zoo gaat het door. Elke bestrijding van dit defaitisme
is overbodig: de veerkrachtigen zien over de grenzen van de vijandelijkheden heen.
De een na den ander probeert weer aan het werk te komen of het voort te zetten.
Zij worden in vele gevallen door een te-veel aan imaginatie gehinderd. Pierre Mac
Orlan zegt: ‘wij leven allen in een eenzaamheid van opwindend karakter, want we
moeten
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onze eigen aanloopen naar vreugd of angst wantrouwen.’ En hij laat erop volgen:
‘de zorg voor het algemeen belang herleidt alle persoonlijkheden tot een grootsten
gemeenen deeler, waarvan het ongeraden is de macht te verhoogen. Het is niet
gemakkelijk zich daarin te schikken en dit, deze innerlijke tweespalt, maakt het
moeilijk te schrijven, want de “honnêteté de pensée”, onontbeerlijk voor ieder, die
zich bij geschrifte tot de menschen richt, kan bij wijlen overmachtig worden. Tusschen
de uren, door allen intens doorleefd, en de behoefte “plaatjes te teekenen”, bestaat
een afgrond, die zich elken dag verbreedt. De schrijver, de schilder, de tooneelspeler,
de componist vraagt zich af: hoe den weg te vinden tot de geesten, de harten, nu voor
één maal vereenigd in de ontzaglijke bedrijvigheid van een wederkeerige en
schrandere vriendschap?’
Het leven van het volk valt in tweeën uiteen: dat van de strijders, dat van de....
beschermden. Weinige mannen in de linies hebben erachter niet een ‘tweede hart’;
in het ‘binnenland’ bezit een ieder tegenover het gevaar een dubbelganger van zijn
ras, familie of keuze. Mac Orlan beseft, dat deze gespletenheid het dagelijksche
voedsel van de verbeelding wordt. Ze loopt onweerhoudbaar uit op een elementaire
wijsheid, niet met berusting in het onvermijdelijke te verwarren. Men zegt: ‘ik heb
een brief gekregen (vul in: van mijn gemobiliseerde), hij klaagt niet, hij vraagt om
een pijp.’ Die woorden dekken met een lichten sluier de beelden, die ieders
eenzaamheid bevolken, waarover een eenvoudige schaamte hem of haar weerhoudt
te spreken. Want de verbeelding kan onheilen stichten, die opeens in een van
gevoeligheid en katastrofale uitvindingen verzadigde atmospheer ontstaan. Alle
horizonten laaien op, maar velen kunnen zich hierop niet bezinnen. De musici
evenzeer als de dichters, schilders, beeldhouwers, architecten hebben zich hun wijdere
verantwoordelijkheden ingeprent in dien terugkeer tot een primitieven staat, die de
menschelijke functies tot het minimum herleidt: zich ongedierte van het lijf houden,
tegen modder, regen en kou vechten, te slapen hoe en waar dit mogelijk en zelfs
geboden is, te loopen en te wachten, wanneer dit pas geeft, te gehoorzamen, te
bevelen, te overleggen, vooral zich geestelijk en lichamelijk voor de zwaarste
beproevingen beschikbaar te houden.
De oorlog is een smeltkroes en een zielsexamen, waarbij den hoofdarbeiders de
lust vergaat zich intellectueelen te noemen. De kunstenaars onder hen hebben in dit
van alle wanen ontdane verkeer met medemenschen den weg gevonden tot iets, dat
als het volkshart mag omschreven worden. In dit zich moeten behelpen staan ze
naakt. Wie in de linie, het open veld, een schip, de schansen of ingegraven forten
staat, doet van allen klinkklank afstand. Het lange geduld der ware heldhaftigheid
heeft hem wel de vodden
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van de hoovaardij afgegrist. In deze samenleving zonder vrouwen is hij mensch met
menschen. Ze zijn de jagers op een in alle elementen hen belagend wild. Ze besluipen
het zooals het hen besluipt en zoodra het, levend, gewond of dood, hun in handen
valt wordt het geëerbiedigd. Ze volgen, voorzoover mogelijk, de regels van dit spel.
Allen ontgoochelden voorspellingen ten spijt, die op zich zelf reacties tegen vooze
opgewondenheid zijn, zal het later door de kunstenaars in zijn waren aard onthuld
en vastgelegd worden.
Het betreft niet Déroulède of Rostand na te doen, de ophef van geëxalteerde
lofzangen is met den romantischen rompslomp van militair vertoon vergaan. De
tegenwoordige soldaat is een mecanicien. Dit is een oorlog met opeengeklemde
tanden. Wie het laatste kwartier haalt wint. Voor den Franschman staat het lot van
zijn land, zijn volk op het spel. Het Fransche land en volk, dat is het blonde licht
over de Seine en om de olmen, in welk getijde ook, dat is de kathedraal van Chartres
en de Eiffeltoren, het is de Loire, de tuin des lands, het bonte Marseille en het barre
Bretagne, de murmelende fonteinen van een oud stadje in de Provence, waar de
Latijnsche aarde blootligt, de romantische Elzas en de stijl van Versailles, de levende
hoofschheid van architectuur en het realisme van zijn schilderkunst, het humanisme
en de op het dorre af verfijnde vertakkingen van een eeuwenoude cultuur, die, telkens
weer, dikwijls op het onverwachtst, loten schiet, het is een klimaat en een pareling
van wijn, de zoete weelde van koren en wingerd, de heuveling van een landschap en
de wulpschheid van een stroom, de klank van een stem en het tjuiken van een vogel,
een vers, dat zich de eeuwen door zingt, een bestendiging gelijk een donkere toon
onder het helle ruischen van bovenstroomen.
Fernand Gregh schreef: ‘Aan Lauter en Saar worden Corneille, Racine, Molière,
Hugo, Vigny, Baudelaire en Verlaine verdedigd’. Vóór hem zei Gautier: ‘On bat
maman, j'accours.’ Aan een onaanzienlijk huis in de buurt van het Luxembourg leest
men op een gevelsteen, dat er een dichter woonde, die in den vorigen oorlog sneuvelde
ter verdediging van deze straat. Die dingen uit te spreken wordt van de poëzie
verwacht. Alleen den frivolen komt ze ijdel voor. Ze kan zijn het geweten van een
volk, de spiegel van zijn ziel. Den schrijvers en uitgevers is het onmogelijk werkloos
te blijven. Den dichters in de eerste plaats houden deze gebeurtenissen voor, dat het
leven ernstig en gevaarlijk is, anders dan de Gideaansche stelling van het vivre
dangereusement. De dichtkunst vindt den zin van het menschelijke terug, wat een
vrijbrief is noch voor een veto tegen ‘hermetische’ poëzie noch voor het populisme
of verwante stroomingen.
Tijdens het keizerrijk was de republiek het liefelijkst; gedurende den vorigen
oorlog
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heeft men zich aan soortgelijke begoochelingen overgegeven! Met pessimisme,
immoraliteit, vooral echtbreuk in de litteratuur moest het uit zijn. Ook de atmospheer
van den schouwburg zou van deze miasmen ontdaan worden. Die wel gemeende
voorspellingen zijn beschaamd, de jeugd zocht ‘kunstmatige paradijzen’, waarmee
vergeleken de perversies van een vorig geslacht kinderspel waren. De letterkundige
mode en een geestelijk snobisme, vijf jaar lang van voedsel beroofd, wierpen zich
met geeuwhonger op Freud en Proust. Het zou dwaasheid zijn, hun verdiensten,
hun.... genie tegen naloopers in bescherming te nemen, in geen geval hebben ze hun
inspiratie in den oorlog gevonden. André Billy, die voor een groot deel zijn
schrijversnaam dankt aan de keuze van een stof, welke op de meisjeskostschool taboe
is, wilde wel constateeren, dat moraal niets van den oorlog te verwachten heeft, de
ervaringen van de verstreken twintig jaren hebben hem en anderen van alle illuzies
genezen. En de particuliere drama's, welke in dien tijd de schandaalkroniek
bepaaldelijk in Montparnasse voedden en waarin bedwelmende middelen een hoofdrol
speelden, onthulden waartoe een organisme, dat aan alle bronnen gedronken heeft,
in een uiterste versterving kan komen. Het einde van Pascin en anderen is niet
vergeten.
Wie thans aan het front staan of zich hiertoe voorbereiden immuniseeren zich
tegen zulke aanvechtingen. Ziehier een aanhaling uit den brief van een dichter, ‘die
den dag wacht, waarop ik me zelf een beetje leer kennen door me met het gevaar te
meten’ en erop laat volgen: ‘we voelen ons al van vele dingen los, niet wat mij betreft
van de poëzie. Onze huizen en beschaving, alles staat in de weegschaal en onze zang
is maar een van de vormen, de zuiverste misschien, van wat bedreigd wordt.’
In de Revue de Paris heeft André Rousseau de litteraire balans van het avontuur
1914-1918 opgemaakt; hij komt tot de slotsom dat het batig slot beperkt is gebleven,
Boylesve zag toen al in, dat er een soort ‘litteratuur’ van prentbriefkaarten zou
ontstaan, vervaardigd door de leveranciers van novellen en ‘romans’, confectie, die
aanbiedt wat gevraagd wordt en zich van zekere oorlogsaspecten bedient, maar ook,
dat er boeken zouden worden geschreven van, voor en door de ‘martyrs’, die aan
den lijve dit alles doorleefden. Eenige van die getuigenissen hebben het uitgehouden,
maar waar is ook, dat de auteurs, die de jaren na 1918 kenmerkten, Mauriac, Morand,
Carco, Benoit, Jules Romains, rechtstreeks niets aan den oorlog.... danken dan wel
dien als uitgangspunt kozen en er een plaats in hun oeuvre aan inruimden, al zal
niemand de vraag willen beantwoorden, of en in hoe verre ze anders zouden
geschreven hebben, zoo hun jeugd niet door dat brandmerk geteekend was.
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Julien Benda heeft gezegd: ‘Ik zou willen, dat de samenleving een groot klooster
ware, waarom moet er oorlog zijn om ze daartoe te dwingen?’ Benda verlaat zich
op de verleiding van het ascetisme. Hij zoekt in het spoor van Gide ‘volupté’ tot in
het gemis van dien staat van opgetogenheid, welken de Franschman als zoodanig
omschrijft. De opgelegde ontberingen bekoren den levenswijze: ‘de plekken van
genot vroeg gesloten, de smulpaperij aan banden gelegd, kleerenweelde en zorg voor
het gerief ingeperkt, ernst op de gezichten, blaam voor den luidruchtigen lach,
strengheid voor het individualisme, aandacht voor een algemeen denkbeeld, dat alles
verheugt me.’ Het is gemakkelijk tegen dit naar verdieping strevende puritanisme,
anders dan het calvinistische, den lof van vrijheid, luxe, ‘douceur de vivre’, kunst
kortom te zingen. Zonder de vestimentaire rijkdommen, dezen naar buiten gedragen
levensstijl, zouden vele werken van Clouet, Titiaan, Velasquez ontbreken. In een
door politie-voorschriften verkorte voorstelling kan Hamlet niet worden uitgevoerd.
Ernst sluite den vetten lach van Rabelais noch den fijnen, bitteren van Molière uit.
Geestelijke goederen, maar ook ‘nourritures terrestres’, het Spartaansche ideaal is
door nood afgeperst.
De stelling is betwistbaar gelijk elke stelling. Robert Kemp heeft er argumenten
tegenovergesteld, op hooger plan is Benda in zijn recht. Hij sprak uit, wat een ieder
als kostbaarste winst uit deze gebeurtenissen moge puren, hoe veilig hij ook zij achter
het front, maar waar begint, waar eindigt het? Dit: dat de gezetenheid van een klasse
haar verhardt, vergroft, dat deze verstomping niet het deel van de bourgeoisie
uitsluitend is, dat het onderscheid tusschen proletarische of volkskunst en een andere
onhoudbaar, ja absurd is, dat elke vraag naar, elk gewennen aan comfort moet worden
afgewezen, dat het ‘Broeders, wordt hard’ in den redelijken zin, niet in dien van een
kramp behoort te worden verstaan, dat het gaat om het lenig houden van de
individueele ontvankelijkheid, dat de grenslijn niet ligt tusschen al dan niet bezittende,
maar tusschen wie door mogelijk bezit al dan niet ‘schade lijdt aan de ziel’, dat voor
velen geld en goed, persoonlijke veiligheid of gehoopte renteniersrust verdervers
zijn, dat een geestesgesteldheid, die zulk een inwerking uitsluit, voorwaarden schept
tot het opkomen van een kunst welke op haar beurt naar die van alle tijden, de eenig
actueele of moderne, teruggrijpt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

115

Twee hedendaagsche schilders
Toon Kelder
door S.P. Abas
[I]
HET werk van Toon Kelder1 staat wat afzonderlijk temidden van het werk der anderen
van dezen tijd in dit land. Het is noch erg van dezen tijd, noch typisch van dit land.
Het kan als weinig ander werk wereldsch zijn, en luxueus van kleur. Het kent ook
een zekere distantie.
Als een uiting van artisticiteit heeft het van een spel - zooals musiceeren een spel
kan zijn, ook dichten. Het is een schilderkunstig en aesthetisch spel met suggesties
van de kleur. Het is dus weinig uitvoerig en zeker niet nauwgezet realistisch. Het
kan vol fantasie sensueel zijn en dan niet zonder verfijningen.
Het staat eenigszins apart in onze schilderkunst van heden ten dage.
Met zijn eerste periode, die ook wel gesplitst wordt in een bruine en een grijze, kon
men vrede hebben. Zij sloot ongeveer aan bij de Bergensche principes en men houdt
hier van bruin en grijs. Het was bovendien een periode van realisme. Er valt nog iets
anders van te zeggen. Al is het stilleven van het brood niet zonder een dieper gevoel
van eerbied en van liefde voor het voedsel - ‘begin van alle wijsheid’ - geschilderd,
een sentiment dat zich later een plechtiger beeld zal scheppen, het is ons hier niet
daarom begonnen doch om eenige typische kenmerken.
De vorm is er wel groot gehouden doch is allerminst nadrukkelijk. De kleur heeft
wel plastiek doch deze is evenmin nadrukkelijk. De vorm is vooral aesthetisch gezien
en de plastiek is ingehouden. Er bestaat nauwelijks een vroeg of later schilderij van
Kelder, waar de vorm niet óók aesthetisch, de plastiek niet terug gehouden is in het
vlak. Zelfs de meest opulente naakten dringen, zoo zij al niet méér om de kleur dan
om de lichaamsplastiek zijn geschilderd, nooit zeer merkbaar uit het vlak. Er is in
het algemeen een afkeer van alles dat naar duidelijke werkelijkheid zweemt. Er is
dan ook nooit de minste neiging om de ruimte zelf realistisch te beelden. Het vee uit
Kelder's grijze periode staat reeds in een onbestemde omgeving als in dauw of nevels.
Bij de vroege stillevens valt niet of nauwelijks te bepalen waar zij staan of liggen.
De landschappen der latere composities
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Toon Kelder, Le Repas, 1939

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

117
blijven ruimtelijk onbestemd en de circustafereelen spelen zich overal af behalve in
een gebouw of tent. Stotijn de faun verschijnt in het licht van een plek ergens waar
het groen dat der lente is, en ergens kan nergens zijn maar ook overal.
Het verschil tusschen het werk der eerste periode en het latere is meer dan een
verschil in kleur alleen. Kelder schiep speelruimte voor zijn fantasie, komt van een
realisme der werkelijkheid tot een realisatie van voorstellingen der erotisch bedongen
verbeelding. Dat gebeurde zoo min plotseling als de verandering der kleur. Eerst
ging hij over tot lichtere scala's met het incarnaat als grondtoon, daarna pas tot een
rijker en vrijer gefantaseerd coloriet met contrasten, ook tot het incarnaat. Eerst
teekent en schildert hij enkel en dubbel naakt naar model. Het waren teekeningen in
lange, onnadrukkelijke en uitermate vloeiend-bewegende lijnen, aquarellen en
schilderijen in uitermate vloeiende tinten. De vorm van het vrouwelijk lichaam werd
meer en meer op de wijze der droomende zinnelijkheid aesthetisch verheerlijkt, de
vleeschkleur ontwerkelijkt tot smeltende en opaliseerende schemeringen. Zij kreeg
iets vluchtends, alsof de stoffelijkheid van het naakt evenzeer ontvlucht moest worden
als de werkelijkheid der vormen.2

[II]
Niet als de gracieuse wuftheden van het amoureuse en hoofsche Rococo zijn Kelder's
pastorales en landelijke concerten op de werkelijkheid van het leven in een tijd
gegrond, het zijn door den Eros voorgespeelde verbeeldingen - en die meer klinken
dan verhalen, maar zacht, haast fluisterend. Zij roepen een sfeer op als die der op
Verlaine en Mallarmé geïnspireerde muziek van Debussy, liederen en préludes.
Harmonieën van in en over elkander schuivende, ongepreciseerde kleurplans, een
met raffinement georchestreerd coloriet, gedempte trompetten en hoorns, een
getemperd rood, een zacht oranje - warm dit - goud-gelen, zilver-grijzen, wijkend
en in het wijken deinzend achter de melodisch lange, golvende lijnen der
voorgrond-figuren in het smeltende-Venetiaansche incarnaat, pianissimo der
fluisterende strijkers. De landschappen met herinneringsmotieven van het Isle de
France mijmeren in het laatste licht dat nog even in de verte wijlt of op den
gefloersden spiegel van een water onder de reeds vage silhouet van een steenen brug.
Muzikanten in scharlaken of goudgeel of pauwblauw spelen hobo, fluit - pansfluit met gesloten oogen of buigen zich over de stem van een cello, als was het hun eigen
stem. Naakten luisteren mijmerend, zoo een hazewind, of ander edel dier. Soms
steigert in den achtergrond een minziek paard.
De Don-Quichotte-verbeeldingen zijn anders dan deze Fransch-Venetiaansche
droom-
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Drie schilderijen van Toon Kelder met naaktmotieven

1931 liggend naakt

Pastorale - 1935
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Drie portretten van Toon Kelder uit verschillende jaren

Portret J.P. Kelder - 1936

Portret van Mevrouw Kelder - 1940
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portret van A.W. Stellwagen - 1925

beelden van muziek en stilte, musiceeren en luisteren, vooral luisteren dat veelal het
beluisteren van onhoorbare stemmen lijkt. Zij zijn donkerder. De figuur, van Don
en paard het meest, heeft iets fantomatisch, zwart-blauwe en blauwig doorschijnend
witte vorm-schaduwen tegen de landschappen gezien. Zij missen nog meer dan de
pastorales verband met de werkelijkheid, zijn de verbeelding van figuren der
verbeelding die reeds legendarisch werden en waarvan de hoofdfiguur zelf trouwens
in zijn verbeelding leefde, niet
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in de werkelijkheid. Nergens vermeed Kelder zoo consequent elk
werkelijkheidsgevoel, elke poging om zijn voorstelling werkelijk te doen schijnen.
Het is van die opvatting uit dat zijn reeks gezien moet worden. Wie haar wil
naderen van een anderen kant, een realisme eischt waar geen enkele werkelijkheid
punt van uitgang was, doet beter zich maar dadelijk af te wenden. Wie hongert naar
vleesch en bloed, naar mondkost voor de oogen, zal hier nooit voedsel vinden.

[III]
Kelder's portret is niet een portret volgens gangbare smaken en opvattingen. Het is
een coloristische interpretatie zoo min zonder fantasie als zonder psychologie, doch
deze is, ondergeschikt gehouden aan een opvatting der te schilderen persoonlijkheid
die meer intuïtief ontstaan dan uit analyse gewonnen is, allerminst scherp, meer een
suggestie welke van een houding, een lijnbeloop, de kleur uitgaat. Het zijn
waarschijnlijk evenmin documentaire als objectieve portretten. Maar wie in de stilte
der late avond- en vroege ochtenduren leeft alleen met zijn gedachten en dan zijn
wezenlijkste leven leeft, ziet dat op zijn portret door Kelder begrepen en uitgedrukt.
Zooals de faun of de rattenvanger die bij vergissing aan een tafel eet en vermomd
als een heer in rok gaat naar repetitie of trein, voor Kelder een faun is, altijd pijpend,
zelf-vergeten en verliefd, met de magische sfeer der muziek om zich heen in de kleur,
met in de lijnen het melodische spel waaraan kop en handen indachtig gehoorzamen.
Kop en handen. Slechts voor zoover de kleeding van belang is ter bepaling van het
wezen, wordt zij niet als ‘bijwerk’ behandeld. Kan ik mij van geen der portretten
van Stotijn herinneren wat hij draagt, bij Bierens de Haan gaat dat al beter. Doch de
zwarte robe tegen droesem-rooden fond van een der portretten, de staande kniefiguur
van mevrouw Kelder maakt een intrinsiek deel uit van dat portret als een
geheel-van-kleur, maar ook omdat het zwart tegen rood gezien de hoogte van het
formaat accentueert, het rank-rijzende der gestalte, een karakteristieke houding. Dan
nog omdat dit zwarte toilet door een vrouw gedragen wordt, tenslotte omdat het
zwart handen, hals en hoofd doet uitkomen, het sterkst de handen tegen het zwart
der robe zelf gezien - en van de psychologische gegevens zijn hier de handen juist
het belangrijkst. Waar noodig in verband met de portret-conceptie kàn Kelder een
schilder van de stof zijn (het zelf-portret met hoogen hoed en witten halsdoek!) zooals
hij een schilder is van de huid en van het vleesch - ook dat van vruchten.
De laatste jaren keerde het stilleven terug op zijn tentoonstellingen, maar het was
een ander stilleven dan dat der eerste periode. Er bleek iets mee gekomen van de
tochten in
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die andere gebieden, in de weelderiger kleur een bizarre klank, soms strident, soms
welluidend-dissonant en in de achtergronden herinnering en melancholie, herinnering
aan landschappen en luchten: het stilleven der drie appelen.
De enkele naaktfiguur ook kwam thans met het groote staande, lichter dan omberen
naakt op een voorheen ongekend plan: een figuur van symbolisch werkende
vormenweelde, een van leven en gloed doorstroomd idool. De semi-exotische sfeer
ervan speelt nog, maar zwakker, mee in het mondain-weelderige Maternité, waarvan
de psychologische complicaties instee van verzoend bizar verscherpt worden door
de zich eenvoudig voordoende compositie. Het neemt een schijn aan van zich te
geven doch, hautain van allure, bewaart het zijn mysterie en dat der vrouw-moeder,
daarmee tevens een afstand tusschen zich en den beschouwer, terwijl het toch het
zinnelijk behagen aan eigen physieke weelderigheid der vrouw zou min verheelt als
de zinnelijkheid van den schilder. Het volgende groote werk is psychologisch gezien
heel wat eenvoudiger, als compositie daarentegen meer samengesteld. Met Le repas
keert Kelder terug tot het motief van het dagelijksch brood van een zijner vroege
stillevens in het wijdere verband van een familiegroep: moeder, zoon en dochtertje,
dat al gaat glimlachen naar het nog ledige bord. Een ander en gemeenzamer beeld
van het moederschap. Dit ook van lichte kleur bekoorlijke groepsportret is nu weer
niet zonder iets dat zacht en plechtig aandoet, als een moment van inkeer en bezinning.
Het schilderschap van Kelder is niet eenvoudig. Het heeft van het spel van een
cultuurfaun en van het levensspel van een wereldling, daarvan ook weleens de
nonchalante houding. Het is meer algemeen West-Europeesch dan
plaatselijk-Hollandsch bepaald, maar dankt aan het milieu van zijn ontstaan
onmiddellijke en middellijke aanrakingen met het Oosten. Modern is het alleen in
schilderkunstig opzicht: van een schilder die Cézanne kent. Doch zelfs in dat opzicht
valt er niets scherp te bepalen want de bekoringen der Venetianen werden niet minder
ondergaan dan dat leering getrokken werd uit het voorbeeld van Aix. Zoo is de tijd
van zijn ontstaan ook slechts merkbaar als een late cultuur - niet als de aanvang van
nieuwe tijden - waarin een cultuur zich haar verleden herinnert in mijmering en
droom.

Eindnoten:
1 Geboren te Rotterdam 24 November 1894. Na de H.B.S. op de Academie, o.a. les van Nachtweh.
Vervolgens ging hij nog eenige jaren naar de Haagsche Academie. Van 1914 tot 1917
gemobiliseerd. Daarna een tijd van zwerven door West-Europa. In 1922 hield hij zijn eerste
expositie, in Den Haag. In 1924 werkt hij in Granada, later afwisselend in Saint-Cloud en Den
Haag. Exposities: Parijs, Brussel, Antwerpen, Londen enz. Schilderijen in binnen- en
buitenlandsche musea en particuliere collecties.
2 Hiermee ging de schilder weleens zoo ver dat het ging lijken op een tekort aan beheersching
van den vorm, vooral van dieren.
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A.C. Willink, Uitzicht op baai, 1935
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A.C. Willink
door A. Glavimans
Het realisme als middel
EEN tentoonstelling, omvattende meer dan vijftig werken uit het tijdvak van 1923
tot en met 1939, welke door den directeur van het Museum Boymans, dr D. Hannema,
in de zaal, bestemd voor tijdelijke exposities, werd ingericht, bood gelegenheid den
ontwikkelingsgang van den schilder A.C. Willink, intrigeerende persoonlijkheid der
hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst, te overzien. Een merkwaardige
eigenschap van het werk is wel dat het geen beschouwer onverschillig laat: het kent
slechts verguizers en bewonderaars.
De eersten maken er zich meestal te lichtvaardig van af, de anderen plegen geen
superlatieven ongebruikt te laten. Soms rijst bij den beschouwer het vermoeden, dat
beiden gelijk kunnen hebben. De meest banale vormspraak - zonder dat zij overigens
de charmes van het Zondagsschildersdom kan laten zien -, een dikwijls alleen maar
technisch-dor toegepaste techniek van het schilderen - de boomslag in het ‘Landschap
met vechtenden’! -, een onevenwichtige compositie, een theatraliseeren van het
onderwerp (zooals ‘de Prediker’) vindt men in Willink's schilderijen, terwijl men er,
soms in eenzelfde werk, een treffende inventie - ‘Simeon de Zuilenheilige’ en
‘Châteaux en Espagne’ dienen als voorbeeld - subliem geschilderde partijen, een
evenwichtige conceptie, die voor de hevigste innerlijke spanningen een volkomen
picturale oplossing heeft weten te vinden, en een zuiverheid van vorm, die thans nog
classisistisch aandoet maar de mogelijkheid tot ‘eenvoud en stille grootheid’ van
zeer nabij doet verwachten, constateert. Het veel omstreden probleem ‘vorm of
inhoud’ ware aan de hand van Willink's schilderijen te demonstreeren zoo men het
op het terrein der schilderkunst wilde brengen. Ik vraag me af, of hij met sommige
doeken werkelijk zooveel heeft willen zeggen als commentators van zijn kunst ons
vertellen. Tusschen haakjes: hun integriteit zij met deze opmerking niet belaagd. Het
is een typisch kenmerk voor des schilders stijl: elke schilderij geeft gelegenheid tot
interpretatie in velerlei vorm en richting. Daarmede is gelijk het litteraire element
geconstateerd, dat reeds in een der vroegste schilderijen, de ‘Zilveren Bruiloft’ (1924),
sterk aan de opvattingen van Fernand Léger verwant, zeker niet - zooals men wel
heeft opgemerkt - Duitschen invloed verradend, te bespeuren valt en dat jaren lang
integreerend onderdeel van den geestelijken achtergrond van dien stijl is geweest.
Hij heeft lang
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een verteller moeten lijken. Zoo iemand is in de schilderkunst geen uitzonderlijke
verschijning zoolang hij de copieerlust des dagelijkschen levens blijft amhieeren.
Willink heeft echter meer gedaan dan alleen beschreven; hij heeft ook zelf verzonnen.
Hem een realist met een romantischen achtergrond te noemen, kan steek houden
indien men erkent dat het realisme bij hem slechts middel is, haast nooit doel. Hij
schildert geen balustraden of beelden, huizen of bergen om ze pijnlijk nauwkeurig
(erken gerust: soms vervelend nauwkeurig) weer te geven, om door technische
vaardigheid den burger te épateeren, al zal hij in haar ongetwijfeld behagen moeten
scheppen. Maar ze is hem de eenige mogelijkheid stemmingen op te roepen en een
schilderij tot een harmonieus accoord van tonaliteit te doen worden. Het vak alleen
moet hem bekoren - het zegt niets in dit verband, dat hij autodidact is - om de
mogelijkheden. Dat al is een van zijn verdiensten: het blijkbaar steeds en steeds weer
hernieuwd toetsen van zijn middelen tot expressie. Men ga slechts een aantal
schilderijen van deze tentoonstelling na. Bijvoorbeeld Zilveren bruiloft (1924), De
Semaphore (1926), Baskische boer (1928), Het gele huis (1928), Pompeji en Het
buitenhuis (1931), De Zeppelin (1933), Arkadisch landschap (1935), Wilma (1938)
en het Stadsgezicht, of een der landschappen uit 1939. Genoeg om een duidelijken
groei te constateeren. De Willink, die in 1926 De Semaphore heeft geschilderd stond
weliswaar onder invloed van de kunst van die dagen - welke schilder zou dat niet?
maar toonde toch reeds een zeer eigen-zinnige persoonlijkheid, geneigd zichzelf met
zichzelf te confronteeren, verstand met gevoel, werkelijkheid met de schoone
verbeelding, statue met mensch. Zijn schilderwijze is dan echter nog reëel en zijn
hulpmiddelen zoekt hij in de werkelijkheid. De plant, die gedeeltelijk links van het
muurtje, dat het voorplan afsluit, staat, bijvoorbeeld, is nog: schilderen naar de natuur.
Later, zelfs al spoedig als in het Damesportret uit 1927, wordt zoo'n detail: styleering
van werkelijkheid, overtroffen realiteit.
Die verhevigde realiteit in vorm en in kleur, een enkelen keer zelfs gezocht in een
dubbel perspectief (in het ‘Arkadisch landschap’ b.v.), aanvankelijk nog met schroom
opgevat, zoodat nooit een schilderij a-tonaal van compositie werd, ondanks
oogenschijnlijke contrasten als ‘Het gele huis’, voerde tenslotte in de ‘Kluizenaar’
of in het ‘Landschap met vechtenden’ in een impasse, omdat ze hoofdzaak dreigde
te worden. Willink leek te zullen worden (hij was het eigenlijk al) een schilder van
den ondergang, van een wereld, die slechts ruïnes kent, resten van een cultuur, welke
zelf alleen maar onechts kon maken, niet verder scheen te zijn gekomen dan tot het
midden der negentiende eeuw. Hij kent niet als Hynckes het zinnebeeld, het op
zichzelf met eenige behaagzucht samenschikken
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der ‘beaux restes’, noch zoekt hij als Pijke Koch in den mensch den ondergang. Het
decor van het leven, dat voorbij is gegaan, was hem genoeg. Van den mensch bleef
hem slechts het zinlooze gebaar als dat van de mannetjes, die naar een Zeppelin
wuiven, de ijdele tooi van twee vrouwen. De dood is al voorbijgegaan of zijn sujetten
wachten hem.
Maar gedeeltelijk tegen den draad van die ontwikkeling in loopt een andere, welke
nu achteraf te onderkennen valt, nl. die van de vlucht in het dichterlijke, de vreugde
in de kleine schoonheden. Hij heeft in 1930 al twee stillevens geschilderd, een met
bloemen en een met vruchten, een jaar later een ‘Buitenhuis’ met weinige boomen,
in 1935 het ‘Uitzicht op een baai’ en nog in 1939 een ‘Boschrand met ruïne’ en een
‘Stadsgezicht’. Ik kan me natuurlijk vergissen, zooals al zulk zoeken naar geestelijken
achtergrond de kans doet loopen blunders te maken, maar het zou me geenszins
verwonderen als die kleine trits werken reeds de overwinning van de natuur op het
dogma aankondigden.
Zooals na een nacht van storm de luwe morgen gaat komen, wint in Willink's
kunst de verwachting van een nieuwe wereld veld, komt er plaats voor de nevelen
der verbeelding, die ruimte laten voor de bezinning op het waanzinnige van
vernietiging. ‘Châteaux en Espagne’ uit 1939, een terras met een Apollobeeld voor
een onherbergzaam landschap met een verwoest kasteel en aan den horizon een brand
- de brand met hevige zware rookwolken zooals de Patinir ze ook heeft geschilderd,
is bij Willink een bijna tot cliché geworden motief - laat al het terrein zien, dat braak
ligt voor de nieuwe en betere wereld. Het schilderij ‘de Prediker’ zou in dat verband
diepere beteekenis kunnen hebben.
Ziedaar eenige kantteekeningen bij het werk van een persoonlijkheid, een poging
het van twee zijden - als ‘schilderij’ en als ‘voorstelling’ te benaderen. Ik ben me
ervan bewust, dat er nog vele en betere mogelijkheden zulks te doen bestaan.
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De Vader1
door Siegfried E. van Praag
MAAR ik hoefde geen besluit te nemen. Mijn aard besloot wel voor mij. Ik had m'n
twee kinderen! Van hun geboorte af heb ik innig veel van ze gehouden. Nu werden
ze me nog veel, veel dierbaarder. Voor mij waren het de weezen van hun moeder:
twee jonge wezentjes in kou tegen elkaar gedrukt op een verlaten nest. In die eerste
jaren zei ik tot mezelf: ik ben er nog en ze hebben tehuis de herinnering aan hun
moeder. Dat geeft samen genoeg nestwarmte. Daarvan kunnen zij zich voeden en
groeien. Nieuwe elementen zijn niet noodig - die storen maar wat er beschikt is.
Kinderen groeien alleen maar op zooals het beschikt is, wanneer hun moeder er bij
kan zijn. Als de moeder sterft, dan moet men zooveel mogelijk van haar rondom de
kinderen bewaren, anders groeit hun lot scheef - dan worden 't toevalskinderen in
plaats van gave vruchten van den eigen tuin. Als volwassen man ontroerden mijn
kinderen me jarenlang. 't Was me of ik ze iederen dag opnieuw alleen en hand in
hand op een eenzamen weg was tegengekomen en me de plicht oplegde ze te
beschermen. Altijd moest ik aan hun lot denken, bij hun opstaan, bij hun naar school
gaan, als ze tehuis kwamen en als ze 's avonds naar bed gingen. Tegen de vrienden
die me aanrieden te hertrouwen en tegen m'n oudste zuster die zei dat ik dat al voor
de kinderen doen moest, zei ik: ‘Ik wil van m'n kinderen geen immigranten in 't eigen
huis maken.’ M'n vrienden haalden de schouders voor m'n drogredenen op en ik deed
het voor de hunne. Ik was de vader van m'n kinderen, ik zou me voor hen sterken,
verdubbelen, ik zou hun 't gevoel van vertrouwdheid, eigenheid, intimiteit, 't gevoel
van een ongebroken levenslot geven dat kinderen noodig hebben. Hun jeugd mocht
geen comedie met een tweede bedrijf en een decorverandering worden. Ik schuwde
de nieuwe moeder die met ‘tante’ aangesproken wordt.
Met z'n drieën hadden we het goed. Als men ons samen gezien had, zoo twee, drie
jaar na den dood van Becca, toen 't directe verdriet verdampt was en dit ons samenzijn
nog inniger had gemaakt, zou men gezegd hebben dat 't altijd zoo zou blijven. Ik heb
geen King-Lear-geschiedenis te vertellen. Goeie kinderen waren het en goeie kinderen
zijn 't gebleven. Als ik niet tevreden met ze ben, is dat mijn vaderzonde! Sta een oud
man toe dat hij wat sentimenteel is. Nu ik over dien tijd schrijf neem ik 't portret in
't zilveren lijstje dat ik op m'n tweeendertigste verjaardag van ze liet maken, voor
me. Was er niet alles van hen te verwachten, alles over hen te droomen! David,
vroolijk als z'n moeder,
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met z'n zwarte haar, z'n joviale mond, z'n blije oogen. M'n arme Eva was niet mooi,
toen al niet, maar ze had achter haar brilleglazen zoo'n verstandigen blik, wel wat
angstig. Haar bruinigblonde haar was netjes in twee zware helften gescheiden, die
glad over 't hoofd met 't ronde achterhoofd lagen. David had een krachtige bol, zonder
dat groote, ronde achterhoofd van Eva. M'n dochtertje leek veel op mij, uiterlijk ook
wel iets, maar vooral innerlijk.
Ik heb er altijd voor gezorgd dat ik tehuis was als de kinderen 's middags om twaalf
uur van school kwamen en 's avonds ging ik nooit uit voordat ze naar bed waren. Ik
ging veel met ze uit wandelen. Ik vond het niet belachelijk om altijd hand in hand
met twee kinderen gezien te worden. Hoogstens hinderde het me als men medelijden
met den ‘achtergebleven jongen vader’ had of me bewonderde, omdat ik me zoo aan
m'n kinderen wijdde. Die wandelingen waren m'n vreugde. De kinderen zelf hadden
er zooveel pleizier in. ‘Ze komen niets tekort,’ zei ik tot mezelf. Hoe sterk had ik
toen dat gevoel van de ‘som der geslachten’, alsof het volgende meer en beter is dan
't voorgaande, of er met de kinderen steeds iets bijkomt. Dwaze verwachtingen,
vreemd gezichtsbedrog van een vader. Maar hun handen lagen zoo vertrouwelijk in
de mijne. Wat kan men als man beter beleven. Te vechten met een anderen man,
hem te overwinnen, misschien? Een vrouw te bekoren, te verleiden?.... Nee, m'n
vrienden. Dàt is 't beste. Twee kinderhanden vol vertrouwen in die van jou en te
weten dat ze gelijk hebben, omdat je hun zwakte zal beschermen tot je laatsten adem.
Eva was zwijgzaam en lief. Ze vroeg niet veel, maar wist al een heeleboel. Ze had
mijn leergierigheid geërfd en ook mijn ongeloof in mezelf dat men tegenwoordig 't
minderwaardigheidsgevoel noemt. Maar dat gevoel was bij haar heel normaal en
stond haar zoo goed als de vraag in haar blik en haar gesloten handjes. Ik wil 't ook
geen minderwaardigheidscomplex noemen, want dat is een grof woord. Het was ook
geen bescheidenheid, want die bescheiden is, legt zichzelf iets op. Eva was nederig.
En ik moet zeggen dat nederigheid een leergierig meisje heel mooi kleeden kan. In
mijn oogen was m'n misschien wat leelijk dochtertje mooi, mooi.... als een klein
wetenschapsprinsesje. Zoo heb ik 'r later in stilte genoemd. Maar over haar zal ik
pas later vertellen. David, de drie jaar jongere, was veel spraakzamer en vroeg me
meer. Die had belangstelling in de heele stad, in de trams, in de booten die langs de
grachtwal lagen, in de haven. 's Zaterdagsmorgens ging ik met hem plaatsen zien,
waar ik vroeger nooit gekomen was. Uren lang hielden we ons op in tramremises,
bij de afvaartsteigers van de De Ruyterkade, de loodsen van de veemen aan de
Sumatrakade; dikwijls stond ik met hem en z'n zusje bij 't hek van de cavalerie-kazerne
in de Sarphati-
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straat om de wacht te zien binnenkomen en wegtrekken. Dan neuriede ik het
Carmenmelodietje:
Ell' reviendra quand la garde montante
Remplacera la garde descendante.

En hij vroeg maar, de kleine David met de mooie gulle oogen van zijn moeder, vroeg
me over 't verschil in uniformen, waarvan ik niets wist - en of de cavalerie sterker
was dan de bereden politie. Vragen van jongetjes zijn sprookjes op zichzelf; ze
fantaseeren de heele wereld uit elkaar en zetten haar weer op een nieuwe manier in
elkaar. Wanneer ik m'n hand op z'n ruige, zwarte bol legde, schudde hij die nog niet
af, maar drukte z'n hoofd tegen m'n zij op. Wat me in m'n kind nog meer ontroerde
dan zijn fantasie en dat wat hij begreep, was dat wat hij nog niet begreep. Het ruwe
woeden van de hartstochten over deze aarde, daar begreep, daar giste David nog
niets van: ijverzucht, haat en vooral liefde. Liefde, 't voornaamste, 't wildste dat ons
toegewaaid wordt, daar giste hij niets van. Met verbaasde oogen zag hij op een
middag, toen we in 't Oosterpark wandelden, dat in een laantje een jongeman een
meisje tegen zich aandrukte en kuste. Eva sloeg haar oogen neer. Maar David keek
verbaasd en riep: ai, papa! Voor hem deden die twee iets vreemds. David begreep
eten, drinken, slapen, spelen, allerlei dingen die groote menschen net zoo doen als
kinderen. Maar dàt begreep hij niet. 's Avonds toen 't meisje ze naar bed gebracht
had en ik even naast z'n bed stond, kwam hij erop terug en vroeg: Zou die jongen
naar Indië moeten reizen? U begrijpt hoe die naïveteit, dat niet begrijpen van den
ernst en de wildheid der liefde, me in m'n kind ontroerde. Vier jaar eerder had hij
ook zoo voor de kachel gestaan en me gevraagd, waar die mooie vlam van gemaakt
was. Als een hertje voor een waterplas wilde hij z'n handje aan 't vuur leggen en was
er toch ook bang voor en zette aarzelend een stap terug. Dat is vermakelijk. Wanneer
een achtjarig jongetje dat andere dolle vuur ziet, nieuwsgierig is en terugdeinst, is
dat ontroerend voor een vader. 't Is m'n mooiste herinnering aan m'n zoon; de tijd
dat zijn zieltje en z'n lichaampje het hem onmogelijk maakten iets van de liefde te
begrijpen.
Ik was in de eerste plaats.... is een zin die veel gezegd wordt. Misschien was ik
inderdaad door aanleg en afstamming in de eerste plaats vader. Maar ik was in die
jaren ook een heftig man. Aan de ten opzichte van kinderen altijd zoo droevige klucht
van een tweede huwelijk wilde ik dus niet denken. Wat dan? Ik was te jong getrouwd.
En daar-
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door kwam het dat er naast of achter mijn verdriet om het verlies van mijn vrouw
toch een zeker gevoel - niet van bevrijding - maar van vrijheid over me kwam. Of
ik nog weer eens m'n leven beginnen kon. Toen ik dat gevoel eerlijk onderzocht,
merkte ik dat het betrekking op de vrouwen had. Ik had vrijheid ten opzichte van de
vrouwen. Het was niet geheel en al een geluksgevoel, want het deed me verdriet dat
ik het kleinste voordeel trok uit mijn weduwnaarsstaat. En wat was dat vreemd,
tegelijk met die zekere lust in de vrijheid, wilde ik zoo wel weer terug naar een leven,
waarin veel verboden is. Zoo zou men dikwijls weer graag een kind zijn tot wie een
ander zegt: je mag, je mag niet.
Het gedeelte van de mannelijke natuur dat in 't huwelijk niet meer groeien kan,
hernam haar rechten. Eigenlijk ben ik, ouwe Joodsche diamantbewerker, erg
romantisch. Hoe onbeholpen ik ook was, ik droomde van galanterie, van mooie
zinnen die ik tot een vrouw zou zeggen, van bouquetten die ik haar wilde aanbieden.
‘We leven in een realistische periode,’ zei Querido ons. Men schreef realistische
boeken. Maar wilt U gelooven dat we allemaal in ons hart romantische menschen
waren, die, en daar zit het hem juist in, een groot deel van dat wat onze verbeelding
vulde en gelukkig maakte, uit de boeken moesten halen. Uit boeken putten wij onze
voorstelling van de groote wereld en haar feesten, van de natuur: bosschen, bergen,
steppen. We leefden hevig maar tweedehandsch, en omdat we zooveel spraken over
dat wat we alleen uit lectuur kenden, dweepten we meer dan we het zelf wisten en
waren we erg romantisch. Ik geloof dat men dat aan Querido's boeken het best merken
kan - hij is niet naar het Oosten gegaan om ‘Koningen’ te schrijven. Zoo waren de
socialistische jongens van de A.N.D.B. in hun hart romantisch. En dat vond zijn
uitweg in 't tooneel en de opera. Groote reizen maakten we nog niet. Onze juweliers
en kloovers gingen, als ze goede weken gemaakt hadden, nog eens naar Brussel en
Parijs en Londen, maar nooit naar Zuid-Europa of de tropen. We zochten 't bij het
Tooneel en de Opera. Dat was onze groote wereld, onze demi-monde, ons Parijs,
ons Italië, ons verre Oosten. Een deel, het beste deel van de Amsterdamsche Joodsche
diamantwereld, vormde zoo een niet meespelend deel van 't groote gemeenebest der
tooneelspelers en opera-zangers. Een niet meespelend maar wel meesprekend deel
dat even goed op de hoogte van de tooneelwereld was als die wereld zelf. Af en toe
ging er één van ons ook actief tot die wereld over.
Aan mijn stamtafel in het café van het Paleis voor Volksvlijt werd over alles
gesproken, over kunst, wetenschap, literatuur! Maar we hadden vooral belangstelling
voor tooneel en opera. Wie niet naar de Italianen, naar 't Neerlandsch, naar de Variété
geweest was, moest luisteren maar kon niet meepraten. Daar aan onze tafel had je
Max Bloem, nu

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

132
millionair, Nol de Goede die de titel heeft van leeraar M.O. in de scheikunde, Leo
Bloem van Bloem & Kalff, de juweliersfirma, Sal Hulman, de pianoleeraar en Willem
Nolting, de onderwijzer. Door Hulman die alle acteurs en actrices van Nederland
kende, hadden we dikwijls tooneelbezoek: soms weleens Louis Bouwmeester en
Doortje Frenkel, Marie van Westerhoven en anderen van wie de meesten reeds dood
zijn. En in deze omgeving is m'n verhouding met Suzanne Serphos ontstaan.
We zaten in de Rembrandtkuil, Sal Hulman en ik, toen Suzanne Serphos binnentrad.
Met een paar familiare woorden begroette ze Hulman, die me aan haar voorstelde.
Suzanne Serphos - Suze noemden we haar - was een vrouw van middelbare grootte,
mollig en gevuld, maar geen matrone. Ze was vol van jeugd, al telde ze reeds over
de dertig jaren. Ze had ondeugende, vroolijke, bruine oogen. En ze was brutaal. ‘Les
extrêmes se touchent’, zegt men. Hier kwam het uit. Mijn vrienden vonden mij stil
en bescheiden. Misschien hield ik daarom zooveel van Suze die haar woorden met
vertrouwelijke gebaren steunde, haar hand reeds bij de eerste kennismaking op m'n
schouder, op mijn hand legde. Voor een zwaarmoedig man een bron van blijdschap,
voor een zwaartillend man een bron van kracht. Haar vrij, uitgelaten gedrag joeg me
niet den hoek in, maar schraagde, stutte me. Ik heb dat later bij mijn kinderen ook
gekend, die rust, dat geluk die me de hoedanigheden en talenten van menschen die
ik liefheb, geven.
Suzanne zong toen de rol van Madame Lange uit ‘De dochter van Madame Angot’,
dat avond aan avond in het Rembrandt-Theater gespeeld werd. Ze rook wat naar
schmink - haar oogwallen waren er nog donker van, de glycerine blonk op haar huid
- en toch had ze handen die ook een kop koffie met een stukje koek konden
presenteeren. Ze wist het zelf, ze spotte ermee, ze wist hoe ze me inpalmde en ze zei
tot Sal Hulman: ‘Wil je gelooven, meneer Hulman, dat Uw vriend me bevalt....’ Later
zei ze in gezelschap: ‘Als ik Bram Azijnman zestien jaar geleden gekend had, was
ik met hem getrouwd. Dan kon een ander zich afsappelen met alle oumer-dagen2
door Madame Lange te zingen.’
Ik bracht haar dien avond in een koetsje naar haar huis bij het Sarphatipark. Ik
stond den volgenden avond reeds een uur vóór het einde der voorstelling voor haar
kleedkamer met een heet groote bouquet van witte seringen en roze rozen. Ik was
verwonderd over mezelf en gelukkig dat ik het was die zoo durfde te handelen, die
als door tooverhand van een zwaar leven in een licht werd gezet. M'n liefde is van
meet af aan de grootste, de mooiste, de verblijdenste tooneelvoorstelling van m'n
leven geweest. Och, ik wensch
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ieder mensch in den loop van zijn leven zoo'n langen, langen tooneelavond toe. Ik,
in een zwart jasje, afgeboord met glinsterend band, ik, in een lichte fantasiebroek
met op m'n vest de gouden vierhoekjes van m'n châtelaine; ik met vóór me in de
hand de zoo kinder-zoete bouquet van seringen met de roze rozen. Ik was dien avond
man en geen vader. En toch iets anders nog: kind. Mijn moeder was in me en dankbaar
dat haar kind ook eens dat zonnetje werd gegund. Ik schaam me niet de
sentimentaliteiten van een te schuchter mensch hier te openbaren.
Suze ontving me met haar uitbundige hartelijkheid. In mijn nabijheid overdreef
ze graag haar brutaliteit, haar canailleuze wijze van spreken. En ik, hoewel altijd wat
bedremmeld bij die drukke, haastige vrouw, kwam steeds meer onder de bekoring
van het ongelijksoortige. Ik was er dankbaar voor dat zoo'n sterke, luidruchtige vrouw
me toestond haar het hof te maken.
Na enkele weken wisten de vrienden dat Abraham Azijnman een verhouding had
met Suzanne Serphos van ‘De Fransche Operette.’ 't Stemde me nu eens wat trotsch
en dan schaamde ik me ervoor. Ik had toch kinderen. 't Is de tijd geweest van m'n
grootste mannengeluk. Ik wist niet dat de vrouw ons feest kan zijn.
Maar vrienden, ik schrijf dit verhaal niet om u van m'n liefdesromannetje met een
operette-diva te vertellen. Mijn onbezorgde geluk van toen is ín mij en voor mij. Dit
boekje gaat alleen over m'n verwondering.
Er bestond echte liefde tusschen Suzanne Serphos en mij. Liefde? Van haar kant
groote genegenheid. Van mijn kant: ontketende zinnelijkheid en misschien, dat was
niet mooi van me, iets minder genegenheid. Het is geen gladde rekening geworden.
Eigenlijk is ze aan mij tekort gekomen. Wij mannen zijn wat te veel op onze hoede
‘voor dat soort vrouwen’. Ik wilde natuurlijk in haar sfeer leven, de lichte, vroolijke
operette-sfeer. Ik was toen altijd goed gekleed, goed geschoren, altijd in afwachting
van haar. En zij wilde 'tzelfde. Ze kwam uit een Joodsch burger-milieu uit de
provincie. Ze wilde zich in haar verhouding met mij de illusie geven of ze het weer
betrad. Artisten uit burgerlijken kring laten, als ze in den nacht het ouderlijk huis
verlaten, de sleutel vallen. Pas later merken ze dat die sleutel kostbaar was en in hun
haastig leven kijken ze af en toe om en rapen iets op dat op de verloren sleutel van
het ouderlijk huis lijkt.
Maar ik stelde haar teleur. Suzanne Serphos had niet op den vader gerekend. Die
stond met gespreide armen voor zijn deur en versperde haar den weg. Terwijl ik laat het me wat ruw zeggen - van haar genoot, hield ik haar op een afstand van m'n
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particulier bestaan. En daarvoor had ze me juist noodig. Want wat kon ik voor haar
als jeune premier beteekenen! In iedere liefde hebben twee menschen iets van elkaar
noodig - buiten de hartstocht om. Dat andere heb ik buiten de boedel willen houden.
Ik kwam toch ook in háár huis. Ik heb nu nog herinneringen aan mooie uren vol
hartelijkheid. Het balkon was open. Ik zat daar op een rieten stoel. Van uit de boomen
van het Sarphatipark, waarover de late lente zong, kwam veel rust en innigheid tot
me. En ook het avondrumoer van de straat was zoo effen en stemde rustig. In de
kamer was het licht. Ik wendde m'n blik vanaf het kleine, stille Sarphatipark naar 't
warme binnenlicht. M'n vriendin sprak druk door. Ik luisterde toch wel. Ze was altijd
in beweging, ze las tien zinnen en begon dan weer te spreken. Aan de muren hingen
haar kransen. Het lamplicht viel mooi op dat vroolijke bruine gezicht van m'n
minnares. O, tusschen dat stiller wordende Amsterdam, met 't ruischende stadsparkje
en die kamer in lamplicht, gevuld door m'n drukke vriendin, was het heerlijk. De
twee kanten van het leven eens even in harmonie. Wat gaf ik er haar voor terug? Ze
wilde naar m'n leven toe, ze wilde mijn huis betreden, mijn kinderen zien.
Maandenlang heb ik naar uitvluchten gezocht om haar te beletten mijn huis te
betreden. Ik schaamde me voor die hardheid. Waarom was ik bang voor haar? Zij
kon zich in een huiskamer gedragen. Ze kwam er zèlf vandaan. Ze zou de kinderen
niets slechts leeren. Ze had een goed hart. Maar ik schaamde me voor mezelf. Ik
wilde niet dat mijn kinderen me in een andere dan de hun bekende gestalte zouden
zien, als hun vader. Toch sprak ik veel over m'n dochter en m'n zoontje met m'n
vriendin en het is geen wonder dat ze belangstelling voor ze kreeg en ze eens zien
wilde. Ze gaf me cadeautjes voor hen mee, een boek voor Eva, een passerdoos voor
David. Ik werd door die hartelijkheid steeds meer in het nauw gedreven. Ik voelde
dat ik de deur van m'n huis moest openmaken voor een vrouw die me iets meer dan
haar lichaam gaf, haar genegenheid. Ik, de waker voor de huisdeur, waarachter m'n
kinderen waren, had geen vrouw als nieuwe moeder willen binnenlaten. Ik wilde de
kamers niet tot een tooneel verlagen. Zou een vrouw, met wie ik het hield, dan wel
naar binnen mogen? Het eerste voelde ik als een bespotting, als het foppen van mijn
twee kinderen, die hun moeder hadden verloren. Maar als ik Suzanne Serphos bij
hen liet, was dat geen degradatie, was dat niet slecht tegenover onbeschermde
kinderen? Wat zou hun moeder ervan zeggen? Mijn verstand, mijn moderne
opvattingen zeiden dat ik ongelijk had, maar wat ik in m'n jeugd geleerd had, was
sterker. Ik zou er niet in vrede van 't gemoed bij kunnen zijn dat m'n kinderen ieder
aan een zij zouden staan
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van de groote stoel, waarin hun moeder had gezeten, en waarop nu een
operettezangeres zat, met wie hun vader het hield.
M'n vriendin bleef erop aandringen. Ze wilde m'n kinderen nu eens zien. ‘Ik houd
van ze. Ik wil je kleine Daav eens op z'n kopje zoenen. Je denkt toch niet dat hij er
ziek van worden zal? Ik ben toch ook nog een beetje een ‘koschere Jiddische3 vrouw.’
Men zal het misschien een beuzelachtigheid noemen, een dwaze sentimentaliteit van
een erg burgerlijk mensch. Ik kon geen rust meer vinden. Als ik op de fabriek aan 't
werk was, tehuis bij de kinderen, 's avonds bij mijn vrienden, was mijn geest nooit
meer open voor 't oogenblik en mijn hart klopte, klopte. Er leefde niets meer in mij
dan de angst voor de keus, waarvoor ik me geplaatst voelde. ‘Je beleedigt de vrouw
aan wie je zooveel te danken hebt; je schendt je kinderen.’ En al nam ik me dat woord
‘schenden’ kwalijk, ik dacht het toch. Mijn knagende moeilijkheid leefde als aan de
oppervlakte van m'n andere gedachten, van de woorden die ik sprak. Het verwonderde
me dat ze nog in me besloten bleef en niet ieder oogenblik in gesprek met een ander,
in tegenwoordigheid van mijn kinderen, losbarstte.
Toen kwam er een avond dat mijn vriendin niet behoefde op te treden. We gingen
samen wandelen. Het was zomer. De vrouw was geheel drang. Ze was nooit moeder
geweest en in haar ziel had ze plaats voor kinderen, al was het slechts om bij
tusschenpoozen naar ze te zien. Ik voelde, hoewel er geen woord gesproken was, dat
er dien avond een beslissing zou vallen. We liepen langs de Amsteldijk. Zacht, bijna
zwoel was de lucht en heel teer van kleur, net blauw gaas, waarachter de dag in slaap
was gevallen. ‘En nu gaan we samen naar je huis, en wil ik je kinderen eens zien, al
is 't maar met hun hoofd op 't kussen.’ Ik gaf me gewonnen. Ik had naar de nederlaag
verlangd, ik was te vermoeid. Zoo kwamen we bij m'n huis. Toen Suzanne Serphos
in mijn huiskamer zat, voelde ik me in die kamer zoo onrustig, zoo onwennig, of ik
alleen in den vreemde was. De kinderen! Ik had hun stemmen al gehoord. Vader
tehuis! Ze kuchten. David riep al. Voor de deur van de keuken stond verwijtend m'n
dienstmeisje, die toen ik met m'n vriendin binnengekomen was, onmiddellijk de
huiskamer, waar zij, de vreemde, over mijn twee kinderen waakte, verlaten had.
‘Even dan, maar niet lang, de kinderen hebben hun slaap zoo noodig.’ We gingen
naar binnen. Ze sliepen, door twee schermen gescheiden, die om Davids bed stonden.
Eef lag daar op 't magere ruggetje en keek naar boven. ‘Dag Mevrouw,’ zei ze kalm.
Ik wist wel dat ze alles begreep en dat ze er mij geen woord
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over zeggen zou. Dat stemde me gerust, want ik was banger voor woorden en
verwijten dan voor m'n slechte daad. - Maar Daav was heel anders. Toen ik met m'n
vriendin bij z'n bed stond, viel me plotseling de onschuld van z'n gekrulde haar, zijn
rond hoofdje, zijn bruine oogen zoo pijnlijk op, dat ik weg wilde rennen. Ik dacht
aan zijn verwondering over het vrijende paar van 't Oosterpark. Hij zat rechtop in
zijn bed, gaf Suzanne z'n warme handje en lachte haar toe. Zij kuste hem op z'n
hoofd, en zei wat luid: ‘Wat een schat van een kind. Dat heb je goed gemaakt, ouwe
jongen.’ En ze legde haar arm om m'n rug en haar hoofd bracht ze bij het mijne.
Waarom ze dat deed? Verteedering, een beetje spot misschien. Of voelde ze zich
moeder en had ze m'n vrouw willen zijn? Bijna zei ik: ‘Laat dat.’ Ik mompelde echter
maar woorden die ze niet verstond. Alsof ik 't uit verstrooidheid deed, maakte ik haar
arm van mijn middel los. Ik wilde niet dat mijn kind zijn vader verliefd met een
vrouw zou zien stoeien. ‘God beware een kind ervoor dat zijn eigen vader hem in 't
verliefde pleizierleven inwijdt.’
Suzanne keek me eens aan. Op dit oogenblik werd haar ziel droog en stierf onze
verhouding. Ik besefte er toen iets van. En ik zei tot mezelf, al was ik heel droevig:
‘Dat moet je voor je kinderen over hebben, je bent toch al te ver gegaan.’
Nog drie weken wel zagen we elkaar dagelijks, maar Suzanne werd hoe langer hoe
koeler, hoe teruggetrokkener. Ik had niet kunnen vermoeden, dat een levensblije,
goedige, brutale brunette, als zij, zoo streng, zoo teruggetrokken kon handelen. Er
kwam een avond dat ik als zoovele avonden voor de deur van haar kleedkamer op
haar wachtte. In mijn hand droeg ik weer een geurende bouquet, maar och hoe verlept,
hoe doodsch waren die bloemen die ik droeg zonder blijheid, in een hand zonder
geloof. Onder het naar huis gaan zei ze tegen me: ‘Je hebt nooit van me gehouden
en ik kan 't nu ook niet meer.’
Dien avond ging ik niet naar haar kamer. Met gebogen hoofd, heel bedroefd, liep
ik naar huis, verzinkend in een melancholie die reeds de eerste kleur der tevredenheid
aannam. Ik was een oude man geworden voor m'n kinderen.

II
Nu ik tot zoover met mijn relaas gekomen ben, weet ik dat ik toch niet ben gaan
schrijven om mijn vrienden en de vreemden die dit lezen zullen te vertellen van de
verwondering des menschen. Niet om tot klaarheid te geraken, schrijf ik dit verhaal.
En ook niet,
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al moge 't soms lijken en denk ik 't soms zelf, om te klagen over mijn teleurstelling.
Ik schrijf geen autobiographic Ik ben aan 't werk getogen om over mijn arme dochter
te schrijven, en kon ik het, om te zingen in elegische verzen.
Het is waar dat ik mezelf in mijn dochter herkend heb, en me ten tweede male in
haar heb zien mislukken. Maar dit egoïsme is niet de band tusschen haar en mij. Ze
is mijn dochter, uit mij voortgekomen, en een nieuw kind, een nieuwe mensch. Ik
houd niet van mezelf, maar van haar. Ik ben haar getuige geweest. Haar getuige die
haar liefhad zonder te kunnen helpen en ik wil getuigenis voor haar afleggen; ik wil
van een stil en onbekend mensch schrijven, voor wie ik niets heb kunnen doen.
Haar kinder- en schooljaren zijn kalm en goed verloopen. Ze groeide op, een tenger
meisje van gemiddeld groote gestalte. Ik en niemand twijfelden aan haar. Ze
ontwikkelde zich als in uniform. Aan de wetenschap gewijd en... aan de zielsrust.
Kan een vader het beter wenschen? Mijn kind zal wat harmonie vinden in het leven.
Ze had lieve grijsgroene oogen. Ik vond ze er niet leelijker om dat er een bril voor
stond. Er is zoo iets moois in een soort van misdeeld zijn. De rekening klopt. Met
haar zwakke oogen, haar magere wangetjes, haar schrale lichaam, haar wat gebogen
houding, haar kuische, platliggende haar was haar aanleg, haar verstand, haar
belangstelling in de leerstof betaald! En eigenlijk is er dan geen leelijkheid meer.
Mijn volgzaam, leergierig dochtertje dat zonder woorden vroeg, was mooi. Ze groeide
op. Ze werd gymnasiaste. Ze was niet een meisje tot wie velen zich aangetrokken
voelden, maar ook niet een kind dat heelemaal alleen stond. Enkele vrienden en
vriendinnetjes heeft ze altijd gehad. Oudere menschen, haar leeraren hielden veel
van haar. Ieder jong mensch heeft door z'n jeugd of door z'n gaven voor oude
menschen iets arrogants: een jonge krijgsman of een jonge coquette. Eva had dat
arrogantie niet. Misschien had ze ook geen jeugd. De rector, haar leeraren zeiden me
dat 't zonde zou zijn als ze niet studeerde. Wel werd ik langzamerhand een oude
diamantbewerker en het vak was er niet beter op geworden. Dat mocht niet meetellen.
Zou ik zooiets natuurlijks als Eva's studiezin geweld aandoen! Bovendien was m'n
jongen niet naar een Hoogere Burgerschool gegaan, hij kon niet leeren en kwam in
een groote zaak. Wat was er heerlijker voor mij dan Eva op te kweeken. Ik heb haar
nooit als een bloem gezien. Ik zag haar als een stille, zachtgroene plant. Jij, oude
kerel, wat ben je anders dan een grond, die maar zooveel mogelijk water en voedsel
moet verzamelen om haar te laten groeien. Ze was een stil meisje, een kind zonder
eischen en zonder opstandigheid. Als een scheepje dreef ze kalm en zonder hartstocht
op het meer van de
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wetenschap. Gymnasium afdeeling Bêta. Ze wilde in de pharmacie studeeren. Waarom
kind, waarom niet voor dokter? Koos ze voor mij dit meest practische van alle
studievakken of gaf dit haar de meeste gelegenheid om zich kalm en stil te nestelen?
Wat weet men van zijn kinderen?
Ik wil nu in groote trekken de gebeurtenissen vertellen, die ik haar lijdensweg noem.
Misschien is het slechts mijn eigen lijdensweg. Dan ben ik geen goede vader en
ongelukkig omdat z'n dochter niet vatbaar is voor wat hij als haar ongeluk beschouwt.
Eva heeft haar laatste examen in de artsenijkunde gedaan. Ze is nu apothekeres.
Ze had dien avond van ons feestje tehuis een donkergroene, een warme, intiem-groene
japon aan. Och als ik een man geweest was en geen vader! Ik zou begrepen hebben,
hoe goed en vertrouwd het is, hoe veel rust het geeft als men z'n hoofd mag leggen
tegen de schouders van een jonge vrouw die op haar feest in een wat ruwe stof van
donkergroen gekleed gaat. Mijn zoon Daav zat mee aan tafel aan, krachtig en vroolijk,
net zijn moeder; dan nog m'n oudste zuster Roos, een kind van m'n tweede zuster en
een jonge man, Dolf Sanders, de beste vriend van mijn dochter. Hij was een jonge
chemicus, uit Meppel naar Amsterdam gekomen om er te studeeren. Hij klonk haar
toe. Hij roemde voor haar familie haar grooten, wetenschappelijken aanleg en haar
bescheidenheid. Toen dacht ik: ‘Als die twee eens trouwden!’ Was die droom nu
zoo vermetel dat de goede God hem stuk moest slaan!
(Wordt vervolgd)

Eindnoten:
1 1
1 Zie het nummer van Januari 1940.
2 Tijd van Paschen tot Pinksteren.
3 Pure, Joodsche.
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Kroniek
Beeldende kunsten
J. de Coene,
enthousiast van de realiteit
Vijftien jaren geleden noemde men J. de Coene, den machtigen groot-industrieel
dien wij in de wandeling gemoedelijk Seppen de Coene noemen, onder de trouwste
volgelingen van den nogal wat jongeren Saverijs. Deze verdiepte en rijpte in zichzelf,
zooals we met vreugde vaststelden in een der vorige nummers van Elsevier's. Het
toeval van een expositie te Brussel verschafte de gelegenheid te zien hoe algeheel,
definitief en sinds lang De Coene aan den invloed is ontgroeid. Dit is niet te verklaren
met de gemeenplaats dat het niet anders kon, gezien den aard van beiden. Op gebied
van epigonisme en navolging is in de kunst alles mogelijk. Voor al wie De Coene
kennen is het niet verbazend, maar dwingt het wel respect af voor de waarachtigheid
en sterkte van zijn kunstenaarschap, dat hij ondanks een bestendigen omgang met
Saverijs, zonder zijn bewondering voor diens werk te verliezen, samen met hem
uitvarend in zijn Leie-boot, naast den zijne zijn ezel plantend in het gras langsheen
die schoone jordaan van Gezelle's hart, enkel en alleen bij de gratie van een feilloos
instinct zichzelf wist te worden. Waarlijk iets ongewoons. Saverijs staat voor het
landschap en droomt het zich naar zijn zin; de levensgulzige De Coene neemt het in
zich op. Deze uitdrukking is niet krachtig genoeg, men zou moeten spreken van
verslinden met huid en haar. Zoo roept hij bij sommigen den naam van Vlaemynck
te binnen, wat in zooverre onjuist is dat deze wel eens schildert zonder goed toe te
kijken. Maar de koppeling der namen geeft aan hoe groot het verschil is geworden
met Saverijs, hoe krachtig De Coene zichzelf affirmeert.

Ik meen dat dit nog niet uitdrukkelijk genoeg erkend werd, mede doordat De Coene
industrieel is, dus voor zijn plezier moet schilderen. Kinderachtig genoeg bejammert
men doorgaans het lot dergenen die om den broode compromissen moeten borstelen,
en is er eindelijk eens een die vrij uit zich zelf kan zijn, dan is dat ook weer niet goed.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

De faam van De Coene heeft er tot nu toe werkelijk onder geleden dat hij ongeveer
de eenige is
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met een vrijheid van scheppen, welke al de anderen vurig wordt toegewenscht en
waarvoor men zegt te hunnen behoeve te willen ijveren. Paradoxaal en vooral
onrechtvaardig tegenover een ras-artist, wien zijn kunst meer passie en ernst is dan
om het even wie en om het even wat, zijn zaken inbegrepen.

Op zekeren leeftijd besluipt den kunstenaar twijfel aan de kunst in het algemeen en
zijn eigen werk in het bijzonder. Zijn hand wordt dan onvast, hij klampt zich vast
aan zijn verworven manier. Met het zoeken, durven en groeien is het dan gedaan.
Ik ben er van overtuigd dat De Coene deze gevaarlijke en verderfelijke innerlijke
wankeling niet gekend heeft. Zijn geloof en liefde zijn onaangetast gebleven. Vandaar
de spontaneïteit en de groote overtuigingskracht van zijn werk, dat men kan
omschrijven als enthousiast schilderen.
Er zijn er niet velen meer die voor hun doek staan zonder psychologische
complexen die zij de natuur willen opdringen, zonder sociale verbitteringen of idealen
en zonder idée fixe van een of andere stylistische voorkeur. De Coene ziet wat er te
zien is en daarmee uit.
Hij is nochtans alles behalve een fotograaf, want een fotograaf ziet juist niet wat
er te zien is, hij ziet slechts wat iedereen ziet, zelfs
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alleen maar wat een lens ziet. De Coene ziet wat een jong, frisch en vurig gemoed
juichend weet te ontdekken in de realiteit. Het boeiende van zijn werk is de strijd
om juist dat weer te geven.
Het is een blijde, forsche strijd. Geen wanhopig, tragisch, vertwijfeld, fanatiek
volhouden. Een kloeke, korte worsteling om alles of niets. Men moet zijn werk
volledig kennen om te weten dat hij er zich niet gemakkelijk van afmaakt. De
halsstarrigheid die m.i. kenmerkend is voor den waren artist is hem eigen, maar
terwijl anderen terugkeeren tot hetzelfde doek herbegint hij op een ander. Zoo ziet
men op een expositie slechts een enkel vlot en triomfant schilderij, maar in het atelier
staat een reeks die getuigt dat de schilder het niet zoo licht opneemt als wel schijnt
en herbegint tot hij overwint.
Wat mij voor zijn kunst zoo inneemt is dat zij, nooit vermoeid, nooit gemaniereerd,
nooit theoriseerend, steeds grootsch, geinspireerd, dynamisch en direct is. Zij is mij
sympathiek omdat zij altijd menschelijk blijft en warm, nooit artistiekerig wordt en
nooit literair. Hij spreekt zuivere schilderstaai en wordt er in die taal wel fijner,
delicater, verhevener gesproken, oprechter niet.
De Coene is daardoor niet de man van het eene meesterwerk, waarin het gelukkig
toeval van het goede onderwerp met een concentratie van geduld en vaardigheid
boven het peil der gewone productie wordt uitgeheven. Hij is de man van het oeuvre
dat zichzelf langzaam selectioneert uit een verbluffende hoeveelheid doeken. Er zijn
onderwerpen die hem liggen: zeezichten, lage landschapstrooken met een lucht vol
drama, breede Leie-tafereelen. Hij heeft daarover verscheidene werken gemaakt van
blijvende waarde. Maar door zijn levendigheid en zijn vaart blijft hij altijd capabel
op een heel ander gebied te verrassen. Zoo hing b.v. te Brussel nummer 20 ‘Falaise’,
een stoere grijs-gele bretoensche klip, machtig opgericht ver in een stille, getemde
zee. De gestolde rust en kracht van dit stuk natuur, de onontwijkbare ornamentlooze
zekerheid van de vier componenten: land op voorplan, zee, rots en lucht hebben den
uitbundigen schilder blijkbaar aangegrepen en hij heeft, beheerscht en geconcentreerd
als nooit, een van zijn beste werken geschilderd.

Altijd overheerscht de inspiratie, nooit de vooropgezetheid van idee of stijl. Hoe
klein de keuze te Brussel ook was, men zag De Coene in zijn geheel. Den man die
stilstaat in de straat en olieverfnotities maakt over een vrouw die met een reep loopt,
een kind, twee visschers, een groenen spoorwagen met een zwarten dikken bloempot
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van Honfleur vereeuwigt in een rijk, knap, van licht en lijn,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

142
contrasten en diepten waarlijk bewonderenswaardig schilderij. Den aquarellist die
niets minder dan een nieuwen steenweg, een soort autostrade weet interessant te
maken en den weemoedige die de liefelijke benauwenis van het oude Brugge met
wijding weergeeft. Den zeeschilder en den Leieschilder.

Zij die van een schilder vragen dat hij telkens zijn eigen en zelfde boom, huis,
waterplas, lucht en weide schildere en hem deze requisieten slechts toestaan van
doek tot doek eventjes te verplaatsen, worden gederouteerd in een De Coene-zaal,
of zij groot zij dan wel klein. Zijn volledige overgave aan de realiteit, zijn durf in
het onvoorwaardelijk volgen van wat zij hem voorzet, durf die iets van
zelfvergetenheid heeft, worden slechts ten volle gewaardeerd door hen die in den
kunstenaar vooral den mensch zien, den herschepper zonder vaste modellen. Den
Balzac tusschen Goncourt's en Flaubert's. Dat is Seppen de Coene.
Stijl moet men niet wantrouwen, manier wel. Beiden echter worden bedreigd door
den welbekenden tand des tijds. Ik ben er van overtuigd dat het beste werk van De
Coene langer schoon zal blijven dan veel werk dat nu meer opgang maakt.
Gerard Walschap

Tooneel
Charlotte Köhler in Filomeentje en Phaedra
De laatste jaren brengt Charlotte Köhler in elk tooneelseizoen een nieuwe voordracht.
We gebruiken het woord ‘voordracht’, omdat we voor haar speciale kunst geen term
bezitten. Zij heeft dezen nieuwen vorm van tooneelspelend voordragen gecreëerd;
die is haar zoo eigen dat anderen het niet over kunnen nemen. Zij bezit de gave
menschen uit te beelden met een enkel suggestief gebaar, met haar mimiek, met haar
stem. Bij tooneelspelen tracht de kunstenaar zich te vereenzelvigen met den persoon,
dien hij uit te beelden heeft. Hij gebruikt er alle middelen toe, die hem ten dienste
staan. In kleeding, houding, manier van loopen, grime bootst hij den uit te beelden
mensch na en leeft in deze vermomming diens bestaan. Charlotte Köhler echter
vertelt een verhaal en blijft in de gedaante van den mensch, die vertelt, maar als zij
een ander sprekende invoert, verandert haar wezen en weet zij het beeld van dien
mensch op te roepen. Zij behoeft geen enkel hulpmiddel; ze suggereert dien ander.
Zij
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Twee Bekroonde Hollandsche Schilders.

Wij beelden hierbij af een aan het bekroonde doek van H. Chabot verwant winterlandschap 1939

Het bekroonde doek: De Toog - Westkapellevan Charley Toorop

Vanwege de International Business Machines Corporation zijn bronzen medailles
toegekend aan Charley Toorop en H. Chabot voor hun in zending op de
tentoonstellingen te New York en San Francisco van schilderijen uit 79 landen.
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‘schetst’ hem, maar zoo zeker weet zij de lijn te trekken, dat het beeld van dien
persoon oprijst, als was hij ten voeten uit geschilderd. Men kan hier niet alleen spreken
van beeldend vermogen, hier ligt een beleven aan ten grondslag, waardoor zij van
binnen uit het karakteristieke van een mensch weet weer te geven. Het merkwaardigste
in haar is, dat zij geen moment den stijl verliest van den vertellenden persoon. Zij
heeft de juiste verhouding gevonden tusschen het gebaar, dat het verhaal illustreert
en het gebaar, dat den verhalende eigen is. Deze nuanceering vormt een van haar
grootste aantrekkelijkheden. Zij vertelt over menschen, brengt ons in de sfeer waarin
deze leven, toovert hen ons voor oogen, maar dàn met een verrassenden overgang
is de conclusie, de reactie op deze menschen en hun daden zoo specificiek die van
den verhalende, dat ze ons het geheele voorval doet zien door de oogen van deze.
Zóó ook in Filomeentje. Bij rustig terugdenken komt het me haast ongeloofelijk
voor, dat zij erin geslaagd is, zulk een objectief helder beeld te geven van de
omgeving, waarin dit boerenkind leeft, de menschen met wie zij omgaat, de
lotgevallen, die zij doormaakt en tegelijkertijd ons duidelijk te maken, hoe dit kind
haar omgang en belevenissen zag, en waar zij faalde in begrip en daden. Dit moet
wel een gevolg zijn van Charlotte Köhler's fantazie, van haar volmaakt
uitgebalanceerde techniek, die elk woord, elk gebaar beheerscht en de juiste waarde
weet te geven.
In den loop der jaren heeft zij deze techniek vervolmaakt, haar kunst verdiept.
Deze kunst, het door haar geschapen ‘tooneelspelend voordragen’ heeft bezit van
haar genomen. Deze kunst is het, waarin zij zich uit. Het valt daarom ook niet te
verwonderen, dat zij voor haar jubileum Marathondans koos en niet een rol in een
tooneelstuk. Zij is een anderen weg opgegaan, heeft een nevengebied van de
tooneelspelerskunst betreden: zij hoort op het tooneel niet meer thuis. Ik herinner
mij, dat ik haar een paar jaar geleden in den Gijsbrecht zag. Kort te voren had ik haar
den droom van Badeloch hooren voordragen. Nu spéélde zij Badeloch en vertelde
den droom juist zóó als zij hem had voorgedragen: wanneer Badeloch de schim laat
spreken, verstijft haar wezen en suggereert zij deze. Haar voordracht van den droom
was indrukwekkend, maar toen Badeloch, die tot het uiterste verontrust is door dezen
droom, den tijd vond, de schim na te bootsen, verstoorde het de scène tusschen
Gijsbrecht en haar en stelde zij zich als het ware buiten het drama. Dit vervlakte de
uitbeelding van Badeloch. En zoo treft het mij vaker, dat Charlotte Köhler geen
tooneelspeelster meer is.
Het trof mij sterk in haar spel in Phaedra. De wijze waarop zij poëzie zegt, mag
men onovertroffen noemen. Voor elk gevoel, dat uitgesproken wordt in dezen tekst,
vindt zij de plastische weergave in houding en gebaar en stembuiging. Geen détail
ontgaat haar rijk, scheppend vermogen. Maar in deze détails verliest ze zich. Voor
al deze details heeft Phaedra geen rust. Er is een oogenblik, dat ze midden in haar
ellende de aandacht vindt naar den achtergrond van het tooneel te loopen, om tegen
een pilaar een stand aan te nemen van diepe wanhoop. In haar groote scène met
Hippolytus bestáát deze niet voor haar. Als hij binnenkomt ziet ze hem nauwelijks.
De verbinding tusschen Phaedra en den
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Charlotte Köhler in haar rol van Phaedra bij Het Nederlandsch Tooneel
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man, voor wien zij in gloed staat, ontbreekt. Zij geeft een indrukwekkende uitbeelding
van alle fazes van verterenden, dierlijken hartstocht, maar Phaedra gaat niet te gronde
aan dezen hartstocht. Charlotte Köhler speelt de gevoelens nà elkaar, maar het verband
tusschen deze gevoelens en de vrouw, die ze doorleeft, ontbreekt. Charlotte Köhler
als actrice is slachtoffer geworden van eigen kunnen. Zij heeft het hoogste bereikt
binnen de beperking. Nu laat ze deze beperking varen, verlaat het rustpunt, van
waaruit zij schiep, gaat over in een bewegingskunst, die voor háár te veel vrijheid
laat. Haar uitbeelding verliest zijn gecomprimeerde kracht en wordt overladen.
Aan het begin van dit artikel sprak ik over de hulpmiddelen van den acteur, die
zìj niet behoeft. Zij heeft een andere techniek geschapen. Maar ook deze middelen
eischen een eigen techniek. En hij, die deze verstaat, schept een kunst, gelijkwaardig
aan die van Charlotte Köhler, maar een àndere.
Martha Dozy

Muziek
De radio en de muziek
De vraag, of de radio-omroepen een muzikaal-cultureele taak te vervullen hebben
en in hoeverre zij hieraan beantwoorden, is reeds meermalen opgeworpen en zij heeft
dikwijls tot uitvoerige discussies aanleiding gegeven. Het is mij bij dergelijke
beschouwingen herhaaldelijk opgevallen, dat men de muziek-uitzendingen en het
concert-wezen over één kam scheert en de programma's van de radio-instellingen
vrijwel uitsluitend blijkt te zien als een soort van dépendance van het répertoire, dat
in de concertzaal opgeld pleegt te doen. De radio-omroepen hevelen hun symfonische
programma's voor een deel uit de concertzaal over en bij menig belangrijk
studio-concert wordt door het toelaten van publiek - vaak als stimuleerende factor
voor de uitvoerende kunstenaars - de studio in een concertzaal herschapen. Nu de
kwestie van de radio als factor in de muzikale volksopvoeding onlangs in de pers
weer hier en daar is opgevlamd, lijkt het mij niet overbodig, eens na te gaan in
hoeverre de muziek-distributie van de radio zich van die welke de concert-instellingen
verzorgen kan onderscheiden. Vier punten komen hierbij m.i. noodzakelijk ter sprake.
In de eerste plaats zou men de mogelijkheid kunnen nagaan van een speciaal voor
de radio geschreven soort muziek. Ik bedoel een muziek, welke zóó gecomponeerd
en vooral: zóó geïnstrumenteerd is, dat zij door de microfoon het gunstigst tot haar
recht komt. De ervaring heeft uitgewezen, dat lang niet alle partituren bij
radio-transmissie even gunstig ‘doorkomen’. Hoe opener en doorzichtiger een
orkestwerk geïnstrumenteerd is en hoe duidelijker de melodische liniatuur en
thematische structuur is aangebracht, des te gemakkelijker vindt het zijn weg
ongeschonden door de microfoon. Het zou vooral voor jonge componisten een
leerzame en
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aantrekkelijke opgave kunnen zijn, de meest gunstige liggingen, registers en
combinaties der instrumenten voor dit doel uit te probeeren, zooals dit in een minder
fraaien technischen term genoemd wordt. De kunst hiervan is natuurlijk, den
muzikalen inhoud der compositie niet onder het experiment te doen lijden!
Vervolgens zou men kunnen onderzoeken, in hoeverre de radio een gunstigen
invloed kan uitoefenen op de muzikale zelfwerkzaamheid der luisteraars. Op de radio
rust de kwade naam, dat zij de gemakzucht in de hand werkt en het musiceeren in
de huiskamer overbodig maakt. Het lijkt mij overdreven, de radio uitsluitend de
schuld te geven van den klaarblijkelijken achteruitgang in de particuliere
muziek-beoefening. Maar wel komt het mij voor, dat de radio zich veel nauwer kan
aansluiten bij de interessesfeer van den ambitieuzen dilettant. Pianisten, violisten
etc., die voor de microfoon ‘optreden’ (deze term is reeds misplaatst!), beijveren
zich doorgaans, om een reeks moeilijke concertstukken voor te dragen, doch hoe
zelden hoort men een tweestemmige Invention van Bach, een sonatine van Mozart
of eenig ander eenvoudig voordrachtstuk spelen, dat ook binnen het bereik van den
actieven muziekliefhebber ligt? Een vaste rubriek van onberispelijk en muzikaal
voorgedragen eenvoudige liederen en stukken voor allerlei instrumenten en ensembles
zou de beoefening van de ‘huismuziek’ aanzienlijk kunnen bevorderen. Zulk een
rubriek zou zelfs als een soort van informatiedienst kunnen fungeeren, welke den
dilettant steeds nieuwe en aantrekkelijke stof kan leveren.
Een geheel eigen genre van de radio, dat nog lang niet tot volledige ontwikkeling
is gekomen, is het z.g. hoorspel. Hierover zou in litterair opzicht reeds menige
opmerking te maken zijn, doch ook de muzikale factor vraagt hier alle aandacht. In
de tooneelwereld wordt de muziek stelselmatig verwaarloosd, doch al ben ik ervan
overtuigd dat tooneel zonder muziek eigenlijk ondenkbaar is, toch is het te begrijpen,
dat ons tegenwoordig tooneel zich de weelde der muziek slechts zelden kan
veroorloven. In de radiowereld is de situatie zooveel te gunstiger: men heeft de musici
in eigen huis, dus voortdurend ter beschikking. In het radio-hoorspel heeft elk geluid,
elke klank een bepaalde voorstelling in de verbeelding wakker te roepen. Zoowel uit
de opeenvolging als uit de gelijktijdigheid dier geluiden moet de bedoeling van het
spel den toehoorder duidelijk worden. De muziek kan hier prachtig dienen om datgene
te suggereeren, dat men zich niet visueel voor den geest kan halen. In de imaginaire
klankwereld, welke het hoorspel vertegenwoordigt, beweegt de muziek zich uit
hoofde van haar atmosferisch karakter op een ander niveau dan het gesproken woord
en de situatieschilderende geluiden welke daarmee annex zijn. Zij kan bepaalde
stemmingen accentueeren, het complex van auditieve indrukken verhelderen,
verdiepen en eer toegankelijk maken. Zorgvuldige samenwerking tusschen schrijver
en componist zou op dit terrein tot opmerkelijke resultaten kunnen leiden.
Het vierde punt betreft de muzikale voorlichting, waarvan men m.i. nog een ruimer
gebruik zou kunnen maken, dan tot nu toe het geval is. Ik bedoel hiermee niet, dat
men van de radio een gecontinueerde muziek-
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volksuniversiteit moet maken, doch de uitzendtijden zijn ruim genoeg gemeten, om
nu en dan eens een volledige, bevattelijke analyse te geven van een bepaalde
compositie. Onlangs hoorde ik door den Brusselschen zender (N.I.R.) een
voortreffelijke, muzikaal rijk geï lustreerde analyse van La Mer van Debussy, welke,
zonder in de technische bijzonderheden af te dalen, de schoonheid van dit werk den
toehoorder bewust maakte.
Deze vier punten zijn wellicht voor uitbreiding vatbaar. Doch zij raken elk een
terrein, dat speciaal op de zorg van den muzikalen radio-leider is aangewezen.
Wouter Paap

Letterkunde
Lotgevallen van de dichtkunst
A. Marja, Omneveld Havenlicht, H.P. Leopold's U.M., Den Haag,
MCMXXXIX.
H.A. Gomperts, Dingtaal, zelfde uitg., MCMXXXIX.
Waarom het boekje van Marja Omneveld Havenlicht heet, zou ik niet weten te zeggen,
maar het is aardig en mooi. Vooral de afdeeling Lof der Vroomheid is geslaagd; maar
ook in de andere gedeelten staan een aantal goede verzen. De taal is zuiver, de
prosodie bijna overal goed verzorgd; er is fantasie, ironie, humor - met eenigen
weemoed vermengd, zooals dat past. De dichter houdt van het aardsche, en bedenkt
soms ook dat het niet het eenige is. Hij houdt heelemaal niet van schijnheiligheid,
uit liefde, misschien, voor het echte heilige, als dat bestond. Hij heeft gevoelens die
hij in het dagelijksch leven niet altijd uiten kan, maar die hem beheerschen, en hij
haat met een zeer beslisten haat al het vele dat leelijk is in de wereld:
Het geeuwend en lamlendig trampubliek,
dat 's Zondagsavonds door de straten schommelt,
-een kerel stinkt naar drank, een juffrouw dommelt hotst door elkaar in 't ramm'lend mechaniek.
Hun aller ogen zijn zo klein en vals,
hun benen, weggegooid als harlekijnen,
schampen elkaar bij 't kruisen van twee lijnen:
een vormeloze en uitgeputte wals.
Hier krijgt de zondagavond van de stad
zijn onverschillig-doelloze gestalte,
de conducteur belt luider bij de halte:
zo vaak reeds, dat men 't juiste punt vergat.
Wat geeft het, of men thuis komt of verdwaalt,
in deze doos met spiegelende wanden
ziet men tenminste nog het laatste branden
van wat als vuilnis straks wordt weggehaald.
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Men kan, zooals ik gedaan heb, de bestanddeelen van Marja's poëzie opsommen,
zonder daarmee gezegd te hebben, hoe zij poëzie komt te zijn. Men kan slechts voelen
dàt ze het is.
Het citaat moge daartoe dienen.
Echte geest ook bij Gomperts, en kostelijke fantasie; een sprankje twijfel en
vroolijke weemoed. De vrouw stelt teleur:
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Toen ik jou, mijn bleke vrucht,
langzaam van je schil bevrijd had,
lag met afgewend gezicht
jij die dit zo lang verbeid had
als mijn onafwijsbre plicht,
te bederven aan de lucht.

Maar ze laat je niet los:
De grenzenloze hoogmoed van de vrouwen,
die denken, dat zij je gelukkig kunnen maken,
als ze iedere dag maar aan je mogen raken
en iedere nacht maar met je mogen trouwen.

En je stad omvangt je. Wat is Amsterdam een unieke wereld! Ook de Riviera is een
vreemde creatie van onzen-lieven-heer. En dan die fin-de-siècle-samenleving, nu
geheel historisch en des te curieuzer geworden:
O tijd van rijtuigen en onfatsoen,
fonteinen, keizers, spleen en tsaren,
toen nog de vrouwen schepen waren,
die zeilden door het zomergroen...

Luciede, opgewekte gelatenheid, en een levenslust die somtijds uitbarst:
Het zal nog lang niet zijn,
dat ik voor 't leven buk,
ik ga nog lang niet stuk,
ik drink nog vaten wijn.

De versificatie is niet overal regelmatig of zelfs verantwoord, maar dat hindert
nergens; er zijn alliteraties die het uitstekend doen.
Een dichter om op te letten. Hetgeen hem klaarblijkelijk (nog?) bedreigt, is het
studentikooze. Maar hij blijkt reeds tot beter in staat.

Victor E. van Vriesland, Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle
eeuwen, Amsterdam, N.V. De Spieghel, MCMXXXIX, 80, 652 blz.
Verzamelaar en uitgevers dank! Ziehier een overrijke collectie voortreffelijk
dichtwerk. Werk van verscheiden geaardheid: somtijds gemoedelijk, soms uiting
van eenvoudige wijsheid, soms ook geestig. Maar altijd poëtisch. En menigmaal
meer dan gemoedelijk, geestig of wijs: werk van het allerhoogste poëtische gehalte.
Niets is opgenomen om andere reden dan die der poëzie zijn; niets is weggelaten
omdat heerschend vooroordeel het scheen te willen: zoo is aan de 19e eeuwe beter
recht gedaan dan de gewoonte het sinds den aanval der tachtigers meebracht, zoo is
de waardeschatting der rederijkers herzien. Tollens is nu weer ruim vertegenwoordigd,
A.J. de Bull verschijnt hier opnieuw, er werd iets opgenomen van zekeren G.
Bolognino, en Multatuli's grafschriften op Thorbecke staan hier gereproduceerd.
Niet dat er bepaald gejuicht behoeft te worden om het verschijnen van deze namen.
Het werk dat zij dekken is grootendeels poëtisch, maar toch middelmatig; ik
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persoonlijk gevoel zelfs niet dat die grafschriften iets anders dan geestig, dat ze nl.
ook poëtisch zouden zijn. Ik geef de namen slechts als voorbeeld.
Er zijn nog andere punten waardoor deze anthologie zich van vroegere, soortgelijke
publicaties onderscheidt. Dichters die men in zulke werken altijd aantreft, en die er
dan ook ten volle in thuis hooren, verschijnen hier met gedichten die weinig bekend
zijn: bewijs te meer van de volstrekte zelfstandigheid waarmee de erudiete
verzamelaar te werk is gegaan. Bovendien ontbreekt er het een en ander van het
gewone, en meestal terecht; was er echter, vraag ik Van Vriesland, in het dichtwerk
van Emants volstrekt niets poëtisch te vinden?
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Een vraag die geen aanmerking is. Men zou nòg wel enkele vragen kunnen stellen:
is b.v. 's samenstellers besluit om voorloopig alle dichters weg te laten, welke na
1910 hun eersten bundel publiceerden, in allen deele verstandig geweest? Dit
onderscheidingsmiddel lijkt te uitwendig wanneer men bedenkt dat daardoor in dit
boek wel nog net Greshoff, Van Eyck en Annie Salomons konden binnenkomen,
maar dat de deur dicht viel voor hun leeftijdgenooten als Bloem en tevens voor hun
oudere tijdgenooten Leopold, Dèr Mouw, Jan Prins. En het werk van Leopold en
Dèr Mouw behoort door zijn geaardheid toch bepaald tot de periode van vóór 1910.
Was er geen andere demarcatie te vinden? Ik denk van wel. Als een bezwaar tegen
den bundel wil ik het echter niet laten gelden, te meer daar een vervolg in uitzicht
gesteld wordt.
Men moet hartelijk wenschen dat de publicatie hiervan mogelijk zal blijken. Succes
van dit eerste gedeelte is daarvoor noodig. Het verdient succes ten volle. De
Nederlandsche literatuur verschijnt hier op haar best, nl. in haar poëtische gedaante.
En deze gedaante is volledig gegeven, goed geteekend, sprekend van trekken. Uit
gedichten van Hadewych, Vondel, Huygens, Hooft, zoo goed als van De Génestet,
Potgieter, den Schoolmeester, Paaltjens, Speenhoff, Gorter, Kloos, Boutens, Van de
Woestijne, Van Collem, kortom van grootere en kleinere dichters uit alle tijden,
bestaan de trekken van deze gedaante, die ons volk en onze cultuur tot eer strekt.
Wie dit goed uitgevoerde boekdeel in zijn kast heeft, bezit iets even kostelijks als
duurzaams.
J.T.
Jan Mens, Mensen zonder Geld, Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij ‘Kosmos’,
1939.
Dit met den ‘Kosmos-Eerstelingen-Prijs 1938’ bekroonde boek verhaalt den
ondergang van een gezin, het gezin van een werkloos geworden Amsterdamschen
meubelmaker, man, vrouw, dochter en zoontje. Den man, dien wij in den aanvang
ontmoeten als een werkman van het ouderwetsche slag, met toewijding en liefde
voor zijn vak, zien wij, door tegenslag achtervolgd, meer en meer afzakken en
eindelijk terechtkomen onder de paupers. Hij is een bescheidene, een, die voor zichzelf
maar weinig noodig heeft om tevreden en zelfs gelukkig te zijn, die een bijna
kinderlijk vertrouwen in het leven heeft ook. Maar hij is een te weinig weerbare
natuur in de meedoogenlooze wereld, waarin hij is neergezet en wanneer het laatste
uitzicht voor hem dichtvalt, weet hij geen anderen uitweg dan het water.
Jan Mens doet het verhaal van dezen ondergang, waarin alleen de jonge levenslust
van Japie een blijdere noot is, op sobere, weloverwogen wijze. Hij vermijdt alle
sentimentaliteit en pathetiek; het is de toon, een kleine, trieste scherts, die de tragische
gebeurtenissen accentueert en des te schrijnender doet zijn.
Het zijn vooral deze toon, deze wijze van vertellen en de figuur van den vader
(zonder de herinnering aan ‘Kees, den jongen’, wiens al te zeer gelijkend evenbeeld
hij is, zou hier ook het toch wel zuiver geziene Japie te vermelden vallen), die den
sterksten, meest persoonlijken kant van Jan Mens' schrijftalent laten zien. De jury,
die het den prijs toekende, noemt in haar rapport het boek, ‘een staal van het beste
Hollandsche realisme’ en
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‘een verrassende voortzetting van een onzer beste litteraire tradities’. Men kan het
betreuren, dat een boek, een eerstelingenprijs verwervend, niet iets anders is dan ‘de
voortzetting eener traditie’, dat het zich in conceptie van het verhaal, kijk op de
dingen, uitbeelding der figuren (de vader dan uitgezonderd) weinig oorspronkelijk
betoont, dat het geen nieuw perspectief opent, niet den aanvang van een nieuwen
weg belooft te zijn. Maar de dingen nemend zooals ze nu eenmaal zijn, moeten wij
de toch wel treffende eigenschappen van dezen roman erkennen: de innigheid van
zijn gevoel, zijn aandacht voor de werkelijkheid, de soberheid van zijn beelding. De
kleine wereld, waarin wij worden binnengeleid, steeds somberder overschaduwd
door het onafwendbare, de ingeknelde, gekwelde levens, waarin de onduldbare
ellende de eenvoudigst menschelijke welgezindheid op de vlucht jaagt, het heeft de
waarachtigheid van het echte in elk aandachtig waargenomen detail, tegen den
achtergrond van het genadelooze grootestadsleven.
Des te meer is het te betreuren, dat Jan Mens licht en donker niet zuiverder tegen
elkaar afgewogen heeft in zijn verhaal, want zonder den zwarten nood van dezen tijd
te onderschatten, moet men toch een litterair bezwaar hebben tegen de opeenstapeling
van zooveel ongeluk, waaraan letterlijk niemand van het gezin Jagtman ontkomt: de
vader, die zich verdrinkt, de moeder door ziekte voorgoed geknauwd, de dochter,
die den verkeerden weg opgaat en zelfs Japie, die valt als onschuldig slachtoffer van
het Jordaanoproer. Het beeld in zijn geheel verliest daardoor het karakter van het
algemeene en wordt verengd tot een ‘geval’.
Niettemin zal dit beeld zich voor langen tijd in onzen geest prenten door het
treffende van zijn detailleering en door de warmte en deernis, waarmee het geschilderd
werd.
Marie Schmitz

Anne de Vries, Hilde, Nijkerk, G.F. Callenbach.
Is in 't algemeen de plattelandbewoner, de boer, zoo anders geaard dan de stedeling
en met zijn zoo anders gerichte leven, een wereld apart, waarin men zijn eigen normen
voor goed en kwaad heeft, hoeveel te sterker nog dan in onze vertrouwde gewesten,
waar een dichter opeengedrongen leven van stad en dorp het assimilatieproces in de
hand gewerkt heeft, is dit het geval in de meer geisoleerde streken in het Oosten van
ons land, Drenthe, Overijsel, den Achterhoek, waar de oude, ongeschreven wetten
van de Saksische gemeenschap, eeuwenlang blijkbaar ongerept bewaard en van
kracht gebleven, de samenleving en het leven van den enkeling beheerschen.
De schrijver van het zoo geestdriftig ontvangen Bartje voert zijn lezers hier zulk
een Drentsche plattelandsgemeenschap binnen en zijn Hilde, de jonge mooie
boerendochter, is genoeg persoonlijkheid om boven die oude wetten haar eigen wil
en inzicht te stellen, hetgeen niet zonder pijnlijke botsingen geschiedt.
Het is wel opmerkelijk, dat in denzelfden tijd een tweetal auteurs naar deze zelfde
stof gegrepen hebben. In haar Huis van Licht en Schaduw gebruikt ook mevrouw
Van Nijnatten-Doffegnies dit kleurige, folkloristisch getinte materiaal. Wij vinden
in beide romans
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verwante thema's en motieven, in beide: hoofdfiguren, die genoeg persoonlijken
moed en onafhankelijkheidszin bezitten, om zich tegen de heerschende wetten te
verzetten, oorzaak van dramatische conflicten, overeenkomstige milieu's, vrijwel
dezelfde folkloristische bijzonderheden. Maar mevrouw Van Nijnatten etaleert deze
laatste opzichtiger, Anne de Vries heeft ze organischer en vooral soberder met zijn
verhaal verwerkt, hetgeen, gesteund door een met smaak toegepast gebruik van het
streekdialect, een levensechter en harmonischer effect teweegbrengt.
Harmonisch, met dit woord is dit op zichzelf toch niet zoo belangrijke verhaal wel
het best gekenschetst. De jonge trotsche Hilde, die, ondanks het kind dat zij verwacht,
den rijken boer, die haar in den steek laat, niet meer trouwen wil, wanneer het
volksgericht hem hardhandig aan zijn plicht herinnert en die later den verachten
strooper trouwt en met hem een goed en zuiver leven opbouwt, ziehier het gegeven.
Het is eenvoudig, men zou het oud en versleten kunnen noemen. Maar dit oude wordt
nieuw en boeiend door den kijk van den auteur op zijn ‘geval’ en zijn sujetten, door
de weloverwogen betrekkingen tusschen menschen en gebeurtenissen, door de
logische afwisseling van licht en donker. Romantisch is de inslag van het verhaal,
maar het is de realist in den schrijver, die zijn personen in hun goed gemarkeerde
wezenstrekken voor ons doet leven en die nauwkeurig hun grenzen en hun
mogelijkheden kent. Nergens zal hij zijn Hilde, die toch door wil en zelfbewustheid
boven de velen uitsteekt, een woord of een daad toedichten, die de gaafheid van het
beeld geschonden zouden hebben, doordat wij die van het toch maar eenvoudige
boerenmeisje niet zouden hebben aanvaard.
Natuur, gemeenschap en leven van den enkeling zijn in een voortdurend
evenwichtig en zinrijk verband tezamen gezien. En in deze omgeving, waarin alles
en iedereen niet meer en niet minder dan het zijne krijgt, staat de figuur van Hilde
in het middelpunt en toch met deze omgeving één. Het verhaal is rijk door de
weligheid van boeiend detail, doch nergens treffen wij een teveel aan. Door deze
evenwichtigheid is het boek litterair zoo gaaf en harmonisch en zulke weldadige
lectuur.
Marie Schmitz

A.M. de Jong, Mustapha of de tragedie van het geweten. N.V. Em. Querido's
Uitg. Mij, Amsterdam.
Walter Brandligt, Gaalman's Carrière, A.W. Bruna's Uitg. Mij. N.V.,
Utrecht.
De Zwerftochten van Belcampo. N.V. Uitg. Mij Kosmos, Amsterdam.
‘De hond is het getrouwste dier’, zegt Linnaeus, ‘het woont bij den mensch, verblijdt
zich in de komst van zijn meester, wreekt elke beleediging, welke dezen wordt
aangedaan en loopt voor hem uit, bij elken kruisweg omziende.’ Iedere ware
hondenliefhebber is onmiddellijk bereid deze woorden te beamen en aan te vullen
met een respectabel aantal andere goede eigenschappen. Inderdaad mag men zeggen
dat de hond - volgens Kluge reeds bekend bij de Indo-Germanen - van alle dieren
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bij den mensch het meest ingeburgerd is. Op eenzame hofsteden verkondigt hij onraad
en bewaakt hij het vee, terwijl de blinden voor hem een gerecht-
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vaardigde dankbaarheid voelen. Voor velen is hij het trouwe, gezellige huisdier, dat
gehoorzaamt aan bevelen, nooit tegenspreekt, en dat in sommige gevallen iets van
ons persoonlijk leven schijnt te kunnen begrijpen. ‘Der Hund ist mit Recht das Symbol
der Treue,’ meent Schopenhauer. Honden-vriendschappen zijn in het leven en in de
litteratuur niet zeldzaam en vooral in de laatste jaren staat dit oudste en trouwste
huisdier in de bijzondere belangstelling van het schrijvend menschdom. Vele praatjes
met plaatjes zijn er over hem verschenen, vooral in Engeland. Die
schrijversbelangstelling is geluwd, in Holland althans. Maar A.M. de Jong dacht er
anders over en schreef Mustapha of de tragedie van het geweten, waarin een hond
de tegenspeler is van de hoofdfiguur. Men kan niet zeggen dat deze roman vleiend
is voor den hond; evenmin trouwens voor den auteur, die van geluk mag spreken dat
honden niet lezen kunnen.
A.M. de Jong heeft een reputatie, en niet ten onrechte. Zijn Merijntje Gijzen bevat
gedeelten die zeer zuiver zijn en blijkbaar regelrecht tot het hart van het volk spreken.
Zijn opbouwende boekbesprekingen zijn lezenswaard en verdienstelijk. Maar dit al
mag voor den recensent geen aanleiding zijn om consideratie te hebben voor dezen
schrijver, al valt het hem moeilijk harde woorden te uiten. Het moet gezegd: dit boek
is een smakeloos onding en een blamage niet slechts voor den auteur maar evenzeer
voor den uitgever. Deze uitspraak moge door het navolgende worden verantwoord.
Mustapha of de tragedie van het geweten verhaalt de geschiedenis van een ruwen
en immoreelen burgerman, Albert van Gorkum, die ‘zuipt’ en ‘vrijt’ en ‘steelt’ en
‘kwijlt’ en ‘zwijnt’ op een zeer onaesthetische wijze. Deze kerel is een zwijn in het
kwadraat en een vrouwenverkrachter van je welste. De Jong wordt maar niet moe
om zijn lezers in te prenten wat een smeerlap die van Gorkum toch is. ‘Hij was
verdomme geen snotneus, die zich met zoenen en handjevrijen tevreden stelde en
“serieuze bedoelingen” had! Wat dacht die meid eigenlijk?’ zoo lezen we op pag.
175 en zijn hospita mediteert over hem op pag. 181: ‘In plaats van uit te zien naar
een degelijke vrouw, die het leven kende, liet-ie zich inpalmen door een stinkmeid
met een poppesmoel en een paar brutale staken van benen.’ En elders lezen wij nog
dat hij een man van graniet was; ‘geen fantasie en dus: geen zenuwen en geen
geweten, wat trouwens in wezen hetzelfde is’ (pag. 13). Wat te zeggen van dergelijke
dilettantenpsychologie?
Die gewetenloosheid valt, ten deele, nog mee. Op pag. 10 geeft De Jong toe dat
Van Gorkum een ‘bijna’ goed geweten had behouden, dat is al een concessie, terwijl
we, als we het geheele boek gelezen hebben, moeten bekennen dat het van begin tot
eind niets anders is dan het relaas van de gewetensangsten des heeren Van Gorkum.
't Ligt trouwens in den titel besloten. En wat is die Van Gorkum anders dan een
veralcoholiseerde zenuwlijder?
Albert van Gorkum nu, dien de schrijver op geen enkele pagina raak en scherp
weet te karakteriseeren, heeft, onder de vele zwijnerijen die hij beging, eenmaal een
vrouwmet een kind laten zitten. Deze vrouw, Dora, die hij verkrachtte omdat zij hem
prikkelde en imponeerde door een zekere ongenaak-
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baarheid, deelt hem op zekeren dag de gevolgen mede van hun omgang, waarop Van
Gorkum haar een chèque in de hand stopt en haar wegstuurt. Hun vereeniging, zegt
de auteur, had hem ‘wrede lusten gegeven met de opwindende bijsmaak van het
verbodene, als vierde hij bloedschennige hartstochten uit’ (pag. 235). Geen wonder
dat Dora ‘diep en wijdvertakt haar wortels had geslagen in zijn hart, zijn ziel, zijn
vlees’ (pag. 236). Ofschoon Van Gorkum zich wijsmaakt dat hij de man niet is voor
spijt of berouw (‘Moraal vond hij een groot woord zonder andere inhoud dan een
veelsoortige angst en dus niets voor hem’, pag. 11), schijnt er toch nog iets van
berouw in dezen bruut ‘van graniet’ aanwezig te zijn.
Van een vriend krijgt hij, uit dank voor een beurstip, een Afghaanschen windhond
ten geschenke, Mustapha genaamd. ‘Toen was Mustapha gekomen. Werd zijn afkeer
en schrik voor die hond niet allereerst veroorzaakt door de verbluffende manier,
waarop hij1 aan Dora deed denken? Dat smalle edele voorhoofd, de gratie van het
harmonisch gebouwde lichaam, de bevalligheid, waarmee hij zich bewoog.... tot de
geestige, glanzend bruine oogen toe?.... Het had hem van dag tot dag steeds meer
verbijsterd, tot dolzinnige woede geprikkeld, tot bijgeloovige angst opgejaagd....
Had hij niet aldoor bij zijn verwarrende gesprekken met de Afghaan de schim van
Dora op de achtergrond gezien?’ (pag. 237). ‘Zag hij sindsdien niet vaak iets van
Dora in de bewegingen van de hond, in zijn verdroomd kijken, in zijn achteloze
gang.... en viel het haar van zijn lange oren niet juist zo over zijn hals als dat van
Dora, als zij moe en verslagen op de divan lag, nadat hij haar in schennend
wraakzuchtig geweld had bezeten?....’ (pag. 95).
Deze hond, die door zijn hooghartigheid en ongenaakbaarheid Van Gorkum
imponeert en hem een gevoel van minderwaardigheid geeft, maakt het geweten
wakker van den ‘granieten’ kerel zonder zenuwen en zonder geweten. Soms meent
men dat Van Gorkum onbewust Mustapha met zijn geweten identificeert, dus de
stem van zijn geweten overdraagt op het fantastische droombeeld dat hij zich van
den hooghartigen hond heeft geschapen, dan weer krijgt men den indruk dat Van
Gorkum werkelijk spreekt met Mustapha, die hem stevig van repliek dient. Dus zooals
de dieren spreken in een sprookje. Maar de sfeer van het sprookje, die zoo iets
geloofwaardig maakt, is in dit boek ver te zoeken. De triviale en banale taal, die de
auteur in dezen roman bezigt, is wel verre van geschikt om de voorwaarden voor het
geloof in zulk een wonder te scheppen. Daar Mustapha echter velerlei beweert dat
Van Gorkum onmogelijk kon weten, zelfs niet in zijn onderbewustzijn, moet men
aannemen dat de auteur ons wijs wil maken dat Mustapha reëel de gave des woords
bezat en zich, onafhankelijk van zijn meester, kon uiten (zooals de hond Berganza
van E.T.A. Hoffmann).
Het blijft echter bij een poging en de grove middelen waartoe de auteur in onmacht
zijn toevlucht neemt, prikkelen tot verzet. We denken hierbij aan de weemoedige
‘grafrede’ van den hond Orpheus uit de roman Nevel van Miguel de Unamuno, waar
de
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auteur zich volstrekt niet inspant iets onmogelijks geloofwaardig te maken, maar er,
integendeel, onverbloemd voor uitkomt dat de hond deels eigen gedachten en deels
die des auteurs verkondigt. En met welk een effect! Vergelijken is leerzaam: aan
deze ‘grafrede’ kan men zien hoezeer De Jong te kort schiet.
‘Vreemd’, zei Mustapha peinzend. ‘Vreemd hoe jouw grove wezen enkel het
lichamelijke verstaan kan. De bedwelming van het bewustzijn door alcohol, misschien
door opium of haschisch, als je die narcotica zou kennen, die ligt nog binnen je
bevattingsvermogen. Maar tot het begrip van de bedwelming der ziel door de
melancholie, het onstilbare heimwee naar het onuitsprekelijke.... nee, tot dat begrip
zul je wel nooit rijpen.... Pas er maar voor op.... als het jullie grijpt ben je verloren’
(pag. 75).
Nog hoogdravender taal vindt men op pag. 168: ‘Peilloos lokt haar onverklaarbaar
wezen, als een afgrond, waarvan men de bodem slechts vermoeden kan, als de groene
diepten van de oceaan, huiveringwekkend, maar onweerstaanbaar voor wie er te lang
en te diep in schouwt.... Als ik een mensch was, zou ik aan haar verloren gaan, dat
is zeker....’ Dit zegt een hond over een liefje van zijn meester!! Mèt den auteur vragen
wij ons af: ‘Wat zouden zijn kennissen zeggen, als hij hun vertelde, dat hij heftige
mondgevechten leverde met zijn Afghaanse windhond?.... Ze zouden hem voor gek
verklaren.’
Het sexueele neemt in dezen roman een voorname plaats in. Tusschen Van Gorkum
en Mustapha valt duidelijk een sexueele betrekking te onderkennen, waardoor deze
tragedie van het geweten iets zwoels, iets pervers' heeft. En die ‘granieten’ Van
Gorkum weet van wanten! Met vaste hand werpt hij zijn liefjes op de divan (‘tamelijk
onzacht’, staat er bij), zoodat ‘een welgevormd been in een vleeskleurig zijden kous
tot boven de knie’ zichtbaar wordt. Men krijgt zijn deel in dit boek.
‘De liefde tusschen de seksen, op schematische wijze weergegeven, komt altijd
op hetzelfde neer. Hoe sterker de effecten, hoe minder men bereikt,’ schreef Ter
Braak eens in een dagbladrecensie. De juistheid van deze woorden kan men toetsen
aan dit laatste boek van A.M. de Jong. Ter staving enkele citaten:
‘De voorstelling binnenkort dat ongelooflijk soepele, krachtige en sierlijke lichaam
naakt in zijn armen te houden wond hem prettig op’ (pag. 163). Deze zin bevat geen
feitelijke onjuistheid, maar is evenmin in staat aan de feitelijkheid een nieuwen en
levenden vorm te geven. Het is een afgesleten schematische mededeeling, die hunkert
naar een nieuwe en oorspronkelijke zegswijze. Maar oorspronkelijkheid moet men
in dit boek niet zoeken. Het is alles even afgesleten en op goedkoop effect berekend.
‘Honderdmaal was hij van plan haar van zich af te trappen, maar dan zag hij voor
zijn geest het zeldzaam levende gezicht, dat wild kon stralen van vreugde, de lokkende
gang van het fel begeerde, nog immer onbekende lijf, de verholen brandende blik
van haar bruine oogen, hij voelde de wetende kus van haar zachte lippen en kon zich
niet losmaken, nòg niet.... hij moest deze bron van lusten tot de bodem proeven, het
móest iets aparts zijn met die meid.... ze had wat bijzonders’
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(pag. 176). Machtelooze woorden, woorden als leege doozen zonder inhoud, het
boek davert er van. ‘Maar de voorname heer (Mustapha) bespringt schaamteloos,
midden op straat, een loops mirakel van een teef, een smerige proletige teef....’ Iets
verder antwoordt Mustapha ter verontschuldiging: ‘ze was mooi in haar warme drift,
in haar smekende hunkering....’ Merkwaardige hondentaal!
De gegeven citaten lijken mij voldoende om het peil van dit boek te herkennen.
Nog eenige opmerkingen mogen volgen:
‘En welk een expressief gezicht hij had’ (pag. 36); dit is geen Nederlandsen. ‘..maar
het was allemaal zo prettig, waarom wou hij het nou met alle geweld bederven met
z'n drift en z'n onstuimigheid’ (pag. 175). Het is uitgesloten dat een dienstmeisje
dergelijke taal spreekt of denkt, het woord drift in deze beteekenis zal zij zeker nooit
gebruiken.
Een boek als dit behoort openlijk aan de kaak te worden gesteld. Een auteur die
voortzwemt op zijn reputatie en maar door blijft schrijven, moet door de kritiek
worden geremd, niet in het minst in zijn eigen belang. En daarom is het beter dergelijk
werk openlijk en in extenso te behandelen, en niet te zwijgen, zooals men misschien
bij een slecht boek van een beginneling zou doen.
Na het hoogdravende holderdebolderproza van A.M. de Jong is Gaalman's Carrière
door Walter Brandligt een herademing, waarmee niet gezegd wil worden dat dit boek
een dergelijke tegenstelling behoeft om tot zijn recht te komen. Integendeel, de taal
van Brandligt is zoo sober en tegelijk zoo scherp en indringend, dat men er
onmiddellijk door geboeid wordt en slechts het allerbeste moderne proza als
vergelijkingsmateriaal wil aanvaarden. De atmosfeer van het boek doet denken aan
Kaas van Willem Elschot. De taal evenaart de voorname soberheid van Frans Coenen's
Onpersoonlijke Herinneringen. Superieure humor, vol van warm medeleven met de
zielige hoofdfiguur, doorgloeit het verhaal, terwijl sommige miserabele,
kleinmenschelijke vertooningen beschreven worden met zulk een bezwerenden ernst
dat men zijn hart voelt omdraaien.
Gaalman's Carrière is de geschiedenis van Henk Gaalman, kantoorbediende bij
‘De Algemeene Incasso’.
‘Er was een ouwelijk jongmensch, genaamd Henk Gaalman, dat zich zooals ieder
ander wel eens een ideaal droomde. Maar zijn idealen waren altijd klein en alleen
omdat hij onverstandig was, verloor hij bij het realiseeren er van meer dan hij er bij
won.’ Deze Henk Gaalman, die het bij ‘De Algemeene’ brengt tot zelfs een eigen
plaats achter een loket, wordt op zekeren dag geimponeerd door de bontjas van een
heer die geld ter verzilvering komt aanbieden. Van dat moment af is voor dezen
kleinen, miezerigen burgerman een eigen bontjas het hoogste ideaal, een soort idée
fixe. Hij bezoekt de groote bonthalls in Amsterdam, stelt zich op de hoogte van
soorten en kwaliteiten en tenslotte wordt het verlangen naar bont een kwelling in
zijn leven. Op de gemengde zangvereeniging ‘Looft den Heer’ ziet hij, niet lang
daarna, in de vestiaire een medezangeres zich ontdoen van een jas met bisamkraag
en een mof van bisambont. Dat fascineert hem. Als de anderen heen zijn, drukt hij
voor den spiegel de zachte bontmof tegen zijn hals en wordt in die bezigheid
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betrapt door de bezitster. Een en ander is aanleiding tot nadere kennismaking en leidt
tenslotte tot een huwelijk uit noodzaak. Het verhaal vertelt dan de moeilijkheden
vóór en in dit huwelijk en Gaalman's eindeloos geploeter om wat hoogerop te komen
met als uiteindelijk ideaal: een eigen bontjas. Wanneer hij het, na veel gesukkel,
heeft kunnen brengen tot een eenigszins behoorlijke positie, is dit ideaal zijn
ondergang. Hij pleegt een kleine fraude om op een uitverkoop in het bezit te komen
van een bontjas en wordt ontslagen. ‘Maar zoo raakte Henk Gaalman zijn levenspositie
kwijt en moest maar zien weer ergens te beginnen.’
Aldus luidt, zeer in het kort, de geschiedenis van een mageren kantoorbediende
met een bespottelijk klein hoofd, ‘waar iedere hoed op wegzakte tot aan de ooren.’
Telkens wordt men herinnerd aan de prachtige Petersburgsche vertelling De Mantel
van Nikolai Gogol, waarin het eveneens een kleedingstuk is dat het leven van een
dorren ambtenaar voor korten tijd in bloei zet. De verleiding is groot om veel uit dit
boek aan te halen. Men neme het echter zelf ter hand! Deze Gaalman, ridder van de
droeve figuur, is een levende gestalte geworden, die men niet licht vergeet.
De zwerftochten van Belcampo, al geruimen tijd geleden verschenen, hebben, zeer
terecht, hun weg tot het publiek gevonden. Het is het gevoelige relaas van één van
die velen voor wie er geen werk is en die zich terzijde van de menschelijke
bedrijvigheid tot nutteloos toeschouwer gedoemd zien. Maar Belcampo heeft er zich
niet bij neergelegd. ‘Nu de wereld mijn werk blijkbaar niet noodig heeft, acht ik mij
aan het bijbelwoord: “In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen”,
onttrokken en omdat er dus nergens een vaste plaats voor me was, heb ik me meteen
maar in beweging gezet.’ Hij zwerft door een groot deel van Europa, den kost
verdienend met portret teekenen. ‘....en toen ik boordevol herinneringen terugkwam
en al mijn vrienden en kennissen daar nog net zoo zag zitten als toen ik hen verliet,
wist ik het niet meer: voor wie was de belofte van het leven het meest in vervulling
gegaan?’
Zijn reisverslag is zulk een boeiend en fijngeestig verhaal geworden dat men aan
het eind betreurt dat het al uit is. Zijn humor is verrukkelijk, zijn levensvisie een
beetje weemoedig. De ernstige pagina's in het boek treffen ons in het hart en soms
zijn zijn uitdrukkingen zoo fijn en puntig dat men even het lezen staakt, omdat men
voelt dat Belcampo iets aanraakt dat wortelt in de diepste levensdiepte.
Deze schrijver heeft nu eens niet de werkloosheid uitgebuit om er een
meelijwekkend tranenverhaal van te maken. Integendeel, hij heeft een schaduwzijde
van het leven doen verkeeren in een lichtzijde en ons laten zien wat het leven kan
brengen voor wie uit zich zelf weet te putten, ook al is men uit de werkende
gemeenschap gestooten.
Een ieder die het nog niet kent leze dit prachtige boek. Het is bevrijdend. Een
verrukkelijker reisverhaal krijgt men wellicht nooit meer onder de oogen!
B. Roest Crollius
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Varia
Een nieuw maandblad
Naar wij vernemen, zal op 25 Februari a.s. bij den uitgever J.M. Meulenhoff te
Amsterdam een nieuw tijdschrift verschijnen, getiteld Criterium, Maandblad voor
Kunst, onder redactie van Ed. Hoornik, Cola Debrot en Han Hoekstra. De
letterkundigen die dit tijdschrift zullen leiden (geen slechte namen!) zullen er zich,
naar ze verklaren ‘voor hoeden, slaaf te worden der Verlichting, anderzijds willen
zij zich niet laten overheerschen door een averechtsche romantiek.’
Het was ons niet opgevallen dat ‘de Verlichting’ tegenwoordig zoo gevaarlijk om
zich heen grijpt. Wij dachten dat een beetje meer verlichting juist in dezen tijd van
onwetenschappelijk occultisme en holle religieuze rhetorica geen kwaad kon. Dat
de heeren tegen averechtsche romantiek zijn: des te beter! Dat geeft tenminste kans
dat ze goede romantiek zullen brengen, en wat zou meer zijn toe te juichen dan dat?
Zulk een romantiek zou zelfs wel met een portie ‘verlichting’ zijn te rijmen.
Wij lezen verder: ‘Het gezonde verstand, waarvan zij gaarne gebruik maken, zal
voor hen middel en nimmer doel zijn.’ Aanpakken, Menno ter Braak! Intusschen, ze
hébben gelijk....
‘Aan de toenemende verwording’ (brr), zoo gaat het prospectus dan voort, ‘valt
paal en perk te stellen o.a. door het toepassen van zuivere aesthetische maatstaven.’
Uitstekend, al ligt het voor een tijdschrift dat kunst wil. brengen, nogal voor de hand.
‘Onder dit perspectief,’ vervolgen de oprichters, ‘spreekt het vanzelf (?) dat zij zich
niet zullen bepalen tot het geacheveerde, maar ook die bijdragen gaarne (!) zullen
opnemen, die, hoewel zwaar gehavend (!), aan de boven aangegeven criteria voldoen.’
Inzenders moeten het zich dus maar voor gezegd houden. Ze doen verstandig, als
ze hun geschriften eerst zoo goed mogelijk voltooien en bijschaven, maar ze
vervolgens met zorg in gehavenden staat brengen. Niets zal de nieuwe redactie
sympathieker vinden.
Overigens onze beste wenschen....
*
Onder den titel In aanbouw heeft K. Lekkerkerker een hoeveelheid geschriften van
jongere en jongste schrijvers bijeengebracht, hoofdzakelijk gedichten (H.P. Leopold,
Den Haag). Wij hebben er een paar mooie gedichtjes bij gevonden.
Vele portretten - waarbij er een aantal zijn, die toonbeelden van pure aanstellerij
mogen heeten. Eén heeft er een kraag à la Prins Willem....
Achterin een opgaaf van biografische bijzonderheden.
Voorloopig wel een nuttig nasla-werkje. Totdat de inzenders weer nieuwe ‘stadia’
zullen hebben doorgemaakt....
J.T.
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Eindnoten:
1 Mustapha is n.b. een mannetje!
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Geillustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie
Amsterdam
Musea
Stedelijk Museum, 10 Februari-3 Maart: Werk van den onlangs in Fransch Marokko
overleden schilder Chris Huidekoper.
Museum voor Aziatische Kunst, ondergebracht in het Sted. Museum: Februari - ‘Wat
onze verzamelaars onlangs hebben verworven’.
Amst. Historisch Museum, Waaggebouw, Nieuwmarkt: tot 18 Februari: ‘De Oude
Kerk’.

Kunsthandel
Kunsthandel Aalderink.
27 Jan.-16 Febr. Tentoonstelling v. schilderijen, aquarellen en teekeningen door
F. Kamstra en van toegepaste kunst en grafisch werk door Reyer Stolk (o.a.
Reisherinneringen aan West-Afrika, koperen maskers, steenmozaïken).

Reyer Stolk, Neger

Alle werkdagen van 10-51/2 uur.
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Buddha, bergkristal. Hellenistisch-Buddhistische Kunst (2de eeuw na Chr.?) in het Museum v.
Aziatische Kunst (Coll. A.S.)

Kunstzaal Van Lier
Van 27 Januari tot 15 Februari; nieuwe werken van Jan Sluyters.
Van 17 Februari tot 7 Maart; Amsterdamsche Stadsgezichten door G.W. van Yperen
en nieuwe teekeningen van Theo Ortmann.

Veilingen
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Jan Sluyters, Meisje in avondmantel

Op de 49ste veiling van de Mij. voor Kunst- en Antiekveilingen N.V. (dir. S.J. Mak
van Waay), te Amsterdam op 19 December 1939, werd een schilderij geveild van
Juan de Juanes, pan. 63 × 27 cm. Zie de afbeelding op blz. 160.
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Juan de Juanus (1523-'79) Madonna-kopje

's-Gravenhage
Kunsthandel
In den kunsthandel Martinus Liernur, Zeestraat 63 te 's-Gravenhage, wordt van 3-24
Februari een tentoonstelling gehouden van schilderijen, gouaches en teekeningen
van Gerard Hordijk, omvattende werk uit Zuid-Frankrijk en circustafereelen.

Gerard Hordijk, Kerk in Chambord

Haarlem
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Musea
Frans Halsmuseum, (Klein Heiligland 62rd). Wintertentoonstelling van Oude Kunst
uit particulier bezit, 20 Jan.-14 Februari 1940. Dagelijks geopend van 10-4 uur.
De tentoonstelling, ondergebracht in de expositiezaal van het Museum, geeft een
70-tal werken te zien van Noord- en Zuid-Nederlandsche schilders uit de 15e, 16e
en 17e eeuw. Daarnaast zijn 13 beeldhouwwerken geëxposeerd.
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Drie verzen
door P.C. Boutens
1870 - 20 Februari - 1940
Bad
Open en dicht in zonneschijn en regen gaat
De stille herfstdag als een teeknend menschgelaat ‘De musschen,’ zegt gij, ‘baden in den hoek van 't plat...!’
Ik kijk of antwoord niet... Uw oog lacht open 't pad
Naar ziels Bethesda en zijn waatren trouw gevloerd
In helle rust, maar door den engel nu beroerd...
De ziel met al haar zeeren en haar kwalen rept
Zich om genezing eer de rimpeling verebt
En schudt haar veêren op in dat doortinteld nat...
‘De musschen, zegt ge, baden in den hoek van 't plat...?’
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Sneeuw
Uit verdroomden zomerslaap,
Ziel mijn ziel,
Waar uw lentemoede knaap
In verviel Waak en zie de rille sneeuw
Overnacht
(Uit wat veem van vroeger eeuw?)
Toegevacht
Tot dit onbeschreven blind
Open blad,
In geen enkele aardsche tint
Nog genat:
Waar geen naadre ontroerings stift
Op beklijft;
't Onuitzegbaar zonnelicht
Langs verdrijft...:
Heeft niet God een dag als nu
(Prilste lust!)
Met zoo koele lippen uw
Jonge vleesch gekust?
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Zomernacht
Ben ik nog iets meer en anders dan uw slaafsche hulp geweest,
Dan moet haastig, Liefde, komen 't langbeloofde hooge feest
Waar voor eens ik zonder opzien, zonder schaamte voeren dierf
Al de onsterflijke kleinooden die ik in uw dienst verwierf:
Al de waterklare steenen van alleen doorleden smart,
Die zich traangewijze bouwden in den donkren druk van 't hart,
Al de dofverkwijnde paarlen die het bloed van lijf en ziel
In zijn onverdeelbare eendracht glanzend droeg en levend-iel,
Uit de plaatselijke wetten van de doove stof gelicht
Tot het onbezwaarde wonder van een ander evenwicht:
Of ik eenmaal mocht bewijzen in zoo oog-aanschouwlijk rijm
De bereikbare genade van ons openbaar geheim
Als met nauw bewogen adem van den diepen zomernacht
In den ongenaakbren luister van aionenoude pracht
Op de oneindigheid verdeinen 't volle glans- en kleurgemeng
Al Gods werelden geregen aan uw eenge levensstreng.
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Kuno Brinks, Lavendelpluksters, burijngravure, 1939
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Kuno Brinks, etser en graveur
door J.G. van Gelder
[I]
TOEN in 1911 Dupont te vroegtijdig - nog geen een en veertig jaar oud - gestorven
was, schreef Der Kinderen in den catalogus van de eeretentoonstelling in dat zelfde
jaar gehouden enkele, nog altijd behartigenswaardige woorden over het graveeren
met den burijn, woorden die bijblijven en hier vooraf mogen gaan aan de beschouwing
die gewijd is aan den graveur die nu Dupont's plaats inneemt aan de Rijksacademie,
nadat deze leerstoel na den dood van Aarts, Dupont's opvolger, enkele jaren onbezet
was gebleven. De herleving der gravure, schreef Der Kinderen, vraagt in de eerste
plaats een groote en vaste overtuiging; want een gravure te beginnen zonder
overtuiging, dat mag men wel een onmogelijkheid noemen. Het is immers een bijna
dogmatische arbeid; vast moet de eerste opzet der compositie wezen, volkomen
doorschouwd en gekend in al haar deelen en verhoudingen; vast moet de kennis van
elk détail zijn, en zelfs de overzetting hiervan in lijnen en hun doorkruisingen, moet
bijna stelselmatig bepaald zijn, wil de kunstenaar zijn arbeid kunnen beginnen.
Der Kinderen had deze overtuiging ten volle bij Dupont gevonden. Van den
aanvang af toen Dupont, omstreeks 1900, naast het etsen zich dwong tot het graveeren,
had hij hier op een herleving gehoopt van een uitdrukkingswijze die bij uitstek
geschikt leek om de toenmalige prentkunst te bevrijden van haar picturale
ongebondenheid. De etsnaald was maar al te zeer geneigd geweest om toe te geven
aan het schilderkunstige effect, de essentie van de lijn ging maar al te vaak verloren
in de schemering van tinten, in de sfeer van verdoezeling gedurende jaren dat het
aquarel en het impressionistische schilderij gezocht waren omdat het hart hier
weerklank en warmte vond en een felle zekerheid ook niet begeerde. Toen in de
negentiger jaren in Holland een omkeer kwam en zeker niet in het minst door
Engelschen invloed de waarde van de lijn haar beteekenis herwon, hebben wel de
litho, wèl het waskrijt, de ets en dank zij Toorop ook de droge naald het karakter van
de teekening volkomen doen veranderen, bij de gravure daarentegen bleef dit uit.
De kopergravure was waarschijnlijk zoo vereenzelvigd geweest met de houtgravure,
die uitsluitend de reproductie diende voor kranten, tijdschriften en boekillustraties,
dat men haar beteekenis volkomen had onderschat. Daarbij kwam dat de
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voorgangers van Dupont, eerst J.W. Kaiser van 1870-1883 en daarna Rudolf Stang
van 1884-1902 in geenen deele vernieuwend hadden gewerkt. Kaiser had de
burijn-gravure van Taurel en Ph. Velijn met bekwaam vakmanschap voortgezet,
maar zijn visie, zijn mise-en-page gingen die van den goeden photograaf niet te
boven. Een eigenlijke leerling heeft hij feitelijk niet gehad of het moest zijn Petrus
Johannes Arendzen, die althans in één gravure, het meesterlijke portret van Mr A.D.
de Vries (1884), had laten zien in welke richting een oplossing te vinden was. Met
de benoeming van Rudolf Stang geraakte men echter geheel van het goede pad af
en werd opnieuw de reproductie van het kunstwerk als hoogste opgave beschouwd.
Dertien jaar heeft Stang gebruikt voor de voltooiing van de gravure naar Da Vinci's
Laatste Avondmaal!
Zoo heeft Dupont met veel vooroordeel moeten breken. En hij heeft dit gedaan
gedreven door een bezieling, die ook zijn vriend M.W. van der Valk in die jaren
sterk maakte en met hen vele jongeren, die weer hoopten, eenmaal opgenomen in
het verband van maatschappelijk leven, erkenning te vinden van hun kunst in de zich
veranderende samenleving. Maar de congruentie van kunst en samenleving heeft
zich niet voltrokken in dien idealistischen zin, die ook Dupont bezield had.
Integendeel, vele illusies gingen teniet en wat Dupont als graveur beloofde heeft hij
misschien toch meer als etser ingelost, zijn gravure was haast eerder de ideale, zuivere
ets en er is iets ongelukkigs gelegen in het feit dat juist zijn grootste gravure-opdracht
weer een prent moest worden naar een schilderij, Potter's ruiterportret van Dirk Tulp,
in de collectie van Jan Six (1906). Dupont's leerling Dirk Harting, was weer uitsluitend
etser, maar met de komst van J.J. Aarts scheen toch een duurzame voortzetting
verzekerd. Want met Aarts bleven ook twee vrouwelijke leerlingen, L. Valença en
Debora Duyvis, op de Academie zich verder bekwamen in het graveeren met den
burijn. Het is dit drietal geweest dat de traditie heeft voort doen leven en ook over
heeft gebracht op een jonger geslacht. Maar welk een onderling verschil telkens!
Was Dupont realist en realist van hoevele details, van hoevele bijzonderheden ook
niet de aandachtige beschouwer, Aarts, slechts één jaar jonger, zocht, romantischer
van aard, gekwelder ook, naar straffer gebouwde composities. Door den drang van
bewogenheid gedreven, geraakten toch vaak zijn bewegingsmotieven verstard; zijn
taal schijnt daardoor somtijds als leeggeblazen van inhoud te zijn geworden; niettemin
bleek Aarts van den aanvang af tot objectiveering en vereenvoudiging geneigd, zooals
ook zijn schilderen als pointilleeren is begonnen en niet als een hartstochtelijk zich
overgeven aan de kleur. Toen in 1935 - na zijn dood - een eerste tentoonstelling werd
gehouden, was het een verrassing toen
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bleek dat in later werk die vehemente overwoekering van requisieten geheel was
overwonnen door de kloeke spanningen van enkele lijnen en door een enkele paralelle,
dus zelfs niet kruisgewijze arceering van vlakken. Maar die versobering, die meer
gebonden werkwijze - abstract van allure - was toch reeds voorbereid door werk van
Debora Duyvis, die zich na haar Amsterdamschen leertijd in de twintiger jaren in
Parijs een graveerwijze had eigen gemaakt, waarin de architectonische waarden, die
Der Kinderen in het werk van Dupont toch niet kan hebben gevonden, maar wel had
gezocht, tot haar recht konden komen. Want dat is juist het sterke van de
burijngravures van Debora Duyvis, dat zij, even in de verte verwant aan het
Fransch-speelsche en het charmant-cubistische element van Laboureur's prenten,
juist haar werk brengt in het hechter verband van vormen en van bedoelingen waarin
de menschelijke krachten, die het leven essentieeier maken, behouden bleven. Zoo
ingesteld op het leven en de realiteit moesten wel in de prenten van Debora Duyvis
juist al die deelen worden weggelaten, waarop een oudere generatie te lang en te
aandachtig had gestaard. Zij begreep de lijn, zooals De Mesquita dat in ets en
houtsnede had begrepen, als de synthese van impressie of overdenking, óók al zocht
zij een plastischer, ruimtelijker uitbeelding. Naar mijn overtuiging hebben haar
prenten stellig mede invloed uitgeoefend op die latere concepties van Aarts, welke
daardoor wel van vorm, van techniek en middelen, verwant zijn, maar toch niet een
zoo ruime overgave aan het leven kenbaar maken. Voortdurend spookt de Dood;
herinneringen aan Holbein en den romanticus Rethel blijven levendig. Aarts worstelt
met den doem van het leven, waaraan hij zich ook steeds meer onttrekt, hij kent de
kwelling der benauwenis.
Zóó, omstreeks 1930, stond het er mee toen de jongste generatie het hare bij ging
dragen om die nog altijd betrekkelijk kleine reeks burijngravures, welke sedert 1900
het licht hebben gezien, te vermeerderen. En dit aantal zal wel klein blijven als de
opdrachten zich beperken tot wat P.T.T. nu reeds sedert een groot aantal jaren als
eenige regelmatig uitdeelt. Dit arbeidsveld geldt postzegels en hoe goed het ook is
om er de vakbekwaamheid aan te toetsen en hoe verrassend ook vaak deze gravures
in dit kleine formaat mogen zijn, men leert er geen van onze graveurs uit kennen.
Toch mag als kantteekening gezegd worden, dat juist onder deze graveurs nog de
laatste vaklieden schuilen, die de reproductietechniek van de vorige eeuw getrouw
hebben weten voort te zetten (P.W. van Baarsel, H. Seegers, S.L. Harz, Warnaar en
Steinhausen).
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Het IJ bij Amsterdam, ets, 1931

[II]
Hub. Levigne (geb. 1905) en Kuno Brinks (geb. Bussum 1908) zijn de beide jongeren
en van deze twee is voorloopig Brinks de markantste en degeen die het meest bewust
een eigen weg gaat. Brinks is autodidact, hij is als etser begonnen. Het eenige contact
dat hij nog met Aarts heeft gehad, is, dat hij een maand op diens atelier heeft mogen
werken, toen hij zich had opgegeven voor den Prix de Rome (1933). Doch het bleef
bij dit vriendelijk gebaar, te leeren viel er weinig meer, want de eigenlijke opleiding
(Rijks-Instituut tot opleiding van teekenleeraren; Avondklasse Rijks-Academie) was
toen reeds achter den rug. Aarts, de eenkennige, heeft zich niet meer willen of kunnen
geven.
Van den aanvang af is Brinks niet van een vereenvoudigd zien uitgegaan. Hij
behoort tot de generatie die het detail weer bemint en niet missen kan. Zijn blik wordt
in den beginne vooral getrokken naar punten die een veelheid van in-beweging-zijn
geven, om drukte en volte is het hem te doen, niet om een enkelen essentieelen trek
ervan. Zoo lijken zijn etsen aanvankelijk conventioneel, maar zij zijn het toch niet
wanneer men bedenkt dat zijn pogen niet een enkel impressionistisch schilderkunstig
effect beoogt, een schril spel van vlakken wit en zwart, wanneer men het grafisch
zeggen wil, maar een omvatting van veel dat het leven biedt. Hij ervaart het leven
dus weer anders, hij denkt er minder bij, hij heeft minder afkeer, minder zich
ontladenden hartstocht, maar zoekt. Toch heeft ook Brinks direct begrepen dat wel
degelijk van een streng compositioneel schema moest worden uitgegaan, wilde de
blik niet verward raken in een detailleering zonder innerlijk verband. Zijn vroegste
etsen geven motieven weer van het havenbedrijf. Wie de havens
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in Amsterdam of Rotterdam kent, weet hoe imponeerend, maar hoe ongrijpbaar
tevens dit bewegelijke en meest intensieve leven dezer steden is vast te leggen. Zit
men er te dicht op, dan mist men de ruimte en de eindelooze kaden, de leege, lange
cementen muren, het breede, langzaam deinende water. Neemt men het water en de
alom-aanwezigheid van pakhuizen en kranen als uitgangspunt, dan krijgt men een
stemmingsbeeld onder een te grooten wolkenhemel, waaruit alle levensactie en
intensiviteit van werken, waaruit alle sloomheid van wachten en rondhangen
verdwenen is. Uit de jaren 1929-'31 stammen van Brinks een tiental etsen van
vrachtschepen, waarom heen de lichters en de manoeuvreerende sleepbooten. Hij
kiest de schepen op stroom, waarlangs het lossen in vollen gang is. De momenten
zijn mooi getroffen, ook al ziet men het eigenlijke werk niet. Maar men gevoelt elke
onbewegelijkheid toch als schijn. Aan de deining en de kringen van het water is het
zwenken of achteruitvaren der lage schuiten af te lezen. Er is aanvankelijk veel te
zien op Brinks' havengezichten. Dan echter gaat allengs het water een grooter plaats
innemen en wordt meer tegen elkaar afgewogen, zonder dat reeds de veelheid door
dien eenvoud verkregen wordt, welke op sommige van Jongkind's etsen van de haven
van Honfleur te vinden is. Bij Jongkind trilt in elke lijntje meer eigen emotie.

Veulen in de wei, burijngravure, 1933

In de jaren 1930-'31 worden door Brinks ook andere motieven gezocht, dieren
vooral, tijgers en leeuwen in Artis, paarden in den stal. De zekerheid van teekenen
is winst, zij treft meer dan de uitbeelding; maar dan - van 1930 dateert de eerste
proeve - vinden nieuwe pogingen met den burijn plaats en 't is of de weerstand van
het metaal en de sterkere dwang tot geduld en concentratie een ook visueel sterker
kunstenaar in het leven roepen. De moeilijkheden van de techniek en het hooger
eischen stellende ambacht wekken kennelijk tegenkrachten. Thans zijn het dierstudies,
een paard aan de havenkade (1931) en een liggend veulen (1933) die het best slagen.
Met deze, reeds hoopvolle resultaten achter zich, en na een jaar van vele studies
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(1932), een jaar rijk vooral aan teekeningen naar dieren, want grafisch werk komt
zoo goed als niet tot stand, wordt daarop met Hub. Levigne meegedongen naar den
Prix de Rome. De prijs wordt gewonnen, verdiend, met een gravure die Petrus
weergeeft aan het meer van Kapernaüm op het moment dat hij den stater in de visch
vindt (Matth. 17: 27). De gravure, knap in details, zooals de schelpen, de meeuwen,
de branding en het stadje in het verschiet, is toch nog schoolsch in de behandeling,
wekt zelfs associaties op van Dürer, wiens techniek ook in de fijne partijen (lichaam,
wolkenhemel) goed blijkt te zijn bestudeerd.

Portret van Prof. Dr P. Zeeman, burijngravure, 1935

De drie hierop volgende stipendiumjaren geven vele vruchtbare dagen. Reizen
naar Budapest, Weenen en Praag, via de dan nog bloeiende centra München, Berlijn
en Dresden, en een langer verblijf in Italië (1933-'34) worden in 1935 gevolgd door
een bezoek aan Londen en Bretagne; daarop krijgen Marokko, Spanje, wederom
Italië en Parijs (1936) een beurt en in 1937 nogmaals Rome en Tunis. De benoeming
aan de academie besluit deze verre reizen, toch blijft in de daarop volgende jaren
Frankrijk nog trekken en voor korteren tijd wordt Amsterdam andermaal voor Parijs
verwisseld (1938 en 1939). Eigen tentoonstellingen, behalve dan de verplichte tijdens
de stipendiumjaren, werden tot nu toe nog niet gehouden. Tijdens die jaren werden
in opdracht van de Academie de portretten in het koper gesneden van Mgr Dr B.
Eras en Prof. Dr P. Zeeman; een kleiner portret van Dr G.J. Hoogewerff (in ets) zij
slechts volledigheidshalve hier vermeld.
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Don Quichote, burijngravure, 1936-'37

In 1937 komt de belangrijkste gravure voor de Academie gereed: Don Quichote
en Sancha Pancha, de dolende ridder, die sedert de film van Pabst (1933), die zich
ook nog niet geheel wist te bevrijden van de visie van Daumier, wederom haar intrede
in de beeldende kunst heeft gedaan. Vergelijken wij deze prenten met vroeger werk,
dan blijkt hoezeer het werk begint te winnen aan vastheid en karakter, nog niet
zoozeer de etsen als wel de gravures, die tot grooter beperking maanden. Elke lijn
vraagt bij de gravure steeds om strenger verantwoording. Toch - in aantal overwegen
de etsen - beginnen omstreeks 1935 óók de etsen een meer eigen handschrift te
vertoonen (Ravello; Tréboul; Notre Dame, Parijs), dat tevens in de penseel- en
penteekeningen is terug te vinden. Het is bij Brinks een dun en kruivend, bijna dartel,
spel van lijnen en van boogjes en krinkelende krasjes dat echter het licht toch weet
te vangen en direct de voorstelling
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in plans vermag op te bouwen. Het portret van Prof. Zeeman brengt de verrassing,
want in eens is daar door den burijn de materie in bedwang geraakt; er wordt ook
een beter evenwicht verkregen tusschen wit en zwart; de burijngroeven hebben een
eigen taal, transponeeren niet meer de realiteit, maar confronteeren zich er mede.
Een liggend naakt uit hetzelfde jaar herkreeg daardoor een spanning en souplesse,
welke men met zooveel inperking van middelen niet voor mogelijk zou houden.
Zeldzaam gevoelig is de contour langs dij en heup gestoken, om dan halverwege
plotseling op te houden waardoor de arceeringen, nu niet omsloten, de fijnere
lichtspelingen op dit lichaam weer anders geleiden. Ook bij den rustenden arm gebeurt
dit, maar dan zoo vibreerend dat de huid van stof en lichaam tot een duidelijk
onderscheid geraakt.

Liggend naakt, burijngravure, 1935

De eerste gravures na de reis door Spanje en het Atlasgebergte in Marokko gemaakt
(1936) toonen ook de gevaren van dit meesterschap. Gewend veel te zien, veel en
vlug te noteeren dreigt starheid in de vormgeving zoodra de impressie niet innerlijk
tot een conceptie is gerijpt. Dan blijven brokken architectuur onbelangrijk, niet
doorleefd, de lijnen verraden routine, geen visie; de gravures uit 1937, die
Afrikaansche motieven
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hernemen, laten echter zien dat een herstel spoedig gevolgd is. Na den Don Quichote
in het Atlasgebergte de groote gravure van het berbermeisje, Les bijonx berbères
getiteld, forsch en grandioos van durf, straf van groeve in de lichaamspartijen,
speelscher en rank in de toch niet al te kostbare sieraden, broos en fijn bij de tepels
en misschien toch nog iets te schematisch golvend in het stuggere haar. Etsen van
Sfax, een straatje in Fez en vooral een wijde blik in het Atlasgebergte beteekenen
hiernaast vooruitgang, want het meesterschap over de lijn, het grafisch denken door
het graveeren met den burijn verkregen, heeft thans ook de ets te pakken. Bijzonder
suggestief hoe de palmen klein en toch vermetel in dat kale landschap weerstand
bieden aan den wind.

Les bijoux berbères, burijngravure, 1937

En hoe consequent bleef de eigen aard hier toch aanwezig, want ofschoon de
teekening brokkelig en summier lijkt, werkelijk ook slechts aanduidend is en de lijn
ook telkens, en hoe gevoelig bevend, onderbroken wordt, worden, hoewel de
golvingen van het landschap waarneembaar blijven, toch alleen de ravijnen, hobbels
en ruigheden, al die ongenaakbare kleine rotsblokken, die details dus, geaccentueerd.
Een nerveus niet op concretiseeren berustend beschouwen, wel een indringend en
aandachtig kijken en noteeren, niet om de synthese, maar om het ding.
Zoo zijn ook twee ossenkoppen (men wordt haast gedrongen deze met Dupont's
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ossen te vergelijken, juist om het detail) in close-up, zeldzaam nauwgezet,
geobserveerd om het verloop der touwen, om de kwelling van de beugels door de
neusgaten, om den druk van het juk en de aanhechting van de leeren leidsels. Bij
Dupont de trekkende ploegossen in het landschap met zijn moeizame voren als een
krachtige styleering, bij Brinks het oog in oog staan met die koppen, het onder den
doem geraken van het vernuft der koorden dat de trage kracht der dieren met één ruk
temt en tot een machteloos zich schikken dwingt.

In het Atlasgebergte, ets, 1938

Het blijft jong werk nog, het zwenkt in één jaar naar een internationaal modieuze
kant bij een vooroverliggend naakt, slank en vlot, maar te koel en te ledig om met
ernst te kunnen worden genoten, en ook naar den studieuzen stilleren kant, waarvan
met de hierboven genoemde ossenkoppen de reprise van een zittende Berbervrouw
een goed voorbeeld is. Dan is er een groote bedwongenheid bij alle sierlijkheid van
lijn. Wordt de teekening, zooals soms geschiedt, te cerebraal in het vlak gezet, dan
neemt dit vlak niet meer deel aan het vormleven der figuur. Ook zulke voorbeelden
wijst het thans 60 etsen en gravures tellende oeuvre aan. Zoo stijgt en daalt het niveau,
maar ontegenzeggelijk stijgt het hoog in een prachtig groot en strak gehouden en in
rhythme gebonden prent van vier Fransche lavendelpluksters. Het zonlicht stooft het
veld, taai zijn de lavendelstelen in de handen der bukkende vrouwen. Er is weinig
schaduw en de arbeid vordert langzaam. De herhaling der beweging die niet eentonig
werd, twee naar links, één naar
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Sloten, penseelteekening, 1939
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rechts, krijgt haar accent door het staan van hetturend, rustend meisje, dat de arm
beschuttend voor de oogen heft. Het wijde landschap met de enkele boomgroepen,
de lange weg terzijde, het kasteel in de verte, dat alles tezamen heeft de cadans en
de muzikaliteit van het Frankrijk dat wij onder dien smetteloozen hemel sedert Corot
liefkregen.
In deze gave gravure komt ook het menschelijke hart, wel nooit afwezig, maar
soms te rationeel in toom gehouden en bedwongen, warmer, gevoeliger getuigen.
Nu de ambachtelijke moeilijkheden overwonnen zijn, ligt hier de belofte dat de
puurheid en zuiverheid van de lijn die lichte trilling van emotie zal blijven behouden,
welke een volle overgave aan het leven nog altijd wekt. Dan loopen de knoppen uit,
dan is er bloei, dan blijft de geest lenig gespannen en geboeid.

Twee ploegossen, burijngravure, 1939

[III]
De burijngravures van Brinks beginnen een eigen plaats te verkrijgen in het beeld
der jongere Nederlandsche grafiek. Het straffe naturalisme en het onbarmhartige en
streng verhalende realisme gaan echter reeds lang ook buiten onze grenzen zeer vaak
samen. In een grooter internationaler verband gezien laten zich Brinks' gravures dan
ook heel goed voegen. Op dit terrein zal hij ook zijn meerderen nog wel erkennen
moeten, in Engeland zijn Stanley Anderson, Stephen Gooden, H. Gordon Warlow
en stellig Robert Austin hem technisch nog de baas; Austin's portretstudie van 1936,
om een enkel voorbeeld te noemen, raakt ook wel diepere kanten en een gevoeliger
levenssfeer dan Brinks tot nu toe heeft bereikt; in Frankrijk is Roger Vieillard (1907)
niet bekwamer, maar met grooter fantasie aan het werk. En dat zou men ook kunnen
zeggen van Ét. Cournault (1891), den even ouden in Lodz geboren Josef Hecht en
Camille Berg. De landschappen van L.J. Soulas (1905) zijn stellig nog belangrijker;
schijnbaar eenvoudiger van bouw,
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ademen zij weer die klassieke Corot-achtige zuiverheid, waarin finesses niet verloren
gingen en de droom van een teeder licht zelfs zijn verrukkelijk spel weet te weven.
In Tschecho-Slowakije is, of was, de graveur Cyril Bouda door een hartstochtelijker
bezieling gedreven, wanneer men afgaat op diens Cellini-illustraties, die de vaart
van Rubens' schetsen en de bravoure van Delacroix' litho's vertoonen. Er zouden
meer namen te noemen zijn, maar toch niet vele, want burijngraveurs blijven te tellen,
omdat nu eenmaal in deze eeuw de onbaatzuchtigheid die dit moeizaam ambacht
van den graveur eischt, geen grif toebedeeld goed is.
Overzien wij den oogst van de prenten van Brinks en van deze graveurs als geheel,
dan is toch wel vast te stellen, dat - met behoud van een zekere, bijna mechanisch
zuivere, styleering - er een zwenking van het abstracte af en óók van het
architectonische af, naar een realistischer en intiemer vormleven plaats heeft. Het
licht bouwt geen plans, maar wil verwarmen, wil ook een emotioneeler, desnoods
speelscher, verrukking verwekken. Het gevoels- en gedachtenleven, met elkaar met
wisselend geluk bij voortduring in strijd, zullen vooral in tijden dat het hard tegen
hard gaat - de historie geeft daarvan menig voorbeeld - kansen bieden aan den graveur,
wiens arbeid hardnekkig, weerspannig is en ingesteld op straf geduld. Iedere groef
in het koper met den burijn gestoken als resultaat van overleg en sterke innerlijke
concentratie kan dan bevrijdend, ademverruimend werken en zal de vage
bestemmingen van het lot met iets grooter zekerheid helpen bepalen.
*
Lijst van gravures: 1930: Reparatiebedrijf aan het water (4 × 6.3); 1931: Paard aan
havenkade (13.4 × 8.5); 1933: Jong veulen in de wei (10.5 × 12.3); Petrus vindt den
stater (Prix de Rome, 20,6 × 15); 1934: Portret Mgr Dr B. Eras (32,3 × 25.5); 1935:
Siciliaansche boer (18 × 13.6), Portret Prof. Dr P. Zeeman (26.5 × 19.6), Liggend
naakt (13 × 21.1); 1936: Kasbahinden Atlas (27.7 × 21.8), Mulattin (17 × 9.9); 1937:
Don Qukhote (21.8 × 27.7), Staand naakt (22.5 × 10), Les bijoux berbères (32.5 ×
21.4); 1938: Staand naakt met poes (21.6 × 10.4), Boerderij met schuur (27.7 × 21.6);
1939: Berbervrouw (21.4 × 14.6), Liggend naakt, steunend op de ellebogen (17.6 ×
19.9), Twee ploegossen (21.7 × 27.2), Lavendelpluksters (27.2 × 21.2).
Postzegels: 1938: Marnix van St Aldegonde; 1939: Nicolaas Beets; 1940: Vincent
van Gogh.
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Jean Racine*
door Johannes Tielrooy
II. Methoden en strekkingen
ER zijn zeer bepaalde doeleinden bekend, die Racine zich welbewust onder het
schrijven van zijn tragedies gesteld heeft; ze zijn ten deele aan bedenkingen
onderhevig. Met halve dan wel algeheele onbewustheid, daarentegen, heeft Racine
in zijn stukken strekkingen en werkingen gelegd, die ons aanleiding geven om hem
tot de grootste schrijvers te rekenen, die de wereld ooit gekend heeft.
Gewild heeft Racine ten eerste dat de voorstelling van zaken die uit zijn stukken
zou spreken, waar zou zijn. Onder ‘waar’ verstond hij niet vóór alles: materieel juist,
dus ‘waar’ in dezen zin dat historische personen in zijn stukken geacht werden te
doen hetgeen inderdaad ook door hen gedaan was in de wereld. Hij verstond eronder
dat het voorgestelde in de oogen van de waarnemers, de lezers, de hoorders, juist
zou zijn, dat zij er hun eigen innerlijk en dat van andere menschen, ja dat zij er den
normalen gang van 's werelds zaken in zouden herkennen. ‘Zoo zijn wij’, moesten
ze zeggen tot zichzelf, of: ‘Zoo zijn ze’, en de gebeurtenissen moesten hun minstens
mogelijk, het verloop ervan toch minstens plausibel schijnen. Men kan het ook zoo
uitdrukken: al wat van zielsbewegingen en daaruit voortkomende daden getoond of
aangeduid werd, moest een maximalen graad van waarschijnlijkheid bezitten. ‘II n'y
a que le vraisemblable qui touche dans la tragédie’. (Voorrede Bérénice).
Racine had overwogen, hoe die waarschijnlijkheid was te bereiken.
Indrukwekkende gebeurtenissen - en andere zijn op het tooneel niet te gebruiken zijn in den regel niet ingewikkeld, niet rijk vertakt; dat wist hij. Ze kunnen door
andere, wel ingewikkelde, wel vertakte gebeurtenissen zijn voorbereid en veroorzaakt,
maar deze voorbereidende gebeurtenissen zijn dan dikwijls tendeele alledaagsch,
tendeele ook van geheel anderen wezenlijken aard, dan het indrukwekkende
eindresultaat; ze leiden af; ze kunnen trouwens nog naar elders leiden, zoolang ze
het resultaat niet hebben geleverd. Het eindresultaat, het inslaan van den bliksem,
de brand en de verwoesting die er uit voortkomen, de redding die het somtijds toch
nog toelaat - dat alles is eenvoudig. Aldus moest het tooneelstuk eenvoudig zijn. Het
moest een toestand geven van een reeds
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vergevorderde tragiek, die dicht was bij de ontknooping, en die uit weinige
componenten bestond. Met ‘peu d'incidents et peu de matière’, verklaart hij in de
voorrede van zijn tweede stuk, Alexandre le Grand, is hij zoo gelukkig geweest zijn
publiek te boeien; later, in de voorrede van Britannicus, herhaalt hij dezen eisch van
‘peu de matière’. De kunst is, zegt hij naar aanleiding van Bérénice, ‘de faire quelque
chose de rien’. En weer elders (voorrede Mithridate): ‘On ne peut prendre trop de
précaution pour ne rien mettre sur le théâtre qui ne soit très nécessaire’.
Zooveel over den eisch van eenvoud; maar er zijn andere middelen om tot de
gewenschte waarschijnlijkheid te geraken. Tot drie maal toe - in de préfaces van
Andromaque, van Britannicus en van Phèdre - maakt hij de opmerking dat de personen
die ons op het tooneel voor oogen worden gesteld, evenmin geheel slecht als geheel
goed moeten zijn; in de natuur en in de samenleving immers zijn zij dat ook niet.
‘[...] ni tout à fait bons ni tout à fait méchants [...], Il faut done qu'ils aient une bonté
médiocre, c'est-à-dire une vertu capable de faiblesse’ (Andromaque, eerste voorrede).
En inderdaad vertoonen zijn figuren die mengeling van zwakheden en krachten, van
lijdelijkheid en goeden wil, welke het kenmerk van den gemiddelden mensch is.
Er was een tijd geweest dat het er den tooneel- en romanschrijvers vooral om te
doen scheen, hun werken met treffende gebeurtenissen te vullen, met verrassende
persoonlijkheden te bevolken. Eén persoon moest dan wel talrijke en zeer
uiteenloopende lotgevallen ondergaan; iederen keer reageerde hij zoodanig dat er
weer een nieuw en niet minder boeiend lotgeval uit geboren kon worden. Maar dit
bracht noodzakelijk mee dat hij den eenen keer een heel ander mensch leek dan den
anderen; als het bij den eenen samenloop van omstandigheden noodig was voor den
goeden, dat is voor den boeienden, gang van zaken op het tooneel, dat hij zich
woedend maakte of verliefd werd, welnu, dan werd hij verliefd of wond hij zich op,
ook al had hij bij een anderen samenloop den indruk gemaakt, voor liefde
ontoegankelijk en tot toorn onbekwaam te zijn. Ik geef hier slechts een voorbeeld.
Racine zag in dat dit voor een beelder van menschen niet de ware wijze van werken
is, omdat de mensch niet zoo is. Het kan zijn, zoo heeft hij altijd gemeend, dat het
karakter in den loop van ieders leven tot zekere hoogte uiterlijke veranderingen
ondergaat, dat de doseering der eigenschappen zich wijzigt, maar evenzeer is het
waar dat de aanleg te allen tijde aan zichzelf gelijk blijft. Meer nog, de gebeurtenissen
wijzigen niet het karakter, het karakter bepaalt mede wat den mensch gebeurt, het
karakter is mede het lot. Maar dan moesten op het tooneel de verwikkelingen ook
niet langer afhangen van vermakelijkheidseischen die men tevoren gesteld had, maar
alleen en uit-
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sluitend van de karakters der personen! Noodig is ‘une action simple [...] qui,
s'avançant par degrés vers sa fin, n'est soutenue que par les intérêts, les sentiments
et les passions des personnages’ (voorrede Britannicus), En elders: ‘Ainsi le
dénoûment est tiré du fond même de la pièce’. (Prèface Iphigénie). Werd niet aan
deze voorwaarde voldaan, dan was waarschijnlijkheid niet te bereiken.
Meer nog. De toeschouwer brengt bij zijn komst in den schouwburg een algemeen
denkbeeld mede van hetgeen een Griek, een Romein indertijd geweest is, van wat
het nog in zijn eigen dagen beteekent, ‘een Turk’ te zijn: en het feit dier historische
en ethnographische conventie stond Racine voortdurend voor oogen. Daarnaar
wenschte hij zich als schrijver te gedragen. Volstrekte juistheid op het terrein van
aardrijkskunde, volkenkunde, geschiedenis zou al te verrassend kunnen werken; de
waarheid is soms ongeloofwaardig, en slechts door de algemeene kleur der eeuwen
en der volken, zooals die aanwezig was in de hoofden der beschouwers en hoorders,
kon hij hopen zijn doel te verwezenlijken, d.i. hun een gevoel van waarschijnlijkheid
te verschaffen. Van de concrete waarheid moest dan maar worden wat kon. ‘Je me
suis attaché à bien exprimer dans ma tragédie ce que nous savons des mceurs et des
maximes des Turcs.’ (Preface Bajazet). ‘Mais ici (in zijn stuk) |...| Andromaque ne
connaît point d'autre mari qu'Hector ni d'autre fils qu'Astyanax (in werkelijkheid had
zij reeds een kind van Pyrrhus). J'ai cru en cela me conformer à l'idée que nous avons
maintenant de cette princesse [...] je doute que les larmes d'Andromaque eussent fait
sur l'esprit de mes spectateurs l'impression qu'elles y ont faite, si elles avaient coulé
pour un autre fils que celui qu'elle avait d'Hector’. Aldus mocht Andromache in
werkelijkheid een gedweeë of zelfs een actief beminnende geliefde van Pyrrhus
geweest zijn, bij Racine zou ze de lijdende en lijdelijke vrouw zijn die tot hem kon
zeggen:
Captive, toujours triste, importune à moi-même,
Pouvez-vous souhaiter qu'Andromaque vous aime?

en dat wel alleen omdat het beeld dat zijn, weliswaar geletterd en dus nooit zoo heel
slecht ingelicht, publiek van haar had, niet verstoord moest worden.
Ziedaar hetgeen Racine bij zichzelf overlegd had omtrent de vereischten waaraan
de tragedie behoorde te voldoen. Ze moest enkelvoudig of ten minste sober zijn van
gegeven; de karakters moesten zich van het gemiddelde niet te ver verwijderen; de
intrige diende op deze karakters te worden gefundeerd; en de landen en de tijden
moesten eerder ‘echt’ lijken, dan echt zijn. Het is duidelijk dat hier eenige, even
innerlijk waarachtige als voor het wenschenswaardig effect van tooneelstukken
doeltreffende stellingen bij zijn.
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Maar niet minder duidelijk is het, dat verwaarloozing van de feitelijke waarheid een
aantal veeleischende en weionderwezen hoorders of lezers nooit ten volle voldoen
zal; en de eisch van deels goede, deels slechte karakters heeft, bij Racine nog niet,
maar bij navolgers wel, tot een vervlakking geleid, die de verontwaardiging, de
minachting en den spot der romantici teweeg heeft gebracht.
Dat alles was inzicht, hem door zijn verstand geleverd. Wij kunnen er een keus
uit doen, het een beamen, het ander verwerpen, en bedenken dat ook bij een andere
nuanceering, een andere doseering van deze intellectueele overtuigingen Racine nog
Racine zou zijn gebleven. Wij kunnen er bezwaren tegen maken. Maar stellingen en
strekkingen die opgeweld waren uit zijn gemoed, hebben wij hoofdzakelijk te kennen
en duidelijk te onderscheiden. Van weerlegging kan hier geen sprake meer zijn. Wij
mogen ze somtijds betreuren en ik zal me dit ook niet ontzeggen; maar we moeten
ze aanvaarden: ze dragen er toe bij het karakter van zijn kunst te bepalen, omdat hij
er zijn zielsbehoeften mee heeft bevredigd.
Het eerst dringen zich hier aan onze aandacht de leeringen op, die Port-Royal hem
bijgebracht had en die hij, ook met zijn gemoed, tot de zijne had gemaakt. Wereldsch,
genotzuchtig, hartstochtelijk geboren, was hij er niettemin tevens toe aangelegd om
van zijn leermeesters aan te nemen dat de mensch behoort te wenschen zijn hem
ingeschapen... wenschen niet vervuld te krijgen, en dat het zondig is te leven. Het
schijnt, zooals men gezien heeft, dat hij tegen zijn 38ste levensjaar teleurstellingen
heeft ondervonden en aan onbestemde angsten ten prooi is geweest. Toen heeft hij
niet meer rechtuit kunnen leven. De deuk die er door den omgang met de
jansenistische moralisten in zijn gemoed reeds in zijn jeugd was gekomen, en
waarover hij in overmoed heen had willen leven, werd opnieuw zichtbaar, doordat
dit leven verstilde, verslapte en met den verbogen gemoedsvorm samen ging vallen;
zoo werd hij door vrees voor het volle leven besprongen en voelde zich genoopt
ervoor te wijken, zich in een veilige stelling terug te trekken. Geen wonder dat deze
gemoedstoestand zich mede openbaarde in de overtuiging dat in de tragedie de
‘fouten’ gestraft en de ‘deugden’ beloond moesten worden. ‘De’ fouten, ‘de’ deugden:
alsof ergens voor alle tijden en alle landen de onderscheiding tusschen goed en kwaad
onweersprekelijk vastgelegd ware, alsof niet kwaad veelal ziekte moet heeten en
eerder deernis dan bestraffing verdient, en alsof - vooral - de medewerking bij het
ontstaan van kunst van begrippen, als ‘zedelijkheid’ of ‘onzedelijkheid’ eener
bepaalde daad, de kunst niet noodzakelijk onzuiver maakt, daar immers werkelijke
kunst niet aan begrippen ontwelt... Maar zoodanig waren juist de dwaalleeringen die
aan
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Racine, toen hij nog een kind was, door Port-Royal waren opgedrongen, die zijn
somtijds onvaste rede niet bij machte was geweest van zich af te houden en die voor
goed van zijn innerlijk wezen deel waren gaan uitmaken. ‘Les moindres fautes y sont
sévèrement punies: la seule pensee du crime y est regardée avec autant d'horreur que
le crime même [...] et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font connaître
et haïr la difformité. C'est là proprement Ie but que tout homme qui travaille pour le
public doit se proposer; et c'est ce que les premiers poètes tragiques avaient en vue
sur toute chose [...]. Il serait à souhaiter que nos ouvrages fussent aussi solides et
aussi pleins d'utiles instructions que ceux de ces poètes.’ En nederig voegt hij erbij,
dat hierdoor de tragedie verzoend zal worden met ‘quantité de personnes célèbres
par leur piété et par leur doctrine’, lees: met de onvrije moralisten die hem, hun
meerdere, hem den vrijgeborene, tot een der hunnen, tot een onvrijen en blinden
geloovige hadden gemaakt. (Voorrede Phèdre). Men heeft reeds gezien dat Racine
als mensch zich overgegeven had: thans blijkt ook in zake de theorie en praktijk
zijner kunst zijn capitulatie volkomen.
Moet men dit beloonen en straffen zonder twijfel tot de kwalijke gevolgen rekenen
van de christelijke opvoeding die hem beschoren was geweest, niet minder zeker is
het, dat deze doordrenking van zijn geest met christelijke waarden ook voortreffelijke
gevolgen heeft gehad, met name in zijn laatste stukken, Esther en Athalie. Het ligt
dan ook voor de hand. ‘Christelijk’ is, ondanks alles, tot zulk een hoogte ‘algemeen
menschelijk’, dat een ieder reeds aanstonds schoon, of voor het minst belangwekkend,
moet vinden wat aan de diepere gevoelstendenties van het christendom beantwoordt;
en anderzijds leverden de herinneringen aan bijbelsche gegevens welke onder het
schrijven bij Racine werkzaam waren en later op de hoorders en lezers haar werking
oefenden, als vanzelf voor zijn kunst onmiskenbare winst aan dichterlijkheid op.
Esther b.v. is één hymne op 's dichters vertrouwen in het opperwezen en in een
rechtvaardig koning. De slotwoorden van den proloog doen ons een schoon vizioen
zien:
Et vous, qui vous plaisez aux folies passions
Qu'allument dans vos coeurs les vaines fictions,
Profanes amateurs de spectacles frivoles,
Dont l'oreille s'ennuie au son de mes paroles
Fuyez de mes plaisirs la sainte austérité.
Tout respire ici Dieu, Ia paix, la vérité.

En onze herinneringen aan de wijze waarop overeenkomstige gevoelens en begrippen
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in den bijbel zijn verwoord, verveelvuldigen en verinnigen nog onzen indruk. Iets
dergelijks kan, naar nog nader zal blijken, van Athalie worden gezegd.
Overigens is van den invloed dien het christendom op Racine's kunst gehad zou
hebben, soms wel een overdreven voorstelling gegeven. Phaedra, heeft men gezegd,
kent bij Euripides in het geheel geen berouw, zij is in zijn werk eenvoudig de
weerlooze prooi van Aphrodite. Bij Seneca, die het thema eveneens heeft gebruikt,
is van berouw reeds meer te bemerken; bij hem zou een voorglans van het christelijke
licht ons voor de oogen schijnen; en bij Racine eindelijk beweert men dat het
doorbreekt. De Phèdre van Racine heet de christen-echtgenoote, tot haar schrik door
een hartstocht voor haar stiefzoon overmeesterd, die weet dat deze hartstocht schuldig,
ja ‘zondig’ is, en verlangt, hetzij hem in zichzelf te verdelgen, hetzij ervoor te boeten.
Men kan de vraag hier tegenover stellen, of niemand in de Oudheid bezwaar zag in
incest en of zelfverwijt in dien tijd onbekend was. Het is toch wel zeker dat men ook
toen gedragsregels heeft gekend die, tendeele uit innerlijke voorkeur geboren,
tegelijkertijd door de samenleving werden voorgeschreven; ook toen zal men de stem
die opklonk uit het gemoed hebben willen gehoorzamen en tevens voor strenge
gezichten, ja maatschappelijk ostracisme bevreesd zijn geweest; en levert dat geen
berouw op? Kortom, de Phèdre van Racine moge handelen als een ware christin,
men kan ook zeggen, dat zij handelt als een volledig mensch. Ik geef er de voorkeur
aan, dezen creditpost van de rekening van het christendom af te voeren.
Het is niet zeker dat Racine diep-in een werkelijk christen geweest is. Wat hij
innerlijk wel was, zagen wij reeds tendeele; het zal verder blijken uit hetgeen mij
omtrent de tendenties die uit zijn werken spreken nog rest te vermelden. Als hij
uitroept - want uitroepen is het, bij alle ingehoudenheid van toon - dat hij een ‘action
simple’ wenscht, ‘soutenue de la violence des passions, de la beauté des sentiments
et de l'élégance de l'expression’ (voorrede Bérénice), ja, dan hooren wij opnieuw
den waren Racine. De heftigheid der hartstochten, hij had haar zelf in zijn wereldsche
periode gevoeld. De schoonheid der gevoelens heeft hij levenslang bewonderd en in
zichzelf willen verwezenlijken, zoowel toen hij volledige overgave aan de liefde
beleed en betrachtte in den omgang met Du Pare en Champmeslé, als toen hij later
een goed echtgenoot, een goed vader, een goed zoon van de kerk was: het is nl. zeker
dat hij in zulke gevoelens niet enkel genieting, nut of hulde aan de moraal zag, maar
er ook een wezenlijke aesthetische bevrediging in vond. En de sierlijkheid der
uitdrukking! Niets kon minder resultaat van verstandelijk overleg zijn; uit de kracht
en de sierlijkheid, de volmaakte doeltreffendheid, waarmee hij de taalmiddelen
gebruikte, ten einde aan hevige en schoone gevoelens uiting te
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geven, is juist het sprekendst gebleken, hoe de geaardheid van zijn gemoed, van zijn
ziel was.
De echte, de geheel onbedorven Racine, dat is de man die, als hij zich op het doel
zijner kunst bezon, niet langer theorieën formuleerde over het getal der benoodigde
gegevens, of meende een godgevallig werk te doen door de ondeugd in den val te
laten loopen, maar die zich door verzen bevredigen wilde. Krachtig gevoel en
schoonheid, dat wilde hij in zich weten en doen stollen in poëzie. De heftigste niet
alleen, ook de meest verwoestende hartstochten, als het moest, wilde hij ondergaan
en vertoonen, zooals, in Iphigénie, de eerzucht van een vader die zijn dochter desnoods
offeren zal; afschuwelijke gemoedsgesteldheden maakte hij somtijds concreet, maar
altijd in harmonieuze en evenwichtige taal. De ergste misdaden, heeft hij mondeling
eens opgemerkt, konden aanvaardbaar worden gemaakt; er was ‘slechts’ ‘fécondité,
délicatesse, justesse d'esprit’ voor noodig. Op die wijze kon men bereiken wat altijd
bereikt moest worden, kon men ‘plaire et toucher’. (Preface Bérénice).
De machtigste hartstocht is dan in de stukken van Racine, naar men weet, de
hartstocht der liefde. Wel had hij in zijn eerste tragedie, La Thébdide, met opzet aan
de liefde slechts een bijkomstige beteekenis toegekend, zeggende dat ‘les tendresses
et les jalousies des amants ne sauraient trouver que fort peu de place parmi les incestes,
les parricides et toutes les autres horreurs qui composent l'histoire d'CEdipe et de sa
malheureuse familie’, maar reeds in Alexandre was dat anders geworden, en in al
zijn volgende stukken is de liefde de voornaamste of een der voornaamste van de
drijfveeren zijner personages; Phèdre, tenslotte, beschrijft zelf zeer te recht haar
toestand in dezen indrukwekkenden regel:
C'est Vénus tout entière à sa proie attachée.

In al zijn gewelddadigheid moest deze hartstocht door den tragicus worden getoond.
Hebt gij bezwaren tegen mijn personage Pyrrhus? schijnt Racine in de voorrede van
zijn Andromaque aan den lezer te vragen. ‘[....] que faire? Pyrrhus n'avait pas lu nos
romans; il était violent de son naturel, et tous les héros ne sont pas faits pour être des
Céladons’. Verre van Racine was aldus de meening der ‘précieux’, dat de liefde een
onderwerp was voor subtiele beschouwingen en ingewikkelde geestigheden, en een
aanleiding tot overgevoelige, smachtende betuigingen: bezetenheid was volgens hem
van de liefde het voornaamste kenmerk.
Er is dan ook geen sprake van, dat met de sierlijke, evenwichtige, op zichzelf
rustige omschrijving der hartstochten die men in de werken van Racine aantreft, een
verlichting, een opbeuring der hoorders, een vertroosting was bedoeld. Ja, ongetwijfeld
heeft ook Racine geweten - al heeft hij er zich nauwelijks over uitgelaten - wat
Aristoteles
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met zijn ‘katharsis’ had willen zeggen; en zeer zeker wist ook hij, dat er in deze
katharsis een bevrijdend element is; maar noch bij hem, noch bij den Griekschen
wijsgeer zelf, treffen wij daarom een miskenning aan van den diepen ernst dien de
hartstochten altijd hebben. Zij wisten dat door deze hartstochten het Noodlot zijn
werking doet op de menschen. Racine zal zeker, als leerling van christelijke
moralisten, die hem het begrip van den vrijen wil hadden doen kennen, meer dan de
Ouden de meening zijn toegedaan geweest, dat de mensch, wanneer hij aan zijn
hartstochten toegeeft, zichzelf door eigen schuld ten verderve brengt. Toch moet hij
hebben gevoeld dat deze ‘eigen schuld’ op haar beurt ons weer door het Noodlot
opgelegd is; en zoo komt het dat zijn stukken, bij alle verschil met die van de tragici
der Oudheid, toch evenzeer het in dieperen zin onvermijdelijke, het fatale, van ons
lot doen gevoelen. Niets heeft Racine misschien zoo volkomen, zoozeer met zijn
gansche ziel, beseft, als de droeve tragiek van het menschenbestaan en het treffendste
woord dat hij over de werking die zijn stukken konden hebben, ja over de werking
van de tragedie, heeft neergeschreven, is dit: ‘ïl suffit [...] que tout s'y ressente de
cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie’. (Voorrede Bérénice).
Dit prachtige woord vat waarlijk op de meest doeltreffende wijze het voornaamste
en het schoonste samen van wat er over den opbouw, de strekkingen en de werkingen
van zijn treurspelen gezegd kan worden en wat ik dan ook hierboven heb genoemd:
de eischen van waarheid en eenvoud, van schoonheid der gevoelens, van krachtige
en noodlottige passies en van evenwichtigen vorm.
Het is duidelijk dat dit alles de vraag opwerpt naar Racine's qualiteiten van geest
en gemoed, zooals deze blijken, thans niet meer uit zijn leven van allen dag, maar
uit zijn overleggingen aangaande zijn werk. Racine bezig te zien met deze
overleggingen is hoogst belangwekkend. Eenige teleurstelling brengen ze ons wel,
men heeft het gezien. Het kon geen bevrediging geven, op te merken dat hij voor
vooroordeelen zwicht en zich een moraal laat opdringen, die hem niet waardig is.
Dit is bovendien het eenige niet. Racine heeft een heel treurspel, Iphigénie,
opgebouwd op een van de meest sinistere onder de vele waandenkbeelden waaraan
de arme menschheid in den loop van haar geschiedenis ten prooi is geweest, nl. op
de veronderstelling dat het den goden aangenaam en daardoor voor de menschen
profijtelijk kan zijn, wanneer een vader zijn dochter ter dood brengt. Laat de
onschuldige Iphigeneia sterven en de winden gaan weer waaien, de vloot zal kunnen
vertrekken! Andere ongerijmdheid: het meisje zou met haar geliefde kunnen vluchten,
maar ze weigert uit pudeur; zoo lang men niet wettig getrouwd is, gaat men niet met
een geliefde op reis, ook niet om zich van den dood te redden. Racine schijnt
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bij dergelijke gegevens, ten deele door hem aan de Oudheid ontleend, niet de minste
verontwaardiging of neiging tot spot te gevoelen; hij gebruikt ze in doodelijken ernst.
Voltaire zou anders hebben gedaan met deze overleveringen - Voltaire hééft trouwens
met dergelijke aberraties anders gedaan! Het ontbreekt Racine werkelijk toch te zeer
aan philosophisch-critisch vermogen. Ik bedoel niet dat hij van zijn Iphigénie een
satire had moeten maken; het zou dan niet tevens treurspel hebben kunnen worden,
en treurspelen schrijven was nu eenmaal zijn roeping. En Voltaire's geestelijke
houding, zijn spotzucht, heeft hem dan ook menigmaal verhinderd, zóó goede
treurspelen te schrijven, als zijn streven geweest was. Ik bedoel dat, indien men kan
zeggen dat Voltaire zijn eigen gegevens niet met satirische bedoeling had moeten
gebruiken, men dan tevens het recht heeft, vol te houden dat Racine tot absurde
gegevens als die van Iphigénie nooit zijn toevlucht had moeten nemen. De thema's
die hem vóór het ontstaan van dit stuk blijkbaar obsedeerden, nl. de tegenstelling
tusschen de liefde van een vader voor zijn dochter en zijn eerzucht, en die andere
tegenstelling tusschen het natuurlijke verlangen van een meisje om te leven en haar
eerbied voor den wil van haar vader, vroegen in zijn gemoed om behandeling, dat is
zeker; eischten zij tevens dit terugwijken van de eenvoudigste redelijkheid?
Maar welk een superieure redelijkheid vertoont daarentegen Racine op andere
oogenblikken, als theoreticus en bouwer! Alle mogelijkheden overweegt hij, met
alle kansen houdt hij rekening. ‘Le bon sens et la raison’, zegt hijzelf, ‘étaient les
mêmes dans tous les siècles’ (voorrede Iphigénie) en hij ziet er het argument bij
uitstek in: als de rede van alle eeuwen is, dient zij ook te worden gevolgd. Als het
redelijk is, ter wille van de waarschijnlijkheid alle uitweidingen weg te snijden en
daarmee aan de meest verrukkende verleidingen van hart en geest beide weerstand
te bieden, dan zal hij dit offer brengen. Als door algeheele overgave aan de, ook door
haar schoonheid over ons gemoed zoo machtige, passies de weergave hiervan
onordelijk dreigt te worden, dan zal hij ze, althans in zijn woorden, betoomen. Zonder
ze ooit in hun werking te knotten weet hij ze toch in banen, in welgevormde banen
te leiden. Als de rampen die den mensch soms treffen, even onbegrijpelijk als
ontstellend schijnen, weet hij in bewogen maar beheerschte woorden aan te duiden,
hoe de mensch zich deze rampen wellicht zelf heeft berokkend, hoe hij wellicht de
vijand van zichzelf verdient te heeten, maar tegelijk, hoe ook dan nog waar blijft,
dat een opperste macht, die het Noodlot genoemd kan worden, hem deze neiging tot
het kwellen van eigen wezen heeft ingegeven. Op deze oogenblikken is Racine's
werkzaamheid die van een, in den hoogsten zin, redelijk wezen en tegelijkertijd die
van een zeer groot schrijver.
(Wordt vervolgd)
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Broessa, de oude sultansstad
door Dr C.H. Emilie Haspels
OP Klein-Aziatischen bodem, niet ver van de kust, bij de zee van Marmara, ligt het
oude Broessa1 in zijn vruchtbaar dal, eens de hoofdstad van het Ottomaansche rijk lang geleden, in de Middeleeuwen.

Arcaden in de Medrese van Murad II

In het ontstaan en den snellen opbloei van de oud-Turksche macht der Ottomanen
zien wij een der verbazingwekkendste wonderen der historie: hoe zij van een minimaal
begin door constante veroveringen rijzen tot een mogendheid, die groote gedeelten
van Europa, Azië en Afrika in zich heeft vereenigd; en dan dit rijk organiseeren en
besturen in een goed-uitgewerkt regeerlngssysteem, - zoodat zij in de XVIde eeuw
in de ongeëvenaarde positie staan van sterkste mogendheid van hun tijd! Tijdens dit
hoogtepunt van hun macht komen zij zelfs vóór de poorten van Weenen, onder de
regeering van Sultan Süleyman den Prachtige: het was een uitkomstvoor Europa, dat
het Habsburgsche rijk onder Karel V in staat was hen te staan. Dat de periode van
decadentie, die direct inzet na dit Gou-
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den Tijdperk, nog drie eeuwen heeft kunnen duren tot de uiteindelijke oplossing van
de oud-Turksche macht - deze lange tijdsduur pleit ook voor de hechtheid der wortels,
die het rijk in zijn bloeitijd had geschoten.
Sedert de VIIIste eeuw waren er telkens, in steeds toenemend aantal, Turksche
nomadenstammen uit Chineesch gebied het in verval gerakend Saracenen-rijk komen
binnenvallen. In de XIde eeuw volgt een legermacht dezen zelfden stroom, en sticht
het uitgestrekte, maar kortstondige rijk der Selçuk-Turken. Een overblijfsel van deze
Selçuk-ken houdt zich staande in Klein-Azië, in het Sultanaat van Rum, met de
hoofdstad Konia, - het antieke Iconium; totdat het tegen het eind der XIIIde eeuw in
tien deelen uiteen valt.
De bewoners van één dezer tien kleine deelen werden, naar hun aanvoerder Osman,
Osmanlı genoemd, wat wij dan tot Ottomanen vervormen; en dezen vormen de kern
van het dan uit hen ontstaande, nieuwe Ottomaansche rijk. Gelegen tusschen Grieken
en Turken, trekken zij als een magneet tot zich al wie van dezen met hen in aanraking
komen, absorbeeren opvattingen van beiden over regeerings-systemen en kunst, en
breiden zich uit, van hun klein begin, tot een rijk dat voor het oude Romeinsche niet
onder doet. Van Midden-Klein-Azië rukken de Ottomanen op naar het Westen, en
veroveren Broessa in 1327. En nu wordt Broessa, onder Osman als eerste sultan, tot
residentie van het Ottomaansche rijk verheven. Wel is de residentie daarna al in 1365
verlegd naar het pas veroverde Adrianopel - op Europeeschen bodem dus - maar
Broessa blijft het centrum van religie en kunst. Bij voortduring worden hier de sultans
begraven, in de hoven der door henzelf gestichte moskeeën. Waar de dood hen ook
mocht treffen - hetzij zij vermoord worden in Servië, of omkomen door vergif in
Napels, of in gevangenschap ver in het Oosten, zij allen, sultans en sultanszonen,
komen terug naar Broessa voor hun laatste rustplaats.
Yesil Bursa, het ‘Groene Broessa’, in zijn dal aan den Aziatischen Olympus
gelegen, temidden van het loover der moerbeiboomen - het had al in Byzantijnschen
tijd een zekere vermaardheid om zijn warme bronnen, waarvan men het water in
groote badinrichtingen had geleid, en eveneens om zijn zijde-industrie; en tot op
onzen tijd duren deze beide exploitaties voort.
Als de Ottomanen dan in 1453, goed een eeuw na Osman's dood, Constantinopel
veroveren, wordt het Byzantijnsche rijk de hoeksteen van hun gewesten, en worden
zij daarbij de voortzetters der Byzantijnsche cultuur. Men schat de Byzantijnsche
cultuur niet licht te hoog. In een tijd dat West-Europa, innerlijk versnipperd, op een
eindeloos

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

189
primitiever peil staat, dan het zichzelf ooit bewust wordt, is Byzantium - d.w.z.
Constantinopel - in zijn belangstelling voor litteratuur en kunst de directe erfgenaam
der antieke Grieksche cultuur, en tevens der schitterende pracht van het oude Rome.
Al dit blijkt uit de Byzantijnsche auteurs: men zie vooral Anna Komnena, de
prinses-historieschrijfster, die in de Alexias de geschiedenis van haar tijd gaf. Welk
een indruk Byzantium maakte op de ridders van den vierden Kruistocht - in 1203 vertelt Geoffroi de Villehardouin ons in zijn Kroniek over de inneming van
Constantinopel: als zij met hun vloot bij de stad genaderd zijn, ontzinkt hun de moed,
terwijl zij vol verbazing staren naar de hooge muren met sterke torens, die haar geheel
omgeven, en de rijke paleizen en statige kerken, waarvan er zoo veel zijn, dat niemand
het zou hebben geloofd, die het niet zelf gezien had - en dan de uitgestrektheid van
deze door geen andere geëvenaarde stad!

Gezicht op Broessa van het terras van de Groene Moskee - rechts achter uitlooper van den Olympus

En inderdaad, wat waren de steden van het Westen bij deze vergeleken? Wij
kunnen over het verschil oordeelen, want tegenwoordig ligt Istanbul nog juist zoo
binnen dezelfde muren, als het er lag in de Middeleeuwen als de stad van Constantijn,
de geweldige keizersstad op haar zeven heuvelen. Neem daarnaast dan bijv. Brugge,
dat in dezelfde periode bloeide, waar voor dezen vierden Kruistocht Graaf Boudewijn
van Vlaanderen de kruisgelofte had afgelegd - Boudewijn van Vlaanderen, die goed
een jaar later in het veroverde Constantinopel tot keizer zal worden gekroond in de
Hagia Sophia, het wereldwonder onder alle Byzantijnsche kerken. In Brugge met
zijn Lieve Vrouwe Kerk en zijn Gruuthuus, zijn Hospitaal van Sint Jan en zijn wijde
pleinen en stoere woningen, daar blijven voor ons Westerlingen onze glorierijke
Middeleeuwen zichtbaar voortleven. Maar welken
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indruk maakt het van hier, van Constantinopel uit gezien? Niet onwelvarend,
natuurlijk, gering echter in al zijn proporties, en geheet zonder pretentie. En dus
begrijpen wij ten volle het ontzag van het Westen, dat van Brugge en zijns gelijken
uitgaand, op zijn vloot onverwachts de zeemuren van Constantinopel vóór zich zag
verrijzen. Zoo ook, als Villehardouin met een paar andere afgezanten van de
kruisvaarders om te onderhandelen naar het Blachernae-paleis gaat - waar van de
stadspoort tot het paleis de Engelsche en Deensche soldeniers met hun strijdbijlen
staan opgesteld - dan vinden zij den Byzantijnschen keizer zóó rijk gekleed, dat men
vergeefs ter wereld naar een rijker getooid man zou hebben gezocht, en de keizerin
evenzoo, en de zaal stampvol met hooge edelen en vrouwen, in onovertref baren
rijkdom gekleed. Voor het oog van deze Frankische ridders en Venetiaansche nobelen
valt het alles nauwelijks te bevatten. Ons Middeleeuwsch Westen, in al zijn
kleurigheid, was dan ook naast deze pracht toch slechts van een karigen eenvoud.
De erfenis der Byzantijnsche macht en cultuur wordt dan in 1453 door het
Ottomaansche rijk vanzelfsprekend aanvaard; en dat tot in details. Bijv. is de sultan
na de verovering van Constantinopel - als opvolger der Byzantijnsche keizers - ook
vanzelf wereldlijk hoofd der Christelijke kerken. Zoodat de Grieksche Patriarch zijn
benoeming en investituur van den sultan ontvangt, en de overige groepen van
Christenen en de Joden op gelijke wijze afhankelijk zijn.
De Selçuk-Turksche kunst maakt drie phasen door: ten eerste die van Konia, waar
de stijl met Perzische, Syrische, Armeensche, Byzantijnsche en zelfs Chineesche
elementen is opgebouwd tot een eigen geheel. Dan de phase van Broessa, die al in
nauwer contact staat met de Byzantijnsche kunst. En tenslotte die van Constantinopel,
waar de Byzantijnsche invloed zegeviert. Dit laatste komt vooral tot uiting in de
moskee, die plotseling van opzet verandert, daar hij nu wordt gebaseerd op het
voorbeeld van de Hagia Sophia, de geweldige koepelkerk van Keizer Justinianus.2
De Turksche bouwstijl bereikt dan zijn hoogtepunt in die moskeeën, die de
hofarchitect Sinan in het midden der XVIde eeuw bouwt voor Süleyman, den
Prachtige. Zoo zien wij nu in Instanbul zijn Süleymaniye oprijzen als een zuiver in
zich besloten geheel, - het tot de opperste koepel zich verjongend bogen-silhouet
van harmonisch boven elkaar opstijgende koepels, geflankeerd door de slanke
minarets, egaal-grijs tegen de ijle lucht.
Maar nu maken wij de korte reis van Istanbul naar Broessa, en gaan dus daarbij
een stap terug in de geschiedenis. Wat ons in Broessa dan direct treft als contrast, is
de geheel andere inslag van dit vroegere, tweede kunststadium. Van silhouet geen
sprake; een harmonische evenredigheid in alle onderdeden van den vorm, voor ons
Westersch gevoel
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toch blijkbaar essentieel - er wordt hier niet alleen niet naar gestreefd, het bestaat
kortweg niet. Hier is het Oosten aan het woord. Wij moeten dus terug naar het begin
der dingen, en er ons allereerst rekenschap van geven, dat de moskee in oorsprong
was een door arkaden omgeven, heilige binnenhof, waarbij aan de eene zijde de
arkaden verdiept waren tot een gebedszaal. En aan deze zaal konden dan, al naar
men wilde, andere zijzalen worden toegevoegd. De verschillende deelen van zulk
een complex staan vrij naast elkaar; zij hangen niet van elkander af in een vastgestelde
verhouding.

De Groene Moskee

Het mooiste voorbeeld van de Selçuk-Turksche architectuur - de schoonste moskee
in het geheele Ottomaansche rijk - is de Yesil Cami, de Groene Moskee in Broessa,
gebouwd in 1423 (zie blz. 191). Deze is opgetrokken in donker-beige marmer, dat
in het zonnelicht mat glanst als albast. Als eenige kleur aan de sobere gevels zien
wij een bescheiden ornamentrand van lichtblauwe tegels, ingelegd langs de
raam-omlijstingen. Oorspronkelijk moet de Groene Moskee kleurrijker van uiterlijk
zijn geweest, en Texier, de Fransche archaeoloog, die Klein-Azië bereisde, vertelt
ons dan ook - nu juist een eeuw geleden - hoe de minarets bekleed waren met
rondloopende friezen van groen-blauwe tegels. Aan te nemen valt, dat deze verdwenen
zijn bij aardbevingen, waarvan er vele Broessa hebben geteisterd; de laatste in 1855.
De toppen van alle minarets waren toen in puin gevallen. De nadruk valt bij de Groene
Moskee geheel op de details, fijn van uitvoering en subtiel van werking, elk voor
zich, nooit in onderling verband (zie blz. 195). Zoo bijv. de ingang, die als een groote
nis is gevormd, bekroond door een gebeeldhouwd stalactieten-complex, en creux,
in spitsen koepelvorm; zoo zie men de details van een fijne, als geciseleerde
arabeskenomlijsting van een raam: geen van deze vraagt om steun van zijn omgeving
- zij zijn er los van: zij willen zelfstandig bewonderd worden om hun eigen decoratieve
waarde.
In Texier's tijd waren deze Selçuk-Turksche monumenten in verval, en de Groene
Moskee hield men gewoonlijk gesloten. De sleutel moest voor Texier gehaald worden
bij een ‘molla’ in de buurt. Maar tegenwoordig is al dit oude in eere hersteld, en de
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in de marmeren nisjes, die daarvoor overal onder de loges zijn aangebracht. En nu
kunnen wij rustig rondkijken, zelf onhoorbaar schrijdend over de roode
gebeds-tapijten, die den grond in zijn geheel bedekken.
In tegenstelling met den buitenkant der moskee, domineeren hier de kleuren vooral blauw - in de tegels, die de ‘mihrab’ versieren, de gebeds-nis aan het eind der
zaal, recht tegenover den ingang, en die waarmee de loges en de omlijstingen der
ramen bekleed zijn; een Perzisch element in de Ottomaansche kunst, die
wandbekleeding van bonte tegels. De sultansloge, in het midden boven den ingang,
is bovendien versierd met een balustrade van fijn geometrisch open werk, ook weer
in faïence uitgevoerd (men vergelijke de marmeren balustraden van de vensternissen
in den voorgevel, blz. 195). En nu dwalen wij rond door de zijvertrekken; er zijn er
telkens twee, achter elkaar, aan weerszijden van de hoofdzaal. Daar zien wij tallooze
nissen en open kastjes om Korans in te bergen, boven en naast elkaar aangebracht,
in verfijnde à jour rosetten- en stalactieten-versiering van stucco omlijst; en in elk
vertrek daartusschen een schoorsteen in spitsen koepelvorm, van hetzelfde werk als
die nissen. De wanden zijn hier bedekt met kleurige tegels, in de voorvertrekken
donkergroene zeshoeken waartusschen driehoekjes in turquoise; in de achterkamers
turquoise zeshoeken, en daartusschen driehoekjes van zwart, dat eigenlijk heel donker
paars is. Op die tegels zijn in dof goud rosetten en ranken aangebracht, in vorm en
gebondenheid van stijl te vergelijken met microscopisch vastgelegde
sneeuwvlok-motieven. Deze gouden versiering geeft den toon aan, bepaalt in zichzelf
het karakter van onze wandbekleeding. De groene en turquoise tegels, zij zijn slechts
ondergrond: de als een net eroverheen gespreide, fijne matgouden motieven verbinden
het alles tot één weefsel van harmonische distinctie. Evenals het in een gebrocheerde
zijden kilim de derde draad is, die het weefsel zijn cachet geeft van motief en tinten;
de eerste en tweede draad - die van schering en inslag - geven slechts den
noodzakelijken grondtoon, waarop de derde draad verder borduurt. In de groote
middenzaal van de moskee is veel aan de faïence gerestaureerd, bijv. aan de mihrab;
òf het teere goud is er van de tegel-onderlaag verdwenen, of tenminste zeer afgesleten.
Maar er zijn toch nog hoeken te vinden, waar het oude goud bewaard bleef. In de
loges aan weerskanten van den ingang, waar de wanden geheel overdekt zijn met
faïence, versierd in ranken-motieven van bont en groen op blauw fond, dààr leeft het
oude goud nog. Wel slaapt het er, dof van ouderdom, in het halve licht van de diepe
loges; maar voor wie er langzaam langs voortschrijdt glanst het op, telkens slechts
even, doch onvergetelijk bijzonder. Een glimp van een sprookje uit Duizend en een
Nacht.
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En dat is de Groene Moskee - fragmenten van sprookjes aan elkaar gehecht. Maar
nu het wonderlijke: dat wij van dezen bouw, die nooit in zijn geheel spreekt, altijd
slechts in onderdeelen, die uit nevengestelde stukken bestaat, in zijn architecturalen
opzet zoowel als in zijn aankleeding, waar bonte faïence-vlakken met de lichte partijen
der muren afwisselen, en eveneens fijn gebeeldhouwde met onversierde, gladde
gedeelten - dat wij van dezen bouw een stemming voelen uitgaan van rust, van een
blijde, klare rust, die het àl verbindt. En van hieruit gezien beseffen wij, hoe wij deze
zeldzame gift missen in de onrustig werkende barok van den Iateren stijl, zelfs waar
die zich uit in de meest volmaakte verhoudingen - in het koepel-silhouet van de
Süleymaniye in Istanbul.
Dichtbij elke moskee staat een ‘türbe’, de grafkapel waarin de sultan, die de moskee
stichtte, begraven ligt met de zijnen. De Groene Moskee werd gesticht door Mohamed
I; en achter de moskee verrijst zoo zijn türbe, de Groene Türbe, - afgesloten in een
eigen tuin, maar toch eenvoudig in de stadswijk temidden der huizen (zie blz. 206).
Broessa is een stad van moskeeën. En de uitgestrektheid tijdens haar bloeitijdperk
kan men nu nog nagaan aan de hand van de moskee-ruïnes, die lager in de vlakte
verspreid liggen. Het tegenwoordige Broessa beslaat alleen het glooiend plateau
onder de oude citadel, die aan de voet van den Olympus gelegen de vlakte domineert.
Deze citadel is nu gewoonweg bij de stad ingelijfd en volgebouwd met huizen; zij
staat echter nog gedeeltelijk omgord met haar oorspronkelijke, geweldige
Byzantijnsch-Ottomaansche vestingmuren. Over het dal heeft men een wijd uitzicht
vanaf het terras voor de Groene Moskee, - het panorama dat zich uitstrekt links van
onze figuur (blz. 189).

Moskee van Murad II

Van al de moskeeën in Broessa gelden er dan een twaalftal ons bezoek:
inzonderheid die der Sultans Murad 1 en Murad II (zie blz. 193), en die van Emir
Sultan; maar op deze kom ik straks terug. Na de Groene Moskee is voor mij de Ulu
Cami, de Groote Moskee, de merkwaardigste. Hij werd voltooid in 1421, maar van
binnen is hij sindsdien vaak gerestaureerd. Het gebouw beslaat een rechthoek, en is
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zaal vormen, waarin de koepelgewelven rusten op pilaar na pilaar. De fontein, met
zijn groote marmeren waterbekken - die bij andere moskeeën in den voorhof is
aangebracht - beslaat hier een van deze twintig vierkanten, in het midden van de
moskee. Het dak boven de fontein is open gelaten, waardoor deze moskee lichter is,
dan welke ook. Op de witte muren zijn groote, zwarte Arabische letters aangebracht
- Koranspreuken - en één wandvlak is bedekt met een enormen sultansnaam. Dan
valt een kunstig uitgesneden, houten preekstoel op. Tegen de donkere houten
trapleuningen zijn in 't klein precies dezelfde arabesken en geometrische figuren
aangebracht, als die wij bewonderden in marmer en faïence: de stijl is vooropgesteld,
en wordt geenszins door de materie beïnvloed.
Die fontein midden in het gebouw maakt, dat wij van deze moskee een geheel
eigen indruk krijgen. Het va-et-vient bij de fontein, waar ieder zich komt reinigen
vóór het bidden, ontneemt aan de Groote Moskee ten eenen male die gewijde stilte,
die in de overige moskeeën heerscht. Dit doet echter mets af aan den indruk. Hier is
een godshuis, waar de eeredienst zichtbaar leeft. Onder die hooge bogen - waar het
licht valt op de groote Koranspreuken aan de wanden - komen zij door alle deuren,
allen met éénzelfde doel. Niemand let op mij, die daar alleen doelloos tusschen sta.
Scharen geknield, in gebed verzonken; anderen verdiept in het lezen van den Koran,
het boek opengeslagen op Middeleeuwsche vouwtafeltjes; in een hoek een menigte
op den grond gezeten, luisterend naar de preek van een ‘hoca’. En daarbij de
voortdurende beweging om het fonteinbekken. Wat ik hier meemaak, is een tot leven
geroepen klassicistisch schilderij, uit den tijd onzer groot- of overgrootouders, dat
een tafereel geeft van den Nieuw-Testamentischen tempel in Jeruzalem.
Wie eens het Groene Broessa bezocht, dien laat het niet los; hij moet er telkens
terug keeren. En zoo maken wij een ander maal een avondwandeling door de stad
langs de leege straten, eindigend in de Groote Moskee. De deuren staan nog open,
maar daarbinnen is nu niemand, op dit late uur. Daar branden in het donker de lage
lichtjes der luchters, en dat licht weerkaatst in de kunstige kroon van waterstralen,
in het midden van de rustig voortklaterende fontein. Het gebouw is leeg van menschen,
maar het décor wacht op een oud tafereel - van de heilige Drie Koningen, die uit het
verre land kwamen met hun offerand, myrrh, wierook ende goud.
Een anderen avond wandelen wij door de wijk van de Groene Moskee, bij
zonsondergang. Daar staat de Groene Türbe in zijn bloemhof, waarachter de
sneeuwgetopte Olympus omhoogstijgt. En juist dan gaat dit beeld voor ons oog leven
in ongedachte kleuren.
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In het licht van de dalende zon wordt de berg zwaar amethistpaars, en de sneeuw op
zijn top gaat kersrood gloeien. En daartegen de blauw-groene wanden van de
achtkantige türbe. Kleurige coulissen uit een godenwereld.
Wij wandelen verder, naar de buitenwijken, in de richting van de Emir Sultan
Cami, - de moskee in de hooge cypressengroep in de verte. Wij weten, dat de
oorspronkelijke moskee uit 1402 dateert, uit den tijd toen de woeste Timur Lenk
Klein-Azië veroverend doortrok, maar dat het gebouw van tegenwoordig uit het
begin der XVIIIde eeuw stamt. Wij hebben dus een laten stijl te verwachten, die niets
gemeen zal hebben met de moskeeën, die wij hier al bezochten. Dit blijkt echter in
't geheel niet uit de verte, als wij over een langzaam stijgenden, ouden straatweg de
moskee met zijn koepel en minarets naderen, die omgeven is door oeroude, donkere
cypressen: een moskee zooals er zoo vele zijn. Maar nu wij dichterbij komen, valt
toch direct het poortje op, waar wij straks door binnen gaan, met zijn in het midden
van een spits uitgaande, gevoelige bogensilhouet - als waren het aan weerszijden
opengehouden draperieën. Het poortje leidt naar een binnenplaats, met een fonteintje
in het midden, omgeven door arkaden, alle gekroond door spitsbogen als het
toegangspoortje, en die gedragen zijn door elegante zuiltjes. Aan den rechterkant
worden de arkaden afgesloten door de moskee, en links door de türbe; vóór ons en
achter ons liggen de arkaden zonder toegevoegd gebouw, slechts met vensters in hun
muren, en een ingangspoortje.

Ingang van de Groene Moskee

Van het geheel gaat een bekoring uit van sobere elegance, die wij aan ons verwant
voelen - ten eenen male vreemd aan de wonderbaarlijke charme van het oude Broessa.
Europeesch is deze architectuur, laat XVIIIde-eeuwsch, en de bouw moet ook wel
door een Europeaan geleid zijn. Het is trouwens bekend, dat de Turken in dien tijd
Europeesche architecten en kunstenaars in hun dienst namen. Ook een onderdeel
valt op als merkwaardig Europeesch - het geschilderde friesje boven de moskee-deur,
met cypressen en paleizen aan zee of aan een meer. Het staat alles heel dicht bij ons.
Treft de atmosfeer ons hier niet als die van een Chineesche theekoepel bij een buiten
aan de Vecht,
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en zal niet een joffer in een bloemetjesjurk ons straks komen uitnoodigen? Of deze
binnenplaats is eigenlijk nog eerder die van een keurvorstelijk landhuis; ieder
oogenblik verwacht je dat buiten een klok boven de stal in hooge trilklanken negen
uur zal slaan. Merkwaardig dat naast al het ontzaglijke schoon van Broessa, dat wij
bewonderen en dat ons boeit - dat dit hier toch het innigst tot ons spreekt, omdat wij
er ons thuis voelen!
Was de Sultansresidentie Broessa in de Middeleeuwen een stad van religie, het
was eveneens een centrum van handel. Gelegen in zijn vruchtbaar moerbeidal,
verhandelde het van ouds zijn eigen producten - zijde en vruchten. En bovendien
ging een groot gedeelte van den handel uit Midden-Klein-Azië op Constantinopel
via Broessa, dat in zijn dichtbij gelegen haven Mudania deze waren verscheepte.
Voor den handel waren in Broessa groote warenhuizen - ‘han’ 's - opgericht: een
ruime hof met een fonteingebouw in het midden, aan alle zijden omgeven door
arkaden, in twee verdiepingen boven elkander. Achter de arkaden-galerij lagen dan
boven de kantoren, en vertrekken voor langsreizende kooplieden, beneden de
bergruimten voor de waren. Er was zoo o.a. een zijde-hal, een rijst-hal, een zout-hal.
Deze alle stammen uit den tijd der eerste Ottomaansche sultans, dus van vóór de
inneming van Constantinopel; sommige moeten van Byzantijnschen oorsprong zijn,
en werden door de sultans slechts verbouwd. In het midden der vorige eeuw hielden
deze handelshuizen bijna alle op te bestaan, en wel door twee oorzaken: de geweldige
aardbeving van 1855, die het grootste deel der gebouwen in puin legde, en het
aanleggen van de Anatolische spoorlijn, die het transport-verkeer tusschen het
binnenland en Istanbul opslokte. Zoo bleef alleen de Ipek han, de zijde-hal, in gebruik
(blz. 197). De andere han's zijn tot ruïnes vervallen. Maar de Ipek han was
onontbeerlijk voor Broessa's eigen zijde-handel, en werd dus weer volkomen
gerestaureerd; de overige han's hadden hun bestaansrecht ingeboet. Ondanks dat
hebben deze andere han's nog niet geheel afgedaan; nu zij echter niet meer aan één
bepaald doel beantwoorden, worden zij zichtbaar niet meer door het leven au sérieux
genomen. Zij dienen een beetje voor alles.
Langs de drukke groentenmarkt niet ver achter de Groote Moskee gekomen, bevind
ik mij plotseling in een gewone winkelstraat tusschen de huizen vóór een poort met
half openstaande ijzeren deuren. In de poort staat een schoenmaker aan zijn werk,
die mij zoodra hij mij ziet binnen de han noodigt, mij en passant een complimentje
over mijn Turksch maakt, en mij dan uitlegt, dat dit de Mahmut Pasa han of de Fidan
han is. Mahmut Pasa zal de stichter van deze han zijn geweest, en ‘fidan’ beteekent
plant of struik. Een boer laat juist zijn paarden drinken bij de fontein vóór het door
zuilen omgeven waterbekken in het midden. Winkeltjes onder de arkaden, en barakken
ervóór,
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- met de bovenarkaden leeg en zonder vertrekken erachter. Alles bij elkaar genomen,
een niet ongezellige rommel.
Maar in veel erger toestand verkeert de Pirinç han, de rtjsthal (blz. 197); dit is
ronduit een ruïne, waarin hier en daar wat bewoners zich hebben genesteld. De
bovenarkaden zijn over een geheele lengte slechts tot leege vensters vervallen,
twee-dimensionaal, als coulissen. Aan een anderen kant staan er nog wel de
kruisbogen van het plafond, maar vol scheuren en afgebrokkeld. De bewoners hebben
in de benedenverdieping wat huisjes ingericht, op een rij; en daar vóór staat een
boerenkar, bont beschilderd met bloemen, er loopen kippen en ganzen, en een man
geeft paarden voer - als uit een prentenboek van ‘op de boerderij’. Waar vroeger in
het midden van het plein de fontein moet hebben gestaan, daar heeft zich nu een
bouwvallig cafétje neergeplant. En langs de bovenarkaden hangen gelooide huiden
te drogen, en er liggen stapels biezen en raffia van een mandenmaker. Juist door zijn
vervalstoestand echter gaat van deze Pirinç han een stemming uit van het verleden;
een ruïne, die niets anders zijn wil. Hij doet denken aan oude gravures van antieke
ruïnes in Rome, majestueus door wat geweest is.

De rijsthal

De zijde-hal
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De Ipek han heeft als tegenwoordig handels-centrum van Broessa tevens het
karakter van beurs gekregen, zoodat hier bijv. ook bank-filialen geherbergd zijn
achter de arkaden. En tallooze advokaten-kantoren bevinden zich op de bovengalerij.
Tijdens het zijdeseizoen - van Juni tot Augustus - wemelt het op den binnenhof van
een levendig gedrang door den handel in zijde-cocons. De stad heeft nu nog een
belangrijken uitvoer van ruwe zijde, vooral naar Lyon; de eertijds bloeiende
weef-industrie van kostbare, bontgekleurde zijden brokaten en zijdefluweel, en ook
die van doorzichtige, dunne witte zijde, waarvoor Broessa van de XVde tot de XVIIde
eeuw bekend stond, is sindsdien achteruit gegaan, sterk in het nauw geraakt door de
Europee-
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sche concurrentie van machinale producten, en tevens ten gevolge van de uitwisseling
van Grieken en Turken na den vrede in 1922 - toen nl. inplaats van de oorspronkelijk
daar wonende zijde-telende Grieken een contingent van tabak-verbouwende Turken
uit Macedonië zich in Broessa kwam vestigen. In den laatsten tijd is er een fabriek
in het dal opgericht, en bovendien een vakschool voor zijdebewerkers, waardoor
men een nieuwen opbloei van deze industrie verwacht; dit zal echter bij verloop van
tijd pas kunnen blijken.
De eerste han, die ik bezocht, was de Ipek han, en de eerste indruk, dien ik ervan
kreeg, was op een stillen najaarsdag, een Zaterdagmiddag. Er viel een fijne, gestadige
regen, die de lucht verfrischte en van het loof der oeroude platanen neerdrupte. Op
het plein stond een man met twee beladen ezels, bij het fontein-paviljoentje in het
midden. Die man met ezels vertrok ook al spoedig; en zoo stond ik alleen in dit
Middeleeuwsche handelshuis, onder de druppelende platanen. Het had voor mij de
bekoring van het onopgeschroefde, het eenvoudige, een overgebleven eiland uit
vroegere periode temidden van onze gestandardiseerde industrie. Onder de arkaden
lagen de stapels balen, en uit één zak, die opengescheurd was, hing een cascade
dof-witte cocons - zooals een druiventros afhangt van een schaal in een
XVIIde-eeuwsch stilleven. En hier, in de zijde-hal van Broessa, komt een beeld van
heel vroeger tot mij terug: van de pakhuizen aan de haven in Rotterdam, waar ik als
klein kind langs liep naar school - de pakhuizen met kantoor onder de woonhuizen
der oud-Rotterdamsche kooplieden. De deuren stonden dan wijd open, en in het
donker daarbinnen zag je de pakhuis-knechts aan 't werk, - en een kruiig-zoete geur
kwam er naar buiten. Was het van tabak, of suiker, of soms thee - ik weet het niet.
Maar veel later in China kwam ik eens in Kioekiang, en daar rook ik bij de pakhuizen
aan de kade dienzelfden kruiig-zoeten geur. Twee stations van de producten, die de
Oost-Indische Compagnie verscheepte, Kioekiang en Rotterdam. En in dezelfde
Oost-Indische-Compagnie-sfeer staat nog dit groote pakhuis van Broessa, de Ipek
han, met zijn opgestapelde balen achter de platanen op het binnenplein.
Beroemd was Broessa om zijn handel, maar nog meer om zijn warme bronnen,
met het geneeskrachtige badwater; en talrijk zijn de Turksche gedichten, die het
daarom verheerlijken - het eigenlijke ‘Baden’ van het Ottomaansche rijk, zooals het
in een oude Duitsche beschrijving gedefinieerd wordt. Er bestaan een zestal van deze
groote badgebouwen: in hun van het marmer glanzende, algemeene badzalen stroomt
daar het water in een wijd bassin. De eerste Ottomaansche sultans lieten de
badgebouwen, die wij nu zien, oprichten; maar Byzantijnsche resten, die erin verwerkt
zijn, getuigen van Byzantijnsche badgebouwen vóór deze, op dezelfde plaats. In de
Romeinsche tijd zijn er hier eveneens
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thermen geweest: in de Iste eeuw n. Chr. schrijft Plinius de Jongere - keizerlijk legaat
van Bithynië - in zijn briefwisseling met Keizer Trajanus, hoe hij in de stad Prusa
(d.i. Broessa) nieuwe thermen laat oprichten. En ongetwijfeld hebben er vóórdien,
in de Hellenistische en Grieksche perioden, ook badhuizen - hoewel bescheidenere
- bij deze bronnen gestaan. Wij kennen den naam van meer dan één antiek-Grieksche
badplaats, met geneeskrachtig warm bronwater, o.a. de Thermopylae in Thessalië,
wijder vermaard in de geschiedenis als de bergpas, waar Leonidas met zijn Spartanen
in 480 v. Chr. de invallende Perzische heerscharen opwachtte.

Koepels van het Oude Bad

Zoo staan de Middeleeuwsche badgebouwen, die wij hier nu in Broessa kunnen
binnen gaan, als de laatste in een reeks, die onafgebroken bleef voortbestaan Grieksch, Romeinsch, Byzantijnsch, Turksch; en zoo stroomt er het water uit de
bronnehoofden, duizenden jaren door, dag aan dag.
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Wij zelf hebben twee badhuizen van binnen bezocht, de twee voornaamste. Allereerst
de Eski Kaplica, het Oude Badhuis (blz. 199). Van buiten doet het gebouw nog zeer
Byzantijnsch aan, met zijn vlakgedakte koepels, juist zoo als koepels van
Byzantijnsche kerken. En van binnen evenzoo, in de zaal waar het warme bronwater
stroomt in een achtkantig, marmeren bassin, omgeven door marmeren zuilen, die
bekroond zijn met Byzantijnsche, opengewerkte kapiteelen. Hier leeft de
Byzantijnsche kunst, niet in een kunstmatig museumleven, maar in practisch,
dagelijksch gebruik - door de Middeleeuwen heen tot op onzen tijd.
De Yeni Kaplica - het Nieuwe Bad (blz. 201) - is voor deze omgeving inderdaad
zeer nieuw, XVIIde eeuwsch! In de zaal met het warmwater-bassin zijn daar de
wanden met bonte tegels bekleed - bloemmotieven in blauw en groen met even rood.
De damp van het warme water, waardoor men zijn omgeving maar vaag op korten
afstand ziet, en waarin zich de figuren der baders bewegen, geeft aan het geheel een
aquarium-atmosfeer. De koepel is vervuld van het geruisch, dat het water maakt gestadig vloeiend uit den marmeren beestekop aan het eind van het bassin. Dan duikt
onverwachts een jongen als een dolfijn het water in, ongezien eerst, hoewel wij er
vlak naast stonden. Het werkt plotseling beklemmend, dat geluid en die warme lucht,
en die aquarium-schemering, en buiten gekomen hervinden wij ons, in de zonnehitte
van den voorjaarsdag. Maar dan, tenslotte, ontgaan ons de détails, en wij ondervinden
dit alleen als een korten blik in een andere wereld. Datzelfde water, dat maar oneindig
doorstroomt in die thermen, die daar nog altijd staan, zoo als voor eeuwen - het grijpt
aan met den indruk van een doorzettende kracht, een die in het tijdlooze verplaatst;
iets wat den adem beneemt.
En nu nog eens terug naar de moskeeën. Oudtijds had een moskee gewoonlijk een
reeks bijgebouwen; een heel complex was het, van grafmonumenten, hoogeschool,
bibliotheek - vaak met prachtige oude Arabische, Perzische, en Turksche handschriften
- armen-keuken, badgebouw, gasthuis, en woningen voor geestelijken en leerlingen.
De meeste van deze gebouwen, voor zoover zij particuliere stichtingen waren, zijn
al gauw vervallen, naar gelang de noodige middelen, voor instandhouding van het
goede werk en onderhoud van het gebouw, begonnen te ontbreken. Behalve sommige
bibliotheken in Istanbul, waren het bijna uitsluitend de grafmonumenten en de
hoogescholen, die tot nu toe gehandhaafd bleven. Van deze beide categorieën zijn
echter de moskee-scholen - de ‘medrese’ 's, vooral bestemd voor theologische en
juridische studie - tegenwoordig sinds het nieuwe regime van regeeringswege gesloten.
In den Turksch-Griekschen oorlog,
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die tot 1922 duurde, deden deze gebouwen vaak dienst als soldaten-kwartier, soms
ook wel als gevangenis; of, na de uitwisseling - volgens het vredesverdrag - van de
Turken in Griekenland tegen de Grieken in Klein-Azië, werden zij wel gebruikt om
uit Griekenland gekomen ‘réfugiés’ tijdelijk onderdak te verleenen. Dit alles kon
natuurlijk slechts leiden tot hun verval. De laatste jaren echter hebben een paar
medrese's een eervolle bestemming gekregen, doordat zij als stadsmuseum in gebruik
zijn genomen. Ik zag zoo het Museum in Afyon Karahisar in een fijne, oude medrese
ondergebracht. En in Broessa is de medrese van de Groene Moskee nu stadsmuseum
geworden. Zulk een medrese bestaat uit een rechthoekigen tuin in het midden, met
aan één kant - recht tegenover den ingang - een gebedszaal, en aan weerskanten de
cellen der studenten, achter arkaden; een soort gebouw, dat zonder eenig bezwaar
direct als museum dienst kan doen.

Het Nieuwe Bad

Vergeleken met deze als musea voortlevende, treft dan het troostelooze verval van
een verlaten medrese, zooals die bij de Moskee van Murad II in Broessa (blz. 204);
en dit des te duidelijker, omdat hij ligt achter de van staatswege stipt onderhouden
grafmonumenten - türbe's - en moskee. De looden platen, die het koepeldak bedekten,
zijn bijna geheel verdwenen; een deur met rijk houtsnijwerk, verveloos en door de
hitte vervormd;
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een tuin vol onkruid; achter de arkaden, die rusten op Byzantijnsche kapiteelen,
cellen vol puin, en een gebedszaal, waar de muurtegels beginnen los te raken, met
de wasch van den begraafplaats-wachter aan een lijntje er dwars door heen gehangen.
Een gebouw, dat nergens voor dient, staat stil, en gaat dus achteruit. Maar hoe zal
men het anders oplossen?
Een heel merkwaardige medrese is die bij de Moskee van Murad I, op een hooger
terrein iets buiten de stad gelegen. De medrese bevindt zich hier nl. met de moskee
in één gebouw, als een verdieping op de moskee geplaatst. Er loopt een lange loggia
over den geheelen voorkant, en aan de zijkanten liggen de cellen der studenten. Voelt
men bij de normale medrese, hoe alles in één complex verbonden is om den centralen
hof, hier valt het in stukken uiteen, - in gangen en portalen; want een centrum
ontbreekt, daar het moskee-gewelf zich in het midden omhoog drong. Dus, terwijl
anders in een medrese de wereld is buitengesloten, en de blik zich naar binnen richt,
noodigt hier de breede loggia, - waarvan ik twee photo's geef, blz. 187 en 205, - tot
een in zich opnemen van het leven daarbuiten, tot een bewonderend beschouwen
van het wijde dal van Broessa.
De grafmonumenten bij de moskeeën - de türbe's - getuigen van een waakzame
zorg om hun bestaan. Hier rusten de sultans, die over het Ottomaansche rijk heerschten
vóór de inneming van Constantinopel - elk met hun verwanten bij de door hen
gestichte moskee. Het zijn vierkante of polygonale, kleine mausolea, met een koepel
overwelfd, waarin de leege sarcophagen staan; de dooden zijn daaronder begraven.
Het kleurrijkste is die van Mohamed I, de Groene Türbe, naast de Groene Moskee
(blz. 206). Van buiten met de effen blauw-groene tegelbekleeding tegen zijn acht
kanten, - wij zagen hem reeds in al zijn pracht afsteken tegen den zongetinten
Olympus. Van binnen straalt alles van de bonte faïence, de muren, de mihrab, en
ook de sarcophagen. Om de deur is aan den binnenkant een omlijsting van effen
donkergroen; maar verder loopt er rondom een bekleeding van turquoise tegels,
waarop - tusschen de ramen - groote ovale, boven en beneden spits toeloopende
medaillons in blauw, met bonte bloemranken beschilderd. En de mihrab en de
sarcophagen in het midden, het is alles blauw, met kleurige arabesken en bloemen
versierd.
Al gauw beseffen wij, wat de kleurenrijkdom in deze türbe zoo krachtig releveert,
maar tegelijk eenigszins grof maakt: dat is het in relief opgelegde geel, dat hier in
de groote Arabische letters der opschriften rondom op het blauw-bonte fond der
hooge sarcophagen is aangebracht. Dit harde geel komt hier in plaats van het matte
goud, dat elders schuchter over de bonte tegels speelt. In de diepe vensternissen der
zes ramen staan rijen bloeiende, roode geraniums in bloempotten; en al de kleuren
aan de muren en op de
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sarcophagen weerkaatsen in het vroolijke licht. Het koepelgewelf vangt onze stemmen
op en vermenigvuldigt het geluid. Het is alles een bruiloft van leven en kleuren.
‘Soms ga ik hier zelf alleen binnen, om weer eens te zien, hoe de zon over de bonte
tegels van de mihrab speelt’, vertelt mij de wachter, en ik kan mij daarin verplaatsen.
Ik heb nog nooit zulk een blijde vitaliteit gevoeld in een door menschenhanden
gemaakt gebouw - en dat een rustplaats der dooden! Ertegenover ligt de Groene
Moskee. Dààr alles fijne distinctie in de harmonische verhouding van tinten; hìér
heerscht een frissche vroolijkheid, met de levenskracht van een zomerdag in het
Zeeuwsche land.
De indrukwekkendste sultan-begraafplaats - niet alleen van Broessa, maar van het
geheele Ottomaansche rijk - is die naast de Moskee van Murad II, den laatsten sultan
vóór de inneming van Constantinopel, en dus ook de laatste, die in Broessa is
begraven. In de als een tuin beplante hof staan elf türbe's, sober in baksteen
opgetrokken, zonder regelmaat gegroepeerd, temidden der schaduwrijke oude platanen
(blz. 208 en 209). De buitenwereld valt hier weg; men ziet haar niet en hoort haar
niet. Wij worden opgeheven in de liefelijke atmosfeer van dezen vredehof, waar een
vogeltje zingt, waar de bloemen bloeien, en de fontein in een helder kabbelen van
water overvloeit.
1. Die soudaen had een dochterkyn,
Sy was vroech op ghestanden
Al om te plucken bloemekens
In haeres vaders waranden.
2. Sy sach die schoone bloemen aen,
Sy dachte in haren sinnen:
‘Wie mach die maecker der bloemen syn,
Die soudic geerne kinnen’.

En zal ik nu de lange reeks nagaan van wie hier begraven liggen, sultansbroeders en
sultanszonen, Musa, Mahmut, Mustapha of Cem? Of zal ik alleen de türbe's van
binnen stuk voor stuk beschrijven? Het zou eentonig worden. De benedenhelft der
wanden is wederom versierd in bonte faïence, juist zoo als bij de Groene Türbe, maar
zij zijn kalmer, blijven bij deze verre achter in kleurenrijkdom. Bij sommige stijgen
muurschilderingen tegen het wit der koepelgewelven omhoog; gestyleerde
bloemmotieven, soms als een vaas, waaruit ranke bloemstelen rijzen.
Maar het treffendst, en ook het meest in harmonie met zijn tuin, is de Türbe van
Murad
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II zelf. In de vierkante türbe met lichte, onversierde wanden, staat hier de sarcophaag
van Murad II, alleen. In tegenstelling met alle andere türbe's zijn hier de sarcophagen
der naaste verwanten in een zijvertrek opgesteld. Vier zuilen met Byzantijnsche
kapiteelen schragen het dak rondom Murad's sarcophaag. Bij andere türbe's zetten
een rij vensters hooger tegen de wanden of soms ook nog in het koepelgewelf de
ramen van beneden voort. Hier echter zijn er alleen de groote vensters beneden; maar
verder valt het licht nog door een kleine, kunstig bewerkte, ronde opening in het
middelpunt van den koepel, recht boven de sarcophaag.

De Medrese van Murad II

Lang voordat ik in Broessa de Türbe van Murad II zag, had ik gehoord van zijn
graf. Hoe hij als zijn laatsten wil bepaalde, dat zonlicht en regen op zijn graf moesten
kunnen neerdalen - wat dan ook was nagekomen. En ik had mij uitgebeeld, hoe dit
Middeleeuwsche graf - hoewel dan natuurlijk ommuurd - daar dus vrij onder den
open hemel zou liggen; ik had het vóór mij gezien als een vrije hand geven aan de
natuur, waarbij menschenhanden zich als onwaardig terug hadden getrokken; en een
eerbiedige, warme sympathie vervulde mij. Maar hier moet ik dit vooropgezette,
zelfontworpen beeld radicaal-weg uitwisschen: de werkelijkheid heeft een ander,
een mij vreemd accent. Door die kleine opening in de hooge koepel kan inderdaad
wel een zonnestraal of wat regendruppels naar binnen vallen, - echter niet weer en
wind, maar alleen die de koepel toelaat, in zorgvuldige selectie. En die vallen dan
op de marmeren sarcophaag, waar wel aarde op ligt, zooals trouwens op vele dezer
sarcophagen, maar die toch het eigenlijke graf niet is: het graf immers bevindt zich
onder de türbe. Hier is geen contact met de natuur; de natuur is buitengesloten. Hier
is realiteit vertaald tot een symbool - bijna tot schijn geworden; een over-
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[v]erfijnde onna[tu]ur, die ons te[ru]gstoot.

Buiteningang in de Medrese van Murad II

Spreekt dit al[le]s dan toch een [ta]al, die wij niet [v]erstaan? ‘Oos[te]rsch’, kan
men [ze]ggen. Heel ver[le]idelijk, maar [zo]o kunnen wij [er] ons niet af ma[k]en.
Oostersch [w]as inderdaad de [o]orsprong der Selçuk-Turken, [en] dus ook de [k]ern
van hun rijk [en] beschaving, [e]chter bevonden [zi]j zich - zelfs [vo]ór de inneming
[va]n Constantinopel - toch op het gebied van de Middellandsche-Zee-cultuur, het
gebied [da]t, oorspronkelijk antiek-Grieksch, daarna Hellenistisch, tenslotte een deel
van het [R]omeinsche imperium had uitgemaakt. Bovendien was deze kern van
Selçuk-Turken - [ee]nmaal afgesneden van het Oosten - meer dan bereid, en er zelfs
naar strevend, om in [zic]h te absorbeeren al wat zij aantroffen aan bestaande
beschaving, in deze landen die nu [de] hunne waren. Zij verstonden het zich één te
maken met hun omgeving, en zoo her[sc]hapen te worden tot een nieuw geheel.
Daarom is het Ottomaansche rijk in den grond [ve]el Westerscher geweest, dan het
oppervlakkig beschouwd den schijn had. Zij hebben [zi]ch van het begin bewust
toegelegd op een vermenging van rassen - zooals ook Rusland [op] het oogenblik
zooveel mogelijk zijn honderd zes en zeventig rassen tracht te ver[m]engen. Voor
de sultans zelf werd het meer en meer een vanzelfsprekende regel, om [vr]eemde
vrouwen te nemen, meestal Çerkessische uit den Kaukasus. Osman reeds, de
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eerste sultan, maakte voor zijn zoon een Grieksche vrouw buit, Nenuphar, Lotusbloem,
geheeten. Dat de Ottomanen als volk Mohamedaansch bleven - ondanks al deze
aanwinsten van buitenaf - heeft hun natuurlijk een niet-Westersch stempel gegeven;
daarom waren zij echter nog niet Oostersch.
Toch blijven zij in veel vreemd ver van ons af staan, niet alleen door hun vertolking
van Murad II's laatsten wil. In de XVde eeuw had Mohamed II, de Veroveraar, het
accent van het Ottomaansch imperium naar den Europeeschen oever verlegd; de
XVIde eeuw staat in het teeken van Süleyman, den Wetgever of den Prachtige wiens groote moskee in Istanbul wij hiervóór hebben aanschouwd. Tijdens zijn
regeering zijn alle staatsprincipes omschreven en in wetten vastgelegd. Daar is dan
allereerst het principe, dat in den staatsdienst ambten, rijkdom en aanzien niet erfelijk
zijn - behalve dan alleen de sultanstroon. Ieder kan promotie maken naar verdienste
- maar dan voor zichzelf alleen; op zijn zoon kan hij niets overdragen. De zoon van
een Janitsaar kan dus bijv. zelf geen Janitsaar worden, en op diens erfenis kan hij
geenszins met zekerheid rekenen.

De Groene Türbe - achter de boomen van de Groene Moskee gezien

Verder is er de organisatie der staatsambten. Alle staats-functionarissen, de
Janitsaren, de permanente cavalerie, de gouvernements-ambtenaren - van den gemeen
soldaat tot den Groot-vizier toe, ongeveer 80.000 in getal - behoorden van huis uit
tot de Christelijke bevolking der landen, die deel uitmaakten van het Ottomaansche
rijk, of die er aan grensden. Als jongens werden zij buit gemaakt, gekocht,
geschonken, of als tribuut opgeëischt; maar de laatste methode leverde in
werkelijkheid het grootste contingent op. Gewoonlijk om de vier jaar - vaker echter
indien dit noodig bleek, bijv. in tijd van oorlog - trok een aantal ambtenaren naar de
tribuut-plichtige streken, om elk met een hun opgelegd aantal jongens terug te komen.
In ieder dorp kozen zij er de meest geschikte uit, zonder zich te laten leiden door
bijzaken, zooals bijv. familie-omstandigheden. Zoo konden ouders met flinke zonen
hen eventueel allen verliezen, terwijl families met zwakkelingen ze alle behielden.
Deze ‘tribuut-jongens’ maakten dan hun eigen fortuin in
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de Sultansstad - onder het systeem van promotie naar verdienste. Zij konden sneuvelen
als soldaat, zij konden het ook ver brengen, en onmetelijk rijk worden; maar wie te
hoog steeg verkeerde in aanhoudend doodsgevaar, want daar dreigde de jaloezie van
den despoot. Gewoonlijk gingen zij geleidelijk-weg over tot het Mohamedaansche
geloof. Allen, van laag tot hoog, waren en bleven slaven, de persoonlijke slaven van
den sultan; via zijn persoon waren zij aan den staat verbonden, en hun leven, have
en goed bleef zijn eigendom, waarmee hij kon handelen naar hij verkoos. Maar hun
kinderen waren van de ambten, die zijzelf bekleedden, dan weer uitgesloten.
Dat deze gecentraliseerde instelling uitnemend werkte in de handen van een
krachtig sultan, spreekt vanzelf. En practisch was zij zeker. Voor den tot sentiment
geneigden beschouwer doen zich zelfs eenige bevredigende, sprookjesachtige
oplossingen voor, die het systeem in een rooskleurig licht voortooveren. Het kon nl.
voorkomen dat zoo iemand, wanneer hij tenslotte tot eer en aanzien was gestegen,
zich zijn familie herinnerde, en deze met weldaden overlaadde. Zooals Ibrahim, de
Groot-vizier onder Süleyman den Prachtige, die zijn moeder en broeders opspeurde,
uit hun dorp liet komen, en bij zich in zijn paleis deed wonen - een parallel van Joseph
in Egypte. In koele berekening valt er alles te zeggen voor dit systeem, dat telkens
nieuw bloed in de gelederen bracht, en het beste omhoog stuwde - maar ons stuit het
tegen de borst. Ons, die gelooven in het recht van ouders, om zelf hun kinderen op
te voeden, en dat in hun eigen religie; de vrijheid van het individu nog daargelaten.
De sultanstroon maakte, zooals wij zagen, de uitzondering op den regel, dat ambten
niet erfelijk waren van vader op zoon. Dat het hier echter oorspronkelijk niet
vanzelfsprekend de eerstgeboren zoon was, die opvolgde, komt weer voort uit hun
loffelijk principe van promotie naar verdienste. De vader koos wie hem het geschiktst
toeleek. Maar hier komt nog meer bij: Mohamed II, de Veroveraar - zoon van onzen
Murad II - vaardigde een wet uit, waarbij de zoon, die den troon beklom, het recht
kreeg, zijn broeders dan te doen ombrengen; ‘tot het verzekeren van den wereldvrede’.
Deze wet schoot zijn doel voorbij, zooals te verwachten viel. Men kan zich den
onhoudbaren toestand voorstellen; hoe elk opgroeiend sultanszoon zich voelde staan
op lossen grond, in het besef, dat hij òf den troon zou erven, òf direct na zijn vader
moest sterven. Hij was bijna gedwongen tot een opstand. En hierbij bleken de
Janitsaren groot gewicht in de schaal te leggen; want wie hen op zijn hand had, stond
sterk. Zoo werkte deze verzekering van den wereldvrede! Ons gaat het hier echter
niet om de resultaten. De nadruk valt voor het oogenblik dààrop, dat de geest, die
zulk een wet schept, voor ons een raadsel blijft.
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De hof der Türbe's van Murad II

Dit niet doorgronden van sommige zijner karaktertrekken kan echter geenszins
afdoen aan onze gepaste bewondering voor het glansrijke Ottomaansche rijk, dat
daar plotseling in de XIIIde eeuw als een wonderplant ontspruit aan den dorren bodem
van Klein-Azië. Wij kunnen beseffen, hoe al wie zijn nabuur was, zich bedreigd
gevoelde. Het Byzantijnsche rijk, ten einde raad, zocht aansluiting bij het Westen,
wilde overgaan tot een kerkelijke Unie van Grieksch-Orthodox met
Roomsch-Katholiek, op voorwaarde van dan door een Westersche troepenmacht
geholpen te worden tegen de Turken. Dit stuitte echter op het laatst nog af op het
fanatieke optreden van de bevolking van Constantinopel. Als in November 1452 in
de Hagia Sophia de mis volgens Roomsch-Katholiek ritueel wordt bediend, in
tegenwoordigheid van het Hof en alle hooge dignitarissen, maakt het volk groot
misbaar onder de leuze ‘liever Turksch dan Paapsch’. En dan komt 1 April 1453 het
Turksche leger al in het zicht; en zoo valt de stad van Constantijn!
Dan zien de kleine Frankische en Venetiaansche vorstendommen van Griekenland
en de AEgeïsche eilanden het gevaar voor hun deur. En een tachtig jaar na den val
van Constantinopel schrijft Giovanni IV, graaf van den Archipel - vanuit zijn slot
op Naxos - zijn gedenkwaardigen oproep ‘aan Paus Paulus III, Keizer Karei V,
Ferdinand, Roomsch Koning, Frans I van Frankrijk, en de overige Christelijke
koningen en prinsen’. Hij waarschuwt de vorsten, zich tegen de Turken te vereenigen,
zoolang het daartoe nog tijd is; dat zij anders stuk voor stuk zullen worden veroverd,
zooals het alle tegenstanders tot nu toe was gegaan. En morgen aan den dag zal hij
zelf er het eerst aan toe zijn. Maar zijn aandoenlijke smeekbede vond geen gehoor.
Europa moet wel danig op zichzelf geconcentreerd zijn geweest, om het dreigend
gevaar niet in te zien. Al eenige jaren eerder toch -
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in 1529 - had het leger van Süleyman den Prachtige vóór Weenen gestaan; de eerste
maal, doch niet de laatste.

In den hof der Türbe's van Murad II

Toen zij Constantino pel hadden ingenomen, werden de sultans de voortzetters
van de kunstlievende pracht en het ceremonieel, waarvan het Byzantijnsche Hof had
geglansd. Vroeger, in de periode van Broessa, was eenvoud het kenmerk van den
sultan en zijn omgeving. Murad II bijv. viel niet op door zijn kleeding of wat ook,
op straat of in de moskee.
Op het Westen heeft het voorwaarts dringen der Ottomanen indirect een
verlichtenden invloed uitgeoefend. Voor de concilies, die de twee groote Christelijke
kerken trachtten te hereenigen, kwamen talrijke Byzantijnsche geleerden naar Italië.
Hun gedachtenwereld was die van het antieke Griekenland, vóór alles de leer van
Plato. Zoo ontstaat er een snel-opbloeiende Platonische beweging in Florence, die
sterk wordt geprotegeerd door Cosimo en Lorenzo dei Medici. Deze beweging had
de oogen doen open gaan voor een wereld, die zich veel verder uitstrekte dan het
antieke Rome, en daardoor den horizon van de Renaissance tot lichtende verten
verruimd.
De groote taak, waarvoor de Ottomanen zich zagen geplaatst, was die, een geheel
te maken van al die landen, die zij onder één scepter vereenigden, en die tot dat
tijdstip in losse stukken uit elkaar lagen. Het is typeerend, uit dit oogpunt bezien, dat
Mohamed II, de veroveraar van Constantinopel, zich vaak onder den maaltijd liet
voorlezen uit het leven van Alexander den Groote, - zijn directen voorganger in dit
streven van eenheid brengen in een zelfveroverd, geweldig rijk, dat tot dusverre in
Oost en West had uiteen gelegen. Maar wat nog niemand was gelukt, gelukte ook
niet aan de Ottomaansche sultans.
In zoover zij echter paal en perk hebben gesteld aan de verbrokkeldheid van den
Levant, in zoover bewees het Ottomaansche rijk de geheele beschaafde wereld een
dienst. Het
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Westen was te zeer in beslag genomen door zijn eigen zaken en zijn eigen problemen,
om zich met de landen der AEgeïsche zee te kunnen bemoeien. En de Levant was
bezig, in een maalstroom van verdeeldheid, tot volkomen verwarring te geraken mede dank zij het geschermutsel van Venetië en de Franken met Byzantium en onder
elkander - hetgeen volgde op en voortvloeide uit de Kruistochten. Niemand anders
bleek in staat hier een eind aan te maken. De Ottomaansche macht echter bracht orde
in den chaos, toen zij, al veroverend, haar schitterend rijk opbouwde.
En van Broessa begon de victorie!

Eindnoten:
1 Broessa schrijf ik phonetisch, zooals wij dat doen in alle talen (Brousse, Brussa); in het Turksch
heet het trouwens Bursa. De overige namen geef ik hier verder volgens de moderne Turksche
spelling.
2 Sinds zijn oprichting in de VIde eeuw tot 1453 toe deed de Hagia Sophia dienst als
Grieksch-Orthodox kerkgebouw. In 1453 werd het tot moskee veranderd, en bleef dit tot voor
een paar jaar. Tegenwoordig is het gebouw eeredienstloos verklaard, en wordt als staatsmonument
onderhouden; men is bezig de Byzantijnsche mozaieken te restaureeren, die in de vorige periode
overgewit waren, om ze aan het oog te onttrekken.
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De Vader*
door Siegfried E. van Praag
VELE jaren is Dolf Sanders onze gast en mijn dochters beste vriend geweest. Ik heb
altijd opgemerkt met hoeveel eerbied, al was hij kameraadschappelijk, Dolf mijn
dochter behandelde. ‘Dat is de professor van wie ik 't meest geleerd heb,’ zei hij wel
eens schertsend tot mij. Als ze 's avonds nog wat wandelen gingen en hij haar hielp
haar mantel aan te doen, was ik gelukkig. Dat domme oudergevoel! En ik dacht: ‘Ze
zullen samen later een chemisch laboratorium oprichten.’ Wat wist ik van chemie
en pharmacie. Maar ik vond het zoo heerlijk als eenvoudig man in deze sfeer te
mogen leven, hen te hooren spreken over dingen, waarvan ik niets begreep. Ik was
misschien te graag nederig.
De jaren gingen voorbij. Mijn dochter werd hoofdassistente in een groote apotheek
op den Overtoom. Maar ze trouwde niet.
Ik merkte op dat ze nog stiller werd en aan tafel, als ik haar eens iets vroeg, ontweek
ze mijn blik. Ze keek naar den grond, ze keek naar het tafellaken, ze keek aandachtig
naar een kussen op de stoel en dat was niet natuurlijk. Ik wist hoe graag Eva in de
oogen van andere menschen keek. En ik dacht: wat een zonde van dat kind. Zij is
zoo vrouwelijk. Ik merkte wel op dat Dolf Sanders, haar oude studievriend, die
laboratoriumassistent van 't Academisch Instituut aan de Roeterstraat was geworden,
ons steeds minder kwam opzoeken.
Toen zei ik op een avond tot m'n dochter, die tegenover me aan tafel zat te lezen
met haar kop thee onaangeroerd voor zich, - Eva, wat is er met je? Je hoeft je voor
mij toch niet te beheerschen. Je hebt geen aandacht voor je boek. Ik zie dat je naast
je boek kijkt. Ze schudde toen langzaam haar hoofd. - Er is niets vader. 't Eeuwige
kinderantwoord.
De Zaterdag die daarop volgde, kwam Dolf Sanders ons zijn verloofde voorstellen.
Het was een mij wat onbeduidend schijnend, knap meisje. Ik keek haar zonder het
te willen verwijtend aan.
Dolf Sanders stelde Eva, zooals men dat doet, aan zijn meisje voor. Ze was zijn
beste vriendin, met wie Annie ook heel goed moest kunnen opschieten. Anders zou
hij zijn verloving afmaken! En wat plechtiger zei hij: ‘Ja, Annie, je weet niet wat ik
aan haar te danken heb.’

*

Zie het nummer van Februari 1940.
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Eva was dien middag jammerlijk druk en spraakzaam, geheel anders dan haar gewoon
ingetogen gedrag van wat ouwelijke, jonge en gestudeerde vrouw. Ze nam zelfs den
arm van Dolf Sanders' pas-nieuwe verloofde en deed, terwijl ze haar veel oude photo's
liet zien, of ze geheimpjes had met de andere vrouw, tegenover den man, haar ouden
vriend. Ik heb m'n kind nooit zoo onwaardig gezien als op dien middag van haar
vernederend verdriet.
Toen het bezoek vertrokken was, maakten we geen licht aan. Tegenover elkaar
zaten we voor het raam in onze donker wordende straat. Er werd eerst geen woord
gesproken. Toen plotseling zei ik iets doms, maar ik wist niet beter: ‘Dat had ik niet
van hem gedacht, Eva. Ik weet dat er tegenwoordig veel geld noodig is om een
huishouding op te zetten. Maar van Sanders had ik niet gedacht dat hij om geld zou
trouwen.’
Ik hoorde m'n dochter met gebroken stem roepen: ‘Maar Annie Polak is een arm
meisje!’ En toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Eva, die zelfs als kind bijna nooit
schreide, begon in de stille, donkere kamer hartstochtelijk te huilen. Er braken uit
m'n dochter van vijfentwintig jaar klanken los die ik niet kende, klanken van zulk
een groot wee dat m'n handen naar m'n eigen hart zochten. Ik hoorde hoe zwaar m'n
eigen adem ging, maar ik kon niets zeggen. ‘Annie Polak is een arm meisje.’ Ja, nu
begreep ik veel. M'n kind had leed omdat ze eruit zag zooals ze geboren was. De
bron van haar ongeluk waren haar moeder en ik, die haar zóó verwekt hadden, stil
en lief. Ze bezat slechts het ‘ewig weibliche’ uit de literatuur, waar niemand wat om
geeft. Haar vriend had een ander arm meisje genomen.
Er gingen nog drie jaren voorbij. Mijn dochter werd provisor in een apotheek van
de Ruyschstraat, waarvan de eigenaar gestorven was en die zijn weduwe wilde
aanhouden. Zij had een goede broodwinning. Eva had haar evenwicht teruggevonden.
Ze keek haar vader en haar vrienden nu weer kalm en vragend aan, met de vraag of
ze hen helpen kon. Ze ging zelfs regelmatig op bezoek bij haar ouden vriend Dolf
Sanders, in wiens huishouding toen al een kind gekomen was. En nu liepen onze
wenschen uiteen. 't Is zoo gemakkelijk, wat ik deed. Ik had namelijk al voor mijn
dochter berust. ‘Eva zal wel nooit trouwen, maar ze heeft haar wetenschap en haar
broodwinning. Hoevelen zijn niet ongelukkig in een huwelijk.’ Ik kan me er niet van
vrijpleiten dat ik, in plaats van om mijn dochter te treuren, tot mezelf zei: ‘Eva is
geen vrouw om te trouwen. Ze leeft voor haar werk en de wetenschap.’ En ik wist
dat dit een leugen was. Eva wilde niets dan den eenvoud der natuur. De wegen van
onze wenschen liepen in stilte uiteen. Ik dacht mannelijk, ik was trotsch op de
levenswijze van mijn dochter. Een onafhanke-
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lijke vrouw en geacht om haar kennis. Zij was de moderne vrouw die ik als jongeman
reeds bewonderd had. Maar Eva dacht vrouwelijk. Ze voelde zich niet gelukkig en
ze beschouwde haar leven als gestrand. Daarvan merkte ik jaren niets, totdat iets het
me aan het licht bracht. Laat ik mijn groote grief, de bron die m'n leven vergiftigd
heeft, maar eerlijk en onmiddellijk noemen. Ik had liever gewild dat ze ongetrouwd
gebleven was en dat ik had mogen doorgaan trotsch op haar te zijn!
Toen m'n dochter verloren was voor dat wat ze ook in haar meisjesdroom wel ‘het
geluk’ zal genoemd hebben, is ze een trapje lager gegaan, daarheen waar ik vandaan
kwam. Mijn vrienden die dit lezen, begrijp me goed. Ik spreek niet over
maatschappelijken stand, maar over een trap van ontwikkeling. Zou ik liever een
hoovaardige dochter gehad hebben?
Eva zag niet op mijn eenvoudige en onontwikkelde familie neer. Ze bezocht
geregeld mijn oudste zuster, de weduwe van mijn broer en de reeds getrouwde neven
en nichten. Hoe ouder ze werd hoe meer ze zelfs naar mijn verwanten toeging. Bij
mijn oudste zuster, haar die mij aangeraden had ter wille van mijn kinderen te
hertrouwen, heeft ze met Elie de Wolff kennis gemaakt. Dat leidde tot de
kinderschennis. Er is Majesteitsschennis, er is Heiligschennis. Kinderschennis is in
de ziel der ouders niet minder werkelijk. Ik had voor m'n dochter van alles gedroomd,
maar dat niet, niet zoo'n huwelijk. Ik heb 't altijd zoo'n mooi oud-Joodsch gezegde
gevonden dat God daarboven in den hemel de huwelijken al sluit. Ik moet wel denken
dat dan bij m'n arme dochter de kaarten in de war raakten. Hij vergeve me dit bittere
woord. Een kind in wie zooveel zat, een kind dat ik met liefde had gekweekt en
gehoed, zonder veel woorden, zonder dat ze het hoefde te merken, dat ik met ootmoed
en geluk heb zien leven en teeder en eenvoudig tot rijpheid komen, dat kind werd
genomen door een domoor, een onontwikkelden man, één die van het hart niets
afwist. Stel, je hebt een plant die in bloei gaat en je verblijdt je ermee. En je wilt er
's ochtends na 't opstaan weer naar gaan kijken. De meid heeft hem echter per ongeluk
aan den vuilnisman meegegeven. Kinder schennis. En als ze 't zelf maar zoo gevoeld
had. Wist ze 't of wist ze 't niet dat er aan haar een misdaad gebeurd is? Dat zal de
vader nooit weten.
Op een avond dat m'n dochter juist in ‘Ons Huis’ een cursus over de beginselen der
scheikunde gaf, komt mijn zuster me bezoeken. Tante Roos. Ik houd van haar. Maar
ze is grof. Als ze komt ben ik blij en springt mijn familieliefde open. Als ze weggaat
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ben ik bedroefd en gewond. Daarna gaat 't weer in me groeien en houd ik weer van
Roos. Ze is nog een mooie, grove vrouw. Haar kapsel, dat altijd echt feestelijk
geonduleerd is, is nog even dik en weelderig nu het room-wit is als toen het zwart
was. Roos komt maaiend binnen en ze is al met je aan 't spreken vóórdat ze je kamer
betreedt. Ze heeft gebaren of ze altijd een natte regenmantel uitgooit en een harde
stem. Ze toetert de diepste stilte vol. ‘Zoo,’ roept ze binnentredend, ‘mazzaltow.1 Ik
had 't niet gedacht.’ Ik wist niet waar ze over wilde spreken. ‘Nou, hou je maar niet
van de domme, 't is een nette, oppassende jongen, hoor. Een beschaafd mensch. Ik
dacht niet dat Eef nog ooit onder de choppe2 zou komen, maar ik gun 't haar van
harte. Ik heb altijd veel met haar opgehad. Zij - met een harde zij - is niet trotsch; de
geleerdheid is háár niet naar 't hoofd geslage.’ - ‘Wat is er met Eef, Roos?’ - ‘Ze is
toch verloofd, man. Weet je dat nog niet? Ja, ze hebben 't mijn het eerste gezegd. Ze
hèt hem ook bij mij leeren kennen. Een beetje dankbaar is ze me er wel voor. Wat
zeg ik altijd? Van een huwelijk kómt een huwelijk. Ze hèt hem 't eerst gezien op 't
verlovingsavondje van onze Nettie. Nou, heb ik je goed nieuws verteld of niet?’
Zoo heb ik, die mijn latere jaren in stille innigheid met mijn dochter geleefd had,
gehoord dat zij zich wilde gaan verloven. Mijn zuster was wat voorbarig; zij heeft
mijn dochter willen vóór zijn en mij als een voldongen feit iets bericht, waarover
Eva nog nadacht. Van dit bezoek was Eva niet op de hoogte en ze keurde het af.
Maar Roos heeft de voldoening gesmaakt dat zij haar nicht gelukkig ging maken en
haar nederige broer - ze kon mijn nederigheid niet eens meten - vernederd had in
zijn kind.
Elie de Wolff kwam op een avond bij ons om kennis te maken. Waar moest ik in
dien man het temperament zoeken om m'n dochter lief te hebben, om haar in
waardigheid een kind te geven? Waar was het hart waarmee hij zich in onze sfeer
zou kunnen inweven? Waar was de geest, het verstand, waardoor hij met m'n dochter
in die geestelijke kameraadschap zou kunnen leven, die het ideaal van mijn
eenvoudige jongelingsjaren geweest was? O God, dacht ik, terwijl hij me erover
sprak dat m'n nicht Nettie zoo'n goede partij deed - wat raakt mijn geslacht op verkeerd
spoor. En voor goed! ‘Wil je een sigaar?’ zei ik ondertusschen en deed maar familiaar,
in de ijdele hoop toch nog een mensch te treffen in dit mijnheertje. ‘Heel graag,’ zei
hij en keek vroolijk uit zijn melkig-koele oogen. Waarom? Hij ging een goede partij
doen en merkte m'n liefde voor m'n dochter en dat ik alles goed zou vinden en niet
lastig zijn. Ik voelde dat ons nest hem beviel. Het was behagelijk bij ons. Ja, we
hebben 't zoo warm gemaakt dat er
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voor jou, die er warmte aan komt onttrekken en niets brengen, genoeg over is. ‘Drink
je een grok, jongen?’ Ja, ‘jongen’ zei ik dien eersten avond tot hem, in een wanhopige
poging om liefde te forceeren en m'n gevoel voor Eva op hem over te brengen.
Elie de Wolff was de eenige kantoorbediende van een kleinen handelsagent die veel
op reis ging en al achtendertig jaar, toen hij om de hand van mijn dochter kwam
vragen. Zijn uiterlijk was onbeteekenend. Hij had een gebogen rug, droeg een bril
voor de oogen en had afschuwelijke roode wangetjes. Zijn klein lichtblond snorretje
was modern afgesneden. Zijn haar begon te dunnen en was gladjes over zijn
achterhoofd, dat te zien kwam, gekamd. Het had een kinderachtig blonde kleur en
hij verloor het voordat het ooit gebloeid kon hebben in overweldigenden jongensgroei.
Het was een ellendige avond. Elie was niet zenuwachtig, nu hij voor 't eerst in 't
huis kwam van de vrouw die hij trouwen wilde. Geen ontroering, geen beheerschte
hartelijkheid. Och, hoe zou het! M'n dochter deed toch een geldhuwelijk, namelijk
om háár goede verdiensten. Toen zei ik, peilend:
‘In m'n jeugd heb ik meer van Adama van Scheltema dan van Henriëtte Roland
Holst gehouden, maar daar komt men van terug. Ik heb een reuzen-eerbied voor die
vrouw.’ - ‘Ik vind haar gedichten wat overdreven.’ Hij had ze niet gelezen, misschien
kende hij den naam van Henriëtte Roland Holst niet. Ik stond nog voor hem open.
Mijn hart zou gejubeld hebben als hij me had gezegd: ‘Het spijt me, ik heb nog nooit
van haar gehoord.’ Van een stukje goedheid, van een stukje eerlijkheid, van een
stukje eenvoud desnoods had ik liefde voor 'm willen maken. ‘Doe je aan politiek?’
- ‘Nee, mijnheer, dat laat ik maar liever voor de dommen die bedrogen willen worden.’
Toen keek hij op en lachte me toe. Hij meende een goed woordje gezegd te hebben.
‘Wat doe je zoo 's avonds, jongen?’ - ‘Dan lees ik m'n krant. Meestal ga ik nog
een straatje om en vroeg onder de wol.’ - ‘Lees je dan nooit boeken?’ - ‘Ja zeker, ik
lees veel Engelsch. 't Komt me in de zaak altijd te pas.’ - ‘Ga je veel naar de familie?’
- ‘Ze hebben niet te veel last van mij. Natuurlijk, bij gelegenheden wil ik niet
ontbreken.’
Ik zocht naar de dingen die me het liefst waren: naar wat geestdrift en naar wat
eerbied. Niet te vinden in den man die mijn Eva moest trouwen, voor wie ik haar
had opgevoed. Ik huilde zonder dat ze 't merkten: ‘Nog liever een schooier die haar
met een kind had laten zitten’, maar ik keek haar aan, m'n arme dochter, en er kwam
bitterheid op m'n lippen. Op háár liepen de vrouwenverleiders niet af, maar wel Elie
de Wolff-met-ernstigebedoelingen. Onderwijl vroeg ik mijn aanstaanden schoonzoon
naar zijn werkkring.
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Hij was tevreden. Mijnheer Van Buren was een degelijk man. Hij deed geen gekke
dingen. Zijn zaak was klein maar solide. Hij had heel goede en solide
vertegenwoordigingen. - ‘Heb je er nooit over gedacht om zelf eens te gaan reizen?’
- ‘Ik geloof niet dat dat iets voor mij is. Nu weet ik wat ik heb. Ik ben geen wilde
man, mijnheer Azijnman.’
- ‘Nee, dat merk ik, jongen.’ Toen heb ik de conversatie laten vallen. Ik boog het
hoofd en legde mijn handen op mijn dijen. Ik dacht dat nu de avond dood zou zijn.
Want ook Eva zweeg. Maar nee, menschen als Elie de Wolff hebben geen eerbied
voor den dood. In hun nabijheid kan niets leven doch ook niets sterven. Ik dacht: nu
is het afgeloopen. Kwart voor elf. Maar tot twaalf uur is Elie de Wolff bij ons gebleven
en heeft alleen doorgepraat, zooals een bezoeker spreekt op een shiwe-visite,3 terwijl
de rouwbedrijvenden niets hooren en aan hun gestorven moeder denken.
De Wolff ging eindelijk weg, en dien avond, tenminste, was mijn woning weer
onmiddellijk rein.
Ik dacht dat het mijn plicht was met Eva over hem en haar plan te spreken. Ze
stond in de deuropening met op het serveerbord de glazen en kopjes, die ze naar de
keuken wilde brengen. Ook toen was ze in het groen, in een groen satijnen blouse
met een zwarte rok. - ‘Eva!’ riep ik wanhopig. Ze draaide zich om en ik zag haar
smal gezicht met de zielsgrijze oogen. - ‘Wat is 't vader?’ - ‘Eva,’ zei ik nog eens.
Toen zag ik haar oogen eerst groot worden en daarna sloot ze ze even en haar hals
ging wat opzij om pijn te ontwijken. - ‘Niets, kind, ik ga naar bed.’
Ik had een bitteren nacht. Wat moest ik doen? Moest ik trachten dit huwelijk te
verhinderen, of had ik er geen recht toe? Wie zou Eva dan trouwen? Een schitterende
jonge man.... of een geleerde! Misschien komt alles nog goed, zoo troostte ik mezelf.
Hij was toch eigenlijk een oppassende jongen. Mijn dochter kan gelukkig met hem
worden. Met het woord geluk wordt raar omgesprongen. Eva en geluk! De verminkte
wachtster op haar studievriend Dolf Sanders. Maar ze zou een rustig leven krijgen.
Mocht ik me tegen zulk een huwelijk verzetten? Dat zou alleen maar zijn, omdat De
Wolff mij teleurstelde. Ik dacht aan de alledaagsche gezonde spreekwijze dat niet
ik, maar zij met hem moest trouwen. Maar ze ziet hem niet goed! Of ze gaat haar
ongeluk tegemoet. Of ik heb me in haar vergist, en zij is niet zoozeer mijn dochter
als ik dat altijd heb gemeend. Je moet met haar spreken. Als je het niet doet, is het
niet uit medelijden met háár, maar uit angst voor de pijn die je zelf zult voelen, omdat
je haar pijn doet. Het is je plicht je
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dochter te vertellen welken indruk die man op je gemaakt heeft. Dat was wat er
overbleef van tientallen overwegingen, besluiten, angsten. Ik stond er na een
slapeloozen nacht mee op.
Den volgenden avond vroeg ik Eva of ik met haar over het bezoek van gisteren
spreken mocht. Zij ging tegenover me zitten, maar ik zag aan haar angstig gezicht
dat ik haar met ieder woord pijn kon doen. Ik begon al te liegen. Vanaf dat oogenblik
was de waarheid, die innige waarheid tusschen mij en mijn dochter bedorven. - ‘Ik
vind De Wolff een nette, oppassende jongen, Eva, maar is het geen bezwaar dat hij
geestelijk onder je staat? Ja, je begrijpt me toch kind, ik bedoel niet dat hij niet
gestudeerd heeft! Even lichtte ze de elleboog die op den tafelrand lag, op, en liet die
weer vallen. Wat was er een wanhoop in mijn kind! Ze wist dit alles zoo goed als
ik. Maar ze was bereid. 't Arme, eenvoudige, ‘ewig-weibliche’ was ziek in haar, 't
andere werd ballast en wat haar misschien zoo lief was als mij, 't hart, de nadenkende
hartelijkheid tusschen menschen, gooide ze maar weg, om haar kind te redden, en 't
eerste kind van een vrouw is 't vrouwelijke in haar. Ik kon toen niet veel meer zeggen.
- ‘Ben je niet bang, Eva, dat je je met hem vervelen zult, dat hij je niet begrijpt....?’
Misschien heb ik mijn kind gepijnigd. Men weet de slagen die men krijgt, maar die
men toebrengt, kent men niet. Eva wreekte zich verschrikkelijk. Ze sneed niet alleen
m'n toekomst af, ze doodde ons verleden, waarin ze m'n kind, m'n vriendinnetje, m'n
groote eerbied geweest was. Eva zei: ‘Ik kan toch niet altijd alleen blijven!’ Toen,
ze heeft het niet gemerkt, ben ik een heel korte tijd als verdoofd in m'n stoel
achterovergezakt.
Ik kreeg nog bezoek van Dolf Sanders, op een middag toen hij Eva in haar apotheek
kon weten. Het scheen me dat Dolf ontroerd en opgewonden was. Hij drukte me op
ongewone wijs de hand. Ik hield weer even van hem, vooral omdat mijn kind van
hem gehouden had, en hij me toen reeds herinnerde aan een beteren tijd tusschen
Eva en mij. - ‘Dat mag niet gebeuren, mijnheer’, zei Dolf hartstochtelijk, ‘dat huwelijk
mag niet doorgaan. U moet u ertegen verzetten.’ - ‘Je bent een goede vriend van mijn
dochter, Dolf,’ zei ik tot hem. ‘Zou het niet beter zijn als jij je ertegen verzette?’ Ik
moest me bedwingen om niet te zeggen: verzet had. - ‘Wat kan ik hierin helpen?’
zei hij. We keken elkaar aan. Hij sloeg zijn oogen neer. Misschien, ik wilde het, had
hij spijt. In ieder geval voelde hij schuld. - ‘Ik heb geen macht over Eva,’ zei hij nog
eens zacht. ‘Ik heb geen recht hier iets te zeggen.’
- ‘Hier heeft niemand recht, jongen. Ik zeker niet, omdat ik een vader ben.’ Zoo
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zaten we zwijgend tegenover elkaar. Ik merkte zijn sympathie voor mij, maar
genegenheid voor hem kon ik al niet meer voelen, want hij had mijn kind ongelukkig
gemaakt, al was dit geen zonde. Wat is een vriend, dacht ik. Als een man niet heel
zijn leven voor een vrouw over heeft, heeft zij niets aan hem. Het is de schuld der
mannen niet, de vrouwen vragen te veel. Dolf heeft veel voor Eva over, maar niet
het leven dat zij hem vroeg. En ik die alles, die heel mijn leven voor haar geven wil,
ben van geen nut. Nee, lang nadat een vader zijn kind nog noodig heeft, is hij voor
haar van weinig nut meer.
En Eva trouwde Elie de Wolff. Ze gingen boven de apotheek wonen. We, dat is zij
en ik Van 't begin van mijn leven af ben ik nederig geweest. Ook nederigheid is geen
verdienste. Ik zeg het eerlijk. De nederige geniet van zijn nederigheid. Ik plaatste
me op den achtergrond toen ik alleen met Eva woonde. Nu ze getrouwd was, trachtte
ik mezelf nog meer op den achtergrond te stellen. ‘Mevrouw 'r man,’ zooals 't
dienstmeisje hem noemde, accepteerde deze houding al bij voorbaat. Hij was de
kalme, glimlachende heer des huizes en ik de oude vader dien hij met een beetje
eerbied behandelde, omdat dit zijn eigen waardigheid verhoogde, en met wat spot.
Ik was niet oprecht-nederig meer, ik kon dus ook niet van m'n kleinheid genieten.
Zie, ik ben zoo graag de laatste onder de eersten geweest bij m'n vrienden van 't
Paleis-café of tegenover mijn dochter. Ik wilde luisteren en leeren. Nu werd ik een
beetje valsch, een beetje ziek. Ik moest nederig doen tegenover een man, die onder
mij, onder ieder mensch stond. Mevrouw 'r man! Ik noemde hem al dadelijk na 't
huwelijk ‘de nette souteneur’. God, als Eva wist dat ik zóó over haar man denk. Dat
is 't ergste. Dat ik mijn dochter bedrieg en haar pijn doe zonder dat ze het weet.
Zevenentwintig jaren lang heeft m'n dochter niet van iets kunnen houden of het
werd mij dierbaar door háár liefde. En nu leef ik in haat en minachting jegens haar
eigen man.
Eva wilde niet dat ik alleen zou gaan wonen. Ze zei het onhandig. ‘U hebt uw
heele leven voor mij gezorgd, vader. Nu willen we het voor u blijven doen.’ Dat
‘willen we’ deed pijn. En is niet ieder mensch die liefheeft, 't zij vader of moeder, 't
zij vriend of vriendin, een minnaar, een minnares. Wat had ik zoo graag uit Eva's
mond gehoord? Ik kan niet zonder u leven, vader! 't Is te veel geëischt. Maar de
omstandigheden hadden van mij geen gewonen vader gemaakt. Natuurlijk: de kinderen
moeten uitvliegen! Maar laat dan toch de ouders op hun nest krepeeren, rechtvaardige
God! Ik verdiende nog mijn brood, er was veel vóór dat ik apart zou gaan wonen, ik
wilde het ook, mijn verstand zei me dat het beter was, maar ik kon het niet. Ik kon
niet buiten m'n dochter,
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haar naar beneden gaan, haar tehuiskomen, haar eenvoudige kleeren, haar zachte
onbesliste stem, die ik van muisgrijs fluweel noemde.
Zoo zijn we verhuisd en dat is maar goed. Nu is het nest stoffelijk een ander. Nu
kan m'n schoonzoon, wat ik en m'n kinderen gemaakt hebben, niet ontwijden en doen
of hij bij m'n oude woning hoort. Het doek, waaraan hij niet heeft meegeweefd.
Ik heb hem de groote stoel voor het raam afgestaan. In den hoek van de kamer,
even verscholen achter de schoorsteenmantel, staat nog een leunstoel. Daar zit ik
meestal. Die past bij me. Want daar zit ik als een ontvangststation van wat er in die
kamer gebeurt, dikwijls zwijgzaam, veel te oplettend voor mijn rust; ik spied er
ondanks mezelf; ik voel me beschaamd en ongelukkig en haat in zijn eigen huis de
man van mijn dochter, die ieder ander te onbenullig zou vinden om te haten.
En ik deed zoo goedig. Vóór de uitbarsting heeft mijn schoonzoon niet kunnen
gissen hoe ik over hem dacht. Of m'n dochter er iets van merkte? Ik zou 't zoo graag
voor mij gewild hebben maar niet voor haar.
Elie de Wolff heeft zich niet langzamerhand aan ons aangepast. Hij voelde zich
onmiddellijk tehuis en dat uitte zich in zijn handenwrijven. Wanneer hij van kantoor
tehuis kwam, zijn kantooruren waren niet erg lang, en aan onze tafel aanschoof,
wreef hij zich in zijn handen. Als hij van tafel opstond, tevreden over het eten dat
Eva hem had voorgezet, wreef hij zich in zijn handen. Hij had er reden voor. Niemand
eischte iets van hem en om hem draaide de nieuwe huishouding van de gestudeerde
vrouw en den ouden vader. Zou ik dan gewild hebben dat mijn schoonzoon ontevreden
was? Ik weet het wel. Ik eischte dankbaarheid van hem, dankbaarheid jegens mijn
dochter, eerbied voor Eva. Maar Elie vond dat hij de zaken bij ons uitstekend regelde.
Hij bemoeide zich met alles, met het menu, met het uitgaan, met lidmaatschappen.
Mijn dochter liet zich dat welgevallen en raadpleegde altijd haar man, zacht,
volgzaam, onderworpen. Op een avond zei ze tijdens het eten dat zij een uitnoodiging
van een collega had aangenomen om er met haar man den avond te gaan doorbrengen.
‘Dat zal moeilijk gaan,’ zei Elie, ‘ik heb vanavond iets te doen.’ - ‘Zou je het dan
erg vinden wanneer ik ditmaal alleen ging?’ - ‘Ja, dat heeft geen pas.’ - ‘Dan blijf ik
wel tehuis, jongen!’ En de opstandigheid die mijn dochter behoorde te toonen, was
in mij, den vader. Ik zweeg met kloppend hart. Elie de Wolff had dien avond niets
te doen, hij had des avonds nooit wat te doen, dan pantoffels aan te trekken en af en
toe op te staan om iets aan de schoorsteen te verschikken of een schilderijtje recht
te hangen. Dien avond zat hij plagerig tegenover zijn vrouw en knikte haar af en toe
goedkeurend toe.
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Voor mij werd het een nacht gelijk mijn meeste nachten. Voordat ik insliep, vocht
ik lange uren met mijn schoonzoon om ons lot; in slaap bezocht hij mijn droomen.
Waarom moest dat toch gebeuren? zei ik steeds weer tot mezelf. En jij, waarom kan
je niet berusten? Maar is dat dan de vervulling van mijn dochters leven? Is ze met
die goede liefhebbende, vrouwelijke ziel en met die vlijt, die nadenkendheid, dit
verstand geboren opdat ze ten prooi valt aan een man die zich introuwt, een vrijgezel
die niet naar een vrouw, noch naar kinderen maar naar de huiselijkheid van een ander
en naar iemand die voor hem werkt, verlangt? Heb ik haar daarvoor opgevoed? Hij
heeft Eva uit mijn droom genomen. Zijn aanwezigheid zegt me: voor een beter lot
is je dochter niet in aanmerking gekomen, omdat ze niet mooi en niet aantrekkelijk
geboren is.
De huishouding van mijn kind werd steeds alledaagscher. Zou zij ook gemerkt hebben,
hoe dit haar man voldoening gaf, hoe zijn triomfantelijkheid erdoor groeide. - ‘Eva,
je moest maar liever geen cursus meer in “Ons Huis” geven. Dat kan je beter aan
ongetrouwde vrouwen overlaten.’ Hij zag niet graag dat zij met Dolf Sanders of
vakgenooten omging. Ik wist wel waarom. Er zou misschien over onderwerpen
gesproken worden, waarbij hij zwijgen moest. De domino-steentjes en de speelkaarten
deden bij ons hun intrede. En waarom kwam er zoo weinig familie? Goede, brave,
nette menschen, daar mag men niet op neerzien, al heeft men iets meer geleerd. Noch
Eva, noch ik hadden ooit op andere menschen neergezien. Nu zitten tante Roos en
Netty met Pim, haar man, avond aan avond bij ons en er wordt gebridged. Mijn
dochter heeft dat spel ook geleerd, met de toewijding, waarmee ze pharmacie
studeerde. De apotheek beneden met de goede jaarlijksche inkomsten is voor haar
man een voldoende bewijs van Eva's studie. Maar dat zegt hij niet. ‘Ik moet een
doodgewone vrouw hebben, vader. Ik houd niet van buitenissige menschen. Eva
weet het een man naar de zin te maken, niet vrouw?....’ Daarvoor is mij m'n dochter
geboren en tot een mensch volgroeid!
En ik die in een innerlijken toestand van voortdurende opstandigheid leefde, het was
al wanhoop, ik zweeg. Hoe verschrikkelijk moet mijn gemoedelijke stem geklonken
hebben. ‘Toe jongen, wat eet je vanavond weinig! Staat er wat nieuws in de courant,
Elie? Zouden jullie vanavond niet eens naar de bioscoop gaan, jullie leven te solide
voor jonge menschen.’ Ja, zulke woorden perste ik uit mijn keel om den toestand
maar te handhaven, om niet een vredebreker in het huis van mijn dochter te zijn. Dat
was één van de donkerste angsten die me kwelde. Dat ik, de vader, in het rustige
huis van
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mijn eigen dochter een vredebreker zou worden. Want mijn kind was er tevreden
mee dat de boeken haar uit de handen gevallen waren, dat ze niet meer lezen en
leeren mocht en er beslag gelegd was op haar goeden smaak. Mijn dochter was
tevreden - of vond ze dat daarmee deze namaak van 't samengaan van man en vrouw
niet te duur gekocht was? En toch, als ze soms achter de stoel van haar in den avond
zoo tevreden man ging staan en haar hand op z'n schouder legde, keken haar oogen
zoo droevig omhoog als toen ze me zei dat haar vriend een arm meisje getrouwd
had.
Mijn zoon die ons kwam opzoeken, bracht wat licht in de woning van zijn zuster.
Ook David was me dierbaar, maar hij is geen kind van mijn hart. Hij heeft me niet
als Eva noodig om vóór hèm te beleven. Hem heb ik al, toen hij zestien jaar was, vol
vertrouwen aan het leven kunnen overgeven, sterk en vroolijk. Hij woont nu in
Antwerpen en reist op de Zuidelijke provincies in banketbakkersartikelen. Ja, ook
dat was niet heelemaal mijn droom. Zijn kracht vulde het ouwelijke huis van zijn
zuster. Toen hij tezamen met ons at, bemerkte ik hoe gemaakt de stemming bij Eva
tehuis was, hoe broos dit late, nagemaakte huwelijksgeluk. Alleen David had een
stem! Toen hij weggegaan was - David moest slechts twee dagen in Amsterdam
blijven - kreeg ik, die altijd met hem in briefwisseling stond, plotseling een heftig
verlangen naar mijn zoon. Zou ik bij hem redding vinden? Een onrechtvaardig, een
egoïstisch gevoel kwam over mij. Het is dat van een zieken vader. Als het altaar van
't eene kind onbereikbaar is, leg ik alles op dat van 't andere. Het was me eenige
dagen of Eva niet meer voor mij bestond. Ik bracht al mijn gevoel op David over,
wiens bezoek me nog wat na-licht gaf. David was krachtig, hij had eerlijk spel
gespeeld, niet hooger gegrepen dan zijn aard het hem toestond en zich niet op
verkeerde wijze vernederd. In dien tijd was het diamantvak reeds in de kwijnende
periode geraakt, die het blijkbaar niet meer te boven komt. Oudere menschen als ik
konden moeilijk meer werk krijgen. Ik was dus werkeloos. Losjes had mijn zoon tot
me gezegd: ‘U moest eens bij me in Antwerpen komen, vader. Dat zal u opknappen.
Als we niet naar u kijken, zit u te treuren om het vak! Merken jullie dat niet?’ Het
zal wel niet zoo heel ernstig bedoeld geweest zijn. Maar toen plotseling dat verlangen
naar mijn zoon over mij kwam - me mijn vaderschap tot gokdrift werd en ik op mijn
ander kind ging wedden - schreef ik David een brief. ‘Ik voel me wat vermoeid en
neerslachtig, jongen. Zou je het erg vinden als ik van je uitnoodiging gebruik maakte
en eens drie dagen op z'n hoogst bij je kwam om de Keizerlei terug te zien?’ - ‘Kom
maar gauw en zoolang als je wilt, vader, maar met drie dagen ben ik niet tevreden,’
was David's antwoord.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

222
Enkele dagen was ik van binnen verdoofd. Ik merkte niet meer hoe Elie mij tegenstond
en hoe hij met zijn beschermende gezegden mij in mijn dochter beleedigde. Ik nam
vroolijk afscheid van mijn schoonzoon en dochter. Hij toonde helaas weer dat hij
zich echt als van de familie beschouwde - hij had vrij van zijn kantoor genomen,
opdat hij me samen met Eva naar den trein kon brengen. Zoo moest ik tegelijkertijd
dat ik Eva toewuifde, het Elie de Wolff doen. Hij was uitgelaten, deed hartelijker
dan mijn dochter, Zij stond lang, slap, op het perron, terwijl haar man met den trein
meeliep. Eva schaamde zich - ik vergis me niet. Laat dat mijn voldoening zijn: dat
het tenminste bewust gebeurt, dat ze weet waarvan ze afstand doet. Slechte vader,
dat wil jouw trots! Laat ze het niet weten en gelukkig zijn, met dezen man gelukkig
zijn.
David kwam me aan Antwerpen's Centraalstatie afhalen. Ik merkte dat hij oprecht
blij was met m'n komst. ‘Je had dat al eerder moeten doen,’ zei hij. ‘Bij Eef en Elie
Wolff is het niet opwekkend voor je.’ Mijn jongen, die niet zoo ontwikkeld is en
schijnbaar oppervlakkig, zooals zijn moeder dat was, begrijpt me tenminste. Ik was
gelukkig. Nadat ik met David in een café op den hoek van de Keizerlei iets gedronken
had, nam hij een auto en liet ons naar zijn kamers rijden. Ze lagen in een moderne,
onbehagelijke buurt van Antwerpen. Maar ik was bij mijn zoon tehuis. David had
meer gedaan dan ik verlangde en waar ik op gerekend had. Er stond een echte koude
lunch klaar en dat ter eere van zijn vaders komst! Toen we aan tafel gingen, werd de
deur wat luidruchtig geopend en er kwam een ordinaire, maar mooie, rijzige blondine
binnen. ‘Dat is Georgette,’ zei David, ‘en dat is nu m'n vader.’ David stond op en de
vrouw en hij kusten elkaar op den mond. ‘Ja vader, van poppekast spelen houd ik
niet. Ik heb je graag bij me, dat heb je gemerkt, maar om zoo'n groote vrouw als
Georgette een paar dagen weg te moffelen, dat gaat niet. Ze is een goede meid en
jullie moet maar aan elkaar wennen.’
Ik had natuurlijk wel vermoed dat mijn zoon een vriendin zou hebben, maar mijn
vreugde was weg. O, veeleischende vader! Ik voelde me zoo teleurgesteld, dat hij
me niet drie dagen de intimiteit met mijn hervonden kind gunde. Ik zei herhaaldelijk
tot mezelf: ‘Hij is een echte, goede jongen, David.’ Was het niet aardig van hem om
me zijn dag te offeren. En dat hij me van den trein is komen halen en dat hij die lunch
voor me heeft laten klaarmaken. Vraag je niet te veel van je kinderen? Maar ik was
met zoo'n gespannen hoop, met zoo heel veel heimwee naar Antwerpen toegereisd.
Waarom heeft hij me m'n illusie niet gegund, een illusie die er geen was? Ik verlang
van een volwassen man niet dat hij kuisch leeft, alleen maar dat de sfeer tusschen
mij en m'n kind vrij zal
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blijven van dit troebel-sexueele. David die een heel goede zoon was, heeft dat niet
gekund. Hij vertelde me dat hij en Georgette niet samen woonden, zij aten een paar
dagen in de week bij elkaar. Toen omarmde hij de vrouw waar ik bij was en sloeg
haar op de dijen. ‘Nu vader, u moet toegeven dat ik een goede keus heb. Als u niet
zoo oud was zou ik bang zijn u jaloersch te maken.’ - ‘De ouwe heer kan de zon in
't water zien schijnen,’ zei de Vlaamsche Georgette. En toen verlieten ze de kamer.
Alleen gebleven dacht ik aan het tooneel, waarvan ik u verteld heb. Ik stond met
Suzanne Serphos, de eenige vrouw van m'n weduwnaarschap, achter David's bedje
en opdat hij maar niet zien zou dat zijn vader verlangens had buiten de zorgen voor
zijn kinderen om, nam ik Suzanne's hand van mijn schouder en brak hiermee mijn
liefdesverhouding af. Voor de onschuld van m'n zoontje! Je bent een oude gek
geweest, zei ik tot me zelf. Ik voelde me plotseling tekort gedaan. Had ik dat recht
ook niet bezeten, dat recht op wat zinnenvreugde? M'n kinderen hadden het me
afgenomen. Doch zoo oordeelde ik maar heel kort. Ik zou het niet anders gewild en
niet anders gekund hebben. Nee, dat was niet mijn groote verdriet. Maar David zelf.
Waarom is alles zoo nutteloos, vroeg ik me af. ‘Vains effets de l'amour’, is een
regeltje dat ik voor jaren in een Fransch liedje hoorde zingen. Het spijt me zoo voor
hem, voor David. Ik wil geen nut uit mijn liefde trekken, want het is slecht en
ouderwetsch om op belooning te wachten voor dat wat men meent goed te hebben
gedaan. Spinoza heeft het al gezegd. Maar als de liefde die we iemand geven, maar
nut had voor hém. David! Eva! Ik riep in stilte om mijn kinderen, in die Antwerpsche
huiskamer. Uit de andere kamer kwam antwoord. Het heeft niet mogen baten dat ik
getracht heb het zieltje van mijn kind niet vóór den tijd wijs te maken. Het heeft hem
niet helpen vormen!
Ik nam me voor den volgenden dag weer naar huis te gaan. Maar David was zoo
hartelijk. Ik durfde hem m'n ontreddering niet te toonen en wilde hem met m'n vertrek
niet beleedigen. Om zijnentwille heb ik mijn dagen te Antwerpen uitgezeten, ik ben
zelfs nog een dag langer gebleven, omdat mijn zoon dat wilde hebben. Ook zij hebben
mij beiden naar den trein gebracht. Die Georgette is een ordinaire, maar geen slechte
vrouw. Maar waar is mijn zegen voor hen, mijn koestering, waar is de jeugd van
mijn kinderen in dat alles? Zoo vloeit het innigste gevoel, de warmste sfeer af en
verdunt reeds in den loop van twee geslachten. ‘Vains effets de l'amour!’
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Ik keerde naar het huis van mijn dochter terug. Mijn leven van de laatste jaren ging
weer op dezelfde wijze door. Er was geen harmonie tusschen wat ik dacht en mijn
gedrag, mijn woorden. Wat ik had zien aankomen, gebeurde. Mijn schoonzoon trok
zich steeds meer van zijn kantoor terug om het huis met zijn aanwezigheid te vullen
en zich met het doen en laten van mijn dochter te bemoeien. Ik nam hem dat streven
om op den duur geheel van Eva's werk te gaan leven niet kwalijk. Het hinderde mij
echter dat hij er zoo pedant bij was. Het benauwde me dat hij het huis zoo weinig
meer vrij liet. Hij dacht zeker: ‘Zonder mij gaat het daar niet goed.’ Misschien was
hij achterdochtig en meende hij dat de oude vader in zijn afwezigheid zijn gezag
ondermijnde. Misschien was hij onschuldig. Hij had zooveel plezier in de hem op
laten leeftijd aangeboden huishouding, in het goede leventje dat hij door Eva's werk
mocht leiden. Hij kon niet verdragen er ook maar één oogenblik niet bij te zijn! Zoo
gaf hij, zonder dit met zijn vrouw overwogen te hebben, zijn betrekking op. Het
bijhouden van Eva's administratie was werk genoeg! Nog dichter omsloop hij toen
mijn dochter. Hij deed zijn intrede in de apotheek beneden ons huis en verliet nu de
straatdeur nog slechts in Eva's gezelschap. Ik zag mijn kind nooit meer alleen. Eva
kon niet meer met mij over een onderwerp spreken, zonder dat haar man dit had
goedgekeurd. Domheid en alledaagschheid heerschten volkomen over mijn dochters
huis en leven. En zij kwam hiertegen niet in opstand. Door geen woord, door geen
gebaar kon ik ooit merken dat ze voelde hoe ze zakte en zakte in dit geforceerde
huwelijk. Zij vroeg haar man het eerst om zijn meening. Zij bleef hem aan tafel
vragend en hartelijk aanzien. Ze kreeg een lichte blos als hij tevreden over het eten
was. Haar degradatie beleefde ik voor haar. Meer nut kan een vader niet hebben.
Toen kwam er een einde aan die marteling. De aanleiding tot mijn opstandigheid
was zoo nietig als aanleidingen zijn, vergeleken bij het gevoel dat loskomt. Het was
op een October-avond dat we na tafel om een staande lamp in den raamhoek zaten.
Misschien was de eenige voldane, de eenig gelukkige, hij die het nest niet gemaakt
had en er de bouwvalligheid niet van zien kon. Elie de Wolff was dien avond nog
tevredener dan anders. Zoo'n overwinning op menschen die hooger bedoelingen
hadden, moet wel goed doen. Er had zich een moeilijkheid in de administratie
voorgedaan tusschen de apotheek van mijn dochter en een fabriek van
pharmaceutische artikelen. De zaak waarover de moeilijkheden liep, was nog
afgesloten voordat mijn schoonzoon zijn eigen werk in den steek gelaten had. En
dien dag was het hem gelukt deze kwestie tot klaarheid
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te brengen. Hij kon aantoonen dat mijn dochter bepaalde artikelen nooit ontvangen
had. Dien heelen middag had hij in oude boeken en quitanties gesnuffeld. Gedurende
het eten moesten we al een paar keer vernemen dat hij de zaak in het reine gebracht
had en nu zei hij schertsend-ernstig: ‘Het is toch maar goed dat ik me heelemaal aan
de zaak ben gaan wijden, Eva. Ik vraag me af, wat er zonder mij van die boel terecht
gekomen zou zijn.’ Eva keek hem met haar grijs-groene oogen aan, en vroeg niet
eens, hoe het dan kwam dat de apotheek zoolang zonder hem had kunnen bestaan.
Maar ik kreeg de drift van een oud en lang beleedigd man. ‘Wat zeg je!’ riep ik. ‘Wat
er zonder jou van de zaak zou terecht gekomen zijn! En dat zeg jij die van m'n dochter
leeft, die haar 'r geld en haar ziel afzuigt! Ja, haar ziel, jij onbeschaamde domoor!’
En ik stond op en had een likeurflesch in mijn hand die ik in het wilde stuksloeg op
een tafel, geloof ik....
Later sprak mijn dochter vergoeilijkend over de ‘attaque’ die ik gehad heb. Maar dat
is niet waar. Mijn verstand was helder, maar mijn drift te heftig voor mijn aard en
voor mijn gestel. Toen ik dien nacht in mijn slaapkamer lag, hoorde ik mijn dochter
en haar man lange uren met elkander over mij spreken.... Met een vreemden man
sprak Eva over haar oudsten vriend. Het scheen dat zij haar man moest troosten en
kalmeeren. Dat woord ‘attaque’ hoorde ik haar toen voor het eerst zeggen, maar van
mijn schoonzoon ving ik de termen ‘ongehoord’ en ‘werkeloos’ op en ‘wat ik voor
hem gedaan heb.’
Den volgenden morgen klopte mijn dochter reeds vroeg aan mijn deur. Het griefde
mij dat zij niet kwam om naar mijn gezondheid te vragen, maar dat zij door haar man
gestuurd was. Want ik had ze eerst over dit bezoek hooren praten en toen mijn
schoonzoon met zware passen in hun slaapkamer op en neer hooren wandelen,
opzettelijk kuchend, opdat ik merken zou dat hij er was, één met mijn dochter en
tegenover mij. Er was geen opstandige jaloerschheid meer in me, alleen medelijden
met Eva. Ze zag dien morgen zeer bleek en had, wat haar nog bleeker maakte, een
zacht-lila peignoir aan. Haar haren zakten af in den loop van ons samenzijn. ‘Vader,’
zei ze. Toen bewees ze, dat ze nog m'n kind gebleven was, want daarna ging ze niet
door met spreken, in de hoop dat ik de moeilijkheid van dat praten voor haar uit den
weg zou ruimen. Eva had reeds als kind zooveel moeite om over persoonlijke dingen
te spreken. Ik was haar vóór en deed ook mijzelf een dienst. Want zóó heb ik eigenlijk
nooit geweten of mijn kind van plan geweest is mij de deur uit te zetten of niet. ‘Eva, kind, het spijt me heel erg wat er gisteravond gebeurd is. Ik weet niet wat er
over me kwam. Het heeft heelemaal

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

226
niet in mijn bedoeling gelegen je man te beleedigen. Ik werd plotseling zoo
opgewonden. Ik word oud en driftig. Ik ben niet geschikt meer om altijd met jongere
menschen samen te wonen. Ik weet dat ik je verdriet ga doen, kind. Ik heb 't hier
goed gehad maar nu wil ik liever alleen gaan wonen.’ - Eva zei geen woord. Het was
me of ze zelfs een stap achteruitging. Ze staarde me aan, alsof er een nieuwe wereld
van inzicht zich voor haar ontsloot. Haar oogen werden grooter en grooter. Ze leek
me zoo onwezenlijk en veranderd. Toen ging ze naar me toe. Ik legde mijn arm om
haar heen en zij haar hoofd op mijn schouder. Daarna logen we maar weer verder. ‘Is daar nu niets aan te doen, vader? We kunnen je zoo slecht missen.’ - ‘Nee, kind,
daar is niets aan te doen. Daar moet je me in vrijlaten.’ - Maar toen konden we niet
meer liegen en nog hoor ik mijn kind een paar woorden zeggen die veel, heel veel
in me goed gemaakt hebben, want voor haar waardigheid en voor mijn zelfzuchtigen
trots was het noodig dat we een wijle dezelfde last droegen. Vóórdat Eva me verliet
om haar man mijn besluit mede te deelen, kwam ze plotseling van de deur die ze al
bereikt had, weer naar mij terug. Haar oogen waren nu niet zoo groot meer, maar
zoo zacht en ze vroeg me: ‘Vader, vindt u dat ik heel erg achteruitgegaan ben?’
God zij geloofd, bad ik dankbaar in mezelve.
Maar dat is ook de laatste keer geweest, dat ik mijn dóchter gezien heb. Ik woon nu
alleen en tweemaal in de week, Vrijdags- en Zaterdagsavonds, ga ik bij Eva en haar
man eten. Ik ben niet meer opstandig, maar verwonderd en treurig omdat vaderliefde
zoo weinig doeltreffend is. Men kan eigenlijk niets voor zijn kinderen doen en men
zou alles voor ze willen vormen en ordenen! Niet wij zijn hunne bouwers. Zij zijn
de onze! Zoo zeggen het in waarheid onze wijzen.
Brussel, 22 Maart 1938

Eindnoten:
1 Ik wensch je geluk.
2 Huwelijks-baldakijn.
3 Rouw-bezoek.
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Kroniek
Beeldende kunsten
Eenige aanteekeningen over tentoonstellingen

Else Berg - Circusmeisje

De veel geprezen en ook misprezen tentoonstelling van onze hedendaagsche kunst
in het Rijksmuseum heeft merkwaardigerwijs meer de aandacht gevestigd op de
inrichting en de sorteermethode, dan op de schilderkunst van heden. Er zijn, indien
men het geschrevene nagaat, meer woorden besteed aan de kunst van tentoonstellen
dan aan de tentoongestelde kunst. Dat moge aangenaam zijn voor de inrichters, toch
is het voor de zaak der schilderkunst en de kunstenaars noodig er aan te herinneren,
dat daarmede de verhouding der dingen is omgekeerd en de aandacht voor de
hoofdzaak een weinigje is verschoven. Dit is overigens niet alleen bij
kunsttentoonstellingen het geval, maar over het geheele veld der publiciteitstechniek
treft men de neiging aan meer middelen beschikbaar te stellen en aandacht te geven
aan de wijze van opdienen, aan het serveeren der dingen dan aan het gehalte. Dropjes,
chocolade, maaltijden van ondefinieerbaar gehalte worden op een allerliefste, listige
wijze den mensch voorgezet. Alle bewondering wordt gevraagd voor deze
serveertechniek, alle aandacht afgeleid van de hoedanigheid. Er dient evenwicht te
zijn tusschen den stijl waarin ons iets gebracht wordt en den inhoud. Doch slechte
waar rijdt tegenwoordig over de wegen in fraai gelakte wagens met lakeien. Het heeft
er veel van of wij door deze overdreven zorg voor de kunst van ‘opmaken’ onszelf
en anderen voor den gek houden. Wij trachten een zielige leegte weg te spelen. En
inderdaad gelukt het vaak aan het vernuft der afleidingstechniek ons blij te maken
met een armoedje. Zoo iets als de maquillage der vrouwen, die er in slagen met
opzichtige sierlijkheid het feest te verbeelden, waarin zij reeds lang niet meer leven.
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De maquillage van het tentoonstellingsleven is tegenwoordig van weinig andere
orde.
Een gunstige uitzondering was de voorbeeldige tentoonstelling van den Hollandschen
kunstenaarskring in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Ongenoemde inrichters
hadden
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kans gezien een rustig geheel te maken van groote groepen van schilderijen en
beeldhouwwerken, die niet altijd bij elkaar pasten en van gehalte ongelijk waren.
Enkele vroege doeken van Sluyters herinnerden daarbij aan de sfeer van vroegere
tentoonstellingen. Men had in eens weer voor oogen de bonte en gedurfde wirwar
uit de experimenteele jaren. Wel is het palet der schilders veranderd, wel is er, bij
vroeger vergeleken, minder spanning, minder onrust. Een zekere fijne matheid is
niet te ontkennen. Ingrijpende experimenten ontbreken tegenwoordig. Er zijn
speelsche accenten, schilders die naar Franschen trant, iets liefs en iets feestelijks
trach ten te maken (b.v. Hordijk, Klein). Doch het merkwaardige is, dat men ondanks
deze lichtheid van palet en losheid van toets, ondanks het oogenschijnlijk plezier
van deze vrijheid, toch niet daarin kan gelooven. Het is onwerkelijk, het is een
houding, het lijkt, ondanks de vlaggetjes en de draaimolens, zonder glimlach. Een
verloren spel, dat toch ten einde gespeeld moet worden. En het wordt inderdaad
schilderkunstig ten einde gespeeld, met denzelfden ernst waarmee men danst.
Gelukkiger worden wij er niet van, maar er is iets aandoenlijks in deze verlate feesten.

Else Berg - Bloemstilleven

Daar was b.v. Kimpe met zijn werk. Eens verdiepte hij zich waarlijk in het wezen
van het Walchersche boerenvolk. Hij had er een eigen romantischen kijk op. Hij nam
de menschen waar, hij kende het wonderbaarlijke eiland door en door en zoo
ontstonden soms schilderijen van de boeren en boerinnen, waarin hij het
schilderachtige, den kijk van den toerist, den man van één dag of één uur, stellig
overwonnen had. Wat hij nu maakt draagt evenwel bij tot de sfeer van het verlate
feest. Hij gaat hier niet in op het wezen, de waarneming ontbreekt en de oude
romantiek in een modern gewaad kwam geheel boven. Hij beschikt over een talent
de motieven interessant te maken (la banadora de Dejá, la châtelaine au
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bord de l'eau). Hij takelt de boeren en de visschers toe alsof ze zoo uit een maskerade
zijn weggeloopen en geeft ze achtergronden van Veere, waarin terwille van het
tooneel alles mishandeld is. Men vraagt zich af of deze kunst in wezen veel verschilt
van de zeer misprezen anecdotische en historische der 19de eeuw vóór de
impressionisten. Feitelijk is het interessante geval weer geheel teruggekomen,
modern-pikant, minder burgerlijk, erotisch vrijer, Is men over het ‘geval’ heen, heeft
men het plaatje er af gekeken, dan rest toch weinig meer dan een tamelijk
onbelangrijke schilderkunst. Wat Kimpe aangaat, hij heeft naar mijn overtuiging een
belangrijker tijd gehad dan dezen.
Else Berg, die hier een belangrijke groep van bloemstukken en portretten had,
heeft gestaag gewonnen. Onverzwakt is de levende kleurintuitie, het ruime zien van
de dingen. Waarin zij won, dat is in de schikking van het geheel en in de
verantwoording van onderdeelen. Ondanks haar langdurig verblijf in ons land, blijft
haar visie onhollandsch. Wat in dit geval beteekent: trouw aan iets eigens. Bij anderen
is dat onhollandsche, de verfranschte allure b.v., dikwijls iets oneigens en het
verzwakken van het eigen karakter. Het zich niet geheel kunnen assimileeren blijft
dikwijls voelbaar en zichtbaar. Else Berg heeft dat eigene hier weten te bewaren.
Haar stilleven is nooit het intieme geworden, het innige, dat ook het moderne
Hollandsche nog kenmerkt en siert. Zij heeft echter een eigen gloed en warmte in de
kleur en een onfeilbare intuitie in de keuze, haar voordracht is overtuigd, breed en
ruim. Het werk is rustiger geworden, doch niet minder levend als schilderkunst. De
drang naar levensexpressie is primair gebleven, al ontbreken de expressionistische
fellere accenten van weleer. Bij zooveel modieuze capriolen was het verheugend te
zien hoe het eigene zich heeft weten te handhaven en zich onderscheidt.

Else Berg - Meisje met rood haar
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De deugd dezer tentoonstelling was, dat iedere schilder een groote groep kon vormen,
zoodat men inderdaad tot indrukken kon komen, waar deze enkele aanteekeningen
van getuigen.
A.M. Hammacher

Nog een blik op het weerglas
Het zou mij genoegen doen, als ik, die sinds meer dan veertien jaren het interne leven
der Rijksakademie uit ervaring ken, den heer Hammacher mocht kunnen geruststellen,
na zijn sombere overpeinzingen bij het cultureele Weerglas der vorige maand. Daartoe
is het noodig, dat ik enkele feiten mededeel, terwijl ik verder ieder belangstellende,
en dus ook hem, naar de Jaarverslagen der Akademie verwijs.
Vooreerst dit: Roland Holst heeft geen ‘afdeeling der monumentale kunsten’
gesticht. Het betrof hier een afdeeling voor de monumentale schilderkunst. Immers
de beeldhouwkunst in verband met de bouwkunst, de beeldhouwkunst ook in haar
verschillende technieken, stond reeds lang tevoren, en staat nog steeds, nevens de
vrije beeldhouwkunst onder de beproefde leiding van Prof. Bronner.
Vervolgens de traditie van het directoraat. De heer Hammacher vreest, dat met de
benoeming van Prof. Van den Berg ‘de periode Allebé-Der Kinderen-Roland Holst
naar den geest in de algemeene leiding is afgesloten.’
Deze vrees deel ik niet. Wel heeft Van den Berg nimmer, evenmin trouwens als
Allebé, over het kunstonderwijs getheoretiseerd en programma's opgesteld. Het komt
er evenwel bij dit onderwijs vooral op aan, hoe de mensch is en hoe zijn daden als
kunstenaar en als leermeester zijn. En nu ben ik ervan overtuigd, dat niemand meer
dan juist Der Kinderen zich zou verheugen over de wijze, waarop men hier thans
werkt en in de toekomst zal blijven werken. Het ‘ambachtelijke’ wordt in beeldhouwen schilderafdeelingen als de gezonde grondslag van het kunstenaarschap geëerd.
Vóór het optreden van Campendonk als hoogleeraar in de afdeeling monumentale
schilderkunst werd hier het glasbranden niet uitgevoerd; het fresco-schilderen was
er alleen bij name bekend, terwijl het nu geregeld wordt gedaan. Heeft men niet meer
aan daden dan aan theorieën?
Zoo wordt ook in de afdeeling vrije schilderkunst, onder leiding van den nieuwen
directeur, gewerkt als op de oude werkplaatsen. Niemand kan talenten en genieën
maken, maar wel kan men begaafde jonge artiesten leiden en hun de materieele
voorwaarden doen kennen, waarop hun geestelijke schepping berusten moet. De
samenwerking tusschen de verschillende afdeelingen is bovendien zóó, als men kan
verwachten van kunstenaars, wien het alleen om de goede zaak te doen is en niet om
de belangrijkheid van hun eigen theorieën. Dit is het ware voortzetten en ontwikkelen
van een edele traditie, waar niet de persoonlijkheden alleen, maar de geest van het
geheel niveau en richting bepalen.
P.H. van Moerkerken
Bovenstaande mededeelingen en zienswijze kunnen van belang zijn voor lezers, die
in het hoogste kunstonderwijs belangstellen. Daarom plaatst de redactie, die hiermede
echter in het algemeen het beginsel van anti-critiek
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te weigeren niet prijs geeft, deze beschouwing gaarne.
Enkele aanteekeningen kunnen daarbij niet achterwege blijven.
Uit de opmerking, dat Roland Holst een afdeeling voor de monumentale
schilderkunst heeft gesticht zou men kunnen afleiden, dat daar formeel alleen de
schilderkunst werd beoefend. De meervoudsvorm werd gebruikt uit hoofde van de
wetenschap, dat bij de oprichting ook andere technieken, dan die gemeenlijk onder
schilderkunst worden begrepen, werden beoefend; ontwerpen en zelf uitvoeren van
mozaïeken, gebrandschilderde ramen ontwerpen, inlegtechnieken e.d. en dat buiten
de academie door leerlingen onder leiding opdrachten werden uitgevoerd in
verscheiden technieken. - De vraag ‘heeft men niet meer aan daden dan aan theorieën’
brengt het behandelde onderwerp tot mijn spijt op een meer persoonlijk terrein, waar
de algemeene strekking van het Weerglas zich kennelijk van heeft onthouden.
Van daden gesproken: het oeuvre van een leider mag toch zeker, ook als vormend
en aanvurend element voor de jongeren, in hooge mate van beteekenis worden geacht.
En dan is het naar mijn inzicht geen vraag meer, bij de herinnering aan de eerste en
tweede wandschildering van Antoon der Kinderen in het Bossche Raadhuis en aan
de ramen van Roland Holst, hoe men daar tegenover het ceuvre van den nieuwen
directeur in de vormgevende krachten van den tijd moet zien. Daarbij dient er aan
te worden herinnerd, dat zoowel bij Der Kinderen als Roland Holst het geschreven
woord en de leiding van het onderwijs denzelfden achtergrond hadden en door
dezelfde overtuigingen werden gedragen waaruit de daad van het werk was geboren.
Het scheppende werk en de aard daarvan heeft in alle tijden het niveau, de
gezindheid en het beginsel bepaald van iemands werkzaamheid in den ruimsten zin
van het woord. In het algemeen zijn wij ten opzichte der dadenrijke generaties achter
ons - tijdelijk naar wij hopen - iets gezakt. Er is wat meer specialisatie, wat meer
verzamelkunde en populariseering gekomen. Bloemlezingen van kunststijlen,
bloemlezingen van proza en dichtkunst, doen overal opgeld. Er worden veel meer
boedelbeschrijvingen van het verleden geleverd - ook op technisch-schilderkundig
gebied - dan eenige jaren geleden, hetgeen met de vormgevende krachten van een
tijd niets, doch met de technische analyse en verfijning alles heeft te maken. Dat
zulks geen kenmerk van belangrijke creatieve kracht noch van een bezielende
overtuiging is, dat was het waarover - ook ten aanzien der academie - het Weerglas
zich heeft uitgesproken. Waarmede het goede in het tegenwoordige niet miskend
doch naar zijn aard niet overschat is.
A.M. Hammacher

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

232

Letterkunde
Critische notities
Joh. van der Woude, Blauwbaard en Octopus, N.V. Querido's Uitg.-Mij,
Amsterdam.
Johan van der Woude in Octopus en Blauwbaard is een eenigszins vermoeiend auteur.
Deze roman is een rijstebrijberg van eindelooze definities, die steeds weer datgene
pogen te omschrijven, wat de auteur in enkele feilloos gekozen zinnen behoorde te
kunnen mededeelen. Reeds het begin, de ongemotiveerde terugkeer van Maria, het
bezoek van Pareau aan Venter, de sfeer van het stadje Kempen, doet in hooge mate
onwaarschijnlijk aan. Het boeit niet, het leeft niet, het is dor en zanderig. De beelden
en vergelijkingen, die deze auteur kiest zijn er voortdurend naast. Het is alsof hij de
gave bezit steeds dàt adjectief te gebruiken dat net niet aanduidt hetgeen hij zeggen
wil. Van der Woude scheert er telkens langs, hij zingt ‘er tegen aan’ zonder den toon
te treffen. Wanneer men niet wist dat deze schrijver reeds enkele goede boeken op
zijn naam heeft staan, zou men meenen met het machtelooze gepruts van een
talentloozen beginneling te doen te hebben. Er is niets in dit boek dat tot
toegevendheid stemt, of het moet de ijzeren volharding zijn waarmede de auteur 270
pagina's lang de onverkwikkelijke, maar nergens duidelijke, verhouding Pareau-Venter
tracht te beschrijven. Het is voor den recensent pijnlijk deze woorden te uiten. Maar
het is tevens zijn plicht het kaf van het koren te scheiden.
Dat deze roman niet tot het koren gerekend kan worden, ligt niet aan het tamelijk
onbeduidende ‘verhaal’ dat Van der Woude vertellen wilde. Daar zou in kleiner
bestek wel iets van te maken zijn geweest, hoewel het gescherm met allerlei perverse
erotische complexen op den duur wat eentonig wordt. Neen, niet het verhaal, maar
de stijl van dezen schrijver is een beletsel om dit boek ook maar eenigermate te
genieten. Deze wordt ontsierd allereerst door een aantal ‘doode’ woorden, zooals
derhalve, daarnevens, teneinde, gansch, weshalve, doch, somtijds, aldaar, echter,
zich begeven i.p.v. gaan, en het relatief welke i.p.v. die. Met deze woordjes,
stadhuiswoordjes kan men zeggen, is het verhaal als het ware bezaaid. Ze maken
den lezer kregel en het boek mist er den eenvoud door om te kunnen pakken. Dit is
slechts een kwestie van stijl, maar hetgeen volgt (niet dan een kleine greep in het
onnoemelijk aantal gebreken van het boek) stemt toch bedenkelijk tegenover de
verdere kansen van dezen auteur.
Op pag. 9: ‘....daar ik deze plaats deste eer deste liever verlaten wilde’. Dit soort
van constructie is stuntelig en nauwelijks Nederlandsch.
Op pag. 11: ‘daarna sliep ik spoedig weer in, op zonderlinge wijze tevreden met
de aanwezigheid van het vrouwelijk wezen in een der andere kamers van het hotel,
dat blijkbaar uitsluitend voor ons beider verblijf van dezen nacht was gebouwd’. Dit
‘blijkbaar’ moet natuurlijk ‘naar het scheen’ zijn. Dat het hotel voor hen beiden
gebouwd zou zijn blijkt letterlijk uit niets en is dan ook nonsens.
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Op de pagina's 15, 25, 90, 177 en 252 leest men: ‘aquaria's’. Hoe een letterkundige
zoo iets kan neerschrijven is mij een raadsel.
Pag. 63 ‘fantasiën die mij walgen’, pag. 65 ‘de aanblik walgde mij,’ pag. 147
‘....deze hulpmiddelen voor de noodzakelijke prikkels walgen mij. Ja, walgen mij,
mevrouw’. Commentaar overbodig!
Pag. 259 ‘.... en hoewel Anthony Venter dreigend in deze kamers bleef heerschen,
ik vond de desperate moed zijn schaduw te trotseeren’. Moet zijn: ‘vond ik’. Dezelfde
foutieve constructie vindt men nog op pag. 263: ‘Hoewel de angst mij verteerde....
ik herwon tevens een kille zelfverzekerdheid....’ Ook hier: ‘herwon ik....’
Pag. 267 ‘Het was reeds laat en schoenparen voor de kamerdeuren, zooals het
eerbiedig gefluister van den knecht bewezen, dat het hotel goed bezet moest zijn.’
Aan den lezer wordt over gelaten dit ‘zooals’ te veranderen in ‘zoowel als’!
Pag. 253: ‘gevloekte stad’.
Pag. 41 ‘Anthony Venter accepteerde Pareau in den ruimsten zin als een kleurloos
attribuut, dat de kracht bezat iedere gewenschte en op zeker moment noodzakelijke
gedaante aan te nemen.’ Wat beteekent dat ‘in den ruimsten zin?’
Pag. 44: ‘Zooals een geloovige zich met groote concentratie overgeeft aan het
gebed, werd Pareau langzamerhand beheerscht door deze ongrijpbare, in nevelige
sluiers gehulde vrouw, die hem vanuit de duistere spelonk waarin zij zich naar
willekeur verborg of toonde, lokte of afstootte’. Menigeen zal een ander beeld hebben
van een geloovige die zich overgeeft aan het gebed!
Pag. 45 ‘Gezien zijn jeugdervaringen met Anthony - die hij op zulke oogenblikken
haatte: oprispingen van een primitieve, machtelooze angst, - meende Pareau enz.’.
Als ik het wel heb dus angst die haat oprispt, onsmakelijk beeld!
Pag. 129: ‘en reeds zag ik opnieuw dien onbeschrijflijk obscenen blik, waarmede
zij mij kerfde, als een studente een lichaamsdeel op de snijtafel.’ De laatste acht
woorden verzwakken de kracht van ‘kerfde’ en zijn trouwens een belachelijke
vergelijking, die den lezer niets wijzer maakt.
Pag. 89 ‘Koppel mij vooral niet aan een germaansche sentimentaliteit, vervolgde
Anthony Venter droog’. Koppelen is hier onjuist gebruikt.
‘Om deze reden is een straathoek of een caféraam, de hal van een station of een
theater, een gesloten huisdeur of zelfs een verlaten schip aan de kade voor mij van
even overstelpende beteekenis als het huwelijksbed voor een schuchtere verliefde’
(pag. 21). Kom, kom, is dat niet een beetje sterk?
‘Zij maakte op mij den indruk van een simpele maagd, die zich echter ieder
oogenblik aan de zonderlingste uitspattingen zou kunnen overgeven’ (pag. 27). Hoe
moet men zich die jongedame voorstellen en in welke beteekenis wordt simpel hier
gebruikt?
‘Ik meende in hem een ongewonen mengvorm te ontdekken van een puriteinsche,
volgens beperkt schema optredende, toomelooze heerschzucht en den wilden
dorstigen, hardvochtigen drang naar het avontuur, die leeft in den man die God,
zichzelf of niets in de wijdte der wereld zoekt’ (pag. 30). Deze zin bevat weliswaar
geen onzin, maar maakt
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hij ons iets wijzer? Toomelooze heerschzucht, die volgens een beperkt schema
optreedt, is een contradictio.
‘Daarna groette hij afgemeten, knikte haar hartelijk toe, als een geestelijke op
ziekenbezoek, of als een medicus die niet geheel onverschillig blijft voor de charme
van zijn patiënte’ (pag. 148). Wanneer we die geestelijke op ziekenbezoek weglaten
is de vergelijking uitstekend, maar die geestelijke stuurt alles in de war.
‘Steeds hoorde ik voor mij uit haar voetstappen, als evenveel stervende en opnieuw
geboren wordende stemmen: een repeteerend kinderkoor, dat zijn dirigent verloren
heeft’ (pag. 254). Zijn die voetstappen voor ons nu ook maar iets duidelijker geworden
door het gebazel na de eerste komma? Hoeveel lezers zouden er ooit een kinderkoor
hebben hooren repeteeren? En nog wel een dat zijn dirigent verloren heeft!
Tot slot een bijzonder fraai stijlbloempje:
‘Op een avond toen de Laura's, Anna's, etc. hem door den geest spookten als
evenveel ontzielde marionetten, waardoor hij eerst zijn gaste met voorgewende
impotentie had verward en met in afwezig-klinkende, niettemin in opzettelijk
preciesen toon gehouden gesprekken tot verdoofd-wordens toe had verveeld, - en
waardoor hij de rondwarende dienstmaagd die, als ware zij in ontelbare slijmerige
vlokken verdeeld deze vertrekken tot in alle hoeken vulde boordevol vulde, met
ruwe, elkaar tegensprekende bevelen opjoeg, zoodat zij, als een ten deele verlamd
huisdier door de ruimte's hinkte, verliet hij den toren’ (pag. 157). En van zulke
langademige en slordige zinnen wemelt het boek! K. van der Geest, Wrakhout. H.P.
Leopold's Uitg.-Mij, N.V., Den Haag.
Na Blauwbaard en Octopws is Wrakhout van K. van der Geest een herademing.
De rustige en evenwichtige zinsbouw van dezen auteur maakt het lezen van dit verhaal
tot een ontspanning. Het is een roman voor lange winteravonden, die ons verplaatst
in de sfeer van de afgelegen waddeneilanden, waar het leven zich in de eenzaamheid
van zee, zand en lucht, zuiverder, primitiever en misschien ook wel dramatischer
voordoet. Als een stuk wrakhout belandt een zeeman, na jarenlange afwezigheid,
weer op zijn geboorte-eiland, waar men hem echter nauwelijks accepteert en hem
vijandig behandelt. Voor de dorpsgenooten is hij een vreemde indringer en hun
afwijzende houding doet hem verkwijnen, vereenzamen en steeds meer aan den drank
geraken. In een dronken bui vermoordt hij een van hen, dien hij onder zijn huis
begraaft. Hij biecht zijn daad aan den dominee, maar dat bevrijdt hem slechts ten
deele van een kwellend schuldgevoel. Als op een storm-achtigen nacht een schip bij
het eiland strandt en hij met enkele moedige mannen in de reddingboot bij noodweer
is uitgevaren, offert hij zich op om een der mannen, die overboord is geslagen, te
redden. Hij komt daarbij jammerlijk om het leven en wordt den volgenden dag
gevonden tusschen stukken aangespoeld wrakhout. Van der Geest weet dit op een
innemende wijze te vertellen, waarbij de merkwaardig zuivere en sobere taal opvalt.
Door de misschien wat al te groote soberheid wordt een en ander nogal schetsmatig
weergegeven en is de psychologie niet overal verantwoord. Vooral de dominee komt
in het verhaal niet tot leven,
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maar door het geheele boek klinkt toch een donkere, ietwat zwaarmoedige toon, die
ons dwingt te luisteren. Dat deze auteur prachtige bladzijden kan schrijven, bewijst
het boeiende laatste hoofdstuk. Men zou hem gaarne dieper, indringender op zijn
figuren willen zien ingaan.

M. Mok, Tweede Jeugd, N.V. De Tijdstroom Uitg.-Mij, Lochem.
‘Er is voor de eenzaamheid van 't hart geen mensch die uitkomst geeft,’ schreef de
dichter Bloem en ieder, die heeft getracht de mogelijkheden van menschelijke
toenadering uit te putten, vindt in dezen dichtregel de droeve slotsom van zijn zoeken
naar gemeenschap. Eenzaamheid is een veel misbruikt woord. Het heeft door de
veelsoortigheid van de beteekenissen die men er aan is gaan hechten, veel van zijn
smartelijkheid verloren. De vuurtorenwachter op een afgelegen eiland noemt zich
eenzaam, de onbegrepen dichter noemt zich eenzaam en de afgewezen minnaar acht
zich eenzaam. Ook spreekt men van eenzame boomen en eenzame huizen. Zelfs een
weggetje kan eenzaam zijn. Maar voor niemand heeft het woord eenzaam een
bitterder, een huiveringwekkender klank dan voor hem die door een stoornis in zijn
wijze van wereldbeleven solipsist was. Hij bewaart het woord eenzaam nog maar
om één gevoel aan te duiden, nl. de absolute vereenzaming waar hij tijdelijk in
ondergedoken is geweest.
Men kan zich zijn eenzaamheid door een gevoel bewust zijn en men kan zich zijn
eenzaamheid door logische redeneering bewust maken. Het eerste is een
gevoels-solipsisme, het tweede een filosofisch solipsisme. Het gevoels-solipsisme
is in den regel echt en doorleefd en als zoodanig de oorzaak van een hevig en tragisch
lijden. Het is een gevoel, een soort vermoeidheidsgevoel, dat leidt naar
vereenzelviging van het ik met al het zijnde, zóó sterk dat de (gevoels-) overtuiging
groeit dat de wereld en het eigen ik identiek zijn en men dus min of meer
verantwoordelijk is voor het geheele heelal. Met mij is de wereld geboren en met
mij gaat de wereld ten onder, voor den psychiater een welbekende klacht. In
tegenstelling met het beredeneerd solipsisme, dat vaak pose wordt, brengt het
gevoels-solipsisme sterke angstgevoelens met zich mede, die tezamen met andere
factoren (oververmoeidheid, zorgen, verdriet) tot een zenuwoverspanning en niet
zelden tot zelfmoord kunnen leiden. Al hetgeen ‘niet-ik’ is, ervaren gevoels-solipsisten
als aanschouwingsvormen van het eigen bewustzijn. Ofschoon zij zich door logisch
redeneeren gemakkelijk laten overtuigen dat hun wereldbeleving, door wat dan ook,
voorbijgaand is gestoord en zij een reëele buitenwereld blijven erkennen, heeft dit
gevoel, dat altijd gepaard gaat met een vitaliteitsinzinking, hen dusdanig te pakken
dat zij aan de diepste wanhoop ten prooi zijn. Ook de gezonde kent dergelijke
eenzaamheidsgevoelens, alleen minder hevig, minder aanhoudend en daardoor minder
catastrofaal. ‘Quoi que nous tentions, quoi que nous fassions, quels que soient l'élan
de nos coeurs, l'appel de nos lèvres et l'étreinte de nos bras, nous sommes toujours
seuls.’ Aldus geeft Maupassant in zijn meesterlijke novelle Solitude één bepaalde,
maar misschien wel de belangrijkste, zijde der absolute vereenzaming weer. Minder
geniaal,
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maar niet minder scherp lezen we op pag. 33 in Tweede Jeugd van M. Mok: ‘Om
ieder individu trekt het solipsisme zijn onbreekbaren kring, zijn wurgende strop’.
Uit dezen verre van volmaakten, maar door zijn gegeven belangrijken roman valt af
te leiden dat de auteur zelf deze eenzaamheidsangsten tot den bodem toe moet hebben
geproefd. Weliswaar heeft Mok het lijden van Bonger, een gevoelssolipsist, niet in
zijn hevigsten vorm weergegeven (wat jammer is, want men heeft telkens den indruk
dat hij niet alles vertelt wat deze man doorstaat), maar hetgeen wij van Bonger's
ziekte te weten komen doet onweerlegbaar authentiek aan. Het geval Bonger is in
zooverre gecompliceerd dat bij diens vitaliteitsinzinking allerlei verdrongen
jeugdervaringen een uitweg zoeken, iets wat vaak bij een dergelijken toestand het
geval is. Merkwaardigerwijze vertoont Bonger in het geheel geen
depersonalisatie-verschijnselen, die vooral bij het begin van een zenuwoverspanning
plegen op te treden. De verhouding tot zijn vriendin Fannie is voortreffelijk
weergegeven, evenals haar onbegrip voor Bonger's ziekte. Dit alles doet zoo
levensecht aan dat men er door ontroerd wordt. Psychologisch zeer verantwoord is
ook het zich vastklampen van Bonger aan zijn verpleegster, de meest nabijzijnde
reddingsboei, en het verwerpen van haar zoodra hij zich weer hersteld voelt. De
verpleegster is door Mok met weinig woorden raak geteekend en we staan aan haar
zijde bij dit conflict. Knap is ook het volgende: ‘Hij wil nog leven, daaraan bestaat
geen twijfel. Anders zou het gezicht van dit helderwitte brood hem niet een zekere
verheugende sensatie geven, waarop hij echter niet dieper durft ingaan.’ De angst
zich aan dergelijke sensaties uit het land der gezonden over te geven is kenmerkend
voor het ziektebeeld van den gevoels-solipsist. Heel mooi is ook de volgende
overpeinzing van de verpleegster: ‘Maar haar rondom Bongers sfeer tastende
instincten bespeuren een emanatie van troostelooze, verstikkende eenzaamheid,
waarin iedere lach, ieder gebaar van vreugde tot een grimas wordt. O, die naar den
zelfkant van den geest verdwaalden, wier handen zich strekken naar de ondergaande
zon, maar steeds hamert het noodlot hen in: vergeefs.... vergeefs.... vergeefs.... het
licht komt niet terug, nooit meer.... Wie hieraan toegeeft, is verloren, wie hiervoor
begrip heeft, kent het alomvattende medelijden’ (pag. 73). Het geloof van den patiënt
aan de eigen ongeneeslijkheid is voor den psychiater wel de grootste moeilijkheid.
Jammer is het dat tusschen de prachtigste en zuiverste volzinnen de meest stuntelige
gemeenplaatsen staan. Deze roman is een debuut, men mag dus hopen dat in een
volgend boek de ontwapenende oprechtheid van den auteur zal samengaan met een
groote mate van zelfcritiek. Ondanks de vele naïeve onbeholpenheden (het tweede
hoofdstuk b.v. is totaal overbodig) is het boek volstrekt nergens antipathiek. Maar
zelfs een debutant behoort te weten dat een vrouw geen muts draagt maar een hoed.
‘Een lichtende zuil van vadertrots en -liefde bestraalt hem op zijn wegen’, is een
volzin die een schrijver bij de eerste overlezing behoort te schrappen. De gesprekken
van Kareltje met Bonger behooren tot het minste van het boek. Een jongen van zeven
jaar, die zegt: ‘Het zou beter zijn, oom Lou, als menschen als wij heelemaal niet
geboren werden’, is wel erg
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onwaarschijnlijk. Al met al een belangwekkend boek, ondanks de gebreken.
Willem van Iependael, De dans om de rinkelbom. N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam.
Tot slot een van levenslust schuimend boek: De dans om de rinkelbom van Willem
van Iependael. Willem van Iependael kent men als den gevoeligen beschrijver van
ruige volkstypen. Zijn taal is tamelijk ruw, maar soms ook verrassend fijn. Bij zijn
vorig werk kan men De dans om de rinkelbom een vooruitgang noemen. De taal is
wat rustiger en er staan gedeelten in die voortreffelijk zijn geschreven, zoo b.v. de
kostelijke séance op pagina 164 e.v., waarbij de levendige humor ons amuseert, maar
we toch ook getroffen worden door zooveel armelijkheid des geestes als Van Iependael
ons weet uit te beelden. Hij doet ons in deze scène, en vrijwel in het geheele boek,
in zijn menschen belang stellen. Zijn taal is sprankelend genoeg, het zou echter prettig
zijn indien zijn Nederlandsch een weinig meer geciviliseerd werd. Een vraag: is
‘opstinaat’ een geestigheid of een blunder?
B. Roest Crollius

Varia
Menno ter Braak
en de rechtvaardigheid
Onze lezers herinneren zich misschien uit ons Februari-nummer een opstel van mijn
hand over Menno ter Braak. Ik moet helaas rapporteeren dat het aanleiding is geweest
tot een wonderlijk stukje in de N. Rott. Ct van 6 Februari.
De ongenoemde schrijver daarvan heeft zich blijkbaar voorgenomen, een soort
résumé van mijn artikel te geven. Het voornaamste laat hij echter weg, nl. de
slotbeschouwing over Ter Braak's strijd tegen het ‘toeschouwerschap’. En het overige
bespreekt hij op schamperen toon, zeggende dat ik beurtelings ‘koek en gard’ hanteer,
dat ik Ter Braak ‘bemoedigend op den schouder klop’, dat Ter Braak goedkeuringen
van mij ‘mag incasseeren’, dat ik ‘gouden médailles’ uitdeel, en den schijn aanneem,
lid te zijn van een ‘Hoogen Raad van diplomeerende critici’. Zijnde, stuk voor stuk,
uitdrukkingen waartoe ik door mijn toon of woordenkeus geen schijn of schaduw
van aanleiding had gegeven.
Het zou onverstandig zijn, zich van dergelijke onheuschheden veel aan te trekken.
‘Le journal, c'est un monsieur’: één anonymus, die niets of niemand vertegenwoordigt
dan zichzelf, heeft nu eenmaal, zelfs in de beste dagbladen, de vrijheid op die manier
zijn gang te gaan, tot tijd en wijle dat de hoofdredactie er genoeg van krijgt en aan
zulk misbruik van voorloopige macht een eind maakt. Tot zoo lang hebben
betrokkenen en publiek te berusten. Het publiek is trouwens gewoonlijk zoo wijs, er
nauwelijks kennis van te nemen en het geval met bekwamen spoed te vergeten.
Er staat echter in het bedoelde stukje één, in wezen verwijtende vraag aan mijn
adres, die door den betrekkelijken ernst ervan, mis-
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schien niet dadelijk vergeten zou worden. Daarop wil ik dus nog even ingaan.
Ik had de quaestie aan de orde gesteld, ‘hoe het staat met den rechtvaardigheidszin
van den criticus Ter Braak’, en wel om deze reden. Langen tijd vóór het verschijnen
van het boek van de weduwe Douwes Dekker Jr was aan Ter Braak duidelijk
aangetoond dat hij ongelijk gehad had, zich aan te sluiten bij degenen die Douwes
Dekker Jr een ‘monster’, een ‘onverlaat’, een ‘raté’, een ‘vervalscher’, een
‘non-valeur’ en een ‘misbaksel’ hadden genoemd (zoo zijn nl. onze manieren, in de
literaire wereld). Niettemin is Ter Braak's houding van dien aard gebleven, dat mevr.
Douwes Dekker zich genoodzaakt zag, een heel boek te schrijven, o.a. om de
nagedachtenis van haar man tegen Ter Braak te verdedigen. Ik voor mij meende eruit
te mogen afleiden dat het den schijn had, alsof Ter Braak verzuimd had, ‘door hem
begaan onrecht tijdig en in voldoende mate goed te maken’; en ik stelde de
wenschelijkheid van een onderzoek in het licht.
Hierop vroeg nu de N.R. Ct, of ik dan het artikel niet kende ‘dat Ter Braak (op 14
Dec), in Het Vaderland als antwoord op het roddel-boek van genoemde weduwe
geschreven heeft’. Mijn antwoord is eenvoudig: ja, ik kende het wel; maar het doet
aan mijn gevolgtrekkingen niets af. In dat artikel, hetwelk dus na het boek van mevr.
Douwes Dekker verscheen, brengt Ter Braak het wéér niet verder, dan tot de
sarkastische erkenning: ‘Wij weten nu dat Douwes Dekker Jr een model-leeraar is
geweest, die mooi Cyrano de Bergerac kon voordragen’. Dat Douwes Dekker een
model-leeraar geweest was, had de weduwe beweerd. De quaestie was, of het oorbaar
was geweest, hem een ‘monster’, een ‘raté’ enz. te noemen. M.a.w., Ter Braak
antwoordde te laat en onvoldoende, nl, op de wijze van den man die een onschuldig
beklaagde, na diens verontwaardigde en ontstelde verdediging, zoo iets toevoegt als:
‘Nu goed, we weten dan voortaan dat je een reuzenkerel bent’. Te laat en onvoldoende:
precies zooals ik in ons Febr.-nr gezegd heb.
De rest van Ter Braak's artikel over het boek van mevr. Douwes Dekker wordt,
volgens zijn gewoonte, ontsierd door noodelooze hatelijkheden. Het bevat verder,
naast het een en ander dat ongetwijfeld juist is, twee of drie onwaarheden, waarvan
ik er één citeer: dat de schrijfster van haar man ‘een heros van den geest’ zou hebben
willen maken. Hier is eenvoudig niets van aan.
Kortom, wij verkeeren omtrent den rechtvaardigheidszin van den criticus Ter
Braak bij voortduring in onzekerheid. Het ziet ernaar uit, of deze schrijver, wanneer
hij door welke oorzaak dan ook eenig onrecht heeft begaan, dit alleen goedmaakt,
als hij ertoe gesommeerd wordt door middel van heele boekdeelen. En dan nog op
hoonende wijze, met accompagnement van nieuwe beleedigingen.
Een onzekerheid die ik pijnlijk zou willen noemen, indien er op de wereld geen
gewichtiger zaken waren. Een werkelijk gewichtige zaak is b.v. de vraag, wie en wat
Multatuli geweest is; en het is er een van veel meer belang dan de vraag naar de
menschenwaarde van Multatuli's zoon. Dat geef ik Ter Braak gemakkelijk toe. Maar
rechtvaardigheid tegenover particulieren heeft ook nog wel eenig belang.
J. Tielrooy
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Geïllustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie
Amsterdam
Musea
Stedelijk Museum. De Herdenkingstentoonstelling van Chris Huidekoper (1878-1939)
blijft tot 10 Maart geopend.
9-31 Maart: Voorjaarstentoonstelling Ver. De Onafhankelijken.
2-25 Maart: Tentoonstelling van glas in 1940, georganiseerd door de V.A.N.K.

Kunsthandel
Kunsthandel Aalderink
17 Febr.-8 Maart, Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door M. Heynes
(o.a. werken uit Bretagne) en Cees van Ysseldijk.
Kunsthandel F. Buffa & Zoon, 23 Febr.-23 Maart, Schilderijen en aquarellen van
Fousjita.
Kunstzaal van Lier, 17 Febr.-7 Maart, Tentoonstelling van nieuwe teekeningen door
Theo Ortmann; tentoonstelling ‘Amsterdam’ door G. W. van Yperen.
Van 9-28 Maart: Nieuwe schilderijen van Edgar Fernhout en teekeningen van
Rachel Fernhout.
Kunsthandel Santee Landweer, 2-21 Maart, Tentoonstelling van beeldbouwwerken
van L.H. Sondaar.

Cornelis Veth, Jeroen Bosch door psychiaters verklaard (zie bijschrift bij opgave)
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Baarn
Baarnsch Lyceum, 17 Febr.-10 Maart, Etsen en water-verfteekeningen van H.E.
Roodenburg.

's-Gravenhage
Musea
Gemeente Museum, Maart. Aanwinsten van het Prentenkabinet. (werk van de drie
Weissenbruchs en J. Hoynck van Papendrecht).

Kunsthandel
Inden Kunsthandel Martinws Liernur is 2 Maart een jubileumtentoonstelling geopend
van teekeningen van den zestigjarigen Cornelis Veth.
Kunstzalen d'Audretsch, 21 Febr.-9 Maart, Tentoonstelling van teekeningen (Parijs
1939) door Jos. H. Gosschalk.
Esher Surrey Art Gallery, 17 Febr.-8 Maart, Tentoonstelling van werken door Le
Fauconnier.
Kunstzaal Kunst van onzen tijd, 26 Febr.-16 Maart. Tentoonstelling van graphiek en
a quarellen van Uriel Birnbaum.
Kunsttaal Bennewitz, 21 Febr.-13 Maart, Tentoonstelling van schilderijen en
teekeningen van Sierk Schröder.
Kunsthandel G.J. Nieuuenhuizen Segaar, Maart, Ten-
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toonstelling van schilderijen van H. van Hille, J. Lodeizen, Jan Sluyters Jr; litho's
en etsen van Is. Israëls.

Sierk Schröder, Kinderportret, 1939

Leiden
Leidsche Kunstvereeniging, 17 Febr.-9 Maart, Tentoonstelling van werken van De
Amsterdamsche Joffers in de Lakenhal.

Rotterdam
Kunsthandel
Kunsthandel Unger, 10 Febr.-10 Maart, Tentoonstelling van werken van Lajos von
Ebneth en van mozaïeken van Marie Scholten.
Kunsthandel P. de Boer, 16 Maart-6 April, Tentoonstelling van Oude Kunst in den
Rotterdamschen Kunstkring.

Zutphen
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Wijnhuis, 17 Febr.-9 Maart, Tentoonstelling van schilderijen van H.A. van Daalhoff.
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De fijnheid van de aandacht in hedendaagsche schilder- en
teekenkunst
door A.M. Hammacher
GRAVURES, etsen, litho's, teekeningen en aquarellen werden in de 19de eeuw in
portefeuilles verzameld en bekeken. Er waren avonden van genootschappen, waarin
werd gekeken en gepraat; er waren verzamelaars, die vrije uren gaven aan het bekijken
van hetgeen in prent en teekening door kunstenaars was vastgelegd. Kennelijk heeft
deze vorm van verzamelen en zien behoord tot het kamerleven der vorige eeuw, tot
den besloten kring van bevriende gezinnen, zooals men in een beperkt en uitgelezen
gezelschap musiceerde. Deze vormen van avond-leven behoorden tot den stijl van
het cultureel verkeer der burgerij in die jaren. Het leven was minder gejaagd, minder
nerveus. Radio noch telefoon konden de avondrust verstoren. De verlichting der
kamers beoogde niet nagebootst daglicht tot in alle hoeken te brengen, doch het
zachte schijnsel van petroleumlampen concentreerde zich over het tafelblad. Om
dien lichtkring heen was een weldadige schemering.

Floris Verster - Sneeuwbes - waskrijt, 1903

Het leven van alle dagen en de middelen waar dat leven zich van bediende,
bevorderden in hooge mate het stille overgegeven bekijken van platen en teekeningen
in de aandachts-verstilling van avonduren. Met de veranderde levenstechniek en
levensopvatting verdween deze vorm van kunstgenieten. De portefeuilles zijn dierbare
herinneringen geworden, gelijk het licht der petroleumlampen.1 De platen en
aquarellen uit de 19de eeuw verdwenen daarmee niet, doch zijn een in den handel
minder gezocht kunstobject geworden. Ze worden nog wel opgehangen, in kamers
of in musea. De belangstelling voor

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

242
de aquarellen van de Haagsche school neemt op het oogenblik weer wat toe na jaren
van verwaarloozing, doch men ziet ze tegenwoordig als schilderij behandeld. Vaak
treft het dan hoe weinig indruk ze maken. Die zwakke indruk is dan minder toe te
schrijven aan de eigenlijke kunstwaarde dan wel aan de uit het levensverband gerukte
wijze van exposeeren. Ingelijst, in reeksen aan den wand, daar zijn ze nooit voor
geschapen. Ze zijn niet in reeksen gedacht, maar stuk voor stuk ontstaan. Ze vragen
elk apart een stille isoleerende aandacht, ze willen op tafel bekeken worden, na
elkander en langdurig. Ze leven van het fijne detail, de karakteristieke schriftuur van
een hand, de forschheid of sierlijke lenigheid van een lijn, de beheersching van den
vorm, de rijke verscheidenheid in toonschakeering. Het zijn bladen, die als van een
boek of een brief, gelezen willen worden. Ze willen als blad genoten worden, zoodat
ge het papier herkent niet alleen met het oog, maar ook met de hand. Eenmaal ingelijst
verliest het blad als zoodanig zijn beteekenis. Zijn materie wordt verborgen achter
glas, passe-partout en sluitkarton. Het is geen te lezen blad meer, waar ook de hand
aan te pas komt en niet alleen het oog, maar het is een ingelijst kunstobject, dat alleen
door zijn voorkant bestaat en in een ruimte iets moet beteekenen, aan een wand iets
moet doen, terwijl het nooit anders dan voor den afstand tusschen oog en tafelblad
werd gedacht.

Floris Verster, Sneeuw, waskrijt-teekening, 1895

Hoe vaak heb ik niet een gevoel van verveling moeten overwinnen in
museumzaaltjes
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met fijne 19de-eeuwsche aquarellen of prentkunst, eenvoudig omdat de aanblik van
het geheel flauw en zwak geleek, terwijl toch bij het nader treden de qualiteit bijzonder
goed bleek. Er zijn dan fijne wetten overtreden. Onwillekeurig overtreden, omdat
nu eenmaal het museum nooit kan vergoeden en ook niet beoogt te vergoeden hetgeen
het levende leven, zoolang het kunstwerken vasthoudt en in zich opneemt, kan
opwekken.
Er is in de vorige eeuw een verband geweest tusschen den vorm, waarin het intieme
leven der burgers kunst kon genieten in huiskamers en den vorm der prent- en
teekenkunst. Langzaam aan zijn in de twintigste eeuw beide vormen, van scheppen
en genieten, vervallen. Ook de huiskamers veranderden, niet alleen van afmeting,
kleur en meubels, doch ook in de plaatsing der meubels; het verzamelpunt van het
haardvuur en de verlichting verdween. De stilte der avonden moest wennen aan
telefoongerinkel en radio-geruisch.

Wim Schuhmacher, O.I.-inktteekening, Tuin, 1936

Een tijdlang scheen het of de groote vlucht der houtsnede-techniek iets terug zou
brengen. Doch dat was een illusie. De houtsnede werd spoedig een mode, die nog
voortleeft in slechte kunstnijverheidswinkeltjes. De houtsnede werd dadelijk een
begeerde, want goedkoope artistieke wandversiering. In zekeren zin werd dit een
begrafenis van
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de goede prentkunst. Hoe grooter de hout- of linoleumsneden, hoe meer de richting
van het schilderij werd nagestreefd. De effecten werden grof en berekend op
ruimtewerking.

R. Hynckes, Doodskop, olieverf, 1933

Toch zou men een groote vergissing begaan door de teekenkunst als vrijwel
gestorven te beschouwen. De 19de-eeuwsche vorm is verdwenen, doch er is iets en in het bijzonder in ons land - dat nooit geheel sterft: de levende aandacht. En deze
levende aandacht herwint krachten. Aandacht beteekent reeds op zichzelf een
opzettelijk zien, een wil om zich te verdiepen en tot in onderdeelen iets deelachtig
te worden, dat men niet deelachtig wordt in de betoovering der impressie. Indrukken
ontvangen en vasthouden beteekent reeds een aandachtsvorm, doch een lichten vorm.
Het impressionisme was een selectie van de volstrekte aandacht. Het wist met
minimale gegevens de illusie van de geheele verschijning te wekken. Het was een
keuze en het was een verfijning, waarbij een belangrijk deel van hetgeen binnen de
aandacht kon vallen, werd geofferd. De impressionistische teekening is dan ook op
zijn best de essentieele samenvatting van een geheel, dat met lijnen wordt
om-schreven, nooit be-schreven. De lijn van het lees- of beeld-teeken is niet
omschrijvend noch beschrijvend, doch wordt geschreven.
De kentering in de kunsten, tegen het einde der 19de eeuw, zocht zoowel een
herstel
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van de be-schrijvende lijn, die recht doet aan het fijnste onderdeel der dingen, als
van het beeldende teeken. De kunst maakte zich los van de geobserveerde orde, daar
zij zich weer haar symbolische macht over de wereld herinnerde. Het impressionisme
was de laatste mogelijkheid van het observeeren van het gevestigde geordende leven.
Het was een indruk op afstand, een soort aristocratie van het oog. Het symbolisme
wilde aan deze niet voor ontwikkeling vatbare indrukkenkunst ontkomen en werd
zich bewust van de reeds eeuwen sluimerende onzichtbare beelden, die gelijk de
woorden, het levensspel besturen. Het zichtbare werd in het symbolisme dus in rang
verlaagd. Tegelijkertijd herinnerde de kunstenaar zich, krachtens zijn natuur nauw
verbonden met het zichtbare leven, de aandachtsvormen der kunst. Hij wist, dat de
impressie vernieuwd kon worden door de selectie prijs te geven en de waarneming
uit te breiden.

Edgar Fernhout - Het venster
Alassio - olieverf, 1939

Er ontstonden derhalve twee richtingen, tegenstrijdig van aard en toch alle twee
ontsprongen aan hetzelfde verlangen om los te komen van de uitgeputte
indrukken-kunst, vrij te worden van de motieven der oude levensorde.
Wij zien dan ook gelijktijdig en vlak in de buurt van het symbolisme aan het eind
der 19de eeuw, een uitvoerig realisme ontstaan. Dat laatste is niet
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anders te verklaren dan uit de intuïtie, dat de kunstenaar, op het punt staande zwevend
te worden en het zichtbare los te laten, een gevaarlijke richting nam.

Jos. H. Gosschalk, Parijs, Rue de la Harpe - Penteekening, 1939

De kunstenaar heeft toen getracht het verband met de zichtbare vormen van het leven
te behouden door zijn aandacht te dwingen in te gaan op de verschijningen, deze
weer machtig te worden in onderdeelen en daardoor te voorkomen, dat de kunst al
te los zou worden van haar natuurlijke beeldenbron. Er is een kort oogenblik geweest,
dat ook de symbolisten zich overgaven aan het uitvoerig herkennen der zichtbare
vormen. In dienzelfden tijd ontstond de groote vereering voor de Primitieven, door
de beroemde tentoonstelling te Brugge in 1902 zeer bevorderd. Men behoeft zich
slechts rekenschap te geven van het sterke heimwee naar de symbolische herkomst
der kunst en het even sterke verlangen naar een vernieuwd levensverband in die
jaren, om te beseffen, dat de Primitieven met hun fijne zuivere en gedetailleerde
aandacht voor het zichtbare leven en de
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middeleeuwsche nawerking van den religieuzen motievenschat, de late 19de-eeuwsche
verlangens bevredigde. De primitieven bevredigden twee kanten, zonder de modernen
naar één kant te drijven.

Joseph Teixeira de Mattos, Parfumerie de Buffalo, Parijs, krijtteekening, 1938.

Toch is in de jaren na 1900 het verlangen om los te komen van de indrukken en
vormen van het dagelijksche leven in kracht en hevigheid toegenomen. Het
symbolisme had dienst gedaan als wekker van bewustzijn en veranderde in een
onstuimige overgave aan beeldvormen, die tot een niet zichtbare wereld behoorden.
De aandacht voor de zichtbare wereld spoelde vrijwel geheel weg. Het minst echter
in Nederland.

Jos. H. Gosschalk, Parijs 1939, penteekening
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Floris Verster liet deze wereld niet los en wist uit aandachtsverheldering tot
luisterrijke werken te stijgen. De schrijver en verzamelaar H.P. Bremmer heeft een
groep van kleinere talenten in die richting gestuwd
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en daardoor iets van een oude traditie en tevens een eigenschap van den Hollandschen
aard aangekweekt en vastgehouden, zooals die sedert de 17de eeuw toch nooit geheel
is losgekomen van de kunst der innige aandachtsverfijning.

Ali Goubitz, Herfstbosch - Olieverf, 1939

Deze kan dor, nuchter en vlak worden, niet beter dan gepeuter zonder een zweem
van hooge vlucht. Doch ze kan ook stijgen tot een eenvoudige klaarte, waarin 's
levens hoogte en diepte benaderd worden. Tusschen die twee uitersten liggen veel
schakeeringen. Als een eilandje in de stormen der moderne kunst na 1900 zijn deze
kleine meesters of bescheiden werkers, de kunst der aandacht voor de werkelijkheid
blijven beoefenen. Het is een typisch bezit van ons land, dat men over de grenzen in
die mate moeilijk zoo zal vinden en dat daar weinig waardeering vindt, omdat het
soms al te zeer een huiselijk of huisbakken karakter meebrengt (Mej. van Hettinga
Tromp, J. Nieweg, Rudolf Bremmer,
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J. Lodeizen, S. van Heukelom).
Bij het luwen der stormen van het modernisme is een dergelijke Hollandsche
verknochtheid aan de in onderdeelen beschouwde werkelijkheid, min of meer
aangedaan door den modernen drang naar groot geziene vormen en styleering van
de kleur, ook waar te nemen bij schilders als Hynckes, Schuhmacher, Ket; in de sfeer
van het leven dat zich terugtrekt in zeer fijne aandachtsvormen voor de natuur, het
huis en het huisraad, zien wij dan de verrassing ontstaan van een gelijk geaarde
schilder- en teekenkunst.

Rachel Fernhout, teekening 1939. Straatje in Locques, Z.-Frankrijk

Ali Goubitz, olieverf, Zeegezicht 1940

In dit verband dient de aandacht te worden gevestigd op een hardnekkig teekenaar
van stad en landschap, Jos. H. Gasschalk, die eenige jaren geleden aantrekkelijk
werk bracht en sedert blijkt te hebben volgehouden. De pen-teekening is bij hem
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weer een belangrijk ding op zich zelf geworden, met een groote verscheidenheid van
technische schakeeringen. Hij gebruikt de lijn met een hernieuwde aandacht voor
het eigen karakter daarvan, zoodat een teekening bij hem zeer fijn van structuur kan
worden, omdat de samenstellende deelen gevoelig, levendig en door-
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dacht zijn. Niettemin weet hij het geheel eenvoudig te doen zijn. Het sentiment is
niet jong. Het is gestemd op het doorleefde, het versletene, het doorgroefde. Daardoor
gaf hij iets eigens in de oude Parijsche buurten. Een raam, een deuringang, een luik,
een gevel, een binnenplaatsje is zoo gezien, dat het meer is dan de picturale
verschijning. Gosschalk leeft daarin. Er ligt iets in van een levenservaring, een
proeven van de sfeer. Het is, zonder één mensch daarin, geheel menschelijk gezien.
De levensslijtage en de opeengetaste menschelijke oude gevoelens bepalen de
bijzondere sfeer van deze doorwerkte teekeningen. Verwant van houding, anders
van techniek, vermoeider en doorschijnender, is de delicate teekenkunst van Joseph
Teixeira de Mattos. Zulke teekenaars, vol eruditie, hebben nog de fijne melancolie
van de oude wereld. Ze staan apart, hebben iets van het artistieke zwerverschap en
tegelijk de vastheid van het beproefde vakmanschap.
Er zijn schilders, die teekenachtig schilderen en het detail der dingen op ongewone
wijze weten vast te houden. Het detail krijgt in dit soort werk de beteekenis van het
wonder. Het kan ons doodmaken door zijn nadrukkelijke aanwezigheid, als de cijfers
van een optelsom voor de boekhouding, als de letters van een alphabet, dat maar niet
tot woordschikking wil komen. Doch het kan ons ook verheugen, omdat het onze
vluchtigheid van zien vasthoudt en verrast. Het kan iets bijdragen aan het luisterrijke
leven, juist door de volmaaktheid van het allerkleinste.
De kleine schilderijen van Ali Goubitz hebben iets van die volmaaktheid van het
allerkleinste. Zij weet, dat kale boomen vaak nog mooier zijn dan de boomen, die
vol en zwaar geworden zijn, beladen met bladervracht. Zij weet de schoonheid van
kale boomen tegen een avondlucht of de scherpe lijn van helm tegen een zee en het
wonder van het wolkenspel, een romantisch gegeven, in zulk een gedetailleerde
spanning en zuivere compositie te zien, dat die fijnste vertakkingen of wolkenvlokjes
een volstrekte waarde krijgen van het allerhoogste belang, even belangrijk als het
groote avondlicht, dat van deze verheffing van het kleine niet kleiner wordt. De mate
waarin zij zich heeft moeten verdiepen om dit zoo fijn, droomrijk en toch niet klein
te geven, is niet te onderschatten.
De kleine schilderijen van Edgar Fernhout hebben op andere wijze een soortgelijke
beschouwende aandacht voor de kleine grootheid der dingen. Hij kan een lucht ijl
en ver en ruim zien, vol van een zeer dun en teer licht, maar hij heeft daarbij noodig
eenige nietigheden van een raamkozijn, een klein boeketje, een afgevallen blad, die
met wiskundige exactheid worden bezien en weergegeven.
In de nabijheid van deze schilderkunst zien wij dan een verwante teekenkunst
ontstaan.
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Rachel Fernhout, de vrouw van Edgar, heeft opmerkelijke teekeningen gemaakt,
waarin de aandachts-verstilling de stijl van een zuivere gratie heeft. Zij kijkt
indringend. Elk takje van een struik of boom heeft zij betuurd met heel fijn kijkende
oogen en in zich opgenomen. De teekening krijgt daardoor een eigen diepte. De
wereld der natuur of van de dingen der menschen ziet zij als een volstrekt exact
gegeven. Ragfijn en precies wordt het spel der vormen. Licht en dun wordt de
ongerepte orde der dingen. Wij krijgen het gevoel, dat wij overal in kunnen kruipen,
overal tusschen glijden. De wereld van Onze-Lieve-Heersbeestjes. Massa en gewicht
worden opgeheven en toch blijft alles nog bestaan. De gesponnen draden worden
geweven tot een webbe, waarin de geest der natuur de regels bepaalde.

Rachel Fernhout, Vijgeboom, teekening 1938 - Gemeente Museum, den Haag

Dirk van Gelder teekent weer anders. Hij heeft dezelfde uitsluitende aandacht
voor het onderdeel, dezelfde neiging tot afzijdigheid, denzelfden lust om tot volstrekte
fijnheid
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te komen, alsof het oog met naalden werkt. Zijn laatste werk is iets robuuster, iets
voller en minder beschouwend. Hij bindt er den strijd aan met de aarde.

D. van Gelder, Winter Vrouwenpolder 1938 - Potloodteekening

Het sprookje van Bresdin verdween en met den grooten ernst eener overtuiging
verdiept hij zich in het vormleven van het Walchersche landschap. Iedere vierkante
centimeter van den grond, elke struik, de helmplantjes, de duindoorn, de wilde
viooltjes, neemt hij in zich op, ontleedt ze en geeft ze streng en vol karakter weer.
Er is iets in, dat bijna verbeten mag worden genoemd. Hij bijt er zich in vast. Er is
nog weinig in van een ontspanning, een zweving, het geluk van een zich laten gaan.
Het heeft den gespannen wil van een die graaft naar een verborgen diepte. Het werk
heeft alle kenmerken van ingespannen volhouden en is volstrekt zuiver. Ook bij hem,
doch in een geheel andere sfeer dan bij de Fernhouts, krijgt het detail soms de
beteekenis van een wonder. Wat bij Edgar Fernhout uit contrast van ijlte en haarfijn
concreet detail ontstaat, wat bij Rachel tot een melodieuze, precieze muziek van
Mozart wordt, dat heeft bij Dirk van Gelder een organische structuur. Hij ziet het
landschap en de onderdeelen organisch, niet als een oppervlak dat hij afleest, maar
als een lichaam, dat ligt onder den hemel en ont-dekt kan worden. Niet ont-dekt
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als iets jongs en nieuws voor het verrukte oog, maar als iets ouds, iets zwijgends,
iets van een oeroude wijsheid, een heel oud mensch.
De namen van kunstenaars van deze soort zouden met enkele vermeerderd kunnen
worden. (B.v. de lithograaf Aart van Dobbenburg, de teekenaar Ten Holt, A.W. Kort,
de vroege Dirk Nijland, e.a.). Het is evenwel niet mijn bedoeling volledig te zijn,
doch wel, aandacht te vragen voor enkele bijzondere verschijningen, die als
verschijnsel zeer boeien.
Ik heb mij afgevraagd hoe wij deze nieuwe aandachtsvormen, deze nieuwe fijnheid
van het oog, die ook een fijnheid is van den geest, moeten zien in verhouding tot een
soortgelijke aandachtsfijnheid omstreeks 1900, zooals die toen met het symbolisme,
na en tegen het impressionisme, ontstond.

D. van Gelder, Studieblad - Potloodteekening

De vorige aandachtsconcentratie werd gesteund door een traditie, de primitieven
en de 17de eeuw bevorderen het zich buigen over de atomen der wereld in de stilste
levens-hoeken. Er kan in worden gezien een intuïtief vasthouden aan de orde van de
levensbeelden, toen deze op gevaarlijke wijze aan het wankelen gebracht en zwevend
werd. Het was tevens, als vervolg op de impressionistische verijling, een verstevigen
van de
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vormkracht. De jongste aandachtsconcentratie is van ander gehalte. Ze ontstaat na
de revolutie in de kunstvormen. Ze behoeft niet den angst voor het komende te hebben
van veertig jaar geleden. De jongeren van nu hebben alles gezien en weten alles. Ze
kunnen blasé zijn van revoluties. Ze hebben geleerd, dat alles mogelijk is, alles
geoorloofd is en dat durf en moed niet meer noodig zijn om de onwaarschijnlijkste
wegen te gaan. De oude orde hebben ze zien vallen, zonder de vestiging van een
nieuwe. De geldende opvatting is, in tegenstelling tot 1900, toen dat nog een te
veroveren standpunt was, dat er geen normen zijn voor de kunst en dat niets
ongeoorloofd is. Dada en surrealisme, elk op eigen terrein, hanteerden alle
mogelijkheden, die vóór de ruïne der vroegere orde onmogelijkheden werden geacht.
De geldende opvatting verliest echter aan vruchtbare kracht, boeit niet langer. Bij
hen die in deze onzekerheid leefden, is een nieuwe angst ontstaan. Niet de angst, dat
de wereld te gronde zal gaan, maar de angst om zich in de huidige stormen te begeven,
zich aan het leven over te geven. Er is een niet moedige, weinig heroïsche maar
begrijpelijke levensangst gekomen, een angst voor den vernietigingsdrang, die in de
wereld heerscht.
Achter alles ziet of voelt men het doodsverlangen, niet als een verlossing, maar
als een druk. Ziende naar het leven sluit men de oogen en keert zich af. Tallooze
kunstenaars keeren het leven den rug toe in de hoop een ander leven te vinden of
houden zich beschouwend op een afstand, niet door eerbied doch door vrees bewogen.
De materie wordt in deze vlucht terzijde van het leven niet meer gezien met den
glans der primitieven noch met het levensverheerlijkende oog der 17de eeuw, eerder
met de strenge analyse van Dürer.2 De stoffelijkheid is voor deze jongste schilders
ook niet meer wat ze voor Verster beteekende: de mogelijkheid van volstrekte
aanschouwing, waarin zijn hoogste droom zich verwezenlijkte. De stoffelijkheid is
in deze jongste schilderkunst dof en beslagen, ze kwijnt (zie Hynckes, Schuhmacher)
en verloor aan echte levenskracht. Ze verpulverde of versteende. Naast de
17de-eeuwsche stillevens gezien kan deze uiterlijk perfecte schilderkunst zich in het
weergeven van de stoffelijke qualiteit niet handhaven; de qualiteit is oorlogsqualiteit.
Ook de glimlach der ontroerde genegenheid ontbreekt vaak en een volstrekte ernst
doet ieder roersel van het hart bevriezen. De wereld, ook het stilleven, is in het gelid
gezet, bereid te sterven, zonder vreugde. De teekenaars echter zijn vaak beter, in
uiterste fijnheid verscholen vindt ge het levend oog terug, fijn, angstig en intelligent,
als van verscholen muizen.
Nog is er iets, in enkele jongeren, dat treft in deze verbeten aandachtsvormen, die
zich - tevergeefs - van het leven afwenden. Dat is het onbewust verlangen naar orde,
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vastheid, zekerheid. In ieder geval vonden zij - in uithoeken weliswaar - maar zij
vonden het dan toch - de verstaanbaarheid van de oude beeld-afspraken. Het open
venster, de lentelucht, het bouquetje, de schedel, het vogeltje, schelpen, de struiken
van het tuintje. Eens was dit alles teeken van een wijde wereld, van een aanvaarde
wereld. Nu is het een benauwenis. En dat is geen verwijt, want het is de tijd. Zij die
ons nog iets brengen van de stilte, van het licht der natuur, van de heerlijkheid van
de wereld der boomen en planten, van het geluk der bloemen en schelpen, zij doen
dat schuchter, schuw, bijna aarzelend. Zij schrijden er bevreesd mee binnen. Het ziet
er uit of het ieder oogenblik breken kan. Het is angstvallig opgesteld, het is met
eindeloos geduld bereid. Er is niets te verliezen van deze kostbaarheden. En zoo is
de tijd.
Laten wij dezen schuchteren zeldzamen bloei, deze soms nauwelijks hoorbare
melodietjes, als van te vroege nachtegalen in een koude lente, ontvangen en begroeten.
Want wat wij daarin ook meenen te missen aan levensovergave, toch brengen zij een
fijnheid van de aandacht, broos maar stil en zuiver, die bemoedigend kan zijn in een
wereld, waarin de kracht thans op de meer dierlijke gebieden van het menschelijk
leven wordt gezocht.

D. van Gelder, Sprinkhaan - Waskrijtstudie

Eindnoten:
1 De Hollandsche Teekenmaatschappij bleef, hoewel kwijnend, bestaan; haar verdienste ligt
echter in de 19de eeuw.
2 Ook bij de Duitsche romantici (o.a. Fohr, Schnorr von Carolsfeld) in het begin der 19de eeuw,
in de bewogen Napoleontische jaren, komen verwante, in het detail vluchtende teekeningen
voor.
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Vijf fabels van La Fontaine
vertaald door Jan Prins
I
De wolf en de hond
Een wolf, enkel vel over been,
zoo waaksch betoonden zich de honden,
ontmoet een dog, doorvoed en krachtig, die, alleen
op pad, den weg naar huis niet goed had weergevonden.
Hem te overmannen met geweld
had sinjeur wolf graag ondernomen,
maar dan moest het tot vechten komen,
en daar was hij niet op gesteld:
dat heerschap zou zich duchtig weren!
Om het dus liever te probeeren
met list, roemt hij zijn welgevuldheid zeer
en zegt, die hooglijk te waardeeren.
‘Het is aan u, mijn waarde heer’,
antwoordde de ander, ‘u zoo'n ronding te verwerven.
Houd op met door het woud te zwerven,
waar ieder uwer schamel leeft
en een bestaan van schooier heeft,
op het punt, van gebrek te sterven.
Altijd onzekerheid, geen bete brood om niet!
Niets meer, dan wat de strijd u liet.
Ga met mij mede, om een veel beter lot te be-erven.’
De wolf hernam: ‘Wat moet ik daarvoor doen?’
‘Haast niets: lieden zonder fatsoen,
zwervers en bedelaars, verjagen,
den baas en zijn gezin door uw gedrag behagen,
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waarvoor u 't loon wordt aangedragen
in kliekjes bij de vleet: een malsche kippekluif
of beentjes van een jonge duif,
om van 't geflikflooi nog te zwijgen.’
De wolf, ontroerd, voelt tranen zich in de oogen stijgen
bij 't zalig beeld, hem geopenbaard.
‘Maar je hals, zegt hij tot den hond, is wat onthaard,
wat is dat?’ ‘Niets.’ ‘Niets?’ ‘Niets althans, om van de praten.
Mijn halsband heeft, - maar het is niet de moeite waard, als ik ben vastgelegd, dat spoor achter gelaten.’
‘Een halsband? Vast gelegd? Maar loopt ge dan niet vrij,
zooals ge wilt?’ ‘Niet altijd, maar wat kan dat schelen?’
‘Dat scheelt zooveel’, zei meester wolf, ‘dat ik voor mij
al uw gesmui niet wensch te deelen.
Niet voor den grootsten schat ben ik daartoe bereid.’
Dat zeggend liep hij weg, en hij loopt nog altijd.

II
De eik en het riet
Een eikeboom sprak tot het riet:
‘Ge hebt wel reden, over de natuur te klagen.
't Gewicht van een goudhaantje schier verdraagt ge niet.
Het minste windje, dat bij vlagen
het water rimpelt van den vliet,
weet tot een buiging u te dwingen.
Mijn voorhoofd echter, aan den Kaukasus gelijk,
verhindert niet alleen het zonlicht door te dringen,
maar voor geen storm neemt het de wijk.
Voor u is harde bries, wat zefier is voor mij.
En waart ge nog ontkiemd onder de kroon van blaren,
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waarmee 'k den omtrek oversprei,
dan voert ge vast daar beter bij,
daar 'k u voor noodweer zou bewaren.
Doch meestal, waar ge uw groei begint,
gaat in een waterzoom 't rijk over van den wind.
Zooals u 't lot bedeelt, komt waarlijk niet te pas.’
‘Uw medelijden’, antwoordt hem het rietgewas,
‘komt uit uw goede hart, maar laat die zorgen varen.
Wind is voor mij minder te vreezen, dan voor u.
Ik buig wel, maar ik breek niet. Hebt gij al tot nu
zijn stooten, ook die 't hevigst waren,
met ongebogen rug doorstaan,
het einde is nog niet daar.’ Bij dat woord komt er aan
den horizon een zoo verwoede bui opdagen,
als ooit het Noorden in zijn schoot
tot op dat oogenblik met zich had omgedragen.
't Riet boog, terwijl de eik weerstand bood.
De wind, in kracht nog eens zoo groot,
weet tot ontwortelde te maken,
wiens machtig hoofd bijkans den hemel scheen te raken,
wiens voeten reikten tot het rijk zelf van den dood.

III
De leeuw en de rat
Maak iedereen, krijgt ge de kans, aan u verplicht:
een kleinere dan gij kan u soms noodig wezen.
Dit wordt, zoo overvloedig is 't bewijs, bij dezen
door twee vertelsels toegelicht.
Een rat, tamelijk ondoordacht,
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kwam voor de klauwen van een leeuw zijn hol ontsprongen.
Deze gaf blijk, terecht als vorst te zijn bezongen,
en heeft hem niet om hals gebracht.
Die weldaad bleef niet onbeloond.
Is het ooit van een rat vertoond,
om voor een leeuw iets uit te maken?
Welnu, 't geval wil dat, waar deze 't woud verlaat,
een jachtnet hem in boeien slaat,
die hij met al zijn brullen niet vermag te slaken.
Heer rat schiet toe, en met zijn tandjes knabbelt hij,
tot een doorknaagde maas het gansche net doet scheuren.
Door tijd kan, met geduld daarbij,
meer dan door woede en kracht gebeuren.

IV
De duif en de mier
Het tweede voorbeeld is ontleend aan kleiner dieren.
Een tortelduif was drinkende uit een klare beek,
waarin een mier viel, die te ver voorover keek.
En in dien oceaan lag 't arme beest te mieren,
maar tevergeefs, om zich te redden op den kant.
Onverwijld liet de duif het medelijden spreken,
door aan de mier in nood een grashalm toe te steken,
waarop deze als op een soort reddingkaap belandt.
Ze was er. Maar onder de hand
kwam daar een kerel, die blootvoets ging langs de paden,
toevallig met een kruisboog in de hand voorbij.
Den Venusvogel ziende, acht hij
dien als welkomen buit al in zijn pan gebraden.
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Reeds legt hij aan, maar wordt, terwijl hij rustig mikt,
door de mier in den hiel geprikt,
en maakt daardoor een weinig leven.
De duif, verschrikt, weet hem het nakijken te geven.
En daarmede is 't ook met zijn avondmaaltijd uit:
geen lekker duifje voor een duit.

V
De haas en de schildpad
Hard loopen geeft u niets, vertrekt ge niet op tijd.
Dat brengen haas en schildpad ons opnieuw te binnen.
‘'k Wed, dat ge bij dat doel’, sprak deze, ‘later zijt
dan ik.’ ‘Later dan jij? Ben je wel goed bij zinnen?’
antwoordde hem 't lichtvoetig dier,
‘snuif liever eens een grein of vier
nieskruid, om klaarte in 't hoofd te maken!’
‘Hoe dat ook zij, het blijft gezegd.’
En zoo werd dan op stuk van zaken
elks inzet bij het doel gelegd.
Wat die was, en door wien of hoe
beslist werd, doet er minder toe.
Ons haasje had niet meer te maken dan vier stappen,
ik meen van die hij doet, om aan den hond te ontsnappen,
als hij, bijna gepakt, dien op een haar ontrent
en op zijn spoor de heide in zendt.
Hij vond, zooals ik zei, den tijd om wat te grazen,
te slapen en toch, zooals hazen
dat doen, te waken voor elk naderend gevaar.
De schildpad, ondertusschen naar
gewoonte als een eerwaardig heer
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voortstappend, haast zich niet te zeer.
De haas echter versmaadt een zoo behaalde zege.
Veel is er hem niet aan gelegen,
maar hij beschouwt het als zijne eer,
pas laat op pad te gaan. Hij graast, hij rust
en houdt zich bezig, zoo hem lust,
maar met den wedloop niet. Ten slotte, ziende
dat de ander 't einde haast bereikt heeft van de baan,
vertrok hij als een pijl, maar wat hij liep, het diende
hem nu tot niets: als eerste kwam de schildpad aan.
Die riep: ‘Had ik gelijk, het tegen jou, zoo vlug,
toch maar te hebben opgenomen?
En waartoe was het niet gekomen,
als je ook een huis droeg op je rug!’
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Ontmoetingen met Vincent
door Dr H.E. van Gelder
HET boek met herinneringen van den bekwamen Engelschen impressionistischen
schilder en illustrator A.S. Hartrick, dat hij onder den titel A Painter's Pilgrimage
through fifty years1 onlangs heeft uitgegeven, opent met een portret van Van Gogh
tegenover den titel. De schrijver teekende het toen hij in 1886-'87 in nadere aanraking
kwam met Vincent. Daar het boek niet licht in veler handen komt, lijkt het mij nuttig
over die aanraking iets naders te vertellen, te meer omdat deze mij, zooals men zien
zal, ook aanleiding gegeven heeft op een ontmoeting van Van Gogh met een anderen
schilder nader in te gaan.
Hartrick, die in Londen een leerling geweest was van den Franschen etser Legros,
die aan de Slade School of Art les gaf, bezocht in Parijs eerst de Académie Julian een der meest bezochte studio's dier dagen, - daarna het atelier Cormon, waar in '86
ook Van Gogh gewerkt heeft. ‘Daar de Franschen zijn naam niet konden uitspreken,
werd hij er meestal Vincent genoemd.’ ‘In afwijking van de verhalen, die later in
Engeland in de kranten stonden, als zou Van Gogh een stoere kerel geweest zijn’,
vertelt Hartrick, dat hij juist ‘een min ventje was met een mager gezicht, roode haren
en baard, en lichtblauwe oogen. Hij had, als hij eenmaal los kwam, een bijzondere
manier om een stroom van beweringen te uiten in het Hollandsch, Engelsch en
Fransch, en je dan over zijn schouder aan te staren, een beetje fluitend tusschen zijn
tanden (blz. 263). In zoo'n opwinding leek hij “more than a little mad”; op andere
oogenblikken had hij neiging tot knorrigheid of achterdocht.’

A.S. Hartrick, Het atelier Cormon, op tabouret H. de Toulouse-Lautrec

Hartrick ontmoette Vincent het eerst in het atelier van Russell, die toen juist het
portret geschilderd had, dat nog tot de collectie Van Gogh behoort.2
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Van Gogh had in dienzelfden tijd in het atelier van Cormon relaties met Lautrec (blz.
262), die eveneens een portret van hem maakte, dat volgens Hartrick ‘even goed op
Vincent leek als het karakteristiek is voor Lautrec’.

A.S. Hartrick, Vincent van Gogh, pen- en penseelteekening

Hartrick's beschouwing over de schilder-theorieën dier dagen, verkondigd door
Seurat en Lautrec, en Vincents houding daartegenover eindigt met deze woorden:
‘Het belangwekkende bij Van Gogh was dit, dat hij een ingeboren Hollandsch instinct
voor het zonder vrees behandelen van verf medebracht en dat hij door dit bij al deze
kleurtheorieën toe te passen de meest origineele schilder van deze periode was,
doordat hij heftiger dan eenig ander de overgeleverde voorschriften liet varen en
toch het product aanvaardbaar maakte, tenslotte zelfs voor den gewonen man. Dat
is juist wat slechts het genie doen kan’. Het lijkt mij echter, dat deze conclusie er
eene is, die Hartrick eerst veel later getrokken heeft. Immers in de dagen van het
atelier Cormon had noch hij, noch eigenlijk een der anderen, het gevoel, dat Van
Gogh méér was dan een ietwat zonderlinge Hollander. Hij zegt het zelf met deze
woorden: ‘Ik geloof niet, dat toen iemand in Parijs hem gek noemde; maar ik moet
eerlijk bekennen, dat noch ik, noch een van hen, die ik mij als zijn vrienden herinner,
vermoedde, dat er nog eens over hem als over een bijzondere verschijning en een
genie zou worden gesproken. Wij hielden hem voor niet heelemaal snik, maar
onschadelijk en misschien voor niet belangwekkend genoeg om zich druk over te
maken. Ofschoon hij altijd een kunstenaars-
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temperament was, vonden wij in zijn werk te veel onkunde om het aantrekkelijk te
doen zijn voor onze studie, want er waren er verscheidenen die hem in kunde de baas
waren’. ‘In sommige opzichten was Van Gogh zoo onnoozel als een kind, aan
genoegen en verdriet beide op een kinderlijke manier uiting gevende. De onmiddellijke
manier, waarop hij zijn voorkeur of afkeer uitte, was somtijds verbijsterend, maar
zonder kwaadwilligheid en zeker zonder het bewustzijn, dat hij aanstoot gaf’.

Vincent van Gogh, Stilleven van appelen en (rechts) Romans parisiens, 1887

Hartrick kwam ook tot nauwer persoonlijk contact. Hij schrijft daarover het
volgende: ‘Toen hij in Parijs leefde, leek hij nog niet zoo armoedig als men zou
veronderstellen uit de verschillende verhalen, die over hem geschreven zijn. Hij
kleedde zich heel goed en heel gewoon, beter dan menig ander op het atelier. Ik ben
in de woning geweest, waar hij met zijn broer Theodoor huisde, rue Lepic 54. Het
was een heel geriefelijke étage, zelfs opgepropt met allerlei meubels en kunstwerken.
Op een ezel stond het eerste van een reeks “gele” schilderijen, getiteld: “Parijsche
Romans”3 (blz. 264). Hij vestigde speciaal mijn aandacht op een aantal van wat hij
“crêpes” noemde, nl. Japansche prenten op als crêpe gekreukeld papier gedrukt. Het
was duidelijk, dat zij hem sterk bezighielden en ik ben overtuigd, uit wat hij erover
zeide, dat hij er naar zocht, in zijn eigen schilderijen een gelijk effect te krijgen van
kleine schaduwen door middel van een ruige schildering. En dat heeft hij bereikt
ook. Hij toonde mij toen ook enkele etsen, die hij gekregen had van Matthijs Maris
(Tyse Maris, zooals hij hem noemde), blijkbaar een oud vriend, en ook een pak
lithografieën van hemzelf van Hollandsche boerenvrouwen aan het werk op het land;
daaronder was ook een druk van die geweldige litho, die hij “Sorrow” noemde, van
de vrouw met wie hij in Amsterdam (lees: den Haag) leefde: naakt, zwanger en
uitgehongerd. Toen ik voor enkele ervan bewondering uitte, bood hij mij het heele
pak aan, maar ik weigerde hem ervan te berooven, daar het zijn aard was zoo impulsief
te zijn als iemand zijn werk prees. Dit was misschien dwaas! Maar toen ik in het jaar
na zijn dood een weekje in Parijs was om de
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Salon te zien, beging ik een nog veel grooter vergissing. Buiten een winkel in het
quartier Clichy, - waarschijnlijk die van Portier of Tanguy, - zag ik vier groote
stillevens hangen, geschilderd door “Vincent” elk met wit krijt in den hoek gemerkt
met “2 francs”. Een ervan, groene appels in een mand,4 (blz. 264) trok mij bijzonder
aan. Ik zag, dat hij blijkbaar een heele tube veronese-groen had gebruikt om één
appel te modelleeren met maar een paar toetsen van het penseel, en drommels, het
waren de wonderbaarlijkste groene appels, die ik ooit gezien heb! Maar mijn hotel
was heelemaal aan den anderen kant van de rivier, en ik maakte een buitenwandeling
met E.J. Sullivan; zoo'n groot doek, zoo dik in de verf, dat het niet kon worden
opgerold, mee te nemen, vond ik veel te lastig; ik aarzelde, en dat was mijn ongeluk.
Mijn kans om een meesterwerk te verwerven was verdwenen. Maar ik moet ook
bekennen, dat als het doek door Gauguin gesigneerd geweest was, ik het zou hebben
medegesleept, ook al was ik er dien dag onder bezweken; dat bewijst, dat in dien tijd
Gauguin een veel sterker indruk op mij had gemaakt’.

A.S. Hartrick, Paul Gauguin, penseelteekening over rood en zwart krijt

‘Gedurende de eerste helft van 1887 kwam Vincent mij vaak opzoeken in mijn
woning in de Impasse Hélène, tot grooten schrik van (mijn medebewoner) den jongen
Ryland, wiens zoete a quarellen Vincent onbarmhartig en met verachting voor
bloedeloos en nutteloos aftreksel van de Praeraphaëlieten uitmaakte. Ook kwam ik
wel bij hem. Vincent had de gewoonte dikke stukken rood en blauw krijt in zijn
zakken te hebben. Daarmede placht hij zijn laatste indrukken of zijn kunsttheorieën
te illustreeren. Als hij dan wilde beginnen op den muur, of op wat er anders bij de
hand was, te werken, legde ik gauw een paar kranten op tafel, waarop hij dan met
strepen van een kwart tot een halve inch breed zijn laatste “motief” illustreerde. Ik
herinner mij één zoo'n schets, voorstellend het interieur van een restaurant, waar hij
toen geregeld kwam.5 Het was een lange nauwe zaal, met een smalle tafel en banken
tegen den muur, met een enkel raam aan het eind. Op den voorgrond teekende hij
een paar opgehangen jassen en dan een reeks
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eters in perspectief. Door het raam, zooals hij mij met nadruk verzekerde, zag men
een mesthoop en daarop “un petit bonhomme qui pisse”. “Voilà!” zeide hij. De
teekening was waarlijk treffend en het spijt mij nog, dat ik haar niet bewaard heb’.
‘Gedurende den zomer ging Vincent geregeld de rivier in Suresnes of Bougival
schilderen; hij kwam dan terug, beladen met al zijn schetsen en bracht zichzelf en
zijn kameraden onder de verf van zijn doeken als zij klaar waren’.6
Meer vertelt Hartrick niet; slechts moet ik nog deze opmerking vermelden, dat hij
Vincent nooit over den ethischen kant van zijn schilderen heeft hooren praten, maar
altijd en alleen over den technischen. Blijkbaar kon hij zich daarover alleen uiten in
de intimiteit van zijn correspondentie met Theo.
Het beeld, dat Hartrick ons van Van Gogh geeft, moge in het algemeen niet anders
zijn dan wij het wel kennen, het is toch wel interessant het een tijdgenoot op deze
wijze te zien schetsen.
*
Er is ééne mededeeling in het bovenstaande, waarop ik nog wil terugkomen. Vincent
liet aan Hartrick etsen zien van Thijs Maris, die hij van dezen gekregen had. Hartrick
had den indruk, dat Thijs Maris een ‘oude vriend’ was. Dit geeft mij aanleiding, de
vraag van de ontmoeting tusschen Thijs en Vincent te behandelen.
In de literatuur over Thijs, - nu ook in het boek van Arondeus - komt de
mededeeling voor, dat hij aan Van Gogh, die hem zou hebben gevraagd hem les te
geven, daar hij schilder wilde worden, den raad zou hebben gegeven ‘zich dan liever
op te hangen’.7
Is dit legende of werkelijkheid? In het laatste geval dient eene ontmoeting vast te
staan. In hare Inleiding op de Brieven meent mevrouw Van Gogh-Bonger, dat de
kennismaking reeds kan hebben plaats gehad, toen Vincent in 1875-'76 in Londen
was. Zij ging daarbij wellicht uit van de o.a. nog bij Plasschaert te vinden
mededeeling, dat Thijs reeds in '72 in Londen zou geweest zijn.8 Wij weten echter
thans zeker, dat Thijs eerst in 1877 overstak. Men moet de ontmoeting dan
verschuiven naar de eerste jaren van Vincent's verblijf in den Parijschen kunsthandel.
Hier ligt inderdaad een mogelijkheid, immers Vincent was verbonden aan het huis,
dat nog wel eens een schilderij van Thijs kocht. Toch lijkt dat mij niet waarschijnlijk.
Als Vincent in de briefwisseling dier dagen, welke vrij frequent is, aan Theo schrijft,
hoe hij zijn kamer heeft ingericht, vermeldt hij, dat hij o.a. van ‘de Waschdag’ en
van ‘de Doopgang’ (1873) van Thijs afbeeldingen aan den wand heeft. Hieruit blijkt
zijn
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bewondering, die trouwens ook op meer plaatsen in zijn brieven tot uiting komt.9
Het is ondenkbaar, dat een ontmoeting met Thijs, - wiens persoonlijkheid immers
op ieder, die met hem in aanraking kwam een diepen indruk maakte, - niet in de
talrijke brieven uit die dagen zou zijn vermeld. In 1877 ging Thijs naar Londen.
Als Hartrick Vincent bezoekt in 1886 en begin '87 toont deze hem de gekregen
etsen. Nu weten wij, dat Thijs, behalve een klein etsje in zijn Haagschen tijd, geen
etsen gemaakt heeft, voordat hij in de eerste jaren in Londen op aandrang van Cottier
weer met de ‘etselarij’ begon.
De eenige mogelijkheid, dat Vincent etsen van Thijs zou hebben gekregen is deze,
dat zij elkaar ontmoet hebben bij een der - weinige - reizen, die Thijs met Cottier of
Wisselingh naar het continent maakte, en waarbij Thijs als adviseur optrad.10 Dat zij
toen bij Goupil Theo en bij Theo Vincent ontmoetten, is volstrekt niet vreemd. Daar
de broers toen samenwoonden, was er voor correspondentie geen aanleiding en
zoodoende is de herinnering van Hartrick inderdaad de bevestiging der overlevering,
dat de twee merkwaardigste kunstenaars, die de Nederlandsche 19de eeuw heeft
opgeleverd, met elkaar in aanraking geweest zijn.
Bij die aanraking stonden twee generaties tegenover elkaar, wier opvattingen wel
hemelsbreed verschilden. Wij kunnen begrijpen hoe Vincent, - gedachtig aan den
eerbied en de bewondering voor Thijs, die hij uit Holland en zijn jonge jaren had
medegebracht, den toen 50-jarigen meester genaderd zal zijn; maar hoe zal Thijs
gezien hebben naar den teekenaar van de litho ‘Sorrow’ of naar den schilder van de
‘Romans Parisiens’ of het ‘Gezicht op Montmartre’? Zou er inderdaad bij dat gesprek
plaats geweest zijn voor een vraag om raad ten opzichte van den te volgen weg? Was
er op dat oogenblik nog wel eenige mogelijkheid voor Vincent om een antwoord uit
te lokken, als het volgens de overlevering door Thijs gegevene? En zou Thijs, als hij
éénigen indruk gekregen had van Vincent's felle bewogenheid in dezen Parijschen
tijd, zulk een antwoord over zijn lippen hebben kunnen krijgen? Is het wel een
kunstenaars-antwoord aan een kunstenaar?
Terwijl dus de ontmoeting tusschen Vincent en Thijs verlegd wordt naar een latere
periode, waarin het antwoord der overlevering onmogelijk wordt, dienen wij deze
zelf toch nog even nader te onderzoeken. Een der weinigen nu, die nog vele
herinneringen hebben aan gesprekken met Thijs, is de heer W.J.G. van Meurs, die
ook nog in het bezit is van een groot aantal brieven van den kunstenaar. In een dezer
brieven nu vinden wij deze passage: ‘painters must be material and if they cannot
be material, they better take a rope and hang themselves’; en de heer Van Meurs
herinnert zich, dat Maris hem in een
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gesprek heeft verteld, dat hij dit ook tot Van Gogh zou hebben gezegd. Ik geloof het,
en gaarne, want in dezen vorm en in deze beteekenis klopt het met allerlei uitingen,
die wij van Maris kennen. Maar - en daarop komt het aan - dit heeft een heel andere
nuance dan de uitlating, zooals de overlevering haar geeft. Toon en nuance, is het
niet het eerste, waaraan wij moeten denken bij de beoordeeling van een gesproken
woord? Op deze wijze is het woord noch den spreker, noch den luisteraar onwaardig.
En zóó aanvaard ik het.

Eindnoten:
1 University Press, Cambridge, 1939.
2 Russell correspondeert later druk met V.; een deel der brieven van V. aan hem is bewaard en
door H. Tannhäuser gepubliceerd in Burl. Mag. 1938.
3 Het schilderij “Romans Parisiens’, B. de la Faille nr 231 (oude nummering 359); zie erover
Brieten III p. 15, brief 468.
4 Waarschijnlijk het stilleven, dat in den tweeden CEuvre-catalogus B.d.l.F. nr 322 (oud 379)
heeft; het bijna gelijke (319, oud 378) in de collectie Kröller, is door V. gegeven aan Pissarro
en heeft een opdracht.
5 In het boek van Gustave Coquiot over V. worden verschillende artisten-restaurants dier dagen
beschreven.
6 Een andere aardige beschrijving van Vincent op zoo'n tocht naar buiten vinden wij in het Préface
van E. Bernard in de editie van 1911 van de Brieven van Vincent aan hem, blz. 11: ‘Une grande
toile installée sur son dos, il se mettait en route, puis il la divisait en autant de cases, au hasard
des motifs; le soir il la rapportait pleine, et c'était comme un petit musée ambulant où toutes les
émotions de sa journée étaient captées’. Vincent heeft zichzelf wandelend met zijn schildersgerei
afgebeeld op een schilderij toebehoorend aan het K.Fr. Museum te Maagdenburg, B.d.l. F. 474
(oud 448).
7 Het eerst naar ik meen bij Haverkorn v. R. in Onze Kunst 1919.
8 Ook in de publicatie van M. Maris-documenten, Oud-Holl. 1927, noemde ik nog dat jaartal.
9 Zie bijvoorbeeld zijn verslag over het zien van ‘Souvenir d'Amsterdam’ in Londen in 1875
(Deel I, blz. 23).
10 De heer v. M. meent, dat een directe schenking van etsdrukken niet goed denkbaar is en
vermoedt, dat Vincent de etsen van Theo gekregen zal hebben, die ze van Cottier kon hebben.
Het is mogelijk, dat V. dus gewichtiger deed dan noodig was; maar in elk geval moet Hartrick
het zóó hebben ervaren als hij het vertelt.
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De Turksche schommel
door Elisabeth Augustin
SAMEN hadden wij hem in het ziekenhuis opgezocht, onzen vriend Misja. Wasbleek
lag zijn hoofd op de peluw, zijn oogen staarden met een koortsigen glans naar ons.
Peinzend eerst, daarna met de lichtzinnige vroolijkheid, die zoo verrassend in hem
kon opkomen.
Fritjof zat naast het ledikant, zijn donker gelaat naar den zieke toegekeerd, wat
voorovergebogen. Als in mededoogen, zooals steeds onmachtig om te veinzen.
Toen wij het ziekenhuis verlieten, langs den tuin, stortte het zonlicht zich over ons
uit. De lucht van medicijnen ging teloor in de geuren die aarde en boomen en heesters
uitwasemden. Een gevoel van benauwenis week van ons. Wij liepen naast elkaar
voort en het leek ons toe als bewogen wij zwierig als jonge circuspaarden.
Zooeven nog waren wij bedroefd geweest. Wij hadden evenals Misja gevoeld hoe
benauwend het was in dit heldere stille huis te moeten liggen waarin alles kaal is en
nuchter en blank. Waar men met geloken oogen, zelfs wanneer men zijn ooren dicht
houdt, weet waar men toeft. Omdat het geheele gebouw, de wanden, het linnengoed,
het licht, al hetgeen er te zien, te voelen, te hooren en te ruiken valt, doordrenkt is
van de lucht die zieken omgeeft.
Ook ons had dit ondefinieerbare aangeraakt. Wij waren er stil van geworden en
schuw. En thans overviel ons het felle licht van den middag. Zooals wij ons te voren
verzet hadden tegen het fluïdum dat tusschen de muren van het ziekenhuis
rondwaarde, ontsloten wij ons thans voor de warmte van de zon, voor het licht van
den hemel. Het was ons als waren wij enkele oogenblikken geleden nog jaren ouder
geweest.
Wij vermeden het beiden over onzen vriend te spreken. Zijn beeld immers zweefde
ons nog voor den geest. Het vermagerde gezicht met het hooge en breede voorhoofd.
Zijn hunkerende blik en als in een film daaroverheen geschoven zijn jongensachtige
lach. Dit beeld ging als het ware voortdurend met ons mee, voor ons uit. Zooals men
het beeld van een brandende lamp of van de zonneschijf langen tijd voor zich ziet,
waarin men met onbeschermde oogen gekeken heeft.
Ik geloof niet dat wij de menschen zagen die langs ons gingen. Ook kwam het niet
in ons op, bij de tramhalte te blijven wachten. Wij liepen naast elkander alsof de
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zieke ons voortdreef, als moesten wij zijn schaduw volgen, verder en verder, om die,
wellicht, eenmaal te achterhalen.
Wij kruisten ook den rijweg zonder te ontwaken. Een enkele maal werden wij
tegengehouden als door een luchtdruk, als waarschuwde ons iets voor gevaar. Als
geschrokken kinderen grepen wij elkaar vast en een ruwe stem schreeuwde ons na.
Wij hoorden die stem, wat zij echter riep gleed langs ons heen, wij konden het ons
later niet meer herinneren.
Een paar straten verder werden wij er ons van bewust dat wij langs den berm van
een veld liepen, waar tenten en kramen waren opgeslagen, draaimolens rondtoerden
en luchtschommels heen en weer slingerden. Kinderen stonden voor de bonte
uitstalling. Een opgeschoten jongen stond wijdbeens in het schuitje van een schommel,
die als de slinger van een reusachtige klok de lucht in schoot.
Er kwamen ook klanken van muziek over het rulle veld aanwaaien. Wijsjes, waar
wij eenmaal vroolijk bij waren geweest toen wij ze jaren geleden hadden vernomen.
's Avonds in het koele kurhauspark van een badplaats. Of op den steiger waar het
water onder onze voeten ruischte. Misschien ook in een zaal waar wij dansten of
wellicht uit den tuin van een restaurant waar wij langs liepen.
Toen wij de wijsjes herkenden was het net alsof wij oude kennissen ontmoetten:
ze deden ons verlangen naar voorbije uren en maakten ons blij. Opeens was het beeld
van Misja uit onze gedachten weggevaagd. Wij keken elkaar aan, wij glimlachten.
En toen, door dezelfde geheimzinnige macht gedreven, liepen wij hand in hand
het veld op. Wij gingen noch naar de tenten en kramen noch naar den luchtschommel.
Naar den Turkschen schommel gingen wij, welks bakken roerloos neerhingen als
schuiten van luchtballons. Wij duwden den man die erbij stond geld in zijn hand.
Wij stapten in één van de schuitjes, voelden een lichte deining, verhieven ons de
lucht in, doken weer naar omlaag en verhieven ons opnieuw. Als het scheprad van
een baggermolen draaide onze schommel knarsend om zijn as.
En Fritjof en ik, omhoog gezwaaid en omlaag geduwd naar een onpeilbare diepte,
wij voelden ons aan bovenaardsche machten gekluisterd. Wij waren bevrijd van de
aarde, aan haar wetten onttrokken, maar aan een anderen wil geketend. Die vreemde
wil drong onze hoofden naar elkaar toe. Wij hadden elkaar nooit gekust, thans echter
deden wij het. Zoolang de wieken van den schommel ons rondzwaaiden, opwaarts
en neerwaarts, zoolang rustten onze lippen op elkaar.
Het was als een drinken hier in de lucht waar het weidsche draaien ons deed
duizelen.
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Het was alsof wij nog hooger vlogen, nog dieper afdaalden. Het was ook alsof wij
machteloos overgeleverd waren aan den zichzelf kwetsenden wil van den zieke.
Alsof hij ons dwong door zijn gebiedenden blik, door zijn overmoedigen lach. Zelf
verbeeldde ik mij, toen de wieken van den schommel langzamer begonnen te draaien,
zoodat de boomen en de tenten en kramen, de huizen ginds en de menschen op straat
zich weer duidelijker afteekenden, dat ik den lach op Misja's lippen zag verstarren,
vervagen. Overduidelijk als een close-up zag ik zijn mond voor me. Den bleeken,
door de koorts overkorsten mond, waaruit een bloedstraal te voorschijn schoot....
De aarde bleef draaien onder onze voeten. Wankelend liepen wij over het veld,
over de straat. Met gebogen hoofd, als schuldbewust, als vernederd. Langen tijd
Hepen wij zoo voort. Verloren zooals Adam en Eva na hun zondeval.
Hoewel wij vele straten waren gepasseerd en onze voeten moe waren, kwam er
geen eind aan de voorstad. En weer bleven wij op hetzelfde oogenblik staan. Het
was voor een houten hek, waarachter wij struiken zagen en tafels met roode kleedjes
er op.
Ik denk dat het alleen maar vermoeidheid was die ons den tuin van het café binnen
deed gaan. Wij zetten ons neer aan de eerste de beste tafel, wij bestelden onverschillig
hetgeen de kellner ons aanprees. Meibowl.
Het was voorjaar. De bruine takken van de struiken waren bespikkeld met de
lichtgroene punten van bladeren, rondom, van onder tot boven. Het groen was teer
en frisch als dat van jonge krekels. Ik gleed met mijn vinger behoedzaam over een
opengebarsten knop en voelde zijn ruw-kleverig omhulsel. Het was alsof hij zich
verzette tegen mijn aanraking. Een gevoel van schaamte kwam over mij. Het scheen
mij toe alsof iedereen iets van mij afwist dat ik wilde verzwijgen. Ik wist niet of ik
mij voor de menschen dan wel voor den struik schaamde.
Toen dronken wij bowl. Hij was wrang en lauw. Hij smaakte verschaald. Alleen
maar de vruchten hadden iets bewaard van de zoetheid van lichten wijn. Zij
bedwelmden een weinig, prikkelden ons, ons die toch al bedwelmd waren op dezen
middag. Nog altijd voelden wij ons door de lucht gedragen, naar omhoog en naar
omlaag. Het was alsof een koortsdroom van den zieke ons bloed was binnengedrongen
als door den beet van een giftig insect.
Beschroomd zocht ik Fritjof's blik. Vervuld van smart keek hij mij aan. Een gewond
dier. En ik kon hem niet opbeuren, mijn gedachten waren verlamd zooals mijn tong.
Zwijgend stonden wij op, zwijgend en loom liepen wij naar de volgende halte van
de tram. De tram bracht ons met veel geraas door het stadsgewoel. Te midden van
afgejakkerde,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

272
pratende en rondglurende menschen zaten wij eenzaam als op een eiland. Tot wij
moesten uitstappen, tot wij afscheid van elkaar moesten nemen.
Twee dagen later kwam er bericht van Misja's zuster. Misja was overleden. Hij
had zich, een kwartier nadat wij bij hem waren geweest, van het leven beroofd. Hij
had het glas gebroken waar onze bloemen in stonden, met de scherven had hij zijn
pols doorgesneden, de verpleegster ontdekte het veel te laat.
Thans weten wij dat Misja stierf terwijl wij in den Turkschen schommel zaten en
elkaar kusten. Ik wist het toen al en ook Fritjof heeft het geweten.
Wij hebben elkaar sedertdien niet meer gezien, Fritjof en ik. Wij zorgden er beiden
voor dat wij elkaar niet ontmoetten. Later, jaren daarna, heb ik somtijds muziek
gehoord die Fritjof gecomponeerd had. Op een concert kwam ik op 't programma
plotseling zijn naam tegen. En als ik zijn muziek hoor begint alles weer voor mij te
leven: het veld, waar een zacht windje door het stoffige gras woei. De schuitjes van
den schommel die statig omhoog rezen en weer neerdaalden, de wijn, de
kruidje-roer-me-niet-knop en Fritjof's diep-droevige blik. En bovenal begint dan
Misja's gezicht weer voor mij te leven, dat gelig en vermagerd op het kussen lag.
Opnieuw worden dan de groote oogen vervuld van verlangen, opnieuw komen zijn
mooie glinsterende tanden tusschen zijn lippen te voorschijn als hij lacht. Dien
wreeden lach, dien kwellenden gemartelden roofdierlach.
In Fritjof's muziek leeft Misja voort. Ik weet dat zonder dat ik Fritjof ernaar behoef
te vragen. Ik weet ook dat die middag Misja, Fritjof en mij onafscheidelijk aan elkaar
ketent en.... ons van elkaar scheidt. Het is als een gemeenschappelijke schuld, die
liefde voortbrengt en tevens haat. Den haat van degenen die van eikaars schuld
afweten.
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Multatuli's portretten
door E. du Perron
Aan Dr Julius Pée.
HOE zag Multatuli eruit? - Uit een dozijn portretten en enige beschrijvingen van
tijdgenoten kan men een korte samenvatting geven. Hij was eerder klein dan groot
maar leek langer dan hij was, door zijn tengerheid. Lenig en vlug van beweging, ook
later nog. Hij was bleek, zeer blond en had fletse ogen die soms vonken konden
schieten, met donkere kringen en wallen eronder. Men mag hem knap noemen,
hoewel neurastenie en ellende hun sporen op hem achterlieten.
Ondanks een praatje erover van prof. Valckenier Kips,1 een jeugdportret van
Multatuli bezitten wij niet. Het portret dat hem weergeeft op jeugdigste leeftijd, is
dat, gemaakt gedurende zijn europees verlof; hij is daarop drie-en-dertig, en draagt
er een puntbaard, die hem ouder maakt dan op zijn latere portretten. Kurieus dat dit
portret, het enige dat hem weergeeft als assistent-resident, - het gaat ongeveer drie
jaar vooraf aan de ‘Lebak-zaak’, - eerst bekend werd na zijn dood, want de eerste
publikatie ervan had plaats in het herdenkingsnummer van De Dageraad in zijn
sterfjaar (1887) en in de vorm van een tekening door G.H.C. Overman naar de
oorspronkelike foto op glas. Het is het portret dat men hier gepubliceerd vindt als nr
1.

1. Tekening van Overman naar daguerreotype van 1853

Mimi - Multatuli's tweede vrouw, geboren Hamminck Schepel, de uitgeefster van
zijn brieven - schrijft hiervan2 ‘dat hij in zijn verloftijd op reis in Duitschland een
portret had laten maken, dat hij aan Tine (zijn eerste vrouw) zond, maar de plaat
kwam gebroken aan’. Zij tekent erbij aan dat het een daguerreotype was en dat deze
portretten altijd Op glas genomen werden. ‘Gezien heb ik dat portret vroeger niet.
Maar toen in 1887 de Dageraad een afbeeldsel van Multatuli uitgaf, geteekend door
den heer Overman naar een oud portret, wist ik terstond dat dit was naar de bewuste
daguerreotype. De heer Overman zelf kwam het mij toonen, maar
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van waar hij het oorspronkelijke had, heb ik niet te weten kunnen komen. Intusschen
was ik hem dankbaar, want ik vond het portret bijzonder goed. Ik wist dat Dekker
in dien tijd een puntbaardje had gedragen. Het gelaat, de uitdrukking, de lange
wimpers, de smalle tengere hand, alles was echt. Zelfs dat de oogen zijn neergeslagen
komt het portret ten goede. Aan de rechter schouder (in werkelikheid de linker,
E.d.P.) is iets niet in den haak, iets gedraaids... wat ik dadelijk toeschreef aan de barst
of scheur in het glas. Dit portret is zeer karaktervol en goed. Mijn eenige aanmerking
zou zijn dat het niet weergeeft hoe blond Multatuli was.’

2. Foto naar dezelfde daguerreotype als nr 1

Sindsdien is echter ook het hier als nr 2 gepubliceerde portret verschenen, dat
ongeveer hetzelfde is, maar duidelik een foto, en met scherper details. Dekker lijkt
hierop nog minder blond dan op de tekening van Overman; en waar enige haren van
de knevel licht opvingen, werd het effekt op de foto peper-en-zout-achtig, wat denken
doet aan een man die begint te grijzen. Ook de kringen onder de ogen zijn hier dieper;
zodat de natekening door Overman het voordeel heeft Dekker èn iets blonder èn iets
jonger te maken. Toch moet dit portret nr 2, vermoedelik een foto naar de gebroken
daguerreotype, dichter bij het origineel zijn geweest. Opgemerkt moet worden dat
de volgens Mimi mislukte schouder hier wegviel; wat erop wijzen kan dat daar
inderdaad een breuk door het glas liep en dat de fotograaf, liever dan die bij te werken,
zijn foto daar afsneed. In de bekende literatuurplatenatlas van Poelhekke en De Vooys
werd dit portret juist, druk na druk, opgenomen, terwijl het niet de schrijver Multatuli
maar de assistent-resi-
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dent Douwes Dekker weergeeft, wat een beetje zonderling is. Velen denken bij dit
portret trouwens aan een Multatuli van later tijd, terwijl het juist de vroegste
verschijningsvorm is die zijn ikonografie kan aanwijzen.
Er heerst echter een zeker mysterie om dit portret; zo bijv. het feit dat Mimi in
1887 het origineel ook niet te zien kreeg, terwijl de Vereniging Het Multatuli-Museum
te Amsterdam dit portret nu nog voor bezoekers beschikbaar stelt, zonder dat men
daar weet waar het origineel (de daguerreotype dus) zich bevindt, noch wanneer deze
foto gemaakt werd en door wie. In een artikel van S. Kalff in Elsevier's Geïll.
Maandschrift van 1910, waarbij elf illustraties staan, komt het reeds voor; toch
gewaagt Mimi in haar herdruk van de Brieven in 1912 er niet van, en haar verklaring
betreft slechts de natekening door Overman (hier nr 1).
Dekker, geboren Maart 1820, was nog geen negentien toen hij in Indië kwam; het
puntbaardje moet hij echter al gauw hebben aangekweekt en als bestuursambtenaar
heeft hij het vermoedelik altijd gedragen, want in zijn verhaal van het
Salomo's-oordeel (Idee 1048a) dat plaats had op Sumatra's Westkust, toen hij een
kontroleurtje was van twee-à drie-en-twintig jaar, komt het al voor. Multatuli vertelt
daarin dat de twee Arabieren, over wie hij dat oordeel moest uitspreken, baarden
hadden ‘waarachter hij zijn heele tengerheid verbergen kon, en wenkbrauwen die
zijn baardje beschaamd maakten’. Max Havelaar had dat baardje en wordt op de
bekende tekening, die C.J. Addicks in 1895 van diens toespraak tot de hoofden van
Lebak maakte, daarmee afgebeeld. De beschrijving die Multatuli verder van Havelaar
geeft, wordt zozeer bevestigd door de beschrijvingen van anderen, dat ik haar hier
volgen laat als zijn geschreven zelfportret.
‘Havelaar was een man van vyf-en-dertig jaren. Hy was slank, en vlug in zyn
bewegingen. Buiten zyn korte en bewegelyke bovenlip, en zyn groote flauw-blauwe
oogen die, als hy in kalme stemming was, iets droomerigs hadden, maar vuur schoten
als een groot denkbeeld hem beheerschte, viel er in zyn voorkomen niets byzonders
optemerken. Zyn blonde haren hingen sluik langs de slapen, en ik begryp zeer goed
dat weinigen, hem voor 't eerst ziende, op het denkbeeld komen zouden iemand voor
zich te hebben, die wat hoofd en hart beide aangaat, tot de zeldzaamheden behoorde.’
De karakterschets die volgt, is nog raker, maar valt buiten dit verband.
Er bestaat nog een portret van Multatuli met dit baardje, dat men het
Havelaar-portret zou kunnen noemen, omdat het een soort geïdealiseerde Multatuli
is, zonder de kringen onder de ogen, die ook in de beschrijving van Havelaar
ontbreken, en ook verder zo weinig gelijkend, dat Mimi hem er niet op herkende.
Dit portret, eveneens door Overman
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bezorgd, verscheen voor het eerst in het herdenkingsnummer van De Dageraad van
1892 (dus vijf jaar na Multatuli's dood); het wordt hier als nr 3 gegeven. J. van den
Ende schrijft in dat herdenkingsnummer zelf dat het gemaakt werd naar ‘een sterk
geretoucheerde photographie, die echter Dekker's blauwe oogen en blonde haren
uitstekend weergeeft; het geheel is in een etui gevat en met glas bedekt’. Deze foto
zou eveneens in Dekker's verloftijd gemaakt zijn en door hem aan zijn eerste vrouw
gegeven; als dit waar was, zou het dus ongeveer gelijktijdig met het andere zijn
ontstaan. Mimi echter kan het niet aanvaarden en zegt:3 ‘Later heb ik het een
“jeugd-portret” hooren noemen, maar het jaartal en de naam van den vervaardiger
zijn onbekend. In dit portret herken ik Dekker niet... Noch de gelaatstrekken, noch
de uitdrukking, noch het jeugdige in verband met het tijdstip waarop de photographie
in Indië kon zijn doorgedrongen, noch de kleeding, die weer van later datum schijnt,
kan ik thuis brengen. Wel houd ik mij verzekerd dat de heer Overman ter goeder
trouw is geweest, maar naar mijn meening is dit portret niet echt. Er moet een
vergissing of bedrog hebben plaats gehad.’

3. Tekening van Overman naar vals of afgekeurd portret van 1860

Later werden ook naar deze beeltenis vele foto's verspreid en zij werd meermalen
gereproduceerd met als onderschrift: portret uit de tijd toen Max Havelaar ontstond.
Zou hier iets van waar zijn, dan zou het kunnen dat men hier te doen heeft met een
later teruggevonden exemplaar van een portret dat Multatuli in 1860 in Brussel liet
maken (onmiddelik na het sukses van de Havelaar) en waarvan hij zelfs een paar
honderd steendrukken besteld had, maar dat tenslotte niet in de handel werd gebracht.4
Uit Amsterdam schreef Dekker in Augustus 1860 aan Tine te Brussel om de zaak in
orde te brengen met de fotograaf, die Geruset scheen te heten. In September heeft
hij de steendrukken al in Amsterdam, maar schrijft dan dat het verkopen ervan niet
mee zal vallen.
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‘Ik weet nu nog niet hoe ik daarmee doen zal. Er is nog iets by, het portret is veel te
mooi en te jong. Nu heeft het net den schyn of ik my daarin flatteren wil. En ik zelf
vind ook dat het eigenlyk niet lykt. De uitdrukking kan ik niet beoordeelen, maar ik
vind my wel 15 jaar ouder dan ik op de lithographie lyk. Nu had ik nog een idee.
Om namelyk een tweede te laten maken van Sjaalman en dan die beide portretten in
den handel te brengen als een stel, om dan juist te treffen door het onderscheid
tusschen Havelaar en Sjaalman.’ Maar twee uitgevers raden het hem af en later
(vermoedelik in November) ziet hij ervan af: ‘Myn portret durf ik niet uitgeven omdat
het te mooi is. Je zult het zelf vinden als je my weerziet. Ik kan het ook zelf zien’.
Mimi tekent bij deze brieven aan: ‘Ik gis dat de portretten vernietigd zijn, ik heb
er nooit een van gezien’. Is het niet mogelik dat Tine het origineel, dat voor de
steendrukken gediend had en misschien daarom ‘sterk geretoucheerd’ werd, heeft
behouden, en dat dit exemplaar ruim dertig jaar later Overman tot model heeft
gediend? Dit zou èn het jeugdige voorkomen verklaren èn de kleding uit zoveel later
tijd. Dit ‘Havelaar-portret’ zou dan inderdaad van 1860 zijn, en Multatuli, die toen
veertig was, volgens zijn eigen mening erop uitgezien hebben als iemand van
vijf-en-twintig. Is deze veronderstelling juist, dan weet men ook dat in 1860 het
puntbaardje nog bestond, dat op alle latere portretten verdwenen is.

4. Foto Lowenstamm, 1862

Het volgende - nr 4 in deze reeks - is van 1862 en werd inderdaad wel eens het
‘Sjaalmanportret’ genoemd, zodat Multatuli's inval om het kontrast Havelaar-Sjaalman
door portretten te doen uitkomen, in zekere zin nog gerealiseerd werd. In 1909 werd
deze foto in Eigen Haard gepubliceerd met een artikel van S. Kalff, die in 1910 nog
dacht dat er zowat een halfdozijn portretten van Multatuli bestonden, terwijl wij er
nu een dozijn kennen. Dit is zeker de meest romantiese beeltenis die erbij is, niet
alleen door de blik, maar door de houding en de pèlerine-achtige jas. In dit jaar, 1862,
maakte Dekker kennis met zijn latere vrouw Mimi Hamminck Schepel en haar
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vriendin Marie Anderson, die later zulke vrijmoedige bekentenissen over haar omgang
met ‘Dek’ zou publiceren,5 beide toen meisjes van nog geen twintig, In een van zijn
eerste brieven aan Mimi geeft Multatuli een schets van zichzelf:6
‘Ik ben, ja dat begrijp je, mager “comme un pain bénit!” Maar toch zie ik er jonger
uit dan ik ben. Ik ben zeer gefatigeerd, bleek, met omkringde oogen, maar daar ik
vlug ben in bewegingen geloof ik nog altyd dat ik meer lyk op 'n jong mensch, die
er oud uitziet, dan op iemand van 42 jaar. Ook is mijn hart nog altijd jong en
kinderlyk. Onlangs te Leiden werd ik gefêteerd door de studenten, en ik voelde my
op hun niveau’. Dat had hij gedurende zijn verloftijd, een tien jaar eerder, ook al
eens met trots aan Tine geschreven, toen hij met de studenten uit rijden was gegaan
met - zonderling genoeg - een indies kledingstuk aan:7 ‘Myn satynen kabaai doet
ook goede diensten. Ik had dien aan over myne jas toen wy naar de Wykerbrug reden.
Een boertje zei: - Kaik, daer is een student in jufferkleeren!’ En Marie Anderson
bevestigt dit, als zij haar eerste ontmoeting met hem vertelt: ‘Hij zag er zoowat uit
als een oud student.’ Met het oog op haar kennissen, die hen samen gearmd zouden
zien lopen, zei hij ook tot haar: ‘Zeg maar dat je geëngageerd bent met een student
uit Jena’.
Het was aan Marie Anderson dat Multatuli dit z.g. Sjaalman-portret gaf en zij
levert er de beschrijving d'après nature bij. Iemand had Multatuli met een dame aan
de arm in het Bos gezien en die dame was zij n.b. zelf geweest, en ‘in dat donkere
Bosch lichtten zijn vaak zoo fletse oogen’ toen hij naar aanleiding van Jezus
gefulmineerd had; zij zag toen ‘zijn mager, bleek gelaat in 't maanlicht, en zijn
fonkelende oogen op haar gevestigd’, en ‘een grijs-bruinen, vlokkigen mantel met
pelerine droeg hij, een “van Bekking”, in het Willemspark, waarmee hij er wel als
grand-seigneur uitzag. (Zoo'n photographie heb ik nog.)’ De heer Bekking, van wie
Multatuli die jas eerst geleend en later ‘door ruiling gekregen had’, zoals S. Kalff
zegt, was de oud-resident van Rembang, vriend en buurman van Multatuli's broer
Jan, de tabakskontraktant, van wie sprake is in de brochure Over Vryen-Arbeid. Marie
Anderson stond het portret in kwestie later af aan de Photographische Gesellschaft
te Berlijn, die er een fotogravure van liet maken voor haar Corpus Imaginum. ‘Er
seht aus wie ein Geisterseher’, schreef een duits blad naar aanleiding van deze
afbeelding.8 In deel IV van de Brieven werd dit portret gereproduceerd met de
vermelding: foto Lowenstamm.
Multatuli's nichtje Sietske Abrahamsz, het model van de Fancy uit Minnebrieven,
die hem in deze tijd veel zag, heeft, in haar Multatuli-Herinneringen in Nederland
jrg. 1910, geen werkelike beschrijving van hem gegeven. Zij herinnert zich hem uit
zijn verlof-
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tijd, toen hij de kinderen zo getrakteerd had: ‘De assistent-resident met verlof maakte
dien dag den indruk van een verkleeden prins uit een tooversprookje’ - en over de
beroemde oom na het verschijnen van de Havelaar schrijft zij: ‘In den cirkelgang
van ons eentonig meisjesbestaan viel hij binnen als een meteoor, met zijn stralenkrans
van martelaarschap voor de rechten van den Javaan’. Maar een portret volgt er niet
op. Haar jonger broertje Theodoor echter, die toen ook in gloeiende bewondering
voor Oom Eduard leefde maar later als Dr Th. Swart Abrahamsz zijn bekende studie
over Multatuli als zenuwlijder zou schrijven, is in dit opzicht vrij uitvoerig:9
‘De slanke blonde man met zijne dunne sluike haren, zijne fletse blauwe oogen,
zijne diepe gelaatsgroeven en zijne voor zijn leeftijd opvallend sterke beweeglijkheid
was voor elk medicus met een eenigszins geoefenden klinischen blik het beeld van
den neurasthe-nicus... Wanneer Dekker iemand groette, voor wien hij vriendelijk
gestemd was, dan deed hij 't zóó, dat de geheele omgeving het bespeurde. Wanneer
hij het met iemand eens was, dan kon hij niet nalaten dit op zulk een onstuimige
wijze te toonen, dat het u bang om 't hart werd, bij de gedachte aan de mogelijkheid,
dat ge u eens minder juist mocht hebben uitgedrukt... Hoewel niet forsch gebouwd,
maakte dan ook zijne gestalte, noch zijn gelaat den indruk van een geëxalteerd dichter.
Wanneer hij zoo onopgemerkt daarheenliep, was hij uiterlijk geheel de Indische
controleur. Niet zoodra echter kwam hij in actie, of zijn starend oog, dat u bij
afwijking van het andere, niet aanzag, zijn trillende bovenlip, zijne gesticulatiën,
duidden op neuropathie. De combinatie van een gezond en niet zoo heel zwak
gebouwd lichaam, met eene zenuwoverspanning in dien graad, is in Europa
zeldzaam... Zijne buitengewone vriendelijkheid, die onder een zuidelijk volk wellicht
minder in 't oog geloopen zou hebben, maakte de meer stugge en teruggetrokken
landgenooten dikwijls schuw. Hij maakte velen dergenen, die met hem in aanraking
kwamen, zenuwachtig, en stootte daardoor soms even sterk af, als hij andere keeren
aantrok. Kalme bezadigde naturen voelden zich het minst tot hem aangetrokken,
jonge menschen en zenuwachtige vrouwen het meest, enkelen zelfs met
onweerstaanbaren drang’.
Onder dezen moet men de eens bekende Shakespeare- en Dante-vertaler A.S. Kok
rekenen, die in zijn Multatuliana beschrijft hoe hij hem in 1861 voor het eerst
ontmoette in de boekhandel van zijn toenmalige uitgever D'Ablaing van Giessenburg
(firma R.C. Meyer) te Amsterdam: ‘De eerste indruk bij die ontmoeting was
verrassend! Ik zag in Multatuli natuurlijk den beroemden auteur van den Max
Havelaar en de zoo even verschenen Minnebrieven, en toch was van zijn kant de
hartelijke tegemoetkoming, de
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toon van zijn spreken, zijn sympathieke stem bij openhartigen en
vertrouwenwekkenden blik tegenover den jongeren auteur zoo natuurlijk, zoo
innemend, dat ik dagen lang van de herinnering aan die ontmoeting vervuld was.
Multatuli kon iemand inpakken!’ - Maar tot een werkelike beschrijving brengt A.S.
Kok het ook niet, hoewel hij verderop nog vertelt welk een buitengewone indruk
Multatuli ook als redenaar op hem maakte (in 1867).
De volgende portretten die wij van Multatuli bezitten, zijn de hier als nr 5, 6 en 7
gepubliceerde, die in 1864 gemaakt zijn en waarvan vooral 7 zeer verspreid en bekend
werd. Nr 5 is gemaakt door de fotograaf Séverin, waarschijnlik in Brussel, en vrij
onbekend gebleven. Een slechte reproduktie ervan staat in Multatuli's Brieven deel
V; in het Multatuli-museum staat dit portret echter op zijn schrijftafel, na zijn dood
jarenlang de schrijftafel van Mimi, die dit portret daar altijd op had staan. Het is niet
slecht, hoewel wat vooropgezet dichterlik. In het z.g. Sjaalman-portret is nog heel
wat over van de assistent-resident Douwes Dekker, dat hier geheel schijnt uitgewist.

5. Foto Séverin, 1864

Nr 6 is een fotografie, eind 1864 gemaakt te Brussel door César Mitkiewicz, die
er ook een steendruk van maakte; ditmaal zette Multatuli zijn plan door om geld
bijeen te brengen met de verkoop van zijn portretten en het resultaat gaf hem weer
veel bitterheid. In verschillende brieven van hem komt hij op deze teleurstellende
portrettenverkoop terug; zijn uitgever D'Ablaing legde tenslotte beslag op de oplaag
om er nog iets voor zichzelf uit te halen, en de fotograaf bleef onbetaald en kwam
in de grote schare van Multatuli's schuldeisers. Multatuli zelf vond dit portret
uitstekend en lange tijd het beste dat er van hem bestond; later werd het in zijn opinie
overtroffen of geëvenaard door de litografie door prof. Allebé (nr 9 hier). Van het
portret door Mitkiewicz kon men de oorspronkelike foto met autograaf en
handtekening krijgen voor f 50, een steendruk
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(hier nr 7) voor f 10. ‘Duur? - och, aan niemand kan deze zaak zooveel kosten als ze
mij kost’, schreef Multatuli in het prospektus. Misschien moet men daaronder ook
verstaan zijn nervositeit en buitengewone tegenzin in het poseren voor de camera;
hij vertelt ergens dat hij soms braakte - een van zijn nerveuze uitingen - als hij naar
de fotograaf moest.

6. Foto Mitkiewicz van eind 1864

7. Litho Mitkiewicz naar foto 6

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

De uitgever D'Ablaing van Giessenburg heeft in 1901-1902 zijn herinneringen
aan Multatuli uit deze zestiger jaren opgetekend - Multatuli woonde toen in
Amsterdam boven zijn boekwinkel, Damrak 97, zodat hij hem dageliks zag - en
schrijft daarbij uitvoerig over de twee portretten door Mitkiewicz vervaardigd:10
‘Dekker had een middelmatige lengte, een nette, tengere gestalte en kleine
welgevormde voeten; de handen en vooral de vingers waren nu niet juist van wat
men noemt een aristocratischen vorm. De nagels waren breed en plat, maar zij waren
met zorg onderhouden en steeds scherp gepunt als om het gemis van de dubbele
welving minder te doen in het oog vallen; de lichtblauwe oogen hadden iets ijls,
zware wallen lagen daaronder en boven de ingevallen
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wangen. De neus en de mond waren welgevormd, een dunne blonde knevel dekte
de bovenlip, het overige van het gelaat was glad geschoren omdat de haargroei daarop
verre van welig was.11 Het fijne blonde hoofdhaar, in den regel vrij lang, was luchtig
achterover gekamd, en viel daar recht neder. Het stond goed geplant op het hooge
voorhoofd en geleek in zijn volheid wel wat op leeuwenmanen. Het steendrukportret
door Mitkiwitz (sic) te Brussel geteekend naar het door hem vervaardigd
photographisch portret is goed gelijkend, maar verjeugdigd. Men kan zich voorstellen
dat Dekker er zoo ongeveer een tiental jaren vroeger moet hebben uitgezien. Het
photographische portret door M. is het beste dat ik ken. Dat is Dekker in den tijd
toen ik met hem omging. De kleeding van Dekker, gewoonlijk van een lichtgrijze
kleur, was altijd hoogst eenvoudig maar net en zindelijk. Zijn rechte houding en
ranke lichaamsbouw werkte uitstekend mede hem goed te doen voorkomen. Hij was
buitengewoon lenig en bewegelijk; zijn gang was vlug en veerkrachtig. In den beginne
liep hij steeds bij den weg met een rotting in de hand; maar toen zijn uitgever hem
eens vroeg waarom hij toch altijd dat lastige stuk hout meesleepte, hij kon daartoe
toch niet veroordeeld zijn geworden, want hij was nooit in China geweest, wierp hij
het ding in een hoek. Sedert heeft hij er nooit meer gebruik van gemaakt.’
Het portret van Mitkiewicz bood Multatuli in Februari 1865, toen het dus pas uit
was, ook Busken Huet aan,12 en deze schreef er later over:13 ‘Nog bezit ik een
presentexemplaar van zijn toen uitgegeven portret in steendruk’. (Het was dus niet
de oorspronkelike foto, maar de litografie die Multatuli hem zond.) ‘Het was zeer
gelijkend’, oordeelt Huet, ‘maar had één gebrek. Vervaardigd naar eene overigens
fraaije brusselsche fotografie die Multatuli's blonde haren en blonden knevel zwart
gemaakt en zijne lichtblaauwe oogen van hun weerschijn beroofd had, stelde het door de schuld van den lithograaf, die bij het overbrengen op den steen beide fouten
had moeten verhelpen, maar het niet deed - den afgebeelden persoon slechts
gedeeltelijk voor. Wie in dien tijd te Amsterdam Multatuli tegenkwam op straat,
redeneerend met een geestverwant of een tegenstander, gewikkeld in een onderhoud
dat hem warm maakte, - of hem als pleitbezorger der Javanen het woord hoorde
voeren in het kongres der Association Internationale van 1864, - werd juist in de
eerste plaats getroffen door het blond-cendré van dien afgevaardigde uit het donkere
Oosten, en door het vonken-schieten dier germaansche en schijnbaar bleeke oogen.
Het eenige goede, of althans het beste van het portret - verstout ik mij te beweren was de nette kleeding. Overal waar Multatuli zich vertoonde maakte hij, door zijne
schoone gelaatstrekken, zijn tengeren welgemaakten
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ligchaamsbouw, zijne natuurlijke wellevendheid, den indruk van een gentleman; en
de zorg die hij droeg voor zijn toilet was daarmede in overeenstemming. De Sjaalman
der fantasie mogt zich toetakelen zoo veel hij wilde, die der werkelijkheid kende te
Amsterdam het adres van den besten hoede-, den besten laarze-, den besten
handschoen- en, bij den besten kleeder-maker, het aangezigt van den besten coupeur’.

8. Foto Boussod Valadon, vermoedelik 1864

9. Litho van Allebé naar foto 8

Evenals Mimi klaagt Huet er dus over dat Multatuli op zijn portretten niet blond
genoeg is; op de steendruk van Mitkiewicz is hij echter ongetwijfeld nog donkerder
dan op de foto, en ook de lichte ogen, waarvan Huet, evenals Marie Anderson en de
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beschrijving van Max Havelaar door Multatuli zelf, noteert dat zij toch vonken konden
schieten, vindt men er beter op terug. Uit dit alles mag dus wel worden vastgesteld
dat de foto door Mitkiewicz (nr 6) een der betrouwbaarste portretten is die wij van
Multatuli bezitten.
Het portret hier als nr 8 gepubliceerd, heet een slechte foto te zijn, waarnaar door
prof. Aug. Allebé een goede litografie werd gemaakt - nr 9 - die eveneens in de
handel werd gebracht. De litografie van Allebé is van 1875, maar het portret waarnaar
die tekening gemaakt werd, aanmerkelik ouder, zoals men ziet wanneer men niet
alleen de gelaats-
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trekken, maar ook de haargroei vergelijkt met de fotografiese opnamen die in 1875
gemaakt werden. Op deze profielfoto (nr 8) heeft Multatuli nog de ‘leeuwenmanen’
die men ook op de foto door Séverin (nr 5) ziet; men legge daarnaast nr 10-12 van
de hier gepubliceerde reeks, de foto's van 1875, die Multatuli dus op zijn
vijf-en-vijftigste jaar weergeven, om te zien dat hij op het profielportret veel jonger
moet zijn geweest. Deze profielfoto werd gepubliceerd in het verzamelwerk over
Nederland's letterkundigen onder leiding van prof. Jan ten Brink; daar staat bij dat
ze door Boussod Valadon & Co. werd gemaakt, wat veronderstellen doet dat het
eveneens een brusselse foto is, en daar Multatuli na 1864 nooit meer lange tijd in
Brussel vertoefde, mag men aannemen dat deze opname dateert uit dezelfde tijd als
die van Séverin.
Nr 9, de steendruktekening door Allebé ernaar vervaardigd en in 1875 door
Multatuli's uitgever Funke in de handel gebracht, kon op dat ogenblik als aktueel
portret dus haast een vervalsing lijken. Maar op zichzelf schijnt men het zeer fraai
en gelijkend te hebben gevonden, al moet de omstreeks vier-en-veertig-jarige man
die het voorstelde, zelfs als zodanig weer erdoor verjongd zijn geweest. Reeds op de
foto die D'Ablaing zo gelijkend vond voor de zestiger jaren, is hij vermoeider,
nerveuser en ouder; in 1875 was dit er niet op verbeterd. Dat Multatuli er altijd bleek
en mager uitzag, is overigens niet alleen toe te schrijven aan zijn neurastenie, maar
ook aan het hongeren dat hij keer op keer moest doen; hierover vindt men in zijn
brieven en bij anderen (Marie Anderson bijv.) verschillende getuigenissen. Later
kwam astma erbij.
In 1873 bezocht Mina Kruseman hem in Wiesbaden en geeft een oppervlakkig
krabbeltje van zijn verschijning;14 zij heeft dan met Multatuli kennis gemaakt (zes
uitroeptekens), na eerst door haar vriendin Betsy Perk gewaarschuwd te zijn tegen
deze ‘afzetter’ en ‘meisjesverleider’, maar zij, die nu eenmaal niets vreest, is natuurlik
toch gegaan; men heeft haar, Schillerplatz no. 4, binnengelaten ‘in een vrij ruime
slaapkamer op zijn duitsch gemeubeld’ en daar kwam toen ook hij: ‘Eindelijk
verscheen er een lange, magere, bleeke man, met vreeselijk zwakke oogen’, die haar
eerst heel zenuwachtig en kortaf toesprak, maar al heel gauw volkomen veranderde,
enz. Mina Kruseman's intense belangstelling voor wat haar zelf overkomt, gunt haar
geen tijd voor goed kijken; zij is trouwens de enige die in Multatuli een lange man
zag, wat misschien verklaard moet worden uit het feit dat zij zelf nogal kort en rondjes
was.
In 1875 werd Vorstenschool in Holland opgevoerd met Mina in de hoofdrol, en
de later bekende aktrice Esther de Boer-van Rijk maakte de repetities mee voor een
bijrolletje. Zij zag op haar beurt Multatuli:15 ‘Iedereen was zenuwachtig. Geen wonder!
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Eduard Douwes Dekker was in die dagen een groot man in ons land. Waar hij optrad
als Nutslezer waren de zalen stampvol, zijn gehoor enkel aandacht. Men hing aan
zijn lippen, want hij had de gave van het woord en wist zijn auditorium op te
zweepen... Zijn uiterlijk viel mij tegen. Een kleine, schrale, bleeke figuur, met groote,
dwalende, lichtkleurige, min of meer fletse oogen, die veelal zoekend naar boven
staarden’.

10. Foto Wegner en Mottu, 1875

In deze zelfde tijd werd Multatuli te Rotterdam bezocht door een jongmens met
letterkundige aspiraties, dat kort na het bezoek een brief erover schreef, die later
gepubliceerd werd16 en waarin men leest: ‘De indruk, dien de persoon (van Multatuli)
op mij maakte, was scherp tegengesteld aan 't geen ik verwacht had. Zijn portret
gelijkt niets meer. De oogen zijn niet levendig, terwijl de wangen geel en gerimpeld
zijn en nog al magerheid aan 't hoofd geven. De snor is borstelig en kort, de houding
eenigszins gebogen. Wat mij van den wijzen en wiskunstigen Multatuli verbaasde
en in de war bracht, was zijn zenuwachtige bewegelijkheid’.
Deze beschrijving komt wel overeen met de foto's, die in dit zelfde jaar gemaakt
moeten zijn, bij Wegner en Mottu te Amsterdam; hier nrs 10, 11 en 12. Klaarblijkelik
zijn deze drie opnamen op dezelfde dag gemaakt, en het zijn de laatste portretten die
van Multatuli bekend zijn; zij geven de schrijver weer van Vorstenschool en de laatste
bundels Ideën, zoals de z.g. Sjaalman-foto die van Minnebrieven en de portretten
door Mitkiewicz die van de eerste bundels Ideën.
In September 1874 had Vosmaer Multatuli om portretten gevraagd en tot antwoord
gekregen:17 ‘Wat de portretten aangaat, ge weet niet wat 'n getob dit voor my is. Ik
kan niet pozeeren. Als ik er aan denk daartoe uittegaan, beginnen de spiertjes van
m'n gezicht al te trillen. Er bestaat een (zeer goed) portret van me. Dat is al 'n jaar
of acht oud. Zou dat niet kunnen worden gecopieerd? Dan is 't in eens goed. Ik ben
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dood zal 't even goed
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gelyken als een van vandaag’. Het hier bedoelde portret was dat door Mitkiewicz.
Aan J. Versluys schreef hij omstreeks dezelfde tijd iets dergelijks: ‘Als ik 's morgens
opstaande er aan denk dien dag te pozeeren, vertrekt myn gezicht al. M'n oogleden
beginnen te trillen, enz.... Ik kyk altyd kwaad op m'n portretten en dat is onwaar’.
Versluys, die hem ook eerst na 1873 leerde kennen, geeft geen werkelike
beschrijving van hem,18 maar zijn vlugheid en lenigheid schenen ook toen nog te
bestaan. Het volgende is als croquis niet te versmaden. Versluys zegt dat Multatuli
in meer dan één opzicht onprakties was: ‘Hij was dat in geldzaken, hij was het ook
in 't vinden van den gewonen weg. Met de grootst mogelijke gedecideerdheid kon
hij verkeerd loopen. Nog levendig herinner ik mij, hoe hij te Mainz in een boekwinkel
ging, terwijl zijn echtgenoote en ik hem zouden opwachten in een conditorei schuins
daar tegenover. Hij komt na een poos den boekwinkel uit en slaat regelrecht den
verkeerden weg in, zoo vlug loopende, dat het moeite kostte hem in te halen, terwijl
hij naar de conditorei zocht waar ze niet was’. En elders: ‘Ongewoon was zeker zijn
voorstel om, toen we door Rotterdam wandelden en de vraag zich voordeed, wie van
ons beiden het verst kon springen, eenvoudig midden op straat de proef te nemen
met zijn echtgenoote als scheidsrechter. Ik won het, maar niet zoo beslist als ik had
gedacht’.
Dit beeld wordt niet weersproken door de beschrijving die Vosmaer van Multatuli
gaf in zijn schets Idylle, in 1879 voor het eerst gebundeld,19 en waarin hij hem laat
optreden onder de naam Don Zefiro Bueno. Deze schets, die, hoewel stijver, aan
sommige schetsen van Couperus doet denken, beschrijft een verblijf van Vosmaer
bij Multatuli en Mimi in Wiesbaden en een tochtje, gemeenschappelik gemaakt naar
Rambach. Don Zefiro speelt schaak per korrespondentie, laat met kinderlik plezier
een vlieger op, die hij zelf gemaakt heeft, en als deze in een boom raakt, trekt hij
snel zijn jas uit en klimt ‘in een oogwenk, als een eekhorentje’ die boom in, wordt
daarna even ‘in ernst boos’ als de draad breekt en de vlieger wegraakt, improviseert
een heel verhaal in verzen omdat hij daar zo het land aan heeft, is een charmant
metgezel op de wandeling. ‘Don Zefiro zweefde gewoonlijk vooruit. Met
veerkrachtigen tred was hij altijd de voorste, nooit vermoeid, altijd een nieuw paadje
of een aardig kijkje vindende, waarvan hij dan omkeerende bericht kwam brengen
aan de achterblijvers’. En ‘met lichten tred, als eene tweebeenige hinde, zweefde hij
vooraan, het bergpadje af’, staat er ook nog. Werkelik allemaal lang niet slecht, voor
een goede vijftiger die door astma gekweld wordt.
Vosmaer's eerste bezoek aan Multatuli in Wiesbaden had plaats in 1874. In 1873
reeds had Multatuli hem geschreven dat hij 's nachts vaak hoestte en dit moest
verhelpen met
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morfine. Op 15 Februari 1876 schreef hij aan mr J.N. van Hall: ‘Ik weet dat ik er
zoo akelig uitzie dat de menschen die me op straat zien, er my op aankyken. Nu, dit
was al lang zoo. Ik ken de oorzaak van m'n uitputting wel, maar wat helpt dit’.20 In
April van hetzelfde jaar schreef hij aan een indiese heer Boulet dat hij geen portretten
meer had en over het poseren dat hij onlangs voor zijn uitgever weer gedaan had,
hoewel het hem altijd zoveel moeite kostte.21 Dit poseren moet zijn geweest voor de
drie laatste portretten hierboven genoemd, die vermoedelik echter werden afgekeurd,
daar zij lange tijd ongebruikt bleven.22 Multatuli vervolgt dan: ‘Ik betwyfel zeer of
ik er weer toe kom, zoo'n machine aan te kyken. Bovendien ik voel me treurig, en
kan geen ander gelaat zetten dan 'n zoodanig waarmeê men kinderen naar bed jaagt,
wat toch eigenlyk m'n natuurlyke stemming niet is, want ik houd van vrolykheid’.

11. Foto Wegner en Mottu, 1875
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12. Foto Wegner en Mottu, 1875

Het kan ook zijn dat hij zich te oud begon te vinden voor portretten. Fysiek begon
hij nu achteruit te gaan; toen hij enige tijd later in Holland weer lezingen hield,
besteeg hij nog slechts met moeite het podium en klopte zich dan, alvorens te
beginnen, veront-
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schuldigend op de borst, zeggend: ‘Cette vieille carcasse!’ Van 1878 dateert de
herinnering die Willem Kloos in 1937 in De Nieuwe Gids publiceerde (hij zegt daarin
dat hij zelf toen nog geen negentien was) hoe hij Multatuli voor het eerst zag op zo'n
spreekavond:
‘Lang bleef ik toen in spanning, want Multatuli liet zich nog al wachten... Maar
eindlijk zag ik toch achter de estrade, waarop hij spreken zou moeten, een wit hoofd
verschijnen, dat langzaam hooger kwam totdat op 't laatst een onopvallend lijkende
schrale man, die hij zelf was, met een klein sprongetje op den houten vloer kwam te
staan. Hij liep niet dadelijk naar voren, neen, met de hand op de borst bleef hij staan
en zachtjes kuchte hij even en dronk een slok water uit een glas dat daar op een klein
tafeltje stond en liep toen rad naar den voorgrond, waar hij een moment met het hoofd
naar het publiek knikte en met een niet sterk maar toch tamelijk goed tot de zaal
doordringend, schoon soms een beetje scherp-schel wordend stemgeluid te spreken
of liever te praten begon, terwijl hij daaronderdoor geregeld zijn armen en beenen
en ook zijn kop bewoog. Om de waarheid te zeggen was ik een beetje teleurgesteld:
ik had verwacht een kranige verschijning voor mij te zullen krijgen die zich
harmonisch bewegend belangrijke dingen zou zeggen, die ik nog niet wist en die mij
dus interesseeren zouden kunnen, maar ik kreeg doordat ik naïefweg zijn
oogenschijnlijk vlotgestelde en mij bekorende werken had gelezen, uit den mond
van den door mij vereerden schrijver niets anders te hooren dan wat ik reeds kende.
En de mij diepst-in, een beetje weemoedig makende indruk, dien ik tenslotte van al
dat snelle babbelen, door mijn idool, had overgehouden was: Multatuli moge een
groot schrijver zijn; want dat zal hij voor mij blijven, maar een redenaar, zooals b.v.
Cicero (wiens Oratio pro Milone ik in dien tijd juist bezig was aandachtig te
bestudeeren) is hij in geen enkel opzicht, neen, alleen maar kon ik hem vinden een
over alles te vluchtig heenloopend causeur... Ik ging hem eigenlijk sindsdien als een
armen sukkel zien die zich nog goed, dus krachtig trachtte voor te doen, en die bij
sommige passage's nog zijn arm in de lucht stak, nadat hij met een voet op den vloer
had gestampt, maar die door dit en nog enkele andere uiterlijke manoeuvres méér
den indruk op mij maakte van een primitief geoefend akteur uit de oude school, dan
een wezenlijk redenaar te zijn. Ik zie b.v. nog duidelijk voor mij, hoe hij midden in
zijn radde speech even stil gaande staan, - hij had eerst onder zijn praten, zijn heel
druk, als gejaagd doend, babbelen, een beetje driftigjes heen en weer geloopen in
evenwijdige lijn met de voorste rij van het publiek, hoe hij, herhaal ik, rust houdend,
plotsling zijn rechterknie naar den planken vloer nederboog en toen zijn
saamgevouwen handen naar omhoog in de lucht

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

289
stak en zijn mager gezicht achterover buigend er mee naar de zoldering kijkend,
uitriep: - O lieve God, ik heb nooit behoord tot de arme menschen, die telkens op de
knieën vallen, zeggend: O, lieve Heertje, help mij toch, ik zal altijd zoet blijven,
terwijl ze dan achteraf de kat in het donker knijpen’.
In zijn breedsprakige nauwkeurigheid geeft dit proza een duidelik beeld van een
verouderde Multatuli (naar de zestig lopend nu), met verminderde krachten en ook
als spreker vervallend in de verkeerde nadruk die zijn geschriften meer en meer
hadden gekregen. Hierna komt voor hem de periode van verstilling, de betrekkelike
rust van zijn laatste jaren in Nieder-Ingelheim. De laatste beschrijving die men van
hem kent, is uit een brief van een Vlaming, Willem de Bom, die hem aldaar met een
paar vrienden bezocht op 22 Augustus 1886, een halfjaar vóór zijn dood dus. Deze
bezoeker schreef later aan Dr Julius Pée:23
‘De indruk die Multatuli's verschijnen op mij maakte was overweldigend: mond
en oogen wijd open, en moeilijk en diep naar adem hijgend. Stellig leed hij aan een
felle aamborstigheid... 1.65 m. à 1.68 m. schatte ik zijn lengte; hij was mager met
ingevallen wangen, had tamelijk lang en niet overvloedig grijzend haar, een korte,
even grijsachtige snor, middelmatige handen met nogal gevulde vingers. Zonder
boordje, en in zijn witte hemdsborst drie zwartbeenen knoopjes, een donkere dunne
zomerjas: zóo zie ik hem nog vóór mij staan... Hij sprak goed, warm en met
aangename stembuiging, terwijl soms zijn blauwachtige oogen evenals zijn mond
wijd opengingen, alsof hij naar lucht snakte. Soms zelfs sprong hij schielijk op,
zonderling zenuwachtig, zichtbaar door zijn borstkwaal geplaagd’.
Van de man die zeven-en-zestig werd, bestrijkt het dozijn portretten dat wij van
hem bezitten en dat hier voltallig gereproduceerd werd, dus slechts de periode van
zijn drie-en-dertigste tot zijn vijf-en-vijftigste. Een jeugdportret en een portret uit
zijn werkelike ouderdom zouden een grote verrijking van de serie zijn geweest. Het
portret, hier als nr 11 gepubliceerd, waarvan in het Multatuli-museum een zeer fraaie
vergroting hangt, is m.i. een der opmerkelikste: niet alleen omdat het een goed idee
geeft van Multatuli's gestalte, maar door de rust, de beheerste nerveusheid beter
gezegd, van gezicht en houding. In tegenstelling met het romantiese ‘Sjaalman-portret’
(nr 4) geeft dit een beeld van zijn beminnelikste kant.

Eindnoten:
1 In de inleiding tot het smaadschrift Lebak en de Max Havelaar van Jhr W.H.W. de Kock. Wat
de heer Kips voor een jeugdportret aanziet, is vermoedelik het ‘valse’ portret dat hier als nr 3
voorkomt.
2 Multatuli's Brieven, 2e druk (W.B.-uitgave), deel II, blz. 149-150. Ik verwijs overal naar deze
herziene en vermeerderde uitgave.
3 Multatuli's Brieven deel II blz. 150.
4 Brieven deel IV, zie brief 46, 47, 49, 51, 54, 60, 64.
5 Eerst onder de titel Multatuli-Wespen onder ps. Veritas, later, in vermeerderde druk, onder de
titel Uit Multatuli's leven.
6 Brieven, deel VI blz. 40.
7 Brieven, deel II blz. 133.
8 S. Kalff in Eigen Haard 1909 (Bij Multatuli's portret).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

9 Th. Swart Abrahamsz, Eduard Douwes Dekker, Eene Ziektegeschiedenis (1888).
10 D'Ablaing's omgang met Multatuli in de jaren 1860-1866, uitgegeven door M(eersmans), blz.
162-163.
11 Het is de opmerking van iemand die zelf een fleurige baard had. (E. d. P.)
12 Brieven, deel VII blz. 21.
13 In zijn Multatuli-studie van 1885, Literarische Fantasiën 4e reeks, 7e deel.
14 Mina Kruseman, Mijn Leven, brief van 5 Sept. 1873 aan haar vader.
15 Esther de Boer-van Rijk, Ik kijk terug. (Herinneringen).
16 Door Vitus Bruinsma in een artikel in het herdenkingsnummer van De Dageraad van 1892.
17 Brieven, deel IX blz. 232.
18 In zijn boek Een en ander over Muftatuli (1889).
19 Later opgenomen in Vogels van Diverse Pluimage.
20 Brieven, deel IX, blz. 162.
21 Zie A.S. Kok, Multatuliana, blz. 93-96.
22 Het hier als nr 10 gepubliceerde portret, voor zover ik weet, voor het eerst in de kleine
Multatuli-biografie van mevr. Dr Van den Bergh van Eysinga-EIias (1920), nrs 11 en 12 in
mijn Multatuli, tweede Pleidooi (1938).
23 Gepubliceerd in diens Multatuli en de Zijnen, blz. 301-302.
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De zwerver Slauerhoff
door Tom Meijneke
Hij heeft gezworven over de halfronden.
Zijn geest heeft 't lichaam weggezonden
in één groot dwalen, dat zijn leven was;
en nergens heeft hij hier de rust gevonden
waarnaar hij hunkrend, vol verlangen was.
Hij heeft de sterke vastheid van veel kusten
gezien in 't woelend nimmer rusten
van oceanen. En zijn leven was
een zwevend zwalken over zeeën, bewust en
toch onmachtig te leven waar hij was.
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Elisabeth Dammers
door J.G. van Gelder

Potloodteekening, 1938

WIE jaren - nu eens geregeld, dan weer met langere tusschenpoozen - het langzaam
ontluiken volgde van een aanleg en intuïtieve impulsen, die alleen een kunstenaar
zijn toebedeeld, weet hoe de strijd met de materie en het denken in de materie een
hardnekkige en ongemakkelijke worsteling is. De volharding is niet te prijzen, zij is
een natuurlijke drang, slechts de wijze waarop tegenslag gedragen wordt, slechts de
innerlijke houding om bereid te zijn nieuwe offers te brengen, is beslissend. Het is
deze innerlijke houding, die het karakter van het werk dat uiteindelijk een voltooiden
vorm zal bereiken, bepalen zal. - Het werk van Elisabeth Dammers begint tot die
innerlijke voltooiing te geraken. Het wezenlijke van haar gevoelsleven, dat geleid
door een scherp intellect, een vorm zoekt en vorm wil zijn, laat zich reeds herkennen
als een vaste kern. Van den aanvang af was het niet moeilijk de begaafdheden te
ontdekken, maar deze altijd weer verrassende teekenen van een jong kunstenaarschap
zijn - behoeft het nog gezegd? - nooit voldoende, omdat het niet de aanleg of de
begaafdheid zelf is waar het op aankomt, maar juist de wijze waarop van die
begaafdheid gebruik wordt gemaakt om tot een eigen bewusten en actieven vorm te
komen. Het is die worsteling, door zoovelen begonnen en door zoovelen toch juist
nog voor de verlokkende verte opgegeven, welke nu door Elisabeth Dammers tot
een voorloopig einde is volgehouden. Zij heeft duidelijk gekozen, zij heeft ten deele
ook bereikt waarnaar gestreefd werd, al zullen de moeilijkheden niet verminderen,
omdat haar werk gedragen wordt - zooals nu blijkt - door een zeer kwetsbare
gevoeligheid. Warme en oprechte overgave aan de ongerepte schoonheid van dit
leven kan zich immers spoedig verliezen in een te vrouwelijke weekheid, die de
krachten van dit zoo felle leven wel niet ontkent, maar eer nijgt naar een ontwijken.
Er zijn er velen, die - gerijpt in de
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jaren met wisselend uitzicht tusschen twee oorlogen in - het hartstochtelijk geluk
van dit leven ervaren hebben en aanvaarden wilden in de vlagen van een
onvoorwaardelijk vertrouwen, maar die onder de dreiging van naderende vernieling
en vernietiging de intensiteit van de gedachte aan de kortstondigheid van dit gevoel
niet overwinnen konden.

Mansportret, olieverf, 1939

Vele jongere kunstenaars, geschokt door het nuttelooze van zoovele ondernemingen,
belast met de kwelling van herhalingen, geremd door de voorbeelden van het
ongedwongen en onbezorgd meesterschap uit het verleden, blijven aarzelen of vallen
te veel op zichzelf terug. Er was in deze laatste jaren bij zooveel overbelichting en
dubbele schaduwen veel ijdel feestvertoon, veel berekening, veel zelfbevrediging,
veel narcissisme. Wie zoo gefixeerd op zichzelf de natuur in gaat, ondervindt van
het landschap, de luchten en het licht niet meer dan een stemmingsinvloed of daarvan
de obsessie. Een begeleidingsverschijnsel van het eigen zijn, een achtergrond
geheimzinnig en magisch, maar geen uitbeelding wordt in dergelijke gevallen het
landschap, bij vaak dieper peilende portretten, die de zorg en bezorgdheid over de
concentratie van het eigen denkleven laten gissen. Het heeft lang geduurd vóór ook
Elisabeth Dammers die tweespalt tusschen natuur en gevoelsleven heeft weten te
overbruggen. In een tijd arm aan symbolen en teekens, maar geladen met een alles
wegvretend scepticisme, waren de vormen ook niet te vinden, die juist aan dien
‘achtergrond’ dien natuurlijken bloei zouden kunnen hergeven. Haar eruditie en haar
opleiding, eerst in Rotter-
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dam, daar na op de Haagsche Academie, hebben die natuurlijke ontwikkeling
eenerzijds wel gestimuleerd, aan den anderen kant toch ook belemmerd. De kentering
ten goede is tenslotte toch gekomen, misschien wel omdat zij in wezen autodidacte
is gebleven. Wie haar reeks zelfportretten kent, zal bemerken dat de strenge, wel
overdachte, en toch onacademische opvatting in den beginne vooral treft door den
ernst en de spanning van het zoeken en gedragen wordt door een drang naar
rechtvaardiging om zich te handhaven. Werk dat daarna ontstond - stillevens en
landschappen - mist die aanvankelijk innerlijke zekerheid, ondanks een bewegelijker
toets, ondanks een schilderen juist daar met een begin van routine. Dat verklaart ook
de in dien tijd wel bespeurbare invloeden van anderen, die van Röling misschien het
meest, bij den opbouw vooral van een groot zittend zelfportret in landschap. Maar
te beginnen met dit levensgroote portret keert, zonder een te bewuste forceering, een
hernieuwd zelfvertrouwen terug. Een impressionistische toets heeft zij wel nooit
gehad, maar de heftige accenten die de late expressionisten noodig hadden worden
geheel vermeden. Men herkent een zeer zorgvuldig plan van bouwen en afwegen
van kleuren, er is een zeer lange voorbereiding te bespeuren voor den ondergrond
die, zonder contouren en luciditeit, reeds alle kleurwaarden bevat en het rhythme
meehelpt bepalen. Eerst daarna, met vele glacis opgedragen, herkrijgt de kleur haar
kracht. En tegelijk wordt met dit dan toch wel oorspronkelijk coloriet van groen en
okergeel en een zeer zacht blauw de plasticiteit der figuren sterker. Het verwondert
niet, want naast het schilderen wordt in latere jaren ook met beeldhouwen begonnen.

Vrouweportret, olieverf, 1940

Wel hadden opdrachten voor decoraties in
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de ‘Nieuw Amsterdam’ het arbeidsveld door ambachtelijke preoccupaties verruimd,
doch juist toen bleek dat de beeldhouwersblik het zien meer en meer ging richten. Daarna was allereerst weer een geschilderd mansportret de verrassing, omdat hierin
toch nog duidelijker dan in vroeger werk tot uitdrukking werd gebracht hoe bezieling
en bezield worden tot een harmonisch geheel konden worden gebracht, zoodat de
verf haar materieele waarde ging verliezen en het oog achter den helderen blik der
geschilderde oogen een innerlijk bewust en openbloeiend leven als gestalte herkent
en daardoor iets ondergaat van het hart der dingen en dat wonderlijk gebeuren dat
den polsslag van ons ‘zijn’ op gang weet te houden. Het is reeds veel als tegenwoordig
iets van die innige verwondering in een portret behouden blijft. Een uiterst gevoelig
geschilderd vrouweportretje bevestigt dat snaren geraakt kunnen worden van een
gevoelswereld waar essentieele waarden klank behouden, waardoor het portret zijn
dubbel ‘aangezicht’ verkrijgt, dat van gelijkenis en dat van innerlijk evenbeeld. En
juist door dit laatste wordt het uit een trillingsveld van nerveuse voelhorens geheven
naar een terrein waar het ruischen van een tijdloozer melodie al het andere overstemt.
En alleen zoo'n geschilderd gelaat heeft algemeene beteekenis.

Potloodschets, 1938

*
Er is ook nog niet ten volle gerijpt werk, bedrukt als het werd door onze moderne
angst-
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valligheid; het beeldhouwwerk staat nog aan den aanvang, maar de belofte is er. Niet
het minst door de teekeningen, die nog duidelijker zeggen dan het jongste
schilderwerk, nu die eerste bevrijding is gekomen, dat het oog van de beeldhouwster
de hand inspireert. Niet schilders, maar beeldhouwers bezitten de gave van zulk een
ijl en ruimte veroverend schetsen. Juist hen gelukt het, zóózonder model, contour en
vorm aan te duiden. Deze studies geven ongedwongen en in een eigen realiteit die
zachte sfeer van stilte en zich bezinnende concentratie weer, welke zich misschien
alleen in de sculptuur volstrekt verwezenlijken laat. De tijd zal beslissen. Als
schilderes heeft zij zich niet gehaast en ook als beeldhouwster zal zij zich niet laten
jagen naar een lyrisch en snel te behalen resultaat.

Allerzielen
door Jo Landheer
Zweven zij nader,
Gelokt door de gaven
Van bloemen en tranen?
Onzeker als blinden
Staan wij aan de graven,
Waarin hun beminde,
Vertrouwde lichamen
Voor eeuwig vergaan.
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Balspelende meisjes
door Bertus Aafjes
Der vormen weelde toegedekt
met sier van overtollig gaas
spelen de meisjes - langgerekt
uitlijnende de bleke vaas
der lende - in verspreide stand
met talmend lange armen traag
de bal wegwerpend langs het strand,
alwaar hij ijlende en laag
en voortgedreven op de wind
een tuimelende uitweg vindt,
inrollend zacht een andre hand
die met een uitgebeelde vraag
zich heft en werpt en twijfelt want
zij weet niet waar de bal belandt...
Dan schept een snelle vleugelslag
van wind het schuimend room der zee
tussen zijn blanke pennen mee
en laat het in een speels gezag
vlokkende drijven naar het kind,
vocht blazend door het labyrinth
der kleine holte-openingen
van het omhullend netelrag:
de diamanten druppen dringen
tot op de huid en vormen kringen.
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Te diep door koelheid aangezocht
en door neerregening van druppen,
besterft de lauwe ademtocht
haar speurloos op de open lippen
en slechts de flauwe kreet geslaakt
om schuw genotene beklemming
der koelte en de snelle stremming
die haar beweging hield gestaakt,
ontraadselt aan haar spelvriendinnen
't geheim van haar ontroerde zinnen.
Te laat! reeds vloog de purperbal
suizende langs haar wit gezicht;
zie hoe de teêre blankheid zwicht
voor matrood gloeien bij den schal
van handgeklap en luid geuit
gejammer nu de bal ten buit
viel aan de branding waar hij zacht
wegdeint terwijl het water lacht...
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Het spiegelbeeld
door Bertus Aafjes
Diana in het water staat;
de bosgod ziet twee blanke lijven:
geoogde waterbellen drijven
waar zij het melken lichaam baadt.
Diana ziet zich ongekleed
en ademloos zien ook de elven
hoe zij met vochte voet zichzelve
in eigen spiegelbeeld betreedt.
Nu buigt zij zich omlaag en streelt
haar linkerborst behoedzaam tegen
het roerloos onder haar gelegen
en afgespiegeld evenbeeld.
Maar in dit wonderlijk bedoeld
verbond blijven de twee gescheiden:
alleen de roze tepel voelt
zich in het spiegelbeeld verglijden.
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Een illustratie van het abel spel van Lanseloet
door Dr D.Th. Enklaar
IN de Wallace-Collection in Hertford House te Londen bevindt zich een houten
statuette van een bejaard man1. Hij staat te leunen met beide handen op een zwaren
staf, een knots. Zijn hoofd is bedekt met een kap, die over zijn schouders valt. Om
zijn middel draagt hij een gordel, waaraan van voren een tasch en van achteren een
kort zwaard of breed jachtmes hangt. Hij draagt groote handschoenen en een spleet
in zijn mouw ziet eruit als een handboog, vermoedelijk zinnebeeld van de functie,
die de man in dienst van zijn beer uitoefent, nl. die van boschwachter.
Toen ik het alleraardigste beeldje zag, dacht ik aan den ‘warandehuedere’, den
boschwachter, uit het abel spel van Lanseloet. De schoone Sanderijn, die na de
smadelijke behandeling, haar door Lanseloet aangedaan, gevlucht is, ontmoet in een
bosch een ridder, die haar als zijn vrouwe in eere meevoert naar zijn slot. Nu dwaalt
zijn warandehuedere al een jaar lang door het bosch, in de hoop een even schoone
vrouw tegen te komen als zijn meester in Sanderijn gevangen heeft. Zoo lijkt hij mij
door het Londensche beeldje voorgesteld. De norsche trekken, de loerende oogen en
de als een muil geopende mond schenken het gladgeschoren gelaat een dreigende
uitdrukking, die goed past bij de beschrijving, door Lanseloet's bode Reinout, die
Sanderijn voor zijn meester komt zoeken, van den warandehuedere gegeven:
Deus god, wie sal mi maken vroet,
wat die man ment, die ghinder staet?
Hi dunct mi hebben soe feilen ghelaet
ende ene colve groet ende swaer:
hets seker een moerdenaer,
ofte mi bedriecht mijn waen2.

Gelukkig is dat maar ijdele schijn. De man geeft alle gewenschte inlichtingen, als
Reinout hem naar Sanderijn vraagt, en is tegen een fooi bereid hem bij haar te brengen.
Hij alleen kan dat doen, want hij is het hoofd niet alleen van alle boschwachters,
maar van het gansche dienstpersoneel en hem is de bescherming of bewaking van
Sanderijn opgedragen.
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Vrient - zegt hij -, dat moet u ghebreken,
te sprekene jeghen die vrouwe mijn,
het moeste bi mijnder hulpen sijn,
want ic bens met haer gheloeft.
Ic ben van alden knechten thoeft,
die mijn here onthouden heeft3.

Dat past wel bij een boschwachter, die handschoenen draagt.
Kan het beeldje een voorstelling van den warandehuedere zijn?
Het wordt in den catalogus van de Wallace-Collection Vlaamsch of Duitsch werk
uit het begin der zestiende eeuw genoemd. Het abel spel is ons overgeleverd in het
Hulthemsche handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. De drama's daaruit
zijn volgens Leendertz zeker alle van één dichter, waarschijnlijk een Vlaming4, en
uit het midden der veertiende eeuw5. Het moet zeer bekend geweest zijn, juist in den
tijd van vervaardiging van de statuette, want er bestaan verscheiden oude drukken
van, te Gouda ± 1486, te Keulen ± 1495 en ± 1510, te Antwerpen ± 1519, en zelfs
een Nederduitsche vertaling6. Niets verbiedt dus, zich aan de illusie over te geven,
dat het beeldje, dat toch zeker iets bepaalds bedoelt weer te geven, een voorstelling
van den persoon uit het drama is. Men kan dan den beeldhouwer den lof geven, dat
hij de figuur van den warandehuedere, die Leendertz als ‘vermakelijk en toch geheel
overeenkomstig de werkelijkheid’ getypeerd heeft7, met even veel begrip als
vaardigheid uitgebeeld heeft.

Eindnoten:
1 No S. 274 van den Catalogus der Sculpture van 1931, beschreven op blz. 102 en afgebeeld op
Pl. 70. Vgl. de bij dit artikel gevoegde afbeelding.
2 P. Leendertr Jr, Middelnederlandsche Dramatische Poëzie [1907] 102 vgg., vs 630-635.
3 Ib., 105, vs 688-693.
4 Ib., CXXXII.
5 Ib., CXXXV.
6 Ib., XI vgg.
7 Ib., CXVIII.
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Houtsculptuur, begin 16e eeuw - Wallace Collectie, Londen
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Kroniek
Beeldende Kunsten
Kunsttentoonstellingen te Parijs

School van Fontainebleau, Venus en Amor

Ondanks den ongunstigen tijd zijn de Parijsche kunsthandels toch weer begonnen
en tegelijk met het begin van den winter, werd met een tentoonstelling van werken
van de ‘school van Fontainebleau’ in de kunstzalen van Wildenstein een hooge troef
uitgespeeld. Zij maakt voor het eerst een dieperen blik mogelijk op aard en invloed
van deze Fransche kunstgroep van de 16e eeuw, welker verschijning de overwinning
van de uit het Zuiden komende Renaissance-gedachten over het
middeleeuwsch-gothische erfdeel besliste. Van de werkzaamheid van deze groep
kende men echter tot nu toe, buiten de decoratieve werken in het slot van
Fontainebleau, slechts weinig. De Italiaansche schilders, die tot deze opdracht door
de koningen Frans I en Hendrik II bij elkaar waren geroepen, werkten sedert 1530
in Frankrijk, dus precies 300 jaar voor de moderne meesters van het ‘paysage intime’,
als Corot, Théodore Rousseau, Daubigny, Diaz, Dupré, die zich in den zomer van
1830 in Barbizon aan den rand van het wonderschoone boschgebied van Fontainebleau
vestigden en voor den tweeden keer in de Fransche kunstgeschiedenis den naam van
deze streek bekendheid gaven. Toenmaals behoorden tot de belangrijksten der gasten
Giovanni Battista Rosso en Francesco Primaticcio, geen genieën van den eersten
rang, maar talenten van verheffend kunnen en opwekkende kracht. Zij brachten
helpers mede uit het Zuiden, andere landslieden trokken achter ze aan en boeiden
niet minder de jonge Franschen. Uit deze ver-
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menging ontbloeide de bijzondere stijl van Fontainebleau.

School van Fontainebleau, Portret

Overal treffen elementen van het klassicisme der Italianen. Lichaamshoudingen doen
aan Michelangelo denken, blauwgroen verschemerende achtergronden van
landschappen herinneren aan Leonardo, figurengroepen aan de compositieleer van
de school van Rafaël. Rosso was weliswaar Florentijn en Primaticcio een leerling
van Giulio Romano. Maar dit alles wordt opgenomen en verwerkt door den
specifieken kunstgeest van Frankrijk, die juist door deze vreemde bestanddeelen
ontvlamde. Van de groot en vrij aangelegde Italiaansche schilderijen uit de antieke
mythologie zijn de gracieuse en delicate Fransche naaktschilderijen en
liefdestafereelen afkomstig. Van de eenigszins gekunstelde, overslanke vrouwen van
Pontormo (die G.B. Rosso's medeleerling bij Andrea del Sarto was), het
karakteristieke hoogbeenige type van de godinnen en nymphen van Fontainebleau.
Wij onderscheiden precies de verschillende handen, die hier aan het werk waren,
alleen weten wij jammer genoeg bijna in 't geheel niet, aan wien deze handen
toebehoorden! De catalogus van de tentoonstelling kon slechts heel weinig nummers
van een kunstenaarsnaam voorzien; in de eerste plaats een buitengewoon edel
geschilderd ‘Bad van Diana’ dat voor een werk van François Clouet doorgaat.
Merkwaardig geval: Clouet heeft anders, vooral op grond van zijn meesterlijke
teekeningen, den titel van den ‘Franschen Holbein’ en daarmee is reeds aangeduid,
dat zijn kunst oorspronkelijk een Noordelijk karakter heeft en aan zijn Nederlandsche
afkomst herinnert. Maar ook hij kon zich niet aan den invloed van Fontainebleau
onttrekken. Reeds de keus van het onderwerp bij het genoemde schilderij wijst daarop,
want het is de tijd van de mooie Diana van Poitiers, de geliefde van Hendrik II en
het behoorde tot den goeden toon van den kring dezer hofschilders, de goddelijke
stamvrouwe van deze
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geheime regentes van Frankrijk te verheerlijken.
Kenmerken voor den kunstgeest van Parijs zijn de onvermoeide, warme pogingen,
het door den oorlog in benarde omstandigheden geraakte schilders- en
beeldhouwersgilde te helpen, welks ledental in de tienduizenden loopt, leden wier
gezinnen dikwijls barren nood lijden. Niet alleen heeft men ten behoeve van het
ondersteuningsdoel groote tentoonstellingen ingericht, inzonderheid die van de nieuw
opgerichte ‘Kunstenaarshulp’ in de kunstzalen Malesherbes, die van de
‘gemobiliseerde artisten’ bij Bernheim Jr, en die van de ‘groote massa’ in den
kunsthandel ‘Beaux Arts’, waarmee de leerlingen van de Kunstacademie gaarne
worden aangeduid. Niet alleen wedijveren de kunsthandels om hun ruimten vrijwillig
ter beschikking te stellen en namen instanties van hoog aanzien: de President van de
Republiek, de Stad Parijs, de Academie, het patronaat der tentoonstellingen op zich.
- Belangrijk was in de eerste plaats, dat beroemdheden en gevestigde reputaties direct
deelnamen en zoo aan deze ondernemingen grootheid van stijl verleenden.

Konstantin Rimsky, Ecce Homo, Houtskoolteekening

In voornamen vorm openbaarde zich de gedachte van collegiale bereidwilligheid,
daar de dragers van de bekendste namen, belangrijke werken van hun hand ten
verkoop voor het algemeen afstonden. Zoo deden Utrillo en Segonzac, Bonnard en
Marquet, Ceria en Marie Laurencin, de oude kampioenen Maximilien Luce en Maurice
Denis, Othon Friesz en Henry de Waroquier en Charles Despiau, die tegenwoordig
naast Maillol de leidende Fransche beeldhouwer is. Interessant is het verrassend
aantal voortreffelijk geslaagde aquarellen, teekeningen en schetsen met motieven
van het front of de buitenaf gelegen stellingen en kwartieren, dezen keer veel
artistieker van opzet en houding dan de gelijksoortige werken uit den vorigen oorlog,
die meestal in het illustratieve bleven steken. In het bijzonder trekt hier onder de
jongeren de schilder Yves Brayer de aandacht, die in ernstige, levenskrachtige
tafereelen van het soldatenleven buiten vertelt. Brayer heeft overigens ook als
portretschilder opzien gebaard en is met een gelukkigen treffer, een origineele
beeltenis van Georges Huisman, den veelgenoemden directeur-generaal van de
Schoone kunsten in het Fransche Ministerie van onderwijs, in de voorste rijen
gekomen.
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kunstenaars uitnoodigingen voor tentoonstellingen op hun atelier. Dat beteekent meer
dan slechts een redmiddel: men kan ontplooiende talenten op de plaats waar ze
scheppend werken, worstelen en twijfelen het allerbeste leeren kennen. Zoo vertoefde
men met groote belangstelling in het atelier van den schilder Konstantin Rimsky.
Hij is geboortig uit Rusland, kwam echter vroeg naar Parijs en is geheel vervuld van
de Fransche kunstatmosfeer. Rimsky is nu boven de aardige, fijngevoelige werken
van zijn eersten tijd uitgestegen tot groote ontwerpen, waarin het diepe verlangen
van een hartstochtelijk hart vorm wil vinden. Cartons, schetsen, eerste gekleurde
opzetten, alles bladen van een machtig formaat, die in de richting van de monumentale
muurschildering gaan, beelden motieven uit van de laatste diepten van ons denken:
het doordringen van den dood in den bloeienden levenslust en het lijdensverhaal van
Christus. Een van deze werken is reeds nu mooi en aangrijpend afgewerkt. Een
houtskoolteekening met de gestalte van den Heiland, die in het paleis van Pilatus
eenzaam tusschen de koude zuilen van de Romeinsche bouwwerken en de razende
volksmenigte staat. De oneindig tragische verlatenheid van de figuur van Christus,
die hier als door een mystiek fluïdum omgeven onmerkbaar in een bovenaardsche
sfeer getild wordt, is zelden dieper gevoeld. Duidelijk dringt in zulke voorstellingen
het machtige streven van de opkomende kunstenaarsgeneratie naar groote
vormuitdrukking en indringende spiegeling van zielsbewogenheid naar voren.
Max Osborn

Aanteekeningen over tentoonstellingen
De kleine tentoonstelling van Sondaar bij Santee Landweer vestigde weer eens de
aandacht op den grooten invloed hier te lande van Despiau op onze jongere
beeldhouwkunst. Hildo Krop was reeds lang een bewonderaar, hetgeen een weinig
aan zijn portretkunst zou kunnen worden gezien, doch overigens is hij te markant
om eenige volgzaamheid te constateeren. Voor Wezelaar geldt de invloed van Despiau
in hoogere mate. Thans, bij Sondaar, is de geheele behandeling van het oppervlak,
de monden, de haarplant, zelfs de hoofdhouding, sterk geïnspireerd door den
Franschen portrettist. Maillol ligt kennelijk verder van ons af en wordt hier - overigens
geheel ten onrechte - minder goed gezien en begrepen. Despiau beantwoordt aan
onze neiging tot fijne innigheid en zuivere waarneming. Bij hem is dat tevens vrucht
van een cultuur en een milieu. Het is vrij van alle expressionisme. Het beteekent
evenwicht en spiritualiteit. Men kan in twijfel trekken of de invloed van Despiau,
zonder diens krachtigen geest en geniale visie, niet al te braaf en netjes zal blijken
te zijn. Het brave is niet het edele. De zuiverheid is nog niet de klaarheid. Bij Sondaar
is evenwel een verwachting gerechtvaardigd, dat hij tot een eigen vorm zal komen.
Enkele beelden - de buste in het midden (raamkant) had een opmerkelijke eigen
uitdrukkingskracht, die meer dan het portret in den gewonen zin, een diepere houding
deed gevoelen. Wie de moeite nam deze goed geobserveerde fijn-levende koppen
langer te bezien werd onder de huid van de invloeden een boeiende eigen fijnheid
van
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zien gewaar, een stille kracht, die reeds vroeger gebleken was in het edele en gave
maskertje, dat het eigendom is van het Haagsche Gemeente Museum.

Edgar Fernhout, Winter in Bergen Olieverf 1940

Voorzichtigheid blijft ook het werk van Edgar Fernhout kenmerken, wiens laatste
werk bij Van Lier een stap vooruit beteekende. Langzaam en met alle voorzorgen
tracht hij tot wijder vlucht te komen: de formaten iets grooter, de motieven iets
gedurfder. Een herfstig landschap, een hoeve in de sneeuw, twee voorbeelden van
een wat grooter stemming. Hij concentreert zich en de hem van nature gegeven
helderheid wordt langzamerhand iets meer bewogen. Wat noodig was zoo hij niet
voor goed van het heldere in het gladde zou willen verdwalen.
Wie het ongeluk had na deze jonge en in ieder geval zuivere kleine
tentoonstellingen bij de ‘Onafhankelijken’ terecht te komen, zal zich hebben
afgevraagd wat in dezen tijd nog de zin - het zin-rijke - is van deze onafhankelijkheid
in de kunst. Eens - in de vorige eeuw - had deze onafhankelijkheid als verzet, als
leuze van een te keer gaan tegen een gesloten orde, een beteekenis. Thans zijn wij
weer aan een punt gekomen waarin de onafhankelijkheid in al haar betrekkelijkheid
is begrepen en waarin haar hooge zeldzaamheid kan worden beseft. Ware
onafhankelijkheid wordt niet geduld, niet aanvaard, doch is een kracht van den geest,
een autonome kracht, die door geen stelsel of een andere orde kan worden te niet
gedaan, omdat ze krachtens haar wortel ontrefbaar is. De ‘Onafhankelijken’ van nu
zijn een bespotting van deze werkelijke onafhankelijkheid geworden. Zonder dat
iemand zich blijkbaar nog rekenschap geeft van de waardigheid en de beteekenis
van het woord ‘onafhankelijk’, zonder dat iemand zich nog afvraagt welke verplichting
dat woord oplegt aan het werk, is het een verzamel-naam geworden voor een
uiteenloopend gezelschap, waarvan het meerendeel een zielige afhankelijkheid
demonstreert en waartusschen weinig goede schilders verjaagde koningen lijken. In
hetzelfde Stedelijk Museum, dat de onafhankelijken gastvrijheid verleende, had de
V.A.N.K. een reeks van zalen voor het ‘Glas 1940’. De inrichting verdient apart
geprezen. Met eenvoudige materialen werden aardige effecten verkregen, de opstelling
was ruim gehouden en op aangename wijze werd de bezoeker geleid van het een
naar het ander, zonder zijn indrukken te overladen. Het was een beetje naar Franschen
trant, weliswaar met detail-fouten (iets te veel en storende papierenbloemen, iets te
weinig frischheid en eigen karakter). Doch men zal toch moeten toegeven, dat deze
lichte zwier en het bekoorlijk spel in de wijze van exposeeren van waarde zijn. De
inzending van het Paapje, ter opluistering, was stiefmoeder-
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lijk behandeld (te hoog en te donker gehangen). De kleeden waren niet in het geheel
van de tentoonstelling opgenomen en verwerkt. Het glas bleek in hoofdzaak van
Copier te zijn. Men kreeg den indruk, dat slechts weinig anderen ook glas ontwerpen,
Copier legde beslag op 8/10 van de ruimte. Een eenzijdige demonstratie. En wat te
zeggen van dezen glas-orgiast? Knap, virtuoos, tot alles in staat, maar teugelloos en
weinig vormen gevend, die ons te binnen brachten, dat glas wel veel tooverachtige
mogelijkheden in zich heeft, maar niet tot prostitutie moet vervallen. Het edele
glaswerk, edel van klank en vorm en kleur, het blijft een zeldzaamheid. Zou het soms
liggen aan den drang van nu om veel te maken, een ongekende veelheid van
schakeeringen te brengen, te epateeren, liever dan het langzaam gerijpte te brengen,
dat geen zalen kan vullen?
Er was een prettig aandoende belangstelling van gretig kijkende menschen. Indien
men met dergelijke tentoonstellingen de aandacht weet op te wekken en te vangen
kan iets bereikt worden. De gegevens zijn aanwezig.
A.M. Hammacher

Dans
Harald Kreutzberg
Zoo ik Kreutzberg's dansen zou moeten vergelijken met dat van Argentina, dan zou
ik tot deze conclusie komen: Argentina schiep muziek tot dans, Kreutzberg poëzie.
Zijn kunst is nader verwant aan die van het woord dan aan de muziek; men zou zich
kunnen denken, dat voor hem het woord ontstaat om zijn gedachten weer te geven,
vóór hij zijn dansvorm vindt. Zijn dansen is spreken - is de plastische vorm voor zijn
gedachte. Ik denk aan den vorm, dien hij vindt bij den dans van den Koning in ‘Den
Eeuwigen Kringloop’, de beweging van het kindsche spelen met den scepter, dat de
Dood overneemt en symboliseert tot den eeuwigen hartslag van den Tijd. Ik denk
aan het heffen van zijn handen naar het licht in den ‘Engel der Verkondiging’ en den
eerbied, waarmee de Engel zich het gelaat bedekt ter verkondiging van de komst van
God's zoon - ik denk ook aan het aangrijpend slot van ‘Orpheus treurt om Eurydike’,
waarin de moegestreden Orpheus zich de oogen toedrukt met een ten doode toe
gekweld gebaar.
Daar vindt hij de symbolische uitbeelding van het gevoel, dat hem beheerscht.
Dansen is voor hem een zuiver plastische kunst. Men kan, bij zijn dramatische dansen,
niet in de eerste plaats spreken van een bewegingskunst. De nadruk valt op het
moment van rust. Zulk een danser moet iets te zeggen hebben. Een rijk bewogen
gevoelsleven dringt hem tot de uitbeelding van zijn gedachten. Zijn dansen is de
geperfectioneerde vertolking van wat hij de wereld te zeggen heeft.
Hierin ligt zijn kracht, maar ook zijn zwakke zijde: hij spreekt slechts tot hem, die
verwant is aan zijn gevoelswereld. De vorm, dien hij gebruikt is zòò symbolisch, dat
voor hem wien de gesymboliseerde gedachte niets te zeggen heeft, de symbolische
vorm niet voldoende
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waarde heeft. Dit mag men een danser als zwakte aanrekenen. Maar ik wil niet hier
zeggen, dat deze plastiek geen dans is. Zijn grootheid is, dat hij de grens niet
overschreden heeft. De dans als dans is niet primair voor hem, doch zijn gevoelsleven.
Maar de kunstvorm, dien hij tot uiting van zijn gevoelsleven gebruikt, is tot in het
fijnste détail ‘dans’. Zijn techniek is volmaakt beheerscht. Ik sprak over het moment
van rust als hoogtepunt; wanneer ik zeg, dat hij de grens nooit overschrijdt, bedoel
ik hiermee, dat zijn plastische kunst toch altijd bewegingskunst blijft. Zoo ik het
karakteriseer met de woorden: tot het uiterste sober is hij in zijn beweging, tot het
uiterste geladen in zijn rust - dan karakteriseer ik hiermee de essentieele waarde van
zijn kunst en tegelijk zijn zwakte.

Harald Kreutzberg
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Maskerdans van Harald Kreutzberg

Ik zou een scheiding willen maken tusschen zijn dramatische en zijn luchtige
stemmingsdansen. In deze laatste is minder sterk geaccentueerd de gedachte en
sterker de dansvorm, In de ‘Hongaarsche Dansen’ van Brahms danst hij de muziek;
hierin geeft hij een gestyleerde typeering van een bepaald mensch. Hier is zijn
uitbeelding gericht op het uiterlijke. In het bijzonder denk ik dan aan ‘Tijl
Uilenspiegel’. Zijn uitdrukkingsmiddel is gestyleerde beweging. Waar hij zich er
hier op toelegt gedragingen, de bewegingen dus, van een mensch te typeeren, is er
grooter harmonie tusschen zijn gedachtenwereld en den kunstvorm voor de uitbeelding
ervan, die de zijne is: dans.
Martha Dozy
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Letterkunde
Joh. W. Schotman, Jodulphus en de Kater en hoe ze te weten kwamen wat
wijsheid is, Van Loghum Slaterus' U.-M., Arnhem, 1939.
Het is nooit gemakkelijk geweest, zich ten volle over te geven aan de waardeering
die men toch telkens weer in zich voelde opkomen voor Joh. W. Schotman. Zijn
verzen en prozabeschouwingen schenen hun waarde in hooge mate te ontleenen aan
de onderwerpen die erin aangeroerd of besproken werden (China) en in veel mindere
mate aan de persoonlijkheid van den schrijver. Het bleef daardoor moeilijk, in
Schotman den kunstenaar te zien, waarvoor hij toch onmiskenbaar wilde doorgaan.
Hij leek vooral een schrijfvaardig reiziger en dokter.
Daarbij kwam zijn taal. Ik denk niet dat er veel beschaafde, op keurigheid van taal
gestelde Nederlanders zullen zijn - ik bedoel van die landgenooten voor wie zuivere
en natuurlijke woordenkeus een levensbehoefte is wanneer zij haar zelf moeten
bepalen, en een kenmerk van het echte in de geschriften van anderen - die gaarne
verzinsels als ‘der geesten gemoeting’ en ‘pulverende landen’ op hun geweten zouden
hebben. Schotman daarentegen vond zulke uitdrukkingen zichtbaar mooi. Deze
voorbeelden zijn nu aan de titels ontleend, maar ook in de werken zelf was er te
dikwijls iets dat aan een zoeken naar fraaiheid, aan ijdelheid, aan onnatuur in den
geest van den maker deed denken; zelfs was de grens tusschen onnatuurlijke manier
van zeggen en taalfout niet overal in acht genomen. Men had als lezer neiging te
zeggen: och, kijkt u toch in gevallen van twijfel altijd even of het wel in het
woordenboek staat, en doet u alsjeblieft maar een beetje gewoon.
Het kan hier niet mijn bedoeling zijn, een overzicht en waardebepaling van
Schotman's werken te geven. Ik ken ze niet alle. Het is mogelijk dat er ook vroeger
reeds bij waren, waaraan de boven aangeduide feilen niet meer kleefden. Wat ik hier
alleen van plan ben, is mede te deelen waarom Jodulphus mij meer heeft bevredigd
dan vorige geschriften van dezen auteur.
Jodulphus is een dialoog. Een dialoog dan in dezen zin dat een der personen Jodulphus zelf - den anderen toespreekt, maar de andere zich tot zwijgen bepaalt,
om de eenvoudige reden dat deze andere de kater Petronius is. Jodulphus dus
onderwijst Petronius, en Petronius, van zijn kant, knipoogt, likkebaardt en trekt een
gezicht of hij er alles van begrijpt.
Jodulphus vertelt zijn kater van zijn zoeken naar wijsheid. Hij heeft leeren inzien
dat de ware wijsheid noch in de wetenschappen, noch in de bestaande godsdiensten,
noch ook in de wijsbegeerte, althans in de meer kennistheoretisch gerichte
wijsbegeerte, is te vinden. De wetenschappen leveren alleen kennis, maar geen
aanwijzing, hoe ons boven het lot te verheffen; aldus laten ze na, ons bij te staan bij
het veroveren van het hoogste geluk. Het kennistheoretisch denken, het criticisme,
komt uit een echt wetenschappelijk streven
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voort en verwijdert ons aldus eerder van de wijsheid, dan dat het er ons heen zou
voeren. Het denken, trouwens, verschaft niets wat nog niet bekend was; het kan zich
enkel in bepaalde schema's bewegen, en al wat de denker bereikt - het is overigens
niet zoo weinig! - is dat hij deze schema's in zichzelf ontdekt. De godsdiensten,
tenslotte, geven niet anders dan, ten eerste, ontoereikende voorschriften voor ons
levensgedrag of doctrines die tot levensontkenning leiden, en ten tweede aanduidingen
omtrent de hoogste werkelijkheid welke aan deze beide fouten lijden: niet gegrond
te zijn op door de rede verantwoorde kennis en voorts, in naïeve symbolen en
vertelsels te zijn vervat.
Waar dan wel de hoogste wijsheid, en daarmee het hoogste geluk, te vinden? Het
zou kunnen zijn, dat het Chineesche denken ons den weg erheen wees. Wie ‘tao’
kent, d.i. de volstrekte leegte en tegelijk de eenige oorsprong van de volheid des
levens, is in contact met de hoogste werkelijkheid; laat hij zich daarbij door ‘tao’ in
een staat van behoefteloosheid brengen, dan bereikt hij het hoogste geluk. En om
‘tao’ te leeren kennen, zal hij hebben af te dalen in zichzelf. Wijsheid en geluk kunnen
wij vinden door ons terug te trekken in onzen eigen geest.
Het is duidelijk dat hiermee door Schotman gewichtige dingen gezegd zijn. Met
name is de houding die hij aanneemt tegenover het Christendom, beslist afwijzend
en zelfs op sommige plaatsen geringschattend. Het godsbestaan zooals deze religie
het leert, benevens de werkelijkheid van het hiernamaals en de onsterfelijkheid, die
zij immers beide aanneemt, heeten in den mond van Jodulphus ‘dwaze, domme
denkfouten van den primitieven mensch’ (blz. 50); elders (blz. 55) wordt gezegd dat
wij thans eindelijk, dank zij onze kennis van de natuur, ‘alle rare mythologieën over
hemel en hel, Adam en Eva, booze geesten, duivelen en engelen als middeleeuwsche
poespas overboord hebben kunnen gooien’. Ook de onderscheiding tusschen
kennistheoretisch, Kantiaansch denken èn het denken dat kans heeft tot de wijsheid
te voeren, is uiteraard van groot belang. Hetzelfde geldt van zijn nadrukkelijk betoog
dat het al evenmin de wetenschap is, die ons wijs en gelukkig kan maken; hier moet
ik echter aanstonds bij vermelden dat hij toch ook weer de - relatief gesproken onmetelijke beteekenis van het objectieve weten in het licht stelt en dat wel op zulk
een enthousiaste wijze, met name op de bladzijden 69 en 70, dat de lezer licht een
oogenblik in verwarring zou kunnen geraken en meenen, in het geheele geschrift een
verdediging van de wetenschap te moeten zien. Dat is toch niet het geval. De
quintessens van het boekje schijnt mij te liggen in de volgende passages:
‘Het wezen der wijsheid is een streven naar innerlijke vrijheid, naar een
verlossing van de bedreiging der wereld, een verlossing in en door de Idee.
Zij, is, zielkundig gesproken, een inkeer tot zichzelf, een wegvluchten
voor de realiteit naar de diepten van het Ik. Zij geraakt door deze vlucht
buiten tijd en ruimte, in de tijdeloosheid en peilloosheid van het Zelf, en
leert zoo de Eeuwigheid en het Absolute, het Zijnde, bedenken. Zij streeft
naar vereenzelviging met dat Eeuwige en tijdelooze, wil zich erin verliezen,
er door worden opge-
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heven. Vanuit dit zuivere gevoel van geestelijk Zijn-zonder-meer,
inhoudsloos en vormloos, schouwt zij nu de wereld, en ziet die
noodgedwongen, krachtens de wetten van haar eigen denkfunctie, als
geordende Eenheid. Zij verwerkelijkt dus zoo haar eigen Eenheid aan de
realiteit, maakt het Ik tot wereld, en de eenheid geworden wereld derhalve
tot formule voor den eigen geest.
Zij is een middel tot geestelijke bevrijding voor den kritisch denkende,
die uit is boven de naïeve, zich in beelden openbarende aanvoeling en
bezinning van den godsdienstigen mensch. Zij steunt op ervaring, die ze
neemt voor wat ze is en streeft in haar begripsverijling naar absolute
geldigheid en wiskundige zekerheid, om waar te zijn voor elk willekeurig
ervaringstotaal.
Evenals de godsdienst wil zij den mensch met zijn lot verzoenen, hem
boven het tijdelijke verheffen, hem levensbeheerschter en stervensbereider
maken, evenwichtiger en daardoor gelukkiger. Zij zal hem niet zedelijker
maken, daar de zeden door volk en tijdperk worden bepaald, en met den
tijd veranderen.’ (Blz. 80-81).
Nadat Schotman aldus het wezen en de werking der wijsheid heeft aangeduid, bedenkt
hij opnieuw - en zeer terecht, naar mijn meening - dat er in deze vlucht uit het leven
een groot gevaar ligt, omdat het leven, wanneer de mensch zichzelf en zijn wettige
belangen niet prijs wil geven, toch ook geleefd en.... behartigd moet worden. Hij laat
daarom o.a. nog deze woorden volgen:
‘Tegenover haar (nl. de wijsheid) en naast haar staat het levensbevestigend
denken, dat naar wereldkennis streeft en zich openbaart in den rusteloozen
arbeid der wetenschappen. Dit denken is kritisch en tracht het subjectieve
te vermijden en te ontmaskeren, het denkt centrifugaal, heeft niet tot
einddoel de stilte, de innerlijke vrede, maar de daad, het handelen. Vele
richtingen der moderne wijsbegeerte werken mee aan deze
wetenschappelijke geestesontwaking, naar wijsheid zoeken zij echter niet,
wel naar kennis.’
En als hij op die wijze ‘Petronius den Aandachtige’ heeft duidelijk gemaakt dat men
zoowel wijs als wetend heeft te zijn, betuigt Jodulphus tot slot, ook het dichterschap
als essentieel voor het leven, voor zijn leven althans, te beschouwen. Hierover weidt
hij niet uit. Maar wij voor ons kunnen zeggen - wanneer wij tenminste het woord
‘dichterschap’ een oogenblik als synoniem van ‘literaire kunst’ gebruiken - dat
Schotman er door zijn geschrift-zelf een voorbeeld van heeft gegeven. Want dit
nieuwe boekje van hem, dat behalve diepzinnig ook aardig, soms zelfs nogal geestig
weet te zijn en overal in goed Nederlandsch is geschreven, heeft niet slechts een
doceerend en betoogend karakter; het laat ook een nadenkende maar geestdriftige
persoonlijkheid tot ons spreken en aangezien het dit doet in adequate, aanstekelijke
taal, kan men het, nu ja, nog niet als een grootsch of ongewoon belangrijk kunstwerk
qualificeeren, maar toch, mede, als een uiting van kunst.
J.T.
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Peter van Steen, Meneer Bandjes, kantoorbediende...., Rotterdam, Nijgh
& Van Ditmar N.V., 1939.
Deze ‘meneer’ Bandjes, boekhouder-correspondent, is uiterlijk en innerlijk een
onaantrekkelijk man. Hij is knokig en bijziend, heeft dun, vettig haar en een
blauwroode huid en lippen. Hij is een eerzuchtige, niet om het bereiken zelf, maar
om de macht, die daarmee hem, die slaafs bukte voor anderer macht, zal gegeven
worden; reeds de gedachte aan anderer slaafschheid jegens hem bezorgt hem ‘een
perverse rilling langs de ruggestreng’. Wanneer hij, in 't klein, deze macht heeft,
gebruikt hij haar om anderen te vernietigen; beduchtheid voor eigen positie is slechts
schijnbaar het motief, de wezenlijke grond is sadisme. Hij beleeft, vrijgezel, in zijn
fantasie erotische wellustigheidjes; getrouwd tergt en kwelt hij zijn vrouw, een
geraffineerden schijn van gelijk-hebben bewarend. Hij hoont met klein sarcasme.
Klein is alles aan dit meneertje, een vat vol klein kwaad - zooals ook zijn uiterlijke
leelijkheid kleintjes is - een machtswellustelingetje, een erotomaantje, een sadistje....
Het is onvermijdelijk, dat bij deze karakteristiek onze gedachten gaan naar dien
anderen ‘meneer’ in onze letteren, Vestdijk's Meneer Visser; Peter van Steen had er
het etiket van den titel waarlijk niet zoo nadrukkelijk bovenop hoeven te plakken.
Vergelijkingen zijn gewoonlijk min of meer scheef en dientengevolge onbillijk; hier,
bij zoo groote overeenkomstigheid der sujetten, dringt zij zich onvermijdelijk op.
Deze overeenkomstigheid behoeft een zelfstandig leven van Meneer Bandjes echter
nog geenszins bij voorbaat buiten te sluiten. En het is waar, Peter van Steen heeft dit
weerzinwekkende mannetje scherp waargenomen, met veel welverantwoord en soms
door zijn indringendheid verrassend detail voor ons neergezet; zijn leven, dat zich,
zijn uiterlijke ervaringen ten spijt, toch 't meest binnen hemzelf afspeelt, ligt zonder
verborgenheden voor ons open. Dat wij dit kleine, innerlijk en uiterlijk ongezonde
leven zien temidden van de gezonde robuuste herrie van Amsterdam's drukste
centrum, mag den schrijver om de markante contrastwerking als een vondst worden
aangerekend. Peter van Steen gebruikte om het te beschrijven den juisten stijl, koel,
zakelijk, doeltreffend, gescherpt door een licht sarcasme, dat echter veelal den indruk
maakt meer opgelegd dan spontaan uit des schrijvers innerlijke houding te zijn
voortgekomen. Achter de realiteit van Meneer Bandjes' verschijning verschimmen
de andere figuren: de wat dwaze Jan Boom, die zich voor zijn goede oogen een duren
bril laat aanmeten (en wiens werkloosheidsepisode het boek compositorisch niet ten
goede komt), en de paskwillige directeur, even ongeloofwaardig als het incident, dat
als aanleiding tot Jan Boom's ontslag fungeert.
Men kan in de kunst voorkeur voor een onderwerp terzijde stellen; zoo kan het
om 't even zijn, of wij Meneer Bandjes een verfoeilijk mannetje vinden. Een andere
vraag is, of wij zijn verfoeilijkheid de moeite van het uitbeelden waard achten. Hier
nu is het, dat de vergelijking met Meneer Visser zich opdringt. Want wat Meneer
Visser, die toch ook maar een Caligulaatje in zakformaat is, van een alleen maar
weerzinwekkend individu tot een huiveringwekkende verschijning maakt, ontbreekt
hier. Dat is de groote allure,
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die het kleine, zonder het te heffen op een niveau waar het niet thuis hoort, belangrijk
voor ons maakt. Dat is het dieper peilende inzicht in verborgen oorzaken, in
onverbrekelijke noodlottige gebondenheden, dat ons, mèt dat inzicht, de verzoenende
deernis doet deelachtig worden, een deernis, die Meneer Bandjes niet noodig heeft,
want wij zien hem niet, als Meneer Visser, lijden door zijn eigen aard, onder zijn
eigen fataliteit. Daardoor is het voor den lezer moeilijk voor Meneer Bandjes een
andere dan litteraire belangstelling te koesteren, moeilijk den weerzin als criterium
uit te schakelen en een antwoord te vinden op de vraag, waarom hij eigenlijk met dit
ongure individuutje moest kennis maken.
Marie Schmitz

Gerard Walschap, Het Kind. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar N.V. 1939.
Het ‘kind’ is de aangenomen zoon van een kinderloos echtpaar, Mans en Dolfken,
ergens in een Vlaamsch gehucht. Zij, die in dit laat bezit een vergeefsche hoop
eindelijk vervuld vinden, zoozeer, dat zij vergeten kunnen, dat deze vervulling een
surrogaat is, brengen aan dit kind, dat zij door hun overmaat van zorg in zijn prille
jaren bijna vermoorden, blijmoedig zichzelf ten offer. Het ‘kind’ ontgroeit hun ras,
vergooit zijn studies voor winstgevender bedrijf, keert het dorp den rug toe, plukt
van het leven wat hij krijgen kan, om eindelijk, een wijs en zat geworden
levensgenieter, terug te keeren om tusschen vrouw en kind, maag en vriend, alleen
nog maar in kalmte het leven te overschouwen. ‘Ik heb alleen maar wat leeren leven,’
zegt hij, ‘dat is alles.’
Dezen licht cynischen levensgenieter, de centrale figuur van het verhaal - om maar
dadelijk met den zwakken kant van het boek te beginnen - zien wij eigenlijk alleen
maar in abstracto. De uitbeelding is schimmig, theoretisch, niet tot leven, vleesch en
bloed geworden, ook al doordat Walschap ons slechts zelden in onmiddellijk contact
met hem brengt, zooals met de hem omringende figuren; voornamelijk vernemen
wij omtrent zijn wezen en zijn werken langs den omweg van de indirecte mededeeling,
van brieven, die wij van hem lezen, van wat anderen van hem zeggen.
Het verbazingwekkende is, dat onder dit toch wel opmerkelijk tekort het boek
ternauwernood lijdt. Want ondanks alles - en zeker bewijst dit de hechtheid van de
compositie - blijft deze figuur haar bindende rol in het verhaal vervullen: om haar is
't, dat de gebeurtenissen zich bewegen, aan haar ontleenen de overige figuren hun
zin en hun plaats in het verhaal, niet alleen Mans en Dolfken, Irma, de minnares,
Bernard, de vriend, maar zelfs de geburen in het gehucht bestaan hier in hun
betrekking tot dezen nauwelijks zichtbaren hoofdpersoon.
Een tweede belangrijke functie is de contrastwerking: te warmer kleuren, tegen
het koel abstracte van deze wegschimmende gestalte, de overgave van Mans en
Dolfken, de vriendschap van den jongen priester Bernard, Irma's liefde.
In al deze - wij kunnen niet zeggen: figuren van het tweede plan, want het is juist
in dezen, dat het eigenste van wat hier verhaald wordt zich voltrekt - gaf Walschap
het allerbeste. De idealistische jonge priester, wien de liefde tenslotte boven de leer
gaat,
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het zoo ‘gewone’ meisje Irma, dat toch zulk een eigen gestalte heeft gekregen
(overtuigender dan de Spaansche minnares en wat met haar samenhangt) en vooral
Mans en Dolfken, het ongelijksoortige, lachwekkende paar, in wie wij het zuiver
menschelijke zoo stralend zien doorbreken. Deze overwinning van het menschelijke
op het toch zoo nadrukkelijk humoristische aspect is hier wel een van de
opmerkelijkste verrichtingen van Walschap's bizonder talent. Het verhaal van deze
levens, in hun verbondenheid met dat eene centrale leven, wordt ons gedaan in een
rustige snelheid, die nooit zichzelf overspant en waaronder de diepte der bedding
voelbaar blijft. Geen overbodigheid stoort in deze bondige wijze van vertellen,
nochtans vol karakteristiek détail, waarin de groote lijn niet teloor gaat en waarin
een enkele gedrongen zin, als een verhelderende synthese, het meest wezenlijke
openbaart: ‘Kort duurt bloeds hoogtij, daarna jammert de vrouw’ (115), of elders:
‘Zij heeft hem liefgehad, daarna gehaat en dat was ook nog liefhebben’ (198). Het
is een wijze van vertellen, die in schijnbare luchtigheid telkens raakt aan de aderen
van het leven, die een sfeer van koelheid om zich heeft door den afstand, dien de
schrijver schept tusschen zichzelf en zijn onderwerp - soms door het gebruik van het
onpersoonlijke ‘men’, waardoor het geval geobjectiveerd wordt - maar die voortdurend
wordt doorspeeld door een uit des schrijvers kijk op mensch en ding spontaan
opgewelden humor, een zachte ironie, een laconiek sarcasme, en waarin de lezer het
warme doorbreken van het gevoel ervaart.
Marie Schmitz

Dr K. Fokkema en Dr J. van Ham, De Kunst van Lezen (Wolters 1939).
Terugdenkend aan mijn eigen Burgerschooltijd, kom ik altijd weer tot dezelfde
conclusie: de vraag of men goed litteratuuronderwijs zal krijgen, hangt voor driekwart
af van den leeraar. Natuurlijk is ook het leerplan, grootendeels bepaald door
exameneischen en de paedagogische stroomingen van den tijd, van belang, maar als
de leeraar een man is met gevoel en begrip voor litteratuur, die bovendien goed kan
lezen, is m.i. de voornaamste voorwaarde vervuld om in het daarvoor ontvankelijk
deel van de jeugd de liefde voor litteratuur te wekken of te versterken. De boeken
die daarbij worden gebruikt zijn m.i. van minder belang.
Inmiddels is het natuurlijk wel van beteekenis welke teksten de leerling krijgt
voorgelegd. Naar mijn meening moeten die van den eersten rang en zooveel mogelijk
hedendaagsch zijn. Men moet niet beginnen met jonge menschen teksten te lezen te
geven waarvan de gevoelens, de tijd en de taal hun vreemd zijn. Pas als de liefde
voor litteratuur eenmaal is gewekt, is een leerling bereid door die korst heen te bijten.
Wat de samenstellers van De Kunst van Lezen hier bijeen hebben gebracht, lijkt mij
voor het beoogde doel uitermate geschikt. De bundel is uit drie afdeelingen
samengesteld, en geeft in de eerste een aantal critische beschouwingen, gevolgd door
een gedeelte uit het besproken werk, met dien verstande dat men soms over hetzelfde
gedicht of stuk proza critische beschouwingen van verschillende schrijvers aantreft.
De tweede afdeeling geeft vertalingen en beschouwingen over vertalingen, de derde
een aantal gedichten over eenzelfde of althans
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over een overeenkomstig onderwerp. De teksten zijn doorgaans uitstekend, en zeer
goed gekozen.
H. Marsman

W.E.G. Louw, De Nieuwere Afrikaanse Poëzie (Daamen, Den Haag 1939).
Vergelijkt men deze, in het Nederlandsch geschreven, studie over de nieuwe
Zuid-Afrikaansche poëzie met de beschouwingen, die door jonge Nederlanders
worden gepubliceerd over ónze nieuwste dichtkunst, dan constateert men zoowel in
de stof als in de behandeling naast veel overeenkomst een merkwaardig verschil. De
dichter-essayist W.E.G. Louw is een Zuid-Afrikaan met een grootendeels
Nederlandsche vorming. De wijze waarop hij zijn materie behandelt, bewijst dat hij
volkomen doordrenkt is met de opvattingen, zienswijzen en criteria die het
gemeengoed zijn geworden der moderne Hollandsche critiek. Hij is iets minder
geschakeerd misschien, maar daar staat tegenover een zeer eenvoudige en heldere
visie, een sterk en volledig begrip van de materie waarover hij schrijft, en een
verbeten, forsche strijdvaardigheid, die voortvloeit uit het feit, dat hij schrijft over,
en deel uitmaakt van, een nog in volle opkomst verkeerende cultuur, die zich van
haar nationale waarde voortdurend sterker bewust wordt, en nog bezig is zich strijdend
een plaats te verzekeren onder de zon. Hierin ligt het verschil met Nederlandsche
geschriften van overeenkomstigen aard.
De verbondenheid met deze wordende cultuur is het ook, waardoor Louw in deze
studie den vollen inzet van zijn persoonlijkheid geeft. Hij schrijft niet slechts een
inlichtend overzicht over de belangrijkste persoonlijkheden en stroomingen in de
nieuwe Zuid-Afrikaansche poëzie, hij strijdt bovendien voor de toekomst van een
litteratuur, van een taal, een volk, een autonome beschaving. Hierdoor verkrijgt zijn
duidelijk, instructief en goed geschreven essay tegelijk het karakter van een cultureel
strijdschrift en van menschelijke totaliteit.
H. Marsman

Albert Helman, Het vergeten Gezicht. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam,
1939.
De laatste jaren heeft Helman roman na roman doen verschijnen, zonder daarmede
de beteekenis van zijn figuur als schrijver te versterken. De dichterlijke auteur van
Zuid-Zuidwest werd meer en meer bedreigd door de gevaren, die de veelschrijverij
met zich brengt. Des te grooter is de verrassing van zijn laatste boek, dat zich
plotseling verre boven zijn andere werk verheft, en dat in het reeds vrij omvangrijke
aeuvre van den nog jongen schrijver zonder twijfel de eerste plaats inneemt.
Bijna twee jaar vertoefde Helman in Mexico, het land, dat de achtergrond van Het
vergeten Gezicht vormt. De hoofdpersoon, Rufino Lopez, ontvlucht het sombere
leven op zijn schip en trekt dwars door een gebied van vulkanen, tempelruïnes en
pyramiden naar het oude Tenochtitlan, dat tegenwoordig Mexico City heet. Hier
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stad ontmoet hij Matilda, een prostituée, die aan den souteneur Don Agustin hoorig
is en bovendien
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verslaafd blijkt aan de mariguana-sigaretten, die een merkwaardigen machtswaan te
voorschijn roepen.
Rufino tracht vergeefs deze vrouw te bevrijden, doch als hij in een handgemeen
met Don Agustin wordt gedood, doorstroomt Matilda, die niet aan zijn toewijding
geloofde, plotseling een ongekend gevoel, dat haar geheel transformeert. Zij besluit,
Rufino's plaats op aarde in te nemen; zij kleedt zich in zijn kleeren en laat zijn naakte
doode lichaam achter in de kooi, waarin zij heeft geleefd. Het nieuwe, bevrijde
bestaan, waarvan Rufino droomde, beleeft zij. Dank zij haar jongensachtig uiterlijk
slaagt zij erin, zich als matroos te laten aanmonsteren en geruimen tijd leidt zij aan
boord van een vrachtschip een vreemd, onaardsch-gelukkig bestaan als man. Door
een vechtpartij der bemanning gedwongen, het schip te verlaten, komt zij in een
kleine kustplaats aan wal en hier wordt door dona Anita, de waardin van een herberg,
ontdekt, dat Rufino, de matroos, een vrouw is.
Zoo keert zij terug naar de aarde en herneemt haar oude juk, tot zij op een
wonderlijke wijze den dood vindt in denzelfden Stillen Oceaan, waarin zij als Rufino
het onaantastbare geluk der zuivere eenzaamheid heeft gekend.
Helman deelt zijn stof in twee deelen in: Aarde en Water; dit is symbolisch voor
het geheele boek. Want het lot van Rufino en Matilda hangt ten nauwste samen met
het décor van hun bestaan. Rufino vlucht van de zee naar de aarde, waar hij het
gekooide leven van Matilda leert kennen. Door zijn dood verlost hij haar van haar
ketenen, en Matilda vlucht naar de zee, waar zij als man een zuiver, eenzaam leven
leidt. Gedwongen, terug te keeren naar de aarde, moet zij als vrouw haar vroeger
bestaan hernemen. De zee is in dit boek het reinigende element, dat alle verwarring
door aardsche geschondenheid wegspoelt en de eeuwigheid weerspiegelt.
De symmetrische bouw der compositie geeft het boek een hechtheid, die in den
‘bovenbouw’ minder sterk is. Men kan erover twisten, of Helman den opzet eerst
heeft ontworpen en daarna zijn figuren in dit verband heeft laten passen, dan wel of
de schrijver eerst zijn figuren heeft gezien en ze dezen ‘Heen en Terugweg’ heeft
laten afleggen. Dat is in bepaalde opzichten zeker belangrijk, maar hier zij voorloopig
slechts geconstateerd, dat de compositie van dit ongewone boek Helman in staat
heeft gesteld, een prachtig raam voor zijn figuren te creëeren.
Zoowel in de beschrijving van de geheimzinnige gebieden van Mexico, met de
geschiedenis der Indianen, peones en mestiezen en hun eigenaardige verbondenheid
met den grond, waarop zij leven, als in de beelden van het schier Oostersche
Tenochtitlan, met zijn ontuchtwijken en handelaars in verdoovende middelen, maar
vooral in de verrukkelijke evocaties van den Stillen Oceaan met de sterrennachten
en de blauwheid van een immer wijkenden einder, toont Helman zich een schrijver
van beteekenis.
Verschillende motieven van Het Vergeten Gezicht roepen reminiscenties op aan
Slauerhoff, zoowel aan diens Verboden Rijk als aan Het Leven op Aarde. In hoeverre
Slauerhoff Helman heeft beïnvloed, is moeilijk na te gaan, maar ondanks de soms
frappante gelijkenis is er geen spoor van imitatie. Wij hebben hier te doen met een
bijna broederlijke overeenkomst. Doch beide schrijvers
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bezitten een zoo sterk eigen karakter, dat van navolging niet kan worden gesproken.
De identificatie van Matilda met Rufino herinnert aan de reïncarnatiegedachte bij
Slauerhoff, die den hedendaagschen marconist Cameron zich doet vereenzelvigen
met den zeventiende-eeuwschen Portugeeschen dichter Camoës. Ook andere vondsten
van Slauerhoff: het vreemde land, waardoor de hoofdpersoon trekt, de invloed van
de zee, de figuren rondom Hsioe, zijn in soortgelijken vorm bij Helman te vinden.
Maar de beide auteurs zijn ondanks welke overeenkomst ook, zeer uiteenloopend,
zoowel wat visie als stijl betreft. Onze Hollandsche Baudelaire heeft de reïncarnatie
van Camoës in de figuur van Cameron aangewend als één der motieven van zijn
visionnaire epiek, voor Helman is de identificatie van Matilda met Rufino de kern
van het gebeuren. Slauerhoff's stijl bezit die voorname onverschilligheid, welke de
gevoelsaccenten naar den achtergrond dringt, vanwaar zij misschien een des te grooter
rol spelen. Bij Helman worden de gevoelens dichter naar den voorgrond gestuwd,
hoewel hij nergens in sentimentaliteit ontaardt.
Wat het hoofdmotief van Het Vergeten Gezicht betreft, kan ik eenigen twijfel
omtrent de aannemelijkheid van het gebeuren niet ontkennen. In Serenitas ging
Helman uit van een verwante gedachte, n.l. die van den geslachtloozen mensch. Er
liggen hier, zoowel philosophisch als realistisch beschouwd, vele voetangels en
klemmen en op zijn zachtst uitgedrukt, is de mogelijkheid van een reëele
gedaanteverwisseling van een prostituée tot matroos niet zeer aanvaardbaar. Hier
ligt de breuk in het verder zoo gave werk; men kan deze transformatie naar lichaam
en ziel niet anders dan overdrachtelijk aanvaarden, terwijl het boek in zijn beschrijving
en sfeer van een nauwkeurigheid en een realisme getuigt, die met dit
metamorphose-thema in botsing komen.
Het blijft de vraag, in hoeverre de menschelijke ziel aan de gedaante van man of
vrouw is gebonden. Dit is een zeer belangrijke kwestie, die ons van verschillende
gedachten-niveaux kan interesseeren. Maar of de ziel van een prostituée zonder
overgang vatbaar zou zijn voor de eenzaamheid en de zuiverheid van sterrennachten
op den Oceaan, zooals Helman die in muzikaal proza beschrijft, waag ik ernstig in
twijfel te trekken. En volkomen onaanvaardbaar is het, dat een ziel, schoongewasschen
door deze zilte ruimte en doorwaaide stilte, weer terug keert tot het leven van ontucht
en daarmede het geheele ‘reinigingsproces’ ongedaan maakt.
Het zou m.i. een vergissing zijn, dit boek als psychologischen roman te willen
zien. Helman geeft ons geen karakterstructuur der hoofdpersonen te overdenken; hij
analyseert geen psychologische verschijnselen. Zijn twee hoofdpersonen stellen hem
in staat een grootsch schilderij te ontwerpen van Mexicaansche landschappen, van
Oceanen en havens, van de verdorven stadswijken met hun aan mariguana verslaafde
rampzaligen. Hybridisch misschien in de bonte beelden van zeelieden en prostituées,
van cultuur en aarde-gebondenheid, van primitief instinct en wijsheid, maar
voortdurend fonkelend van leven, verrassend van wending, fascineerend in elk detail.
Wanneer ik het conflict tusschen realisme en mystiek terzijde laat, dan kan ik in
de
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identificatie van Rufino en Matilda ook schoone momenten waardeeren. De eerste
stappen buiten de autobus, die Matilda naar de vrijheid brengt, zijn met bijzondere
ontroeringskracht beschreven. Aan boord is de omgang met Ole, het jongmaatje,
slaafje van iedereen, met teedere toetsen geschetst. Te betreuren is het echter, dat
Helman dezen nieuwen Rufino uitsluitend de conflicten van het sexe-geheim laat
doormaken, en dat dit herboren wezen geen andere aspecten van het leven als man
vertoont. Nog minder te bewonderen lijkt mij het kinderachtig rijmpje: ‘Daar was
laatst een meisje loos,’ als motto voor het tweede deel ‘Water’, dat zoo hooggestemd
begint.
Doch ondanks critiek blijft de erkenning, dat onze letterkunde een werk van formaat
rijker is geworden.
Dit is het boek van een man; een hard boek, zonder innigheid, maar ook zonder
gevoelsverweeking. Forsch van opzet en structuur, harmonisch in zijn lijnen. Een
boek, dat fascineert van de eerste bladzijde tot de laatste, dat zich verre verheft boven
elke burgerlijke moraal, boven de bekrompenheid der dagelijksche sleur, boven de
benauwdheid van onze Hollandsche binnenhuisjes. Een boek van grooten adem,
vervuld van ontembaren drang naar vrijheid, die ruimte om zich heen schept.
In de on-Europeesche figuur van Helman bezit Nederland een schrijver van
uitzonderlijke waarde. Terwijl de tijd ons bindt aan de benauwenis van het
voorbijgaande, schrijft hij over de dingen van alle tijden. Zeelieden en prostituées,
het zijn complementaire verschijningen, die de menschheid zal kennen, zoolang de
zeeën worden bevaren. Realist, zoowel als romantisch fantast, bezit Helman het
vermogen, een wereld te creëeren en die in tafereel na tafereel voor ons te exposeeren.
Naast Slauerhoff, den visionnairen desperado, staat Helman, die in realisme zijn
romantiek verhult en die zonder sentimentaliteit de suggestie weet te geven van die
blijvende nostalgie, welke het lied van de zee is, van dat panorama, waartegen zich
bergketens van onbekende gebieden afteekenen, van die ruimte en stoutmoedige
vlucht naar de vrijheid, die slechts enkele schrijvers in ons kleine land in zich dragen.
Emmy van Lokhorst
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Geïllustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie
Amsterdam
Musea
Stedelijk Museum. 30 Maart-21 April. Tentoonstelling van de Ver. tot bevordering
van Grafische Kunst.
6-28 April. Ver. ‘De Brug’, met een speciale inzending van werk van wijlen den
schilder Jacob Bendien.
24-30 April. Tentoonstelling van aankoopen van de Gemeente Amsterdam.
Museum van Aziatische Kunst. Maart-April. Nederlandsch-Indische weefsels.

Kunsthandel
Kunsthandel Aalderink. 23 Maart-19 April. Schilderijen en teekeningen door Anton
Rooskens.

Anton Rooskens, bloemen in vaas

Kunsthandel Santee Landweer, April. Teekeningen van Cornelis Veth.
Kunstzaal Van Lier. 30 Maart-18 April. Teekeningen van Jos. H. Gosschalk; nieuw
werk van Ali Goubitz.
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Ali Goubitz, Bosch, 1939

's-Gravenhage
Musea
Gemeente Museum. Stillevens en Bloemen van 30 Schilders van Heden. Gedurende
de maanden April en Mei wordt een tentoonstelling gehouden van eene keuze uit
het jongste werk van een beperkt aantal hedendaagsche kunstenaars in wier oeuvre
het stilleven een zeer belangrijke plaats inneemt: ouderen en jongeren,
vertegenwoordigers van de belangrijkste richtingen in de hedendaagsche
Nederlandsche schilderkunst. Elke kunstenaar is met eene groep werken
vertegenwoordigd.
In het Prentenkabinet van het museum: Grafische Kunst uit de Eerste Helft van
de 19e Eeuw. Een overzicht van de Nederlandsche grafiek in haar verschillende
procédé's.

Wim de Haas, Dierenstudie

Kunsthandel
Kunstzaal ‘Kunst van onzen tijd’. 20 Maart-10 April. Werken uit Zuid-Slavië en
nieuwe dierenstudies van Wim de Haas. De tentoonstelling van werk van Uriel
Birnbaum is tot 10 April verlengd.

Dick Ket, Stilleven, 1935 Gemeente Museum, den Haag

Kunsthandel G.J. Nieuwen-
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huizen Segaar, Maart - April. Het nagelaten grafische werk van Isaac Israëls.

Aardewerk Valencia, ± 1450

Rotterdam
Musea
Museum Boymans. Van 19 Maart af tentoonstelling van oud aardewerk uit Perzië,
Spanje, Italië en Nederland (1250-1650) uit de verzameling Bastert - Van
Schaardenburg te Amsterdam. De beschrijvende catalogus met een inleiding van C.
de Geus bevat 45 afbeeldingen.
Ratterdamsche Kunstkring. 13 April-5 Mei, Tentoonstelling van beeldhouwwerken
van Corry Franzen-Heslenfeld en van schilderijen van G. Arn. Smith en Johan de
Vries. Folkloristische brei-kunst van A. de Vries-Hamburger.

Isaäc Israëls, Litho

Kunsthandel
Kunsthandel Unger, 16 Maart-14 April. Tentoonstelling van 30 schilderijen door
Jan Wiegers.

Leiden
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Prentenkabinet. Maart-April Tentoonstelling van aanwinsten (o.a. teekeningen van
oude meesters, litho's van Is. Israëls).

Utrecht
Centraal Museum. 17 Maart-14 April, Tentoonstelling van een keuze uit
beeldhouwwerken en teekeningen van beeldhouwers van de tentoonstelling Kunst
van Heden te Amsterdam.

Zutphen
Stedelijk Museum het Wijnhuis, 17 Maart-6 April, Tentoonstelling van schilderijen,
teekeningen en etsen van J.C. Nachenius.

Nagekomen berichten:
A m s t e r d a m , Mensing & Fils (Frederik Muller &. Cie), 9-11 April, Veiling van
teekeningen, schilderijen en antiquiteiten uit de verzameling Dr N. Beets (o.a. werken
van D. Hals, A. v. Ostade, Rubens, A. v.d. Tempel, Hub. Robert).

El Greco

A r n h e m , Artibus Sacrum, tot 14 April, werken van B. Ferwerda ter gelegenheid
van zijn 60sten verjaardag.
's-G r a v e n h a g e , Kunstzaal d'Audretsch, 27 Maart-17 April, Teekeningen van
Chris Lebeau.
's-H e r t o g e n b o s c h , Openbiare Leeszaal, 30 Maart-10 April, Schilderijen en
teekeningen van Jan Heesters.
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Verloren en herboren Chartres*
door A.M. Hammacher
I
CHARTRES - dat is een woord van het begin.
Chartres is een kleine stad aan den rand van dat deel van het Fransche land, dat
heet la Beauce. Het is een stad met een kathedraal en nog enkele andere schoone
kerken, Saint André de Romaansche kerk aan de Eure, Saint Aignan en Saint Pierre.
Chartres wordt bezocht; van alle plaatsen van de wereld gaan er reizigers heen, met
treinen, met auto's, met autocars, een enkele te voet. Chartres wordt bekeken, het is
eigenlijk een kathedraal die men gaat zien. Maar als men Chartres gezien heeft, is
het niet gedaan. Men reist verder, naar andere steden, naar de bergen, naar andere
kathedralen en kerken, naar rivieren en bosschen! De wereld is groot en er is meer
te zien dan voor een menschenleven toereikend is. Wij willen alles zien en het leven
is kort als men alles wil zien.
Als men Chartres gezien heeft, dan houdt Chartres niet op. Het wordt een rem
voor het verlangen alles te willen zien. Als men allang verder is, als men weer thuis
is, naar bed gaat of zijn kantoor binnenstapt en de grijzige lucht ruikt, die alleen daar
en nergens anders zoo riekt, dan is daar op eens in de oogen Chartres weer. De klank
van dien naam wordt een zeer levend woord. Dat woord ontstaat uit een veelheid
van ervaringen langzaam aan, zooals een zaadje gestaag zwelt, eindelijk breekt, zich
zet in de aarde en tot nieuw leven zich vormt. Chartres wordt een trillend woord in
het leven, een woord van een bepaalde orde, een bepaald verkeer. Die orde heeft
aanvankelijk nog geen naam.

Steegje te Chartres, uitkomende op het Zuiderportaal

Ge moet er weer heen, hoewel ge het ge-

*

Fragmenten van een essay. Photo's van den schrijver, met uitzondering van die op blz. 324.
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zien hebt. Het woord wil zich in ons bevrijden en zich vervullen. Het wil naar omtrek
en ruimte, naar kleur en vorm zich doen kennen. Men wil weten waar men aan toe
is, want er zijn veel gevaren met Chartres in een tijd van een ongekende organisatie
van het doodsverlangen en een verstrooide liefde.
Het is een woord waar wierookgeur uit opstijgt, een woord gelijk aan dat waarmede
de grootste bergen, de sterrenachten worden genoemd. Het is een verleidelijke
historische schuilplaats voor haatgevoelens tegen het heden, een broedplaats voor
koestering van het tijdperk van het vruchtbaarste werk der handen, dat de wereld
ooit gekend heeft. De verstrooide liefde gaat er zich gemakkelijk te buiten.

Uitzicht over Chartres - Zuidzijde van de kathedraal

Chartres - bij de Eure

Wij kunnen dat alles niet zoo maar aanvaarden. We verzetten ons daartegen, omdat
we waarachtig willen blijven en de controle over ons zelf verliezen als we ons laten
begoochelen door tooverformules, die de critische vermogens doen smelten en
kortsluiting veroorzaken in de lichtgevende geleidingen van ons bestaan. Wij zijn
menschen die gaarne het menschenwerk erkennen, maar onze nuchterheid, die een
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kracht is van de heldere gewesten, ongerept willen bewaren. Iedere aanval daarop en Chartres lijkt aanvankelijk zoo'n aanval, zoo'n poging tot opwindende vervoering,
als men gewend is kunst verachtelijk te vereenzelvigen met de sfeer der
pluche-salonnetjes van de kunsthandels - iedere aanval lokt tot verweer en verzet
tegen zijn magische historische kracht. Een verzet dat niet het minst gewekt wordt
door de menschen, die in Chartres tot een prostitutie der aanschouwing vervallen.
We zien die menschen kleven aan de kathedraal,
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we zien ze zich vastzuigen als bloedzuigers, die niet loslaten voor ze verzadigd zijn.
We zien ze een lust van het gevoel vertoonen, een hijgende aanbidding, die niet zacht
maar week en troebel is en gemis aan kern en afstand verraadt. Zoo willen we niet
zijn. We beseffen, dat in deze kleverige en zuigende aanschouwing, in deze ijverige
opwinding, Chartres verloren is, Chartres zich niet opnieuw verwezenlijken kan,
maar de prooi is van een aesthetischen, symbolen-zoekenden, wilden honger van een
verwarde wereld.

Chartres - bij het Westerportaal

In den beginne vooral is er de aanval van het sacrale duister op onze gevoelens.
Wie de kathedraal betreedt, komt uit een wereld van een ruim licht, een ijl, dun en
ongerept licht, waarin geen wazigheid is. Een mathematisch licht. De weg van het
station naar de stad gaat over een groot plein, dat de eerste huisjes van de stad klein
maakt. Daar bovenuit staan de twee ongelijke spitsen van de kerk, fijn van grijzigheid
en precies van lijn en detail, klaar en helder, zonder eenige begoocheling van de
‘patine der eeuwen’. Dan, in eenige nauwere straatjes, verliest ge de torenspitsen en
voert de weg naar een tweede plein, kleiner dan het voorgaande. Het licht is daar
zeer sterk, bijna wit. Ge staat dan voor de kerk. En dan is er altijd weer de aarzeling
binnen te treden. Die Romaansche Westergevel, met zijn drie stille koningsportalen
en het majesteitelijk wiel van het roosvenster daarboven, maakt schroomvallig. Er
gaat geen gebod van die architectuur uit. Geen bevel. En toch wordt men gewacht.
En toch kunt ge zoo maar niet binnengaan, bestoft en vuil....
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Chartres - raam Noordertransept. David en Saul, omstreeks 1230

Van die lichte oneindigheid treedt men in de duistere oneindigheid. En in dat
duister, dat den mensch kleiner, geringer en onzekerder maakt dan het licht, ontbloeit
de wereld der vensters als een zeker geluk. Niets ter wereld is daarmede vergelijkbaar.
Het duister heeft hier zijn eigen licht gekregen, zijn eigen spraak.
Er was geen zakelijke reden voor deze gekleurde kostbare glazen, want lichter
zou de kerk geworden zijn met het ook toen kostbare ongekleurde glas of met het
slechts even getinte glas, dat in zijn eenvoud ook bijzonder rustig en fijn kan zijn.
De kinderlijk barbaarsche behoefte aan de ongewone kleurigheid, aan het fonkelend
en levend kleurenspel heeft zonder bedenken, in den korten tijd van ongeveer dertig
jaren, de kerk haar tooi verschaft.
In de handen der kunstenaars is dit materiaal tot zijn schoonste spel geroepen, tot
zijn grootste mogelijkheden gekomen. Boven het kinderlijk plezier aan het kostelijk
mozaiek der scherven is het uitgestegen tot een sacraal verhaal. In het donker van
de kerk wordt met kleur en beeld verteld. En waar is het luisteren ooit beter, waar is
het dichter bij zijn oorsprong, de kinderen weten het, dan in de schemeringen die
naar den avond voeren van den dag?
In het donker zijnde, zien we uit het donker. In het donker, aan den drempel van
het duister, vloeit het licht, dat in dezen veranderden staat een taal is geworden. Het
licht is hier, door het instrumentarium der vensters, een kleuren-muziek geworden.
De vensters zijn geen gekleurde beelden. Dan zou immers het beeld uitgangspunt en
hoofdzaak zijn. Het zijn evenmin louter kleuren. De beelden zijn hier als
vruchtbeginselen opgenomen in een kleurenbloei. De beelden zijn niet anders dan
de gearticuleerde kleuren,
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de spraak der kleuren.

silhouet beelden Zuidergevel

Men kan in de ramen de Heiligen, de Maagd Maria, de Koningen, de wevers en
broeders uit andere gilden niet scheiden van hun kleur. Aäron, uit de vijfdeelige reeks
onder de roos van het Noordertransept, staat daar met zijn bruine Oostersche gezicht,
zijn woedend blauwzwarte baard en zijn lichte flikkerende oogen, met den rooden
punthoed en een praal van Oostersche kleeren. Niet minder angstwekkend is de
duistere Melchisedek. Zij staan hier in de rooden en blauwen, met de dreigende
grootschheid van een ontzaglijk onweer. Het beeld is hier zijn omtrek niet alleen.
Zonder de kleur is het een te ontwarren braambosch. Met de kleur is het een volmaakt
contrapunt van beeld en kleur. Wie het leest kan het een zonder het ander niet
ontcijferen. Voor de oefening en ervaring van het oog is zelden zoo iets wonderlijks
te bedenken als het zien van deze ramen. Het is onvergelijkbaar met het zien van
schilderijen. Ook deze wisselen met het licht en veranderen mee met den dag. Maar
het schilderij is als een neerslag van het licht, het absorbeert en krijgt een binnen-leven
van kleuren en tinten.
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engelbewaarder met zonnewijzer en musiceerende ezel

Het wordt een gesloten kleinood, een afgezonderde wereld, als water in een
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karaf, als het licht in een edelsteen.

Het raam echter is een tijdelijk oponthoud van het licht. Alle luchters worden
ontstoken. Er is geen afzondering, geen gesloten wereld, geen neerslag, maar een
straling, een uitvloeiing, een doorvloeiing in de ruimte. De ramen ‘hangen’ niet in
het duister, ze staan er niet, maar ze zijn er als de violen van een snarenspel. Ze
worden geheven en gedragen door de architectuur, bespeeld door het licht en het
duister.

Architectuur Zuidzijde, van dakrand gezien
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Fundamenteel blijft de verbondenheid met het duister, met de ongekleurde ruimte
der kathedraal. Fundamenteel blijft het feit, dat elk venster gedacht en gemaakt is
onder invloed van de voorstelling, hoe zal in de ruimte, in de verhoudingen dezer
architectuur dat gekleurde deel zich gedragen en hoe zal het ver-schijnen. Het zal
die ruimte een nieuwen schijn geven, een verren schijn. Het zal als een lied zijn en
in dat lied zal iets staan uit het leven van de Heiligen, uit het leven van Onzen Lieven
Heer, van de Heilige Moeder Maagd, van haar kroning, haar dood, het laatste oordeel
zal er te zien zijn, de engelen en de cherubijnen.
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Maar ook de teekens van de hooge heeren, hun wapens of hun gestalte. De heeren
die de opdracht en het geld gaven, opdat het raam er komen zou. Ook de gilden
zouden in het lied der ramen komen, heel de wereld naar hiërarchische volgorde. De
gilden het laatst, als aan den drempel van de veranderende wereld.
Boven alles uit, boven alle zorg voor de beelden, die de woorden dezer kleuren
zijn, ging de stoutmoedige drift der kunstenaars, die deze scherven te bewerken
kregen. Zij werden door het toeval geholpen. Dat was het avontuur in hun edel spel.
Maar zij waren bovenal zeker van leiding. Zij waagden stoute sprongen, maar de
algemeene bestemming, het groote doel bleef het verband bewaren, dat geen speelsch
verdwalen toeliet. Er is een woord waar wij van houden en dat bij deze ramen, bij
deze kunstenaars, toch nooit past: charme. Er is hier niets bekoorlijks. Het is alles
van een vurige gestrengheid en van een gloed, die de verstrooiing niet toelaat.
Er zijn hier glazen die daveren van de brandende roodste rooden die men zich
droomen kan, anderen van een zwart-paarsig duister of een zwaar en koel groen, als
van de voorjaarslanden in de zon bij Noordenwind. Er zijn glazen, waarin de kleuren
tot krinkelende vlammen zijn opgevoerd, andere waarin alle blauw en rood lijkt te
smeulen als in gedoofde vuren na een somberen brand. Er zijn lichte blauwen van
een veel stiller herkomst. Blauwen van een vrede en een wonderlijkheid, zoo
onbegrijpelijk en tegelijk vertrouwd, dat de volmaakt versleten aanduiding
hemelsblauw, het blauw des hemels, hier nieuw wordt. Want er is niets in van
menschenoogen, niets van bloemen noch van water.
Er is maar één herinnering goed: het blauw zooals ge het ziet in die begenadigde
uren van het leven, waarin ge op uw rug liggende in het gras, het klare blauw over
u zich ziet verliezen in een duister, dat door dat klare blauw heenfiltreert. Er is altijd
iets achter, iets dat komt, iets dat geen einde heeft en waardoor wij in beweging
blijven, ook als we alleen maar kijken en stil zijn. Wie zit in de kathedraal van
Chartres en kijkt, ervaart dat hij nooit tegen een kleur aankijkt, maar met een kleur
mee. Een tocht zonder einde.
Als de late avondzon den Westergevel van Chartres beschijnt, staan de vroegste
vensters, de blauwe onder de roos, in al hun luister. Achter ons, in het koor, het
transept, het schip en de zijbeuken, zijn dan de groote stoeten der vensters geleidelijk
tot zwijgen gekomen. Ze zwijgen zooals slapende menschen zwijgen of zwatelend
praten in de klankreeksen die hun droomen begeleiden.
Zoo'n slapend venster is een even wonderlijk gezicht als een ontwaakt venster.
Gedoofde vuren: de kleuren; de beelden: vermoeide menschen. Ze gaan naar het
zwarte
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toe. In dien laatsten flauwen gloed, als van een aftrekkenden optocht, vloeit dan een
stilte, die doet nastaren. De avondgloed in de blauwe vensters van het Westen zet
het glorieuze feest van den opwindenden dag voort. Maar het is alles anders. De
donkere reeks der zwijgers is er nu. Die stilte is achter ons. Daar is het laatste woord.
Het uitzweven. Het oplossen.
Alles lost zich op. Door het blauw heen filtreert het duister.
De zwijgers winnen hand over hand. Naarmate de Westergloed ijler, verder en
vreemder wordt, groeit de stilte. Vreemd; niet innig. Het zwijgen, het duister lost
alles op. Niet de huiverende eenzaamheid, niet het tasten; die blijven.
Alles wordt wankel. De ruimte der kerk wordt door den koster gesloten. Wij
worden verdreven, wij worden buiten gesloten. De koster kan slapen in een kleine,
verborgen cel in den gebeeldhouwden wand van de koorafsluiting. Daar staat zijn
ijzeren ledikantje met de koude, witte, krakende lakens. Daar is hij opgenomen in
de wereld dezer kathedraal. Geen koning en geen knecht zal daarvan weten.
Wij zijn buitengesloten. Maar dat helpt niet. Er is iets dat niet gesloten kan worden.
Wel schuifelen wij weg, wel raken wij los, als blad van een boom. Maar het donker
en het zwijgen binnen, ze zijn dezelfde waar de ruimte buiten zich aan moet
overgeven. Het verband blijft.
Nog lijkt het even of er eenig uitstel is. Maar er is geen uitstel. Er is het tijdelijk
uitstel in de innigheid der kleine huizen, die we nu opzoeken in de kleine stad met
de kleine vensters en de zwakke, stille lichten. Ze sluiten reeds de luiken.

II
In de hoogere gebieden van het gebouw, als men langs de dakgooten gaat, leeft een
andere Chartrijnsche wereld. Chartres wordt veelal van den grond af of naar zijn
mystieke crypt beoordeeld. Doch hooger op, als in de bergen, is een andere wereld
te vinden.
Daar, gevrijwaard voor den sterken drang der sculptuur en voor de betooveringen
van het duister, zijn de spelen der architectuur vervoerend en overrompelend. Aan
zich zelf overgelaten, zonder plicht tot verhalen, zonder gedachte aan de eischen
voor de kerkbezoekers, voltooien de bouwers en de steenkappers den tempel. En wij
moeten die voltooiing gezien en doorleefd hebben, niet abstract aan de teekentafels,
maar ter plaatse, met bewustzijn van de sfeer op deze hoogte.
Hier is de grens tusschen hetgeen des steenkappers en hetgeen des bouwers is
nauwelijks meer te trekken. Strenge noodzaak voor al deze vormen der steunbeeren,
voor dat
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rijke detail der ribben, voor die zeldzame fijnheid der geledingen, was er niet overal.
Doch nergens is het spel te ver gedreven. Het spel in het klein wekt overal den indruk
van het groote Spel, dat door zijn strenge regels de Wet terzijde streeft.

Chartres ter hoogte van het Koor - Zuidzijde - steunboogen van dakrand gezien. Op achtergrond de
Romaansche kerk Saint André in restauratie

De moderne gevoeligheid voor de werking van geometrische vormen vindt hier
overvloed van motieven. De strenge drift van rechte lijnen en de volmaaktheid van
den machtigen cirkelgang, het luchtiger maken van vlakken door cirkelvormige en
klaverbladachtige openingen, de oneindige gestrektheid van orgelpijpachtige pilasters
langs open torenvensters, de kruising van steunbeeren. En overal tusschen dat machtig
vormenspel
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van steen, de vlakken der vensters met de stigmata der loodvattingen en de verholen
glinstering van een kleurwerking, die in het spel der figuratie vermoed kan worden.
Verhevigd wordt deze werking door de sfeer der hoogte, boven de invloedskringen
der oude huizen van de stad, die hier en daar te zien zijn, tusschen de architectonische
vormen door, als beschuttingen voor den kleinen mensch. Hoe fijn is van hieruit de
vorm dien hij zich koos voor zijn innigheid, zijn lieve leven, zijn slaap en zijn
ontwaken, zijn handel en zijn wandel. Hoe aandoenlijk is zijn leven van deze hoogte
gezien en hoe duidelijk is het, dat men zoo aan een saamvattend wezen kan denken,
een bron van liefde over den mensch gesteld en met het noodige overzicht, ver af en
dichtbij genoeg om die kleine menschelijke grootheid te zien. Zoo staan wij in deze
hooge wereld van geometrische vormen, die ons het schema doet zien, de naaktheid
van bouwende krachten in hun oorspronkelijke grootheid. Want de grootheid is, dat
dit schema in zijn geometrische gedaante, het evenwicht van krachten, de orde van
het geheele gebouw vertegenwoordigt. Het geeft de richtingen aan en het geeft voor
dien overvloed van warm en innig leven, voor de wereld onuitputtelijk rijk aan
motieven, het beginsel der geestelijke orde.
In deze geometrie der architectuur ontstaat de gedachte aan een verwantschap met
het sterrestelsel.

III
Het leven heeft een kracht waar de kunst niet altijd tegen bestand blijkt. Er is kunst
- en niet altijd van de minste - die toereikend is voor het gewone leven. Maar bij
groot verdriet of geluk, bij geboorte of dood, als alle krachten zich voegen naar een
omzetting, waarin het gezicht op het leven verandert, blijkt vaak hoe anders gericht
de kunst was die ons boeide. Er is een kunstsoort, die in wezen de beveiliging zoekt,
omdat zij niet bestand is tegen de levenskracht. Ze heeft een angst voor het leven,
dat ze ontwijkt om haar pseudo-mystiek, haar gemijmer te cultiveeren.
Er is een andere kunst, die stand hield bij de groote aanvallen der levenskrachten.
Ze wekt als verre reizen een verhoogd gevoel van leven; het besef van hetgeen ons
rest aan kracht, als de dagelijksche beschutting wegvalt. Het is niet voor iedereen
noodig te reizen om de verten van den geest te vinden. Het is maar een middel. Het
belangrijkste is, dat op een of andere wijze in ons het wezenlijke opengaat. Chartres
behoort tot de oorden, waar dat mogelijk is.
De woorden aan Chartres gewijd had ik eenvoudiger gedacht, want het grondgevoel
is er eenvoudig en klaar. Maar eenmaal bezig wordt het ingewikkeld, veelvoudig,
rijk aan
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facetten, zooals de kerk zelf een wereld is, onbegrijpelijk vol van door menschen
geschapen vormen en kleuren. Het is licht in Chartres. Onvergetelijk ijl en sterkend,
koel en klaar in Juni-dagen. Maar het is er ook duister, het is er een kleurenwemeling,
Byzantijnsch van pracht. En ons woord is er als de vogels of de vleermuizen.
Wij zijn niet meer bij machte, ondanks onze onverdachte bewondering en
erkenning, het woord voort te brengen, dat Chartres waard is. Wij weten te goed, dat
vluchtheuvels slechts tijdelijke waarde hebben in geval van nood en dat het leven
eischt, dat ze weer verlaten worden. Wij weten te goed, dat het terugschouwen zijn
gevaren heeft. Maar Chartres is iets anders voor ons geworden.
Het heeft een aanzienlijken voorraad bovenpersoonlijke kracht in zijn kunst. En
daarom kan het, eeuwen na een stijlgemeenschap die voorgoed voorbij is, de
boventijdelijke krachten in de tegenwoordige persoonlijkheid bevruchten, krachten
die niet alleen zichzelf zoeken noch uitsluitend in zichzelf berusten.
De persoonlijkheid in onzen tijd leeft geklemd tusschen uitersten: een absolute
verheerlijking van de persoonlijkheid en een even radicale vernietiging van de
persoonlijkheid ter wille van een ontzielde gemeenschap van slaven. Daarin is het
koningschap der menschen verloren, alle weten van zijn hooge geestelijke afkomst
verbleekt.
In zulk een tijd lijkt Chartres verloren. Het wordt echter dagelijks her-boren.
Chartres herinnert den mensch aan zijn hooge afkomst. Het staat op in ons, als wij
niet de aesthetische fijnproevers zijn van de beelden of ramen, maar als wij onze
gulden menschelijkheid, ons verband met anderen en onverwoestbare innerlijke
vrijheid in en door deze schepping bevestigd zien. Chartres is het voorbeeld van een
collectieve werkzaamheid waarin groote begaafdheden toch de vereischte vrijheid
vonden. De geniale krachten die hier werkzaam waren hebben zich niet afgescheiden
van geringer bedeelden. Zij hebben het bezit van hun eenzaamheid niet uitgediept
tot een afgrond. Zij hebben de waardigheid gevonden van den begaafden mensch,
die door het verband met de gemeenschap waarin hij werkt ook het plan van geringer
levens weet op te voeren. Op hun beurt werden zij gesterkt door de krachten der
gemeenschap, die veelkleurig, veelstemmig en veelvormig was.
Zoo werd het menschelijk beeld in deze architectuur niet alleen de spiegel van
scheppende gaven gebonden aan de persoonlijkheid, het werd tevens spiegel van
hetgeen de menschen voor elkander kunnen zijn, met een besef van grenzen, dat alle
weekheid daaraan ontneemt. Wat hier open is, teeder en ontbloeiend, heeft tevens
in zich of naast zich de kracht, die in toom houdt, vorm geeft en sluit. De kracht in
de wereld, die aanzijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

332
geeft aan de vormen en beelden om ze later weer op te heffen en te breken, zonder
dat iets in wezen verloren gaat, die kracht is het die het verloren Chartres uitzaait tot
een herboren Chartres, dat nog geen naam heeft.
Klank, kleur en beeld zweven weg, als de laatste beving der bronzen tonen van zijn
torenklokken, voor de slaap ons meeneemt.
Toen wij ontwaakten, was de Kerstnacht begonnen. Een barre ijswind joeg fijne
stofsneeuw over het plein tegen de ruiten van het oude hotel. De wind droeg de zware
klanken van de kathedraal bij vlagen tot ons over. De Kerstnacht was begonnen. En
door het gieren van den wind heen en boven de bronzen tuimeling der klokken uit,
kwamen de vroolijke liedjes der kerkgangers tot ons. Nu eens verder af, dan weer
dichterbij. Licht en snel van maatgang, vroolijk en gratieus, als deinende guirlandes
van een feest.
Het was iets van Watteau, het was Debussy, het was een heel oud lied van de
Fransche provincie.... en de stem van de kathedraal.... en het barre weer.... een vizioen
van de wereld en het leven. En opnieuw droeg de slaap ons verder.
Juni-December 1939.
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Wordsworth: she was a phantom of delight
vertaald door J.C. Bloem
Aan A.H.
Zij was verlangens droombeeld zelf
Een zichtbre lieflijkheid, een elf,
Toen ze eerstmaal straalde voor mijn blik
Tot sieraad van één oogenblik.
Haar oogen scheemrings starrenpaar,
Als scheemring ook haar duister haar,
Maar al de rest verheergewaad
Door Mei en blijde dageraad,
Een dansende gestalte, een beeld,
Dat overrompelt, plaagt en speelt.
Ik zag haar, bij een naadre schouw,
Een geest nog wel, maar ook een vrouw,
Die omgaat door het eigen huis
Met lichte schreden, vrij en kuisch,
Een aanschijn, waar herinrings zoet
Beloften even zoet ontmoet,
Een schepsel, niet te goed of groot
Voor aller menschen daaglijksch brood,
Voor leed en vreugde, die vergaan,
Lof, blaam, kus, liefde, lach en traan.
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En nu zie ik met helder oog,
De' impuls, die 't werktuig zelf bewoog,
Een wezen, aadmend diep en wijs,
Van 't leven naar den dood op reis,
Een vast verstand en wil aan 't werk,
Voorzienig, duldzaam, vaardig, sterk,
Een vrouw, volmaakt naar edel plan,
Een hulp en heul en heil den man,
En toch een geest, en toch verlicht
Door iets als een angelisch licht.
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Katherine Mansfield (1888-1923)
door A. van Haersolte-van Holthe Tot Echten
I
‘WE belong to the order of artists and it is a strict order.’1 Wanneer, in haar brief van
26 Maart 1920 aan the Hon. Dor. Brett, Katherine Mansfield aldus hare
geloofsbelijdenis uitspreekt, staat ze juist aan het begin van een snelle geestelijke
evolutie, die haar aardsche einde zal vinden den negenden Januari 1923, dag van
haar dood. En we lezen in denzelfden brief eveneens: ‘Little creatures that we are,
we have our gesture to make, which has its place in the scheme of things. We must
find what it is and make it - offer up ourselves as a sacrifice.’ Het is niet noodig,
alles te weten wanneer we straks sterven, heeft ze gemeend. We weten slechts een
klein beetje meer en dat is genoeg.
Geenszins is het onze bedoeling er hier op te wijzen dat velen reeds kort na haar
dood Katherine Mansfield ontsterfelijkheid hebben toegedacht. Men trappe de
beruchte openstaande deur niet in. Wij toch weten, Katherine Mansfield en haar
oeuvre, ze staan heden ten dage in het brandpunt der litteraire belangstelling.2 Want,
artikelen die haar lof verkondigen, radio-uitzendingen haar gewijd,
commemoratie-platen op de huizen die de bannelinge heeft bewoond, pelgrimstochten,
bedevaarten, niet zonder bloemenhulde, naar dat eens zoo eenzame graf te Avon,
een rots, een boom, een muur vlak erbij die haar naam dragen; tot zelfs een déjeuner
sur l'herbe met een éloge, niet meer als een vriendelijk voorgedragen compliment
door niemand minder dan de dochter van Henry Bordeaux, en waarin naar 's lands
wijs de zegevierende auteur zooveel doenlijk voor Frankrijk wordt opgeëischt. Het
zij ons genoeg, het is ons, hoop ik, reeds te veel.
Maar goed is te beseffen dat de massa slechts flinkweg is gevolgd waar de smalle
bent der weinigen tastend is voorgegaan. Dit schenke de zekerheid: de boodschap
die Katherine Mansfield te brengen had, ondanks fanfares en trompetgeschal, toch
is ze verstaan.
En hoe snel is ze gegaan, zij die men genoemd heeft de kleine Franciscaansche;
hoe heeft ze het levend moment uit weten te putten; hoe ijlvoetig, hoe zeer snel is
ze gegaan omdat er was weinig tijd. Eerst nog maar zachtjes opgevoerd tot waar de
weg begint te stijgen, tot grooter hoogte het smalle pad, tot waar zij bereikte het
kruispunt der wegen
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waar ze uiteindelijk kon doen wat zijzelve zoo schoon heeft verwoord: ‘the soul's
desperate choke’.3
Kathleen Mansfield Beauchamp is geboren te Wellington, Nieuw-Zeeland, op 14
October 1888 als derde dochter van Sir Harold Beauchamp. Krachtens hare geboorte
is ze dus een koloniale schrijfster, krachtens opvoeding, huwelijk en later leven eischt
Engeland haar op. Want reeds in 1903 werd ze naar Londen (Queen's College)
gestuurd voor haar opvoeding, en slechts éénmaal, in Juni 1906, zag ze haren
geboortegrond weer, om dien in 1909 voor goed vaarwel te zeggen.
En de schrijfster zal afstand moeten nemen, zeeën en scheidingsjaren zullen
tusschen haar en Nieuw-Zeeland moeten liggen om ons te schenken van de schoonste
en meest bewogen bladzijden van haar proza, den geboortegrond en den geliefden
die ze nooit weer zou zien, gewijd.
In Engeland, in het oude land, komt John Middleton Murry, student te Oxford en
redacteur van Rhythm, in haar leven en ze huwt hem in 1912.
Groote gebeurtenissen zijn er ook daarna niet zoo heel vele geweest, slechts een
rusteloos trekken van een met ziekte en dood bedreigde, van land tot land, van oord
tot oord; en dan.... een liefde van twee menschen voor elkander naar klassiek
voorbeeld, want ademloos, bodemloos, tot over het graf.4
Het is in deze zware jaren dat Katherine Mansfield heeft leeren beseffen wat ‘the
soul's desperate choice’ beteekent, beteekenen kan; het is nu ook dat ze het beeld
biedt van de mensch die het lijden in volle zelfbewustheid aanvaardt.
‘I do not want to die without leaving a record of my belief that suffering can be
overcome. For I do believe it. What must one do? There is no question of what is
called ‘passing beyond it.’ This is false.
One must submit. Do not resist. Take it. Be overwhelmed. Accept it fully. Make
it part of life.
Everything in life that we really accept undergoes a change. So suffering must
become Love. This is the mystery. This is what I must do. I must pass from personal
love to greater love. I must give to the whole of life what I gave to one.5
Aldus, in deze jaren, komt onze auteur het doel, de kern van haar leven, wel zeer
dichtebij.
Dirk Coster, in zijn essay over Top Naeff's Voorbijgangers,6 spreekt over een
grondtoon die als een ontroerende fluittoon in een lenteschemer tot ons glijdt en dien
hij het kenmerk van het stadium der zielsbeschroomdheid noemt; hij voegt hier aan
toe dat ieder mensch,
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ieder schrijver, een eigen grondtoon moet vinden en zuiveren. Het komt ons voor
dat nu het levensmoment is gekomen waarin Katherine Mansfield haar grondtoon
tot grooter loutering brengt en aldus haar stadium van zielsbeschroomdheid wellicht
heeft bereikt. Haar leven is nu niet dan een moeizaam worstelen tegen ziekte en dood;
een droevig trekken van Bandol naar Ospedaletti, van Menton naar Montana, van
Parijs naar Baugy, een zware strijd van een achtervolgde om genezing te zoeken,
genezing die steeds verder van haar wijkt.

Katherine Mansfield - 1913

Echter, in dit schijnbaar wreedste stadium van haar leven heeft de vogel Wonder
Katherine Mansfield met zijn vleugelen beroerd. Want er is iets anders in haar leven
gekomen, een ongedwongen aanvaarden, een ongekunstelde glimlach, een stille
vreugde weleens.... en een gewoon mensch kan er zoo maar niet bij.
Zelve heeft ze getuigd: ‘Surely I do know more than other people, I have suffered
more’,7 en verder: ‘even my present state of health is a gain. It makes things so rich,
so important, so longed for.... changes one's focus’.8 En dan nog: ‘Is it right to resist
such suffering? Do you know I feel it has been an immense privilege. Yes in spite
of all’.9
Hoe snel en tegelijk hoe harmonisch spoedt dit frêle bestaan dan ten einde; tot
waar de schrijfster tijdelijk wenscht af te zien van allen litterairen arbeid om zich in
het Gurdjieff Instituut te Fontainebleau terug te trekken teneinde een geestelijke
vernieuwing deelachtig te worden zonder welke zij meent dat haar leven en streven
geen waarde zouden hebben; tot waar de stille dood niet aanklopte maar snel en
geruischloos toesloeg, waar niet voor te bereiden viel; tot waar op de communale
begraafplaats te Avon de
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grafsteen zal verrijzen, dragend de inscriptie met de Shakespeariaansche woorden,
die Katherine Mansfield zelve koos als motto voor Bliss:
‘....but I tell you, my lord fool, out of this nettle danger, we pluck this flower,
safety.’
Profetische woorden, die Katherine Mansfield meedroeg gedurende haar leven,
die ze aan zichzelve waar heeft gemaakt.

II
Gaan we van de auteur schroomvallig tot het werk.
Schroomvallig, want hier is een litteraire arbeid naar aanleiding waarvan is getuigd,
dat geen criticus den aard van der schrijfster kunnen heeft doorgrond, zoodat ze het
geheim van hare uitzonderlijke gaven meenam in het graf.
Deze niet zeer groote letterkundige productie valt al dadelijk in drie perioden
uiteen:
I. Het jeugdwerk, dat dus dateert van vóór de periode van volle rijpheid.
II. De boekjes Bliss en The Garden Party, waar de auteur op de volle hoogte van
haar kunnen staat, eigen selectie toepast, volle verantwoording draagt.
III. Het posthume werk, verzameld en uitgegeven door haar echtgenoot, J.
Middleton Murry, fragmentarisch uiteraard, maar waarin naar zijn meening niets kan
worden gemist, omdat ook het kleinste partikeltje de sporen draagt van haar exquise
persoonlijkheid en creatieve macht.10
Tenslotte zijn er, en ze bezetten een zeer bijzondere plaats, het dagboek en de
brieven. Wanneer het waar is dat die brieven, dat dagboek met hartebloed zijn
geschreven, dan is dat onze winst.
Want hier inderdaad treedt zijzelve naar voren, Katherine Mansfield, de elusieve,
de onaantastbare, de fijn humoristische ook.
‘Begrijpt ge me niet, ik versta u zoo wel.’
Gaan we dan met hare verhalen, met dagboek en brieven in de hand, tot de
schrijfster terug. Want indien de criticus zich in wanhoop heeft afgewend waar hij
niet vermocht haar wonderlijk wezen te benaderen, deze auteur heeft er geen schuld
aan, want waarlijk zoo geheimzinnig wil Katherine Mansfield niet zijn. In die brieven,
dat spreken van mensch tot mensch, in dat dagboek, dien hartekreet, heeft ze zich
hier en daar zeer vrijmoedig over techniek en aard van haar kunnen geuit.
‘Forgive me, but that is why I believe in technique’,11 heeft ze gezegd en verder:
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‘you see, I too have a passion for technique. Out of technique is born real style’.12

Katherine Mansfield - 1921

Schrijfster ziet techniek dan aldus.
Wanneer een auteur schrijft over een vrouw - een zeemeeuw - een tafel - een stoel,
dan is op dat oogenblik die auteur zelve, die vrouw - die zeemeeuw - die tafel - die
stoel. Wanneer deze gedaanteverwisseling, dat tijdelijk kruipen in de huid van een
ander, zich waarlijk heeft voltrokken, dan moet er in 's schrijvers zinnen geen woord
op de verkeerde plaats staan en geen woord mag er wezen dat kon worden gemist.
Ter illustratie van haar meening kiest Katherine Mansfield het kleine verhaaltje Miss
Brill. Hier heeft ze iederen zin en elke paragraaf gekozen om zich bij Miss Brill aan
te passen, met het oog op Miss Brill en wel zeer speciaal Miss Brill op dezen dag en
dit uur. Toen het verhaal geschreven was, las en herlas de auteur het eenige malen
hardop, zooals men een muzikale compositie speelt en wéér speelt, trachtend haar
stijl steeds nader te brengen tot Miss Brill; niet rustend voordat de vorm van vertellen
zich volkomen bij Miss Brill had aangepast.
Nooit heeft Katherine Mansfield het zichzelve makkelijk gemaakt en waar zij
meende dat slecht werk den dood in zich droeg, werd goed werk dringende eisch.
Hoe moeilijk geeft zij haar werk aan openbaarmaking prijs, waar ze heeft geklaagd
dat ze haar liefste voor de wolven wierp; hoe pijnlijk nauwgezet is haar
verantwoordelijkheidsgevoel, waar ze niets beters heeft gewenscht dan als haar eenige
erfenis een kleine kern van waarheid achter te laten.
Aan die waarheid is in dezen arbeid alles getoetst. Niets ging haar diep genoeg,
de
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risico is niet aanvaard, want het is nooit aan de oppervlakte dat een mensch zijn
kleine kern van waarheid vindt. Het is dan ook niet te veel gezegd wanneer de
uitgever-echtgenoot, de trouwe compagnon de route, van zijn vrouw heeft getuigd
dat zij behoort tot de avonturiers van het leven, tot dezulken die zich afwenden van
de wijsheid der voorzichtigen om te gaan tot de wijsheid die de ondervinding hun
schenkt. Zij zijn de kinderen van het leven die God immer leidt aan Zijn hand, op
Zijn wegen rusteloos ze voortstuwend naar grooter doel, aldoor maar voort.
In tweede instantie rijst hier de meer practische vraag of een auteur in staat is zijn
creaturen leven in te blazen: want uiteindelijk is de kwestie of de lezer in zijn schrijver
gelooft. Rustige overgave aan hare leiding, vast geloof in hare schepping, Katherine
Mansfield dwingt ze u af. Het is weer John Middleton Murry die gezegd heeft: er is
kunst en geen kunst, haar werk is ten allen tijde kunst. Zij is nu reeds op hare eigen
wijze klassiek.
Wel heeft men haren arbeid fragmentarisch genoemd en zooals reeds opgemerkt,
is dit met het posthume werk inderdaad het geval. In de bundels Bliss en The Garden
Party is iedere schets, ieder verhaal op zichzelf af. Wel rijst de vraag, en ze moet
een vraag blijven, of in een minder gekweld bestaan ook niet grooter werk (van
omvang) aan deze fijnste der pennen zou zijn ontvloeid. Kostelijke fragmenten uit
The Dove's Nest wettigen deze vraag. Naast een ‘en toen?’ ontlokken ze u evenzeer
een ‘helaas!’
Overtuigd dat geen letterkundig bouwsel hecht is wanneer de techniek er aan
ontbreekt, is Katherine Mansfield zich evenzeer bewust van de grootere plaats die
de inspiratie is toebedeeld. Zoo getuigt ze dat de Muzen om haar zijn gedaald als de
engelen van Botticelli's ‘Geboorte van Christus’, dat ze niet kon ontkomen aan een
schoonheid die overal is, dat ze zich bezeten heeft gevoeld. Schrijfster's schepselen,
zielige stumperds zijn het als wij, hun geestelijke vragen niet geweldig, hun
levensomstandigheden ook maar gewoon: Miss Moss, de zangeres zonder emplooi;
Ma Parker, die na haar man aan tering, na haar kinderen, ook nog haar eenig kleinkind
verloor; Reginald Peacock, de muziekmeester die zich één oogenblik Don Juan heeft
gewaand en de deftige vader uit The Fly, wiens zoon op het massa-kerkhof in
Vlaanderen ligt: van die schoonheid die overal is, van die bovenaardsche
engelenvlucht, van die bezetenheid ook, geeft ze een ieder iets mee.
En aan allen geeft deze auteur mee van haar humor, want die is er, die is overal
in dit werk, die parelt op iedere bladzij schier door. En in heel dat oeuvre is het die
humor die wellicht het moeilijkst te benaderen valt. Want de humor is hier zoo
aalglad, zoo arge-
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loos tergend dat ze geen hypothese wettigt over het hoe en waarom. Lezer, ge vond
het misschien nog niet eens grappig, ge glimlacht alreeds. Wat zullen we er dan nog
over praten? Het is alles zoo spontaan en zoo heerlijk natuurlijk en in ieder geval is
het honderd procent echt. Het heeft dan geen nut om zoo heel veel te redeneeren,
waar we toch als was zijn in handen van deze auteur, waar Katherine Mansfield
steeds en overal doet met ons wat ze wil. Waar ze liefelijk heerscht over ons, zij
koningin, wij haar sujetten, waar ze zelfs durft te nemen, hier en daar, een loopje
met ons. Nederig willen we dan het onszelven bekennen, we zijn als de andere critici,
wij lazen en herlazen, wij doorgronden haar niet.
Zij neemt ons mee.
Wanneer Constantia, de getrapte oudere dochter uit The Daughters of the Late
Colonel, zich hevig bezorgd maakt omdat de apoplektisch gestorven vader het zijn
dochters nooit zal vergeven dat zij hem hebben durven begraven; want, de onnoodige
kosten, de ongehoorde brutaliteit.... dan vreezen we met Constantia: neen, dat vergeeft
Vader ons nooit. Maar bestond er mogelijkheid Vader te bewaren in zoo'n heel kleine
flat?
Wanneer schrijfster ons haar Moeder toont, die vederlichte, vlinderachtige moeder,
die moeder als een kind; wanneer Katherine Mansfield ons haar Moeder toont in een
wit linnen camisooltje, in een broekje met kantjes, gezeten op een zijden ottomane,
een knoopenhaak in de hand, en de Moeder plotseling droomerig zegt: wanneer ik
niet getrouwd was, dan had ik de wereld ontdekt.... de rivieren van China, mijn lief
kind, in China, ik voel welke hoed me zou staan; dan hebben wij met Katherine
Mansfield's kind-moeder in extase de rivieren van China aanschouwd.
Wanneer Bertha, in Bliss, zoo sympathiek ontroerd, wacht op een ‘teeken’ bij een
bloeiende perenboom van een vrouw die zoo juist haar den echtgenoot ontstal, dan
ondergaan we dat stille ritselen in nadering van de wondere vrouw, als bevrijding
voor Bertha en niet als verraad.
Wanneer een verongelukte arbeider dood daar neerligt bij een schreiende vrouw
in een krot van een slopje en vlak ernaast in den lommerrijken tuin van het zeer
groote huis een tuinfeest plaats vindt, dan is er gave rust in leven en dood; want de
feestvierders te midden van bloemen en dans zijn op hun wijze gelukkig en op het
verstilde gelaat van den arme op zijn doodsbed ligt een vage glimlach van rust en
geluk.
‘All is well.’
Ja, alles is goed, omdat Katherine Mansfield, deze toovenares, dat zoo wil. Ze
heeft maar te wenken, wij volgen alreeds; over hoogten en diepten, door zeeën en
landen,
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naar lichtende verten, met haar elusief en o zoo fijn lachje gaat de kleine
Franciscaansche ons voor.
‘I know so much more, surely I do know more than other people, I have suffered
more’.13
Zie hier dan de quintessens van dit leven, ze wist zooveel meer, zij die zooveel
meer leed; zij die kon doen ‘the soui's desperate choice’, de wanhopige keuze der
ziel, telkenmale weer, om tenslotte ons te kunnen bieden de bloem veiligheid uit
distelen gepuurd.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Letters II page 23, March 26, 1920, to the Hon. D.B.
Zoover we weten is in Nederland niets over Katherine Mansfield gepubliceerd.
Letters II bl. 57 Oct. 1920 ‘to her husband’.
‘No truer lovers ever walked the earth than we were - in spite of all, in spite of all.’ J. Middleton
Murry in The life of Katherine Mansfield, Introduction page 15.
Journal page 163, December 1920.
Dirk Coster, Proza II bl. 99 over Top Naeff's Voorbijgangers.
Journal, page 135, Dec. 1919.
Journal, July 1918, page 92.
Letters vol. II October 1920, page 57, to J.M. Murry.
Einde 1939 heeft onder den titel A Scrapbook bij Constable een publicatie het licht gezien van
alsnog onuitgegeven fragmenten uit Katherine Mansfield's litteraire nalatenschap.
Letters I, page 83, Oct. 11 1917, To the Hon. D.B.
Letters II, page 92, Febr. 3 1921. To Richard Murry.
Journal, page 185, 23 July 1921.
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Charles F. Annesley Voysey
door Nikolaus Pevsner
TOEN een reporter van den Evening Standard Marinus Dudok, die in het begin van
1935 in Londen was om de gouden medaille van het Royal Institute of British
Architects in ontvangst te nemen, vroeg wien hij voor den belangrijksten nog levenden
architect hield, luidde zijn antwoord: uw grooten Voysey.1
Hoe moet men dit antwoord opvatten? Kan het betrekking hebben op den eenzamen
82-jarigen, die zijn tijd pleegt te verdeelen tusschen zijn kleine, altijd keurig
opgeruimde woning dicht bij St James's Palace en de Arts Club? Den Voysey, die
slechts aarzelend op vragen antwoordt zoodra hij ergens eerbied voor zijn kunst
vermoedt en die in een. roerende nederigheid spreekt over zijn werken die reeds tot
een langvervlogen periode behooren? Den man, die stil schijnt te wachten tot God
hem zal afroepen? Neen - Dudok moet een van de weinigen zijn, die nog levendig
in zijn herinnering bewaart heeft, wat de naam Voysey veertig jaren geleden voor
jonge architecten beteekende. Toen was hij ook wel geen revolutionair, maar bij alle
terughoudendheid en bescheidenheid, was hij toch de meest hartstochtelijke pionier.
Tegenwoordig zegt hij nooit anders te hebben gewild dan een groot verleden op
waardige wijze voortzetten, maar toentertijd heeft hij een jeugdvriend en
schoolkameraad, die mij daarvan vertelde, een heel andere uitspraak doen hooren:
‘Als iets al eenmaal gemaakt is, waarom zou ik het dan herhalen?’

Afb. 1. Arthur H. Mackmurdo (geb. 1851), Stand van het Century Guild op de tentoonstelling te
Liverpool, 1886

Over dien laatsten Voysey willen wij het hier hebben. Hij groeide op in den tijd,
waarin William Morris' overwin-
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ning het Engelsche kunstleven begon te bepalen, toen die sterkste persoonlijkheid
onder de Engelsche kunstenaars der 19de eeuw de kunstnijverheid in eere en
volwaardigheid bad hersteld. De opkomst van de Engelsche industrie had het
handwerk doen ten ondergaan en tegelijkertijd had de kunstenaar uit de kunsttheorie
een zoo overdreven opvatting van de heiligheid van zijn zending geput, dat hij steeds
meer verviel in de verachting van het handwerk, van het publiek en van iedere
dienende functie. Morris begon als student in de theologie en leerde toen gedurende
korten tijd het schilderen bij den praerafaëliet Rossetti, Reeds als vijf-en-twintigjarige
begreep hij echter dat het niet een nieuwe schildersschool was, waaraan behoefte
bestond, maar een geheel nieuwe kunstopvatting, die zoo eerlijk en alomvattend was
als de middeleeuwsche het onbewust was geweest. Toen bestond de tegenstelling
tusschen vrije en toegepaste kunsten nog niet; iedere kunstenaar was handwerker en
ieder handwerker een kunstenaar. Deze gezonde basis wilde Morris weer invoeren.
Daarom vestigde hij in 1861 zijn firma, die door kunstenaars ontworpen en
uitgevoerde gebruiksvoorwerpen wilde laten vervaardigen en verkoopen. Hij begon
met tegels en behangsels, maar weldra voegde hij er gobelins en geknoopte tapijten
aan toe en toen Voysey reeds meer dan 20 jaar oud was, vervaardigde hij ook
wereldberoemde bedrukte stoffen. Veel jonge Engelsche kunstenaars kwamen onder
de bekoring van Morris' ideeën over kunst-sociologie en stijl en tegen het einde der
tachtiger jaren bestond reeds een bloeiende Arts and Crafts-beweging, die haar eerste
tentoonstelling hield in 1888.

Afb. 2. Charles F. Annesley Voysey, De huizen Hans Road 14 en 16, Londen, 1891/'92
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Natuurlijk kwam ook de jonge Voysey onder den invloed van Morris, maar toch
schijnt hij reeds vroeg bezwaren te hebben gevoeld tegen diens theorie en vormgeving.
Als mensch stootte hem Morris' ‘atheïsme’ en zijn bruisende temperament af (‘als
van een brallenden kapitein’, heeft mij iemand gezegd, die hem gekend had) en als
architect miste hij bij Morris het gevoel voor ruimtelijkheid. Hij achtte hem alleen
groot in die kunstuitingen waarin vlakversiering was toegepast. Voysey moet dan
ook naar frisschere, jongere, lichtere vormen gezocht hebben. Hij vond die bij den
slechts 6 jaar ouderen architect en ontwerper Arthur H. Mackmurdo, die nu als
88-jarige in een eenzaam dorpje in Essex leeft, vergeten en onbekend, maar nog
steeds vol levenskracht. Mackmurdo2 was in de tachtiger jaren inderdaad het
vooruitstrevendst, niet alleen onder de Engelsche architecten. Het huis dat hij nog
vóór 1880 in Enfield bij Londen bouwde kan men zich nauwlijks vóór 1900
voorstellen, evenmin als de stand op een tentoonstelling te Liverpool van het jaar
1886, waar het werk van zijn kunstnijveraarsgroep, het Century Guild, getoond werd
(afb. 1), zóó licht en ijl is de architectuur, zoo slank zijn de houten pijlers en zoo
koen ontworpen zijn de overstekende balken. Dit is Voysey's uitgangspunt geweest,
dat bewijzen twee huizen, die hij in 1891/'92 in Hans Road bouwde (afb. 2). De trap
in het eene huis3 heeft dezelfde houten pijlers als de tentoonstellingsstand van
Mackmurdo. Ook de buitenkant van het huis vertoont tal van vormen, die Voysey
en Mackmurdo beiden toepassen, als tegenstanders van de, in de 80er jaren in Londen
zoo geliefde groote heerenhuizen, hooge zwaarwichtige in roode tichelsteenen
opgetrokken neo-Renaissance-gebouwen. Woningen bijvoorbeeld, die nauwlijks vijf
jaren vroeger door George and Peto in hetzelfde stadskwartier zijn neergezet, bewijzen
weliswaar duidelijk een vrije en zeker niet onhandige toepassing van Hollandsche
motieven,4 maar in vergelijking hiermee blijkt toch Voysey, zonder zich ook maar
eenigszins opdringerig modern voor te doen, zoowel in de details als in het totaalaspect
een werkelijke vernieuwer. Hij trekt de beide huizen samen en verbindt ze door het
voorgebouwde portaal met zijn vrije, lichte versieringsmotieven. Hij handhaaft de
traditioneele erkers, maar voegt ze vlak in de façadewand en doorboort ze met een
rij gelijkvormige vensteropeningen, die, hoewel ze in de Engelsche ‘Tudor Cottage’
reeds voorkwam, hier toch meer doet denken aan de ramenreeksen in 20ste-eeuwsche
architectuur. Het spel der versieringen boven de ingangen wordt overgenomen door
de twee smalle erkertjes op de eerste verdieping en weer opgevangen door de dubbel
gegolfde lijn van de kroonlijst.
Bijna gelijktijdig met deze vrijwording van zijn gevel-ontwerpen vond bij Voysey
een
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overeenkomstige bevrijding plaats van zijn kunstnijverheidsontwerpen.

afb. 3. Charles F.A. Voysey, Sits, 1895

Ook in zooverre toonde Voysey zich beïnvloed door de, tenslotte op Morris
teruggaande Arts and Crafts-beweging, dat hij reeds van het begin van zijn loopbaan
af in zijn ontwerpen voor kunstnijverheidsvoorwerpen en architectuur gelijkwaardige
uitdrukkingswijzen van zijn wezen zag. Als ik mij niet vergis, zijn inderdaad de
eerste afbeeldingen naar werken van Voysey die ooit gepubliceerd werden, behangsels
van 1886.5 De gebezigde vormen zijn nog niet in overeenstemming met die der
afgebeelde huizen. De groote ommekeer moet, waarschijnlijk eveneens onder invloed
van Mackmurdo, in het begin der negentiger jaren hebben plaats gevonden. Reeds
in den eersten jaargang in 1893 kon de Studio, het nieuw opgerichte tijdschrift dat
zooveel voor de uitbreiding der Arts and Crafts-beweging gedaan heeft, ontwerpen
van Voysey voor behangsels, metaal- en meubelkunst afbeelden, die fundamenteel
verschilden van de werken der Morris-groep. Als men een zijner Sits-ontwerpen van
1895/'96 met een bedrukt katoen van Morris, den beroemden Strawberry Thief van
1885/'86 vergelijkt, blijkt de tegenstelling ten duidelijkste (afb. 3 en 4).
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afb. 4. William Morris, Sits, Strawberry Thief, 1885

Bij Morris een dichte vlakvulling, de hoekige lijnen van een laat-middeleeuwsche
ornamentiek, hiëratisch indrukwekkende, gestileerde vogels en
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matte kleuren, bij Voysey daarentegen een luchtige verdeeling van het patroon over
den licht doorschijnenden ondergrond, ijlere, t e e r d e r e v o r m e n , e e n vroolijk
onschuldige stileering en heldere, lichte kleuren.

Afb. 5. Voysey, Bouilloire, kan, etc. Ontwerpen van 1893 en 1902

Beide zijn zij natuurvrienden en geboren decoratieve kunstenaars, beiden gaat tenslotte
het geslaagde patroon boven het naturalisme. Maar Voysey beschouwt, naar hij mij
zeide, de natuurverbeeldingen van den daadkrachtigen Morris, ondanks hun groote
kunstwaarde en historisch belang, als zeer zinnelijk gebonden uitingen. Voysey zelf
zoekt, stille protestant die hij is, naar iets dat minder door de materie bezwaard is.
Hij mocht zich in een buitengewoon succes verheugen. Reeds in 1896 meldde de
Studio dat de behangsels van Voysey voor de kunstminnaars bijna even
vanzelfsprekend geworden waren als de Sitsen van Morris. Zoo vertelde Van de
Velde mij dat het voor hem en zijn Brusselsche vrienden als het ontwaken van een
nieuwe lente geweest was, toen zij, omstreeks 1894/'95 met de eerste ontwerpen van
Voysey in aanraking kwamen. Men kan inderdaad zeer goed begrijpen dat het juist
de scheppers van den ‘Jugendstil’ waren, die op Voysey's werk verliefd werden. De
theeketel met stel (afb. 5), die reeds in 1893 in den eersten jaargang van de Studio
werd afgebeeld, is met zijn eigenzinnige rondingen duidelijk genoeg verwant aan
het overdreven lijnenspel der Belgische pioniers.
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Aan den anderen kant toont ons het haardstel van dezelfde afbeelding - waarschijnlijk
pas omstreeks 1902 of kort daarna ontstaan - weer die matigheid en persoonlijke
charme, die ons in het besproken stofpatroon zoo bekoorden. De stelen zijn door een
zacht aanzwellen verlevendigd en de vorm van een hart onderaan is een bijzonder
zachtzinnige inval geweest. Voysey heeft nooit den vorm zoo ondergeschikt gemaakt
aan het ornament, den vorm zoo tot versiering laten worden, als sommige exponenten
van den ‘Jugendstil’ dat hebben gedaan. Maar hij is ook nooit een vijand van het
ornament geweest zooals de meeste moderne architecten, hoewel hij in 1893 in een
interview met de Studio gezegd moet hebben dat hij een zuiveren van het ontwerp
van een al te overdadige versiering noodig oordeelde. En inderdaad, een der eerste
publicaties van een zijner ontwerpen voor een villa6 gaf hij het onvertaalbare
onderschrift: ‘Cockney Villa minus ostentatious gimcrackery’.
Dezelfde door en door persoonlijke houding, die zijn ontwerpen voor de nijverheid
bepaalt, beheerscht ook zijn bouwkundige werk in de negentiger jaren. Ook op dit
gebied had hij nu veel succes, hij steeg spoedig in de algemeene waardeering en was
omstreeks 1900 een der meest gezochte architecten in Engeland. Zijn opdrachtgevers
zagen spoedig in dat zij, vooral als het ging om een huis buiten, niet licht een architect
zouden kunnen vinden, die meer gevoel had voor het karakter van den te bebouwen
grond en voor niet opdringerige maar toch zichtbare behagelijkheid, die in staat was
alle details een zoo verstandige en toch doorvoelde behandeling te geven als Voysey.
Daarbij was hij steeds tot in het pietluttige nauwgezet wat den zakelijken kant van
zijn opdracht betreft en het is teekenend voor hem dat hij bij een publicatie van zijn
werken steeds graag precies de kosten opgaf. Zoo zou heden het aantal van zijn sinds
1893 gebouwde landhuizen ons onafzienbaar voorkomen, als hij ze niet zelf alle met
zijn voorbeeldig heldere en zorgvuldige handschrift in een klein zwart boekje had
genoteerd en zijn fotografieën en afbeeldingen niet tot een voortreflijke collectie had
gerangschikt, die ik, dank zij zijn groote hulpvaardigheid, zoo gelukkig was te mogen
gebruiken. Alle belangrijke werken zijn echter ook toentertijd in tijdschriften
afgebeeld en besproken, vooral in de Studio, de British Architect en de Architectural
Review en, tengevolge van het vroegtijdige inzicht dat Hermann Muthesius in de
waarde van zijn kunst had, in de Duitsche tijdschriften Dekorative Kunst en Deutsche
Kunst und Dekoration.7
Ik wil er hier twee uit nemen om een indruk te geven van Voysey's rijpen stijl.
Het is niet gemakkelijk dien te kenmerken, juist omdat alle uiterlijkheid hem vreemd
is. Voysey is nu veel minder op nieuwe vormen uit, dan hij dat vijf of tien jaar geleden
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geweest zou zijn.

Afb. 6 en 7. Plattegronden van vloer en eerste verdieping van Voysey's eigen woning ‘The Orchard’,
1900

Hij is tot het inzicht gekomen dat in den traditioneelen Engelschen Cottage-stijl
(eigenlijk van de 15de tot de 17de eeuw) zeer veel elementen te vinden zijn, die ook
heden nog zich volkomen aanpassen bij het leven op het land. En hij is veel te
bescheiden om ooit zijn wil te willen opleggen aan de streek, het landschap of de
huiselijkheid. Het volmaaktste en ook wel bekendste voorbeeld van deze periode is
het huis dat Voysey in 1900 voor zichzelf ontworpen en gebouwd heeft: The Orchard,
in Chorley Wood, aan den rand van de heuvelrijke Chiltern, ten Noord-Westen van
Londen (afb. 6, 7 en 8). Uit de beschrijving die Voysey zelf in de Architectural
Review, X, 1901 heeft gegeven blijkt wel duidelijk, evenals uit de afbeeldingen die
hij voor dit opstel gekozen heeft, datgene, waarom het hem in hoofdzaak te doen
was; éénheid tusschen natuur en huis, waarbij het laatste ondergeschikt moest zijn
aan de eerste. Het middelpunt van den geheelen aanleg is de machtige kersenboom
rechts, die een omvang van 18 meter heeft. Ook andere boomen zijn in de compositie
betrokken, evenals de hooge hekken om het huis en de bloemen op de ongemaaide
grasvelden. De muren zijn wit bestreken, het houtwerk is flets-groen en het leien dak
zilvergrijs. Het grondplan van het huis is eigenlijk een eenvoudige rechthoek. Naar
het Zuiden zijn de eetkamer en de kinderkamer georienteerd, de werkkamer ziet, om
het gelijkmatige licht, op het Noorden uit, evenals de dienstruimten. Op de eerste
verdieping zijn drie van de vijf slaapkamers op het Noorden gericht. Een groot, goed
te luchten zoldervertrek - een zeldzaamheid in een Engelsch huis - is niet vergeten.
Voor de muren in de woonruimten koos hij een gladde, roodpaarse wandbekleeding
onder de breede witte friezen
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en slechts de slaapkamers zijn met de vroolijke Voysey-behangsels beplakt. Vrijwel
al het houtwerk binnen is eikenhout in de natuurlijke, ongebeitste kleur. Aan den
buitenkant ziet men weer de hooge daken en de ramenreeksen uit den Tudor-tijd, en
toch bewijzen de gladde wanden en vooral de groote leege geveldriehoek dat er een
nieuwe stijl op komst is.

Afb. 8. Voysey, ‘The Orchard’, Chorley Wood bij Londen, gebouwd 1900

Dit blijkt nog duidelijker uit de naar het meer gerichte façade van Broadleys, een
villa die in 1898 voor A.C. Briggs gebouwd werd aan den oever van het lieflijke
Meer van Windermere, in het Noord-Westen van Engeland (afb. 9). Hier is, om
zooveel mogelijk van het uitzicht te kunnen opvangen, een rij van drie vlakgebogen
erkers ontworpen, die doorloopen tot het aanzetten van het hooge dak. Achter de
middelste ligt de door beide verdiepingen grijpende groote hal; de linker erker sluit
de eetzaal af, die verbonden is met de naar de achterzijde van het huis zich
uitstrekkende lage keukenvleugel. Rechts bevindt zich de woonkamer, waarbij zich
dan een overdekte loggia aansluit. Verbazingwekkend blijft, hoe hier nergens
geschipperd is bij de oplossing. Hij heeft
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namelijk noch voor de reeks op elkaar volgende rondende uitbouwen, noch voor het
direct op elkaar stooten van horizontale en verticale balken in de middelste erker
voorbeelden gehad in het verleden. Voysey blijkt hier verrassend dicht de moderne
glasen betonarchitectuur te benaderen.

Afb. 9. Voysey, ‘Broadleys’, gelegen aan het Windermere-meer, gebouwd 1898

Ook in het interieur der woningen komen, vooral na 1900, telkens weer doorkijken
voor van verbluffend moderne allure. Buitengewoon gelukkig is bijvoorbeeld het
trappenhuis van de villa Garden Corner te Chelsea, die in 1906 voor E.J. Horniman
werd ingericht; huiselijkheid verbonden met den uitersten eenvoud in de details (afb.
11). Alle profileeringen aan wandvlakken, trapleuning en trapwangen zijn nu
weggevallen. Deze trapleuning, met haar uit overdreven hooge, dichtopeenstaande
verticale palen samengestelde balustrade, is een motief van Voysey dat dadelijk na
zijn toepassing zeer in zwang kwam omdat het ruimtelijk goede doorkijken
verzekerde. Mackintosh paste het in 1898 toe in de Kunstacademie te Glasgow,
George Walton in 1901 in The Leys (Elstree bij Londen).8 Denzelfden voortreffelijken,
zakelijken stijl vindt men terug in
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enkele van Voysey's beste ontwerpen voor kunstnijverheid, bijvoorbeeld de bank in
hetzelfde huis in Londen van 1906. Hier zijn slechts verticalen en horizontalen,
verbonden door dien eenen cirkelboog der consoles, waarop de zijtafeltjes rusten.
En toch, hoe vriendelijk uitnoodigend is deze bank. Dezelfde werking gaat uit van
de beide tafeltjes, die eveneens voor de woning van Mr Horniman ontworpen zijn
(afb. 12). Ook daar is een innemende vorm verbonden met de hoogste zakelijkheid
in de detailleering. In hetzelfde jaar, 1906, publiceerde de Studio een bijzonder mooi
eikenhouten klokje, met ivoor ingelegd en met kleine kogels van brons als versiering
(afb. 10). Dit stuk toont met zijn streng doorgevoerde horizontalen en verticalen
misschien duidelijker nog dan eenig ander, hoe groot het aandeel is geweest, dat
Voysey gehad heeft bij de voorbereiding van onzen tegenwoordigen stijl. En toch
ontbreekt ook hier alle dogma. De wijzers en cijfers zijn minutieus genoeg geteekend
om een wrevel tegen het harde en revolutionaire niet op te laten komen. Wat men
ook kan zeggen van de reeks zilveren voorwerpen van 1907 (afb. 14)- Zoo vormen
in de toast-stand links, ondanks het absolute afzien van iedere versiering, de slanke
zilveren bogen met den wat zwaarderen ring tot afsluiting - als onbewust - een lieflijk
ornament. Ook de met opzet wat plompe vormen der lepels en vorken hebben iets
van deze vroolijke vanzelfsprekendheid. In wezen zijn ze nog niet zoo ver verwijderd
van den kolenschep van 1895.

Afb. 10. Voysey, Ebbenhouten klok met ivoor-inleg, ontwerp 1906

Hoewel het werk natuurlijk zeer veel rijper is, is er toch ook eigenlijk tusschen
het koste-
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lijke textielontwerp met het hert van Voysey (van 1908, afb. 13) en zijn vroegere
patronen geen fundamenteel verschil. Toch willen wij ten afscheid nog eens geheel
onder de bekoring komen van deze fijne boompjes, van deze zoo precies en sierlijk
geteekende bloemen en grasjes en van deze met groote liefde bestudeerde reeën en
herten. Hier heeft hij, dank zij het zeldzaam samengaan van hooge architectonische,
decoratieve en menschelijke eigenschappen, een hoogtepunt in de textielkunst bereikt.

Afb. 11. Voysey, Ingang van de ‘Garden Corner’ in villa Chelsea (1906).

Afb. 12. Twee tafeltjes voor dezelfde woning ontworpen

Want het is juist het menschelijke, dat moeten wij ons tenslotte nog eenmaal
duidelijk voor oogen stellen, dat bij Voysey nooit heelemaal is uit te schakelen. Reeds
het feit dat hij slechts particuliere huizen en bijna alleen landhuizen heeft gebouwd,
is daarvoor kenmerkend. Belangrijke, typische stadsgebouwen zijn er eigenlijk van
zijn hand slechts zeer weinige; een bureau-inrichting (Essex & Suffolk, Equitable
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Insurance-Company, Londen, Broad Street, 1906), een winkel (Atkinsons's, Bond
Street, 1911) en een fabriek (Sanderson's Turnham Green 1902). Daarbuiten schijnt
Voysey zijn geheele be-
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langstelling geconcentreerd te hebben op het huiselijke leven, dat volgens het
Engelsche ideaal ook steeds een leven tusschen de bloemen en de boomen van den
tuin is. Voysey is door en door individualist en ook daarin absoluut Engelsch, evenals
trouwens deze revolutie tegen wil en dank, dit breken met een traditie zonder ooit
het geloof aan die traditie te hebben verloren, specifiek Engelsch is.

Afb. 13. Voysey, Motief van herten en reeën onder boomen op een sits van 1908

Het heeft Engeland de leidende plaats in de Europeesche architectuur en in de
Europeesche nijverheidskunst gekost, dat na 1900 de breuk met de vroegere
stijlprincipes werkelijk werd voltrokken. En dat was het ook wat Voysey het feit dat
ik hem openlijk bij de groote pioniers van den nieuwen stijl rekende, als een
beleediging deed opvatten.9 Hij is een individualist en de tegenwoordige kunst is
voor de massa; hij is liberaal en steeds vriendelijk, de tegenwoordige stijl is
dogmatisch, hard en kort aangebonden. Hij is beschouwend en tracht resultaten te
bereiken, die iemand langzaam lief worden; nu legt men zich toe op snelle en hevige
effecten. De tegenstelling zit echter nog dieper. En eerst in de uitspraak, waarmee
ik zou willen eindigen, ligt de geheele wijsheid van den 82-jarigen Voysey: ‘Deze
nieuwe bouwkunst kan niet blijvend zijn. De architecten hebben geen religie. Ze
hebben niets verhevens dat ze kunnen trachten te benaderen, het is als de decoratieve
kunstenaars, die bloemen en boomen teekenen zonder met eerbied hem te gedenken,
die ze geschapen heeft.’
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Afb. 14. Charles F. Annesley Voysey
Zilver eetgerei, ontworpen in 1907

Eindnoten:
Evening Standard, 20. II. 1935.
Vergel. N. Pevsner: Architectural Review 1938.
Afb. Studio I 1893, p. 225.
H. Muthesius, Englische Baukunst der Gegenwart (± 1902), Tafel 20.
The British Architect, XXV, p. 522 v.
British Architect, XXXIII, 1890 p. 296.
Aflevering aan Voysey gewijd in den lsten jaargang, 1898. Vergl. ook H. Muthesius: Das
Englische Haus, Berlin, 1904-05 passim. Eenige huizen van 1905-14 werden besproken in het
Studio Year Book of Decorative Art en in Country Life.
8 Afb. N. Pevsner: G. Walton, his life and work. Journal of the Royal Institute of British Architects,
3 ser. XLVI, 1939, p. 547.
9 N. Pevsner: Pioneers of the Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius, London
1936.
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Het schot
door Lode Zielens
DE trein reed heel traag door het herfstige woud. Wilden de stoker en de machinist
op hun dooie gemak dit stille vlammenspel genieten, zooveel rustiger en ingetogen
dan het dwarrelend jachten in het stookhol van hun lokomotief? In mijn coupé hielden
de reizigers op met praten en staarden, ondanks henzelf, droomend naar buiten. Er
zijn oogenblikken dat wij, ongeweten, de schoonheid zwijgend binnenlaten. De jagers
knalden er lustig op los en zóó stil gleed de trein, dat wij de korte tikken van hun
geweer hoorden weerklinken aan vele, onzichtbare einders. Honden blaften rauw,
hijgend achter vluchtend vleesch. Wij zagen een haastigen haas verschrikt achter
zijn dood aanrennen en onrustig fladderde een fazant. Die korte schoten stemden mij
somber. Vermoeid en ietwat laf, had ik, een poosje geleden, de kranten neergesmeten,
in het station gekocht om den tijd te dooden. De wereld brandt op vele plaatsen, ó
1918 is geen begin geweest, misschien een kort oponthoud, om een voortzetting te
worden. In 1918 waren wij jong en dachten de wereld glanzend te zien opgaan in
zijn eersten dag. Nu zijn wij veel te vroeg oud en treurig. Die den ouderen striemend
verweten 1914 niet te hebben voorkomen, hebben niets kunnen beletten. Onze
Nederlaag is bitterder en troosteloozer, want wij waren voorbereid. Is het ons een
excuus, dat zooveel van dit dampende jaar zijn wortels heeft in 1918, waarvoor wij
niet aansprakelijk kunnen worden gesteld? Maar die onmeedoogende jagers in het
woud en die hitsige honden, die klinkende schoten in het als brandende bosch en die
laaiende wereld om ons, vervulden mij op den duur met een zekere ontzetting, die
overging in een herfstige moedeloosheid, voorbij allen walg, maar niet zonder deernis.
De trein stopte. Er was zoo goed als geen overgang geweest en als de lokomotief
niet diep en trillend had gezucht, zouden wij niet eens goed geweten hebben, dat wij
in het stationnetje C. waren aangekomen. Ik stapte zwijgend uit en terwijl de
lokomotief hijgend en dra brullend vooruitschoof, beklom ik het boschpad. Ik had
nog een twintigtal minuten te loopen, eer ik in het huisje zou aankomen, waar mijn
familie, zoo vaak zij kan, wat rust en verpoozing komt zoeken. Ons huisje staat heel
eenzaam op een kleine duin. Wij schilderden het in een teeder geel - het geel van de
Gloire de Dijon - en wie het vanuit het bosch benadert, houdt even stil als hij het
door de naalden van sparren en larixen ontwaart. Hij meent een in het woud vergeten
zonneplek te vinden glinsteren, zacht goud! Reeds hoorde ik het koekoek-roepen
van
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den jongen in den kruin van den Douglas, die hem als uitkijktoren dient.... Vóór mij,
op den weg, hield een zwijmelend man stil. Hij maakte groote gebaren, als ware hij
in een gesprek gewikkeld en schoten hem de argumenten te kort. Die man was Louis,
de zich noemende hovenier, waarmede slechts wij in goede verstandhouding leefden.
Samen met zijn, door ouderdom langzaam blind wordende en verkwijnende vrouw,
bewoonde hij een nietig woningske op een groot landgoed, waarvan zelden de groote
rose villa betrokken werd. Het landgoed stond onder de bewaking van Louis, die er
een boomgaardeke en een moestuintje bezat, waarin zijn vrouw of, bij geval, zijn
gehuwde zoon hadden te werken, wilde er iets worden gewonnen in vruchtbaarheid.
Op het verwilderde landgoed prijkten allerlei sparren in de meest grillige vormen.
De wildste en zotste wind had hun groei geboetseerd. Vooraan stonden er enkele als
breede kandelabers, met, aan de toppen van hun schilferende stammen, het roestige
bruin als van oude en tot sloopen bereide schepen. André Derain heeft zulke soort
boomen geschilderd, die zich dan verheffen tegen het felle blauw van de
Middellandsche zee. Door deze sparren is het gekomen, dat wij Louis tot vriend
hebben gekregen. Wij konden niet nalaten hen te bewonderen, zij zijn het schoonste
van deze streek. Als de avond aanstrijkt en de boschgrond broeit van de warmste en
diepste kleuren, wordt hun groen zóó fluweelig zwart, dat wij vaak huiveren moeten
als streelden wij inderdaad fluweel. Indien Louis al iets of iemand bemind heeft of
bemint, dan zijn het déze boomen met hun grillige stammen. Herkent hij er het eigen
gemoed in? Kom, Louis is niet poëtisch. Eens, bij valavond, stonden wij, van
bewondering zwijgend, aan den voet van zulk een spar. Er ritselde iets in het bosch
en daar schoof Louis aan, zwaar en luid ademend. Zijn ruig gelaat, steenhard, keerde
hij ons aarzelend toe, zijn oogen fonkelden. ‘Voor wonderboomen, zijn het
wonderboomen, niet waar?’ vroeg hij op den duur. Louis fluisterde meer dan hij
sprak. Hij rook naar gemeen bier en zijn hand beefde lichtelijk. ‘Het doet me
genoegen, dat gij zoo van deze boomen houdt, meneer. Ik zie u er heel dikwijls heen
komen. Ik denk dan bij mij zelf, daar gaat meneer. Nu, laat hij maar gaan, denk ik
dan, dat is het bewijs dat iemand een brave inborst heeft. Wie van een boom houdt,
is een braaf mensch, maar er zijn hier geen brave menschen in de streek! Een boom
is ook een mensch, meneer, hij eet, hij drinkt, hij slaapt, hij vermenigvuldigt, en soms
schudt hij treurig het hoofd. Betast maar eens een boom, ge voelt hem leven. En is
een berk niet als een vrouw, meneer? Maar deze sparren zijn het schoonste. Zij zijn
mijn lievelingen. Iederen dag kom ik hen voorbij, soms slaap ik tegen hun bast aan,
meneer....’ Als gij dronken zijt, dacht ik. ‘En dat zij altijd groen zijn, meneer, altijd,
zelfs als de sneeuw zóó hoog ligt
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opgestapeld aan hun voeten!’ ging Louis verder. ‘Zij zijn meer dan honderd jaar oud,
deze kameraden, en kijk maar eens hoe frisch zij daar staan! Zulk een hoogen top
zullen wij niet scheren, meneer.... Ik had het hoekje al kunnen om zijn.’
En daar sloeg Louis aan het praten:
- De oorlog! Ik zat stillekens verdoken in een fort aan de Hollandsche grens - van
de keeskoppen hadden wij niets te duchten, hé - maar, voilà, ze konden mij niet
vergeten. Te Luik hadden ze mij noodig en daarnà.... Enfin, ze hebben mij dan toch
krijgsgevangen kunnen maken, het was bijna de moeite niet meer! Maar, ik heb het
toch zitten. In mijn hoofd, meneer. Bijwijlen staat het daar op barsten. La guerre,
n'est-ce-pas? Il faut que nous souffrions pour.... enfin, ik kom dan hier wat liggen....
Toen wij onzen wauwelaar wilden verlaten, vergezelde hij ons, zwaar stappend,
meer glijdend in het verschuivende zand.
- Ik heb uw grootvader nog gekend, meneer, praatte Louis verder. In mijn dorp
was hij immers bakker? Toen daar de schilder Martin Meisen kwam wonen heeft hij
uw grootvaders portret gemaakt. Ik ging dikwijls met uw grootvader mede. Henri
heette hij....
Deze laatste mededeeling verraste mij en ik liet het blijken. Wij dachten geheel
onbekend te zijn, maar Louis wist al wie we waren en waarom wij dit eenzame huisje
hadden betrokken. Langzaam en ietwat slepend zelfs, verhaalde hij de
levensbizonderheden van degenen, die in zijn omtrek, op een afstand van vele
kilometers, in het eenzame woud woonden. Af en toe sprak hij Fransch. Dit kwam
waarschijnlijk, omdat de lieden, waarover hij het had, rijk zijn en dus in ons land
Fransch praten. Ons voelde Louis niet als zoodanig, wij spraken onder elkaar nooit
deze taal en daardoor wist Louis zich dichter bij ons. Vandaar zijn gemeenzaamheid,
zijn vreugde eindelijk stervelingen te hebben gevonden wien hij zijn hart ontlasten
kon! Hij bewees ons verder kleine diensten en wij wisten ons dra door hem beschermd.
Indien, af en toe, ergens ingebroken werd, moestuinen vernield of honden vergiftigd,
óns werden deze ongemakken gespaard! Louis bracht ons gestroopte konijnen, eens
een fazant. In onze eenzaamheid, op het duin, konden wij niet goed weigeren. ‘Zeg
maar hoe gij ze hebben wilt, groot of klein,’ riep Louis. Wij gaven hem een fooi, hij
kwam dien avond zóó dronken thuis, dat hij zijn vrouw uit bed ranselde. Marie
smeekte ons, hem toch nooit meer geld te geven. Met toeëoogen vertelde zij, dat
Louis, nà den oorlog, in de gevangenis opgesloten werd, voor ‘onnoemelijke feiten’,
zegde ze. En nog verleden week had hij zijn zoon met een bijl geworpen, omdat hij
zijn moeder had binnengenomen, toen zij van vader wegliep:
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‘Ik had een wasch geslagen, hij stal het geld en ging zich bezuipen. En mijn zoon,
een brave jongen, (natuurlijk), maar een frank weegt nog te zwaar in zijn zak. Hij is
groot geworden tijdens den oorlog en zijn vader is eerst eind '19 naar huis gekomen,
meneer, ge kunt het Marcel niet kwalijk nemen, dat hij is zooals hij is. Bovendien,
nooit heeft zijn vader iets van hem kunnen verdragen, nooit....
Die vader, dus, molenwiekte op den weg. Hij hoorde mij niet naderen, schrok toen
hij mij zag, stamelde een groet.
- Een sigaartje, meneer?
Ik wilde hem niet kwetsen, zijn oogen stonden reeds genoeg bloeddoorloopen en
kwijl kleefde hem in de grijze stoppels van de ongeschoren wangen. Zijn lok lag
sluik op zijn veel te kort, maar forsch voorhoofd, en zijn oogen zagen niet; hij boorde
ze in mijn richting. Het scheen mij toe, dat hij forscher en grooter was geworden.
Had de opwinding, waaraan hij ten prooi viel, hem laten groeien en doen uitdijen?
Ik stak het sigaartje óp, hem geen seconde uit het oog verliezend.... Wat stonk hij
weer naar dit vulgaire vocht.
- Gij zijt een brave mensch, de beste, die ik ken, meneer. Ik zal u nog wel eens
noodig hebben, maar zal ik dan op u kunnen rekenen? Wij houden samen veel van
de boomen, dat is misschien alles; het is te weinig.
- En van het leven houden wij toch ook, trachtte ik te schertsen.
- Van het leven, hoonde hij, waarover praat gij? La vie, nondeju.... Wat is het
leven? Ik zal het u maar zeggen, het gaat niet goed, la vie.... Marie is een best wijf,
maar waarom spreekt zij altijd Marcel vóór? Ik tel niet voor haar.... Van als hij
geboren is, tel ik al niet meer. Marcel is vijf en dertig, ik acht en vijftig, reken maar
eens uit.... Wat zoudt gij er van denken, als ik eens iemand doodschoot?
Ik liet mijn verrassing niet blijken!
- Iemand doodschieten, Louis, - en dan?
- Hebben wij het tijdens den oorlog niet dikwijls genoeg moeten doen? Weet ik
hoeveel menschen ik heb vermoord?
- Dat was de oorlog, Louis.
- Vier jaren, meneer, dat vergeet men niet.
- Men niet, maar gij, Louis. Gij! En ge zegt zelf dat Marie een best wijf is.
Hij deinsde achteruit.
- Heb ik u iets over Marie gezegd? Zij wordt blind; nu, zij is altijd verblind geweest,
meneer. Maar lees de gazetten, het spel is al bezig. Ze zullen ons weer spoedig noodig
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hebben. Nu moet Marcel gaan, nu blijf ik thuis. Maar gij zult moeten gaan, meneer,
voegde hij daar zacht aan toe, het spijt me voor u en voor mij. Ik houd veel van u,
maar gij zijt van degenen, die niet terugkeeren, ik lees dat in uw wezen....
- We zullen er later over spreken, Louis, ik ga nu maar, ik heb honger....
Na een poosje haalde hij mij toch in. Ik voelde zijn dronken adem
onaangenaam-warm in mijn hals, ik stapte vlugger door, maar het baatte niet.
- Meneer, zegde hij, ik vergat het voornaamste. Van Ree gaat zijn bosch voor de
helft uitweien.... Voor de helft, meneer!
Ofschoon ik hem nooit gezien heb, boezemt die Van Ree mij een grondigen afkeer
in. Ik stel hem mij nochtans voor, mijn afkeer had een gestalte noodig, maar ik zwijg
over deze verbeelding, zij beantwoordt wellicht al te weinig aan de werkelijkheid.
Nederlander, heeft hij, profiteerend van het koersverschil, voor een peulschilletje
aan guldens, een uitgestrekt domein kunnen koopen. Dit was zijn recht en getuigde
van zakelijk inzicht, en niet dáárom heb ik een afkeer aan hem. Zaken zijn zaken,
heeft reeds Octave Mirbeau gezegd. Maar hondsch is hij voor zijn personeel, wat
mij vroeger liet veronderstellen, dat hij er nooit heeft bezeten. Hij heeft het talent
om vergrijpen uit te lokken, die dan als motieven gelden om het personeel te ontslaan.
Op dit oogenblik is hij, na anderhalf jaar bezit van ‘Dennendal’ aan zijn derden
hovenier toe. De twee vorigen hokken met hun gezin in de stad, dolend achter werk
en achter een tuin, waar zij vruchten kunnen winnen, noodig voor hun talrijk gezin.
Vermits zij geen goede getuigschriften hebben medegekregen is het te vreezen, dat
zij lang zullen zoeken. Aan de haven zullen zij wel eens stranden....
Van Ree sloot onlangs zijn domein zorgvuldig af. Tamme konijnen heeft hij er op
gezet en als hij 's avonds vermoeid huiswaarts is gekomen, gunt hij zich een pretje.
Hij gaat dan ter jacht op konijnen, die niet ontkomen kunnen, zoodat zij worden
afgeslacht zonder eenig erbarmen. Het woud kreunt iederen avond onder zijn nijdige
schoten. Louis haat dien man. Dagen lang heeft hij hem Hggen bespieden; hij heeft
openingen in den draad gemaakt; en indien ik smaak zou hebben van konijn, zou ik
kunnen weten of ik wellicht niet vergast ben geworden op de konijnen van Van Ree.
- Is hij nog niet rijk genoeg, dat hij nu nog boomen gaat vellen? vroeg ik Louis.
- Het is niet daarom, meneer, en Louis maakte het gebaar van geld aftellen. Het
is nog niet genoeg, dat die konijnen wit moeten zijn, opdat zij hem minder zouden
ontsnappen, de boomen staan hem nog te veel in den weg.
- Wat denkt gij te doen, vroeg ik Louis op den man af.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

361
Louis keek mij onthutst aan.
- Maar niets, meneer, niets. Het is maar, ziet ge, dat zulke mannen thuis zullen
blijven als het er op aan komt, thuis konijnen zullen schieten terwijl gij en anderen....
De dronkenschap van Louis leek mij voorbij. Hij verwijderde zich in het
kreupelhout, zonder afscheid te nemen.
Den volgenden ochtend echter, stond hij plots voor ons, bloothoofds in den
druilenden regen. Zijn wit hemd hing hem aan flarden, zijn rood gelaat droop van
zweet en regen en zijn te kleine grijze oogen, onder dit te smalle voorhoofd lagen
overschaduwd door klevend haar. Seconden lang staarde hij ons aan, zonder iets te
zeggen. Maar zijn oogen wonnen aan kracht en hun licht drong onder zijn klammige
lokken dóór. Over den schouder hing een geweer.
- Mijn hoofd, zei hij, mijn hoofd.
Ik bleef heel kalm.
- Ik zal u wegleiden, zegde ik, kom maar, Louis.
Ik kon echter niet nalaten hem opmerkzaam te maken op dit geweer.
- Als de boschwachter u ziet.... ge weet, dat hij u niet lijden kan, ge stroopt te veel
in zijn bosschen!.... alsof een konijn van iemand kàn zijn.
Louis rilde.
- Nog zoo een, de boschwachter.
Ik las dat meer op zijn lippen, dan dat ik het hoorde.
- Zijt ge weer stomdronken, beest, barstte Marie uit, toen zij ons zag naderen, is
het nu al zoover gekomen, dat de menschen u naar huis moeten brengen?
Maar Louis was ditmaal niet dronken.
Hij maakte een afwerend gebaar.
- Ze moesten dit kroegje in brand steken, gilde Marie. Dat verdomd wijf. Ze geeft
maar te zuipen, omdat ze er plezier in heeft hem dronken te zien. Dan begint hij over
den oorlog te wauwelen, meneer, en over zijn heldendaden en dat die tijd gaat
terugkomen, zegt hij dan.
Ik deed Marie teeken te zwijgen. In een misselijk kamertje, waar het rook naar
zuren verkensdrek, brachten wij Louis te rust. Nauwelijks was ik buiten en hapte
gulzig naar zuivere lucht, of Marie kwam naast mij.
- Hij is inderdaad niet dronken, zegde zij. Vanmorgen om half vier is hij opgestaan.
Hij wilde een konijn schieten voor u.... Dan heeft hij heel den tijd in de bosschen
gedoold.... Hàd hij een konijn?
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- Neen, Marie....
- Ik ben zoo bang, meneer, er gaat iets gebeuren. Hij leest te veel de gazetten....
En met iedereen heeft hij ruzie.
Op dit oogenblik voelde ik den angst van Marie. Ook ik werd bevreesd. Wind kan
plots opstaan, boomenkruinen kunnen eensklaps aan het ruischen gaan, en zonder
eenige reden begint een woud te murmelen en te hijgen. Angst kan er ineens zijn,
mijn angst stond levend in mij. Ik dorst Marie niet aan te kijken, wij wisten van
elkaars angst af.
- Laat hem niet alleen, Marie, haal er Marcel bij.
Deze woorden waren nog niet koud of Louis kwam naar buiten.
- Meneer, vroeg hij, wilt gij haar eens zeggen hoe verkeerd zij doet Marcel voor
te spreken? Altijd maar voor te spreken? En wilt gij haar eens zeggen, dat ik waarlijk
in den oorlog ben geweest en niet op dat fort ben blijven zitten? En dat zij mij in
Duitschland hebben gehouden tot in '19? En dat ik er velen heb kapot gemaakt? Wilt
ge....
Louis hield op. Op dit oogenblik stapte de boschwachter voorbij met zijn hond,
een koewachter, met zwarte, ruige haren; een groot en sterk dier; het liep wiegelend
op hooge pooten en snoof met den plompen snoet over den weg. De boschwachter
hield stil en riep Tel bij zich. Een jonge kerel was de boschwachter, breed van
schouders en struisch van carruur. De tweeloop hing achteloos langs zijn krachtig
lijf. De man keek Louis dreigend aan. Tel gromde. Louis look de oogen, maar het
docht mij, dat hij nu veel klaarder en scherper zag. Ik wist hoe als stekend en kervend
deze oogen den ander beloerden. Even duurde dat, maar de stilte drukte pijnlijk;
reeds deze spanning had de geladenheid van een drama. Traag verwijderde zich de
boschwachter. Louis vergat wat hij bezig stond te vertellen en met de hand aan het
hoofd ging hij naar boven. Ik bleef nog een poosje bij Marie, die mij bevend bij den
arm had gegrepen.
- Die man, fluisterde zij, is de felste strooper geweest en nu zal hij ze één voor één
neerschieten. Ik zeg het zoo dikwijls aan Louis, en dan ranselt hij mij af. 't Is of hij
het ook weet en mij slaat omdat ik er hem laat aan herinneren. Meneer, ging Marie
voort, ik ben zoo bang.... Louis kijkt mij soms zoo zonderling aan.... alsof hij mij
wil opeten.... Ik heb eens de gendarmen gevraagd zijn geweer te komen aanslaan....
Louis denkt dat het de boschwachter is, die de gendarmen op hem afzond.... Maar
nu heeft hij toch een ander geweer.... Meneer, zult ge mij bijstaan, als het zoo ver
is? Ziet ge, och, ge zult het wel, wij zijn maar simpele menschen, hier woont niets
dan rijk volk, tot wien kunnen wij ons anders wenden?
- Zeker, Marie.
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Ik maakte mij gereed om naar mijn duin terug te keeren.
Plots knalde - vlak bij - een schot. Het liep langs de boomen en stierf verwaaiend
uit. Een hond jankte. Toen dreunde een tweede schot en weer rende het de boomen
langs. Onze harten beefden. Het kon niet het ‘ruw bedrijf des jagers zijn’ waarover
Marnix Gijsen het heeft, dat wij ontstellend vernamen. In de plots ingevallen stilte
hoorde ik klokken bonzen. Marie sidderde, maar bewoog niet; de blik van haar oogen
kroop langzaam van mij op, naar boven, waar Louis diende te zijn. Wij hoorden
echter dra het stommelend gerucht van Louis op de trap. Snel keek Marie mij aan.
Niet Louis had dus geschoten....
- Wat is er, hakkelde Louis.... Wat is er! Alsof een plotse kou hem had overvallen
verscheen hij huiverend in de deur-opening.
Op dit oogenblik kwam de boschwachter voorbij ons gestrompeld, bleek en stram.
Was dit de sterke, bewuste man van daar zooeven?
- Mijn hond, hijgde hij, mijn hond... Van Ree heeft koelbloedig Tel
doodgeschoten... De inrijpoort stond open, Tel liep binnen, ik riep nog ‘Tel’, maar
niets te doen, hij kwam naar buiten, legde aan en schoot. Tweemaal schoot hij....
Tweemaal.... Tel ligt drie meters binnen zijn domein....
Louis verstrakte, keek Marie aan en ging binnen.
Die blik onthulde mij hoevele jaren deze twee samenleefden en hoe zij in waarheid
man en vrouw waren. Ik stond daar buiten, ik zou goed doen te gaan; en ik ging.
De regen hield aan, hij waaide mij koelend in het gelaat, hij versluierde de
wonderboomen van Louis. Korten tijd nadien viel Louis opgewonden mijn woonkamer
binnen.
- Meneer, zegde hij, nu moet ge helpen. Het is hoogste tijd. Van Ree heeft zijn
hovenier de straat opgejaagd, omdat hij vergeten heeft de inrijpoort te sluiten. Dit is
de derde, die hij doorstuurt. En nu vlak voor den winter! Ga er heen, meneer.... Vijf
kinderen heeft de man. Maar pas op, Van Ree kan ook op u schieten.
Ik liep met Louis naar zijn huisje. Daar trof ik den in gedachten verzonken hovenier,
hij staarde mij aan en zegde geen woord. Louis praatte opgewonden, praatte zich een
dronkenschap, zoodat ik mij haastte weg te komen om buiten zijn woordenroes te
zijn. Aan het hoveniershuisje lichtte een angstige vrouw het gordijntje op, zij
verwachtte mij dus. Er schreide een kind, mijn hart beefde van woede. Nu zou ik
hem eindelijk zien, dezen Van Ree, die honden en konijnen afslacht en harteloos op
stumperds mikt. Maar hij kon mij niet ontvangen; het dienstmeisje zegde mij, dat hij
in zijn auto was gesprongen om in razende snelheid naar een advokaat in de stad te
rijden. En Mevrouw was met haar
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kinderen aan zee. Ik dorst het hoveniershuisje niet binnentreden en slepend keerde
ik terug naar Louis. De man beurde even het hoofd, toen ik binnenkwam, maar liet
het dadelijk zakken, hij had al genoeg gezien....
- Ziet ge, ziet ge wel, kraaide Louis heesch....
- Voyons, Louis, zegde ik, hopende dat dit Fransch meer indruk op hem zou maken,
hij is naar de stad. Heel spoedig komt hij weer. En madame is aan zee, met haar
kinderen...
- En met den luitenant van ‘Les Hirondelles’, meneer, denkt hij dat wij dat ook
niet weten? Denkt hij dat wij ook niet zien, wat in het schaarhout op een zomerschen
namiddag te vinden is? Waarom moet zulk een oude viezerik, die zich in Indië
versleten heeft, zich met zulk een jonge vrouw afgeven? En dan komen de
goudvinken.... Alle hoveniers, die hij heeft gehad weten het en daarom moeten zij
weg.... 't Zal niet helpen, meneer.... Nu moeten de oud-strijders laten zien wat ze
kunnen.... Wat men hun heeft geleerd.
Wat kon ik nog helpen, hier?
Toen Van Ree uit zijn wagen stapte en in het schrille kegellicht van de phares trad,
die zijn schaduwen op de dennen projecteerden als ware hij een reus, moet er van
tusschen zulke dennen een kogel komen aanfluiten zijn. Hij tikte even tusschen de
oogen van Van Ree en dat was voldoende. Het kamermeisje vond het gek, dat de
motor bleef zoemen en de felle lichten niet werden gedoofd. Verontrust kwam zij
kijken - en in haar armen hield zij een dooden man. Mét den hovenier droeg zij Van
Ree binnen; den volgenden morgen kwamen de gendarmen den hovenier halen. Hij
wilde niet mede, huilde en brulde, klampte zich aan de plinten van de deur vast. Zijn
vrouw en kinderen beten en stampten de gendarmen. Het kamermeisje stond er
weenend bij.
Toen kwam Marie, zeer kalm, zeer besloten. Zij fluisterde iets tot den wachtmeester
en hij ging met haar mede, het bosch in, dat geurde als een urne, waarin de fijnste
reuken langzaam verbrandden; onder één van de wonderboomen sliep Louis, zittend,
het geweer op de knieën. Het gelaat was ontspannen, zijn handen waren rustig, de
borst rees en daalde bij het als afgemeten ademhalen.
Marie, ze heeft het mij zoo pas verhaald, toen ik haar vroeg waarom men mij niet
was komen halen toen Van Ree gevonden werd, Marie had spijt Louis dien diepen,
volkomen slaap niet volledig te hebben gegund. Nu sprong de wachtmeester op hem
toe alsof Louis een beest was en boeide hem. Louis glimlachte hoonend den
wachtmeester toe. ‘Wij zijn oude kennissen van aan 't front’, riep hij, maar toen hij
de, als in elkaar gedoken,
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Marie tusschen het struikgewas ontwaarde wierp hij haar een blik toe als een haar
wurgenden lasso. Dat zij hem nu maar nooit lossen, dacht zij huiverend.
Zij zouden het wellicht nooit geweten hebben, dat Louis de deskundige was, die
Van Ree naar Tel en de konijnen had verwezen, maar Marie zag er geen kans toe
haar zwijgen ooit goed te kunnen maken tegenover de vijf kinderen en de vrouw van
den derden hovenier; en nu Louis weer de reuk van het schroot had geproefd en de
macht ervan op een mensch - zij het dan Van Ree - had ervaren, vreesde zij voor het
eigen leven, zij het minder dan voor dit van Marcel.
- Dat zij hem nu maar altijd ginder houden, daar is hij het best, meent gij het ook
niet, meneer? Ziet ge, hij is van de kwaadsten niet, maar de oorlog heeft hem zeer
veranderd.... Ik had altijd gedacht, dat hij zijn luie botten had geschuurd op dat fort,
aan de Hollandsche grens, maar nu.... Kent gij geen goede advokaat, meneer, hij is
toch mijn man; ik zeg nog eens, die oorlog!.... En is het waar, meneer, dat wij weer
zoo dicht bij een nieuwen oorlog zijn? Hoe is het mogelijk, meneer? Begrijpt gij dàt?
1938
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De wind
door W. Hussem
Soms streek des nachts, als slaap mij overviel,
Een oude naam in mijn gedachten neer,
En een gestalte, een bemind profiel
Herkregen hun vergeten scherpte weer.
Ik dacht aan woorden die gesproken zijn,
Een zomeravond tusschen wuivend gras.
Ik zag een schaduw op het dicht gordijn
Als van een hand die gleed langs 't vensterglas.
Ik hoorde een stap en 't schuiven van het grint.
Dan stilte - en het roepen van een naam.
Ik boog voorover, luisterde: de wind,
Niets dan de wind aan het gesloten raam.
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Stefaan Couwenberg, portrettist
door S.P. Abas
[I]
COUWENBERG is met alleen een schilder van portret, ook van stadsgezicht, in
groote lijnen en weinig gedifferentieerde groote plans, direct af op een totale expressie,
meestal droefgeestig-humoristisch. Hij schilderde, pastelleerde, teekende ook
circus-motieven en circus-figuren, niet om het kunstlicht, niet om de kleur daarin,
maar om de navrante menschelijkheid van zulke figuren. Havens, landschappen
(weinig; meer om de figuren erin dan om het landschap) en stillevens.
In herinner mij van zijn naakten een groot liggend naakt, het incarnaat hoog, de
vorm opulent, het licht van buiten, de omgeving in bloemige kleuren: lichte blauwen,
licht gemengde rozige rooden. Gekleed in mitaines en een hoed, had het iets
piquant-romanesks, frank psychologisch, doch stellig niets brutaals. Het choqueerde
velen intusschen, vooral dames.
Doch sinds jaren legt hij zich in het bizonder en bij voorkeur op het portret toe, al
zorgt hij ervoor zich niet ‘blind’ te conterfeiten en van haast jaarlijksche reizen altijd naar het Zuiden - thuis te komen met andersoortig werk, een ‘Kamertje’ (1938)
in den door blinden getemperden witten brand van Rome's licht in den zomer, en
van hetzelfde jaar dat charmante zolderslaapkamertje (ik zag het in gezelschap van
Franschen, en het hield het uit) dat hij, naar Zuid-Afrika vertrokken, achterliet in het
bekende oude huis op de Keizersgracht, waar de kunsthandel is, dien hij op zijn
manier een tijd lang mee in stand heeft gehouden: altijd op stel en sprong om de
vlucht te nemen naar zijn atelier.
Daar leerde ik nog een ander talent van hem kennen en waardeeren, dat hij met
Vatel en een onzer dichters gemeen heeft. Hij sprong wat weelderig om met luxueuse
ingrediënten, wijnen en aromatische kruiden. Dit moge geen gewichtig détail zijn
(hoewel....), het leert iets omtrent den man en Couwenberg is heel veel minder een
ontmenschte aestheet (hij is ook niet een van hen die Plasschaert ‘bleekneuzen’
noemde) dan een zeer menschelijke schilder. Een warme, mee-levende
menschelijkheid is de bron waaruit zijn werk ontstaat. Voor hem is ook de mensch
belangrijker dan eenig ander te schilderen object. Hij is een schilder van menschen
als individueel verschillende schakeeringen van het algemeen-menschelijke.
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Wie dat zoekt leeft in ivoren torens noch in kluizenaarscellen. Wie menschen wil
schilderen zoekt hen, dus ook het leven, zoekt verschillende levens en levens-sferen,
kan niet buiten zelfde belangstellingen als van den romancier. Hij heeft het leven
even hard noodig als het ambacht. Een rijkdom aan levensindrukken en
levens-ervaring is voor zulk een schilder misschien belangrijker nog dan het perfecte
vakmanschap, de steevaste zekerheid van het métier, waaraan het hem bij
oogenblikken zonder gedrevenheid kan ontbreken. Van hoe vele schilders die
portretteeren is het levensveld te eng, daardoor hun psychologisch gezichtsveld nauw
en dikwijls - de nieuwe burgerlijken! - vernauwd door sociale theorieën of onder
invloed van een te klein milieu. Dan geeft het portret vorm aan een kleine en
eenzijdige visie en accentueert bepaalde eigenschappen - die van een klasse bij
voorbeeld - ten koste van de andere.
Couwenberg is niet nauw. Hij is zeer open. Hij heeft een intuïtief fijn en door
menschenkennis ontwikkeld psychisch tastgevoel: hij ziet menschen onderling zeer
verschillen. En toch hebben zijn portretten iets gemeen, waardoor zij ook
buitenstaanders treffen: zij beelden met den mensch iets van diens raadsel en dat van
het leven, het verband tusschen de eene en de andere onbeantwoorde vraag, zij
beelden ook immer iets van de hoogste menschelijke waarde. Hij portretteert niet
critiseerend - hoovaardij der eigengereide dommen, psychologisch gemaskeerd maar aanvaardend. Hij kent noch de hoovaardij dier ijdelen, noch de hoovaardij der
kunst, die het portret ontmenschelijkte, zelfs uit het portret den mensch
verdonkeremaande terwille van het zoo geheeten absolute schilderij (een schilderij
met een minus).
Hij is aan de neo-humanisten verwant. Zij vormen een groep, goeddeels niet-Fransche
schilders te Parijs, die geen bepaalde, scherp te definieeren schilderkunst-aesthetische
conceptie voorstaat doch (zijdelings) steunt op het classicisme. Wat die schilders
nastreven is een meer gedifferentieerd, modern-sensitiever classicisme met den
mensch in het centrum als vorm van vooral psychisch, ook geestelijk leven. Als
portrettisten pogen zij vóór alles de sfeer van een mensch te begrijpen, aan te voelen,
te zien, en daarin den mensch nader te bepalen. (Zij schilderen graag vrouwen, omdat
vrouwen meer dan mannen een sfeer om zich heen stellen). Voor hen is daarom de
achtergrond van wezenlijk belang, want daar is in de kleur de psychische sfeer van
een zitter te realiseeren en zij wordt dikwijls versterkt door de keuze van den vorm
van ruimte, onbepaald gelaten, landschap of interieur.
Couwenberg heeft veel met hen gemeen, ook zijn domineerende schilderkunstige
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Stefaan Couwenberg, Dochtertje van den schilder, 1936
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sympathieën. Maar zijn portret is een nuance meer psychologisch (-beschrijvend),
dies ook een nuance minder idealiseerend.
Ik hoorde het portret van Couwenberg dikwijls ‘mondain’ noemen. Het is dat
meestal niet. Doch mondaine figuren kan men niet schilderen alsof het kloosterlingen
waren. Hoe weinig Couwenberg milieu, beroep en maatschappelijke situatie van een
geportretteerde accentueert (het is tenslotte niet wat hem het eigenlijke lijkt of het
meeste boeit), verbergen doet hij zoodanige bepaaldheden niet. En al portretteerde
hij een pianiste niet aan haar vleugel, een schilderes niet met haar palet, een criticus
zonder pen of papier, een aristo als een heer op Maandag en verschillende
nationaliteiten in internationaal gangbare kleeding, men zal de pianiste niet voor een
schilderes houden noch den criticus voor een aristocraat of een cocotte van Marseille
voor een New Yorksche bankiersvrouw.

[II]
De waarde van een portrettist wordt voor geen gering deel bepaald door zijn eigen
leven, levenshouding, levensomstandigheden, het milieu waaruit hij voortkwam, de
milieu's waarin hij is gaan verkeeren, de ruimte die hij zocht, het psychische voedsel
dat hij tot zich nam, zijn natuurlijke mate van open staan voor anderen, zijn vermogen
om vele anderen te begrijpen - hetgeen ontwikkeld kan worden zoowel in het leven,
als door de litteratuur: een portrettist zonder boekenkast is een portrettist met tekorten.
Couwenberg kreeg een universitaire opleiding; rechten te Leiden, deed zijn
candidaats-examen doch brak zijn studie af en ging schilderen (1918). Gehoorzaamde
hij toen aan een roep van het bloed? Er zijn schilders van zijn naam geweest onder
de naar Delft in den tachtigjarigen oorlog uitgeweken Brusselaars. Na 1800 weer:
A.J. Couwenberg, een schilder van landschap, H.W. Couwenberg, jong gestorven,
een gevoelig portrettist - in de manier van zijn tijd volgens een teekening die ik zag.
Een zuster van Stefaan schildert ook.
Hij werd dus schilder, vijf en twintig jaar oud. Dat is laat. Bovendien is hij, als
gezegd, autodidact, afgezien van den zeer korten tijd dat hij les nam van W. van
Konijnenburg. Het verwondert dus niet dat hij zich langzaam en ongelijkmatig
ontwikkelde, dat hij de gewone nadeelen van een laat begin en van het zelfonderricht
moest ondervinden, den voortdurenden strijd om het realiseeren van een visie rijker
en rijper dan de technische verworvenheden. Zoodanige schilders komen altijd pas
Iaat waar zij wezen moeten, maar zoodanige schilders winnen het op den duur van
de gemakkelijke talenten, die, eens be-
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kroond, al vroeg zoo veel leerden en kenden dat bij gebrek aan karakter-vormenden
strijd zij zichzelven nimmer ontdekten.
In 1918 vertrok hij naar Parijs en bleef daar met onderbrekingen (Holland, Baskië,
Amerika) tot 1933, dus vijftien jaren. Dat is lang, maar geen menschenleeftijd.
Ongetwijfeld onderging hij den invloed van het milieu, doch in beperkte mate, zeker
niet zóó dat hij op alle tijdelijke stroomingen mee voer. Wanneer men het werk uit
dien tijd doorloopt, valt eigenlijk het meest op, hoe het een eigen karakter en eigen
getemperdrobuuste kracht - ook in zijn teerheden - behield en vrij bleef van mode.
Hij noemt vele ‘sympathieën’, doch de eenige moderne die erbij zijn heeten Derain,
vooral Derain, en Van Dongen: enkele portretten. Overigens voornamelijk oude
Italianen, Bronzino om zijn discipline, Rafaël, later Tintoretto, onder den grooten
indruk dien de Tintoretto-tentoonstelling eenige jaren her op hem maakte. Diens
invloed is inderdaad merkbaar geweest en heeft verruimend, verbreedend gewerkt,
het meest op den toets.

Timmerman - Litho - 1921

Hij begon met teekenen, hij begon met beschrijven, eerst heel uitvoerig. Maar
reeds het litho-portret van den man met bril: Timmerman (Kijkduin, 1921) is niet
weinig psychologisch en karakteriseert tenslotte sterk, langs de omwegen van het
geduldige en langzame nagaan: het beloop der gezichtsplooien en halspezen, den
bouw van den voorzichtig afgetasten schedel; en niettegenstaande een kennelijke
onzekerheid ten opzichte van wat noodig is en wat niet (kin en bovenlip te globaal
in verhouding tot andere gezichtsdeelen), ten opzichte van de verdeeling van zijn
aandacht. Hij teekent veel en lithografeert en maakt houtsneden. Pas na 1930 - en
hij begon in 1918 - houdt hij zich vrijwel uitsluitend bij schilderen.
Het maken van houtsneden - als
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de eerste landschappen en stadsgezichten met expressionistisch vereenvoudigde
vormen - leert hem de beschrijving samen te trekken in de omtrekken en de markantste
lijnen van een kop. Het aspect is veel eenvoudiger, het portret indringender omdat
er geen afleidingen van wat karakteristiek is meer voorkomen. Er is ook het gevoel
voor de werking van het vlak ontstaan, de bouw van een kop wordt niet meer
alleen-lineair doch ook als samenstel van vlakken ondernomen. De potloodteekening
van een jongen Baskischen boer van 1923 is er een voorbeeld van. Ook van zekere
harde bondigheden, die lang kenmerkend blijven, ook voor geschilderde portretten.

Joodsch model - 1931

De ontwikkeling van het schilderen gaat in zekeren zin - en indien wij haar wat
mogen schematiseeren - omgekeerd. Hij begint niet uitvoerig, doch met de
hoofdzaken; groote en lange lijnen omsluiten groote vlakken en de groote kleurplans
worden niet meer dan onmisbaar is genuanceerd. Tevens treedt weer op wat reeds
de eerste litho kenmerkte: een ongelijkmatige verdeeling van de aandacht.
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Martiniquaan 1931

Vervolgens zien we de lijn meer en meer verdwijnen, het lijngevoel gewonnen
worden uit nuances en tegenstellingen van de kleur. Maar plotseling kan een kop
weer sterk ‘teekenachtig’ worden geschilderd, gemodeleerd worden. Het portretje
van Teresina b.v. (1933). Wat we tevens zien is, hoe het fond van ietwat methodische
ruimte-suggestie,
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niet vrij van een modern maniërisme, meer en meer sfeer krijgt die verband houdt
met de psychische expressie van het portret. Later wordt het totale coloriet drager
dier expressie, bloemig of egaal-stemmig, lentelijk of herfstachtig, feestelijk of
ingetogen, enz., terwijl in verband met die expressie het fond suggestief wordt voor
een voorjaarslandschap of een stemmig interieur, een blauwe lucht of een grijs zwerk,
tuinen met bloemen en bloeiende boomen enz., kortom meer en meer de entourage
waarin de geportretteerde tot zijn of haar zuiverste psychische houding kan komen.
Deze wordt dan tevens hoe langer hoe meer mee-beeldend in het spel gebracht: de
mise-en-page een psychologisch element van het portret. Dat daartoe noodig was
van kop en buste te komen tot figuur, hoeft nauwelijks gezegd en dat bij die grootere
vormen van het portret-stuk nog niet alle détails gelijk van waarde zijn, is begrijpelijk
van een schilder met de boven beschreven eigenschap der moeite om zijn aandacht
gelijkmatig te verdeelen, een bij hem periodiek optredend verschijnsel, steeds wanneer
hij een sprong maakt.

Interieur met witte lamp - 1934

*
Maar hij staat in een juiste verhouding tot zijn taak. Met alleen omdat hij een
menschelijke houding ten opzichte van zijn ‘sitters’ heeft (hij vindt steeds den weg
naar het contact) maar ook omdat hij het portret opvat als een schilderij voor het
interieur en niet voor het museum. Toch: als een schilderij, dat ook als zoodanig
beteekenis moet hebben. Niet alleen aesthetisch. Een portret kan zoo
verbizonderd-particularistisch worden opgevat dat het ieder die er niet persoonlijk
bij betrokken is verveelt en irriteert. Het komt er tenslotte op aan of het zien van een
schilder het bizonder-persoonlijke veralgemeent en het algemeene individueel
schakeert. Het is een wat raadselachtig, nooit heelemaal te verklaren midden, dat
meer dan iets anders den geboren portrettist verraadt. Couwenberg vond het al vroeg,
na weinig aarzelen van korten duur.
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[III]
Toen hij in 1933 terugkeerde was hij hier vrijwel vergeten of onbekend. Men wist
nauwelijks wat hij reeds gepresteerd had en trad met een bekende, voorzichtige
reserve zijn werk tegemoet. De vaderlandsche waardeering kwam langzaam, vooral
die van het publiek - de critiek is hier tegenwoordig nogal wakker en daardoor sneller.
Het leek mij tijd mijn waardeering voor zijn werk eens uitvoeriger te motiveeren
dan mogelijk is in het korte bestek der dagelijksche critieken. Misschien ben ook ik
wat laat: Couwenberg is alweer sinds het begin van het vorige jaar uit ons land
vertrokken, dezen keer naar Zuid-Afrika.

Bewustwording
door Agatha Seger
Eens, - lang geleden - zei men tot elkaar:
‘Uit welke bron welt toch die rust, die haar
vervult en straalt van haar gezicht,
zóó, dat zij onze onrust zelfs ermee verlicht?’
Maar sinds ik eenmaal aan uw schouder heb gerust,
voor 't eerst van 's levens zoet en bitter ben bewust,
is heel God's wijde schepping mij te klein,
daar kàn geen rust meer voor mijn rusteloosheid zijn,
dan ondergaan in uwe rust alleen...
Maar liever dan de vrede van voorheen,
is mij dit wreede, deze felle pijn,
hierdoor toch weet ik deel van u te zijn...
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Jean Racine*
door Johannes Tielrooy
III. Werkelijkheid en verbeelding
KENNISMAKING met de levensgeschiedenis van Jean Racine brengt, zooals men
gezien heeft, gemengde gevoelens in ons teweeg; maar gemengde gevoelens zijn ten
deele gevoelens van aangenamen aard en het schouwspel van een man die te allen
tijde, zoowel toen hij stiller was gaan leven, als toen hij nog tooneelstukken schreef,
ze deed vertoonen en onstuimig doch onbestendig liefhad, toch altijd zichzelf in
zooverre gelijk bleef, dat hij zocht te leven in wat hij gevoelde als schoonheid, dat
schouwspel was in hoofdzaak verheugend. Men heeft bij het beschouwen van Racine's
leven onwillekeurig zijn aversies; ik houd mij echter tevens overtuigd dat een ieder
daaraan, zooals ik, zijn vreugde zal beleven.
Desgelijks is het gegaan, toen wij de methoden onderzochten, die hij bij het
opbouwen van zijn stukken toepaste, en de strekkingen bezagen, die aan deze stukken,
met zijn medeweten en krachtens zijn bedoeling zoowel als buiten zijn toedoen en
door de louter onwillekeurige werking van zijn gemoed en zijn geest, eigen bleken
te zijn. Ook daarbij hadden wij bedenkingen; maar, meer nog dan toen wij hem in
zijn levensgang volgden, juichten wij hem nu toe en waren somtijds ontroerd. Het
Noodlot, hebben wij gezien, werd op zijn altaar aanbeden - aanbeden niet met
verrukking, niet met de liefde die de ware christen zijn God betoont, maar veeleer
met verwondering, huivering, eerbied. En dankbaar moesten wij voor het grootste
gedeelte datgene beamen, wat hij gemeend en betoogd had; zwijgend stemden wij
in, op onze beurt door ontzag bevangen, met de zienswijze die aangaande het lot van
den mensch op aarde de zijne bleek te zijn geweest.
Het is ditmaal toch nog anders. Wij gaan nu de stof in oogenschouw nemen, die
Racine voor den opbouw van zijn stukken aangewend heeft, dat wil zeggen de literaire
geschriften en legenden uit andere tijden en landen die hij bewerkte, de historische
toestanden en personen waaraan hij ons, door die stukken, herinnert. Kortom, het is
de menschelijke werkelijkheid, zooals die buiten en vóór hem reeds bestond, en die
hij vervolgens herschiep, welke wij een oogenblik voor ons op willen roepen. En wij
zullen

*

Zie het nummer van Maart jl.
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bemerken, dat er thans van gemengde gevoelens geen sprake meer zal zijn. Het is
een warm en levensvol, een altijd boeiend verleden dat wij voor ons zullen zien
herrijzen.
Daar is allereerst, in het nog onvolmaakte stuk La Thébaïde, de broederveete
tusschen Polynices en Eteocles, de zoons van Jocaste. Geboren uit het huwelijk dat
zij met haar eigen zoon OEdipus had gesloten, schijnen de beide broeders door hun
rampzaligen strijd een deel van de schuld te moeten boeten, die hun ouders, hoe
onbewust ook van de tegennatuurlijkheid hunner verbintenis, naar het besef van
velen toch op zich hebben geladen: een van de diepste intuïties die de menschheid
heeft gehad - zonder dat echter ooit de vraag is beslist, of deze intuïtie, dit in-zien,
zich op de waarheid, dan wel op een waandenkbeeld richt; wie weet of, alles wel
beschouwd, het befaamde ‘ergens in zien’ niet somtijds ‘onjuist’ zien beteekent?
Dit echter terloops.

Tooneel uit Andromaque

Alexandre le Grand! De naam alleen reeds brengt ons een snelle en hevige
persoonlijkheid voor den geest, die met vermetelheid naar de verwezenlijking van
grootsche concepties streeft, en dan, plotseling, wordt weggenomen. Hier moet echter
helaas worden bedacht dat Racine zijn onderwerp door het invoegen van vrij
sentimenteele liefdesintriges goeddeels heeft bedorven.
In een wereld, nog verder van ons verwijderd dan die van Alexander, in de
Homerische Oudheid, speelt Andromaque. Beladen met den vloek die op de Atriden
rustte, geeft Orestes zich over aan een hopelooze liefde, die hem tot razernij zal
voeren. De Trojaansche oorlog is kort geleden geëindigd. Wij zien de weduwe van
Hector, Andromache, om hem treuren; als gevangene is zij thans in het land, en
daarmee in de macht, van een der vijanden van haar stad, den Griekschen koning
Pyrrhus gekomen; en hij vervolgt haar met zijn ongewenschte liefde. Over de stad
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om met Pyrrhus te trouwen; over het land Epirus;
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over de heftige bewegingen van al deze, door ontketende instincten bezeten personen,
waant men nog, het schijnsel te ontwaren van het brandende Troje...

De dood van Britannicus

Na de Grieksche, wordt dan de Romeinsche Oudheid opgeroepen in Britanniens,
in Bérénice en in Mithridate. Aan het hof van Nero leeft nog zijn moeder Agrippina;
en tot haar schrik en woede ziet zij zich haar macht ontglippen. De jonge prins
Britannicus, die meer recht op den troon heeft dan Nero, wordt verdrongen en tenslotte
gedood. Om hen heen bewegen zich hovelingen, de rechtschapen Burrhus, de
verraderlijke vrijgelatene Narcissus. Dit alles is eens werkelijkheid geweest, in een
stad die nog bestaat; het was eens evenzeer een heden, als de dag waarop ik dit schrijf,
en vóór Racine had Tacitus het voor alle tijden vastgelegd in zijn woorden. Ook hier
verschijnt, aan wie dien schrijver heeft gelezen, een brandende stad; hij weet, en zal
bij het zien van Racine's tragedie als het ware voorvoelen, dat de jonge Nero weldra
het monsterachtig wezen zal worden, dat zijn eigen Rome in brand zal steken. De
Romeinsche Oudheid! Hoeveel wreedheid en vuige list, hoeveel menschelijk leed,
maar ook hoeveel grootheid omvat dit begrip! Ziehier hoe Bérénice tegelijk de
grootheid van de keizerlijke stad en van haar keizerlijken geliefde aanduidt:
De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur?
Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur?
Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée,
Ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée,
Cette foule de rois, ces consuls, ce sénat,
Qui tous de mon amant empruntaient leur éclat:
Cette pourpre, cet or, qui rehaussait sa gloire,
Et ces lauriers encor témoins de sa victoire...
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Helaas, Berenice bemint Titus, maar zij zal hem moeten opgeven; en Titus bemint
niet minder Berenice, maar hij is door politieke omstandigheden genoodzaakt, haar
weg te zenden. De grootheid van Rome! Ze wordt ook voelbaar gemaakt in Mithridate.
Rome staat bijna zichtbaar op den achtergrond, wanneer wij den half-Oosterschen,
half-Griekschen koning van Pontus, in die verre eeuw - nog vóór het begin van onze
aera -, zijn veelbewogen leven zien leven, vernemen van zijn strijd tegen het
Wereldrijk, zijn oude-mannenliefde voor Monima gedwarsboomd zien door zijn
beide zoons, waarvan één, Pharnaces, met Rome blijkt te heulen.
Verre tijden... Racine gevoelde verre landen als niet minder fascineerend; de
geographische verving als het ware den historischen afstand; en in één zijner stukken,
Bajazet, is hij er inderdaad in geslaagd, met gegevens, aan het Turkije van zijn eigen
tijd ontleend, dezelfde werking te bereiken, als elders met oud-Grieksche of
Romeinsche gegevens. Zoo wanen wij, zijn lezers of hoorders, een oogenblik te leven
in Stamboel en het vorstelijk serail, om te gaan met sultanes en viziers, eunuchen en
negerslaven zich door de vertrekken te zien bewegen. De bijna kinderlijke wreedheid
van Oostersche heerschers, de dwingende liefden van harem-vrouwen beleven wij
mede... Er is, door de eindelooze herhaling in literatuur en schilderkunst, tegen zulke
gegevens een zeker gevoel van afkeer bij ons ontstaan, dat ik hier volstrekt niet wil
ontkennen; toch dienen wij wel te begrijpen, ook nu weer met een belangrijke
menschelijke werkelijkheid te doen te hebben; en Duizend en Een Nacht-vizioenen,
zooals dit Bajazet er ons geeft, moeten wij noch als louter fantazie, noch als
banaliteiten beschouwen.

De dood van Hippolyte (Phèdre)

In Iphigénie en Phèdre keert de dichter dan tot de Grieksche Oudheid terug. Hier
weer die nog half-barbaarsche opvattingen, gevoelens en legenden: dat de goden
veeleischend genoeg zijn, om hun gunst voor geen geringeren prijs dan het offer van
een meisjesleven te verkoopen, dat Phaedra's moeder zich aan een stier heeft gegeven
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en aldus ook de moeder van den Minotaurus is geworden... Hier het tragisch echtpaar
Agamemnon en Clytemnestra... Hier Hippolytus en zijn wonderlijk, maar
geheimzinnig bekorend ideaal van mannelijke kuischheid... Hier Theseus, die Ariadne
heeft verraden en verlaten... Het is niet de atmosfeer der klassiek-Grieksche cultuur,
waarin wij ons thans bevinden, want zij wordt door evenmaat en redelijkheid
gekenmerkt; het is hier de streek waar de stormen der passies woeden en de gedrochten
eener uitzinnige, door angst bezeten verbeelding groeien.
En dan, tenslotte, in zijn laatste jaren, toen zijn profane kunstenaarsleven slechts
een overbrugging was gebleken, toen bij, na zich van den oever der vroomheid in
de jeugd te hebben afgezet, wederom aangekomen was op een oever waar de vrome
gezindheid was blijven heerschen en hij er zich voor goed aan had overgegeven, toen
heeft hij van daaruit met zijn verbeelding de bijbelsche wereld bezocht. Hij vond
daar Esther, die op aanstichting van den Joodschen ijveraar Mordechai van haar
koning en man Ahasvérus verkreeg, dat de Joden, wegens het leed dat Haman hun
aangedaan had, zouden worden gewroken. Hij vond er Athalia, die de nakomelingen
van Ahazia deed vermoorden, doch niet kon verhinderen dat één hunner, de kleine
Joas, gespaard bleef, en die tenslotte zelve omgebracht werd. Kortom, hij vond er
wederom heerschzucht, list, wreedheid, wraakzucht, en een godsvrucht die vooral
uit ontzag en vrees, maar in wezen heel weinig uit liefde bestond. Evangelisch was
Racine's christelijke gezindheid waarschijnlijk maar zeer ten deele; zij was zeker in
hooge mate oud-testamentisch gekleurd.
Voegt men bij dit alles, om volledig te zijn, nog de Parijsche advocaten- en
pleiterswereld uit den eigen tijd van Racine, zooals ze vluchtig verschijnt in het
geestige, maar niet zeer diepgaande, in hoofdzaak satirische blijspel Les Plaideurs,
dan heeft men een overzicht van hetgeen men kan noemen: de wereld zijner
verbeelding.
Deze wereld heeft gevoelswaarde op zichzelf, ook voor ons. Ze kan ons in
vervoering brengen door de grootschheid, de trouwe liefde, de fijngevoeligheid, de
waardigheid van houding, de kracht van hartstocht die ze in werking laat zien bij
menschen van vroeger, die intusschen menschen van gelijke beweging zijn geweest
als wij; zij doet ons ontstellen en toorn gevoelen om de ruwheid, de
meedoogenloosheid, de blindheid der passies die het menschenras klaarblijkelijk
eigen zijn; ze maakt een huivering van schrik en ontzag in ons gaande, wanneer zij
ons, eens te meer, doet gevoelen, hoe weerloos wij uiteindelijk zijn in de handen van
het lot.
Is het niet duidelijk dat het opnieuw beleven van dit alles in den geest voor onszelf
een ruime winst aan begrip en een groote verdieping van gevoel beteekenen kan?
Zulks
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in tegenstelling, naar men gezien heeft, tot het beschouwen van Racine's leven en
tot het beoordeelen van zijn theorieën, waardoor wij ons bij alle geboeidheid toch
nooit ten volle bevredigd gevoelden.
Niettemin spreekt het naar mijn meening tevens vanzelf, dat deze winst en deze
verdieping slechts onderdeden kunnen zijn van hetgeen de aanraking met Racine's
kunst ons leveren kan; de schildering, of evocatie, van het verre verleden der
Europeesche menschheid is van die kunst niets anders dan één der elementen.
Ook aan eigen tijd heeft Racine elementen ontleend. Menigmaal reeds is de
opmerking gemaakt: deze personages, die voortdurend de woorden ‘Madame’ en
‘Seigneur’ in den mond nemen, die zich bijna steeds in hoofsche wendingen uiten,
in wier spreken slechts bij hooge uitzondering, als de hartstocht hun eindelijk toch
waarlijk te sterk wordt, de natuur de overhand krijgt, en die, zoo zij moeten sterven,
op het oogenblik zelf dat zij afstand van het leven zullen doen, omstandig, in
welgekozen bewoordingen en afgeronde perioden, betoogen dat en waarom zij er
vrede mee hebben - het zijn hovelingen van Lodewijk XIV. Men moet dit ten deele
beamen. Het zal wel juist zijn, dat Racine bij het creëeren van Bérénice, die naar
men gezien heeft door den gebieder der wereld ondanks hemzelf uit zijn leven wordt
verwijderd, gedacht heeft aan Marie de Mancini, daar immers ook zij eenmaal
aanleiding had, aan Lodewijk XIV, die haar liefhad en haar toch niet wilde huwen,
toe te voegen: dat hij weende hoewel hij toch heel goed wist, het maar voor het
zeggen te hebben. Te meer zoo, daar de historische Berenice onder Racine's handen
een opmerkelijke verandering heeft ondergaan; in de werkelijkheid toch was deze
Joodsche koningin een rijpe, gewiekste en hardnekkige minnares, die aan een lange
verbintenis het recht ontleende, haar eischen te stellen; bij den dichter daarentegen
is zij een jonge vrouw, van wie een veredelende invloed op Titus uitgaat, en die zich
met dezelfde, eenigszins klaaglijke schuchterheid gedraagt, welke aan Marie de
Mancini eigen geweest schijnt te zijn. Het zal ook wel juist zijn dat personen, door
Racine aan het hof ontmoet, mede verantwoordelijk zijn voor zijn Oreste, die bij al
zijn bezetenheid, toch tegenover Pyrrhus weet op te treden als een beleefd en geduldig
ambassadeur. Xiphares, een Oostersch prins en zoon van den woesten Mithridates;
Achilles, niet bepaald bekend om zijn meegaandheid, anderen nog die bij historici
als volkomen antiek verschijnen, gedragen zich van tijd tot tijd bij Racine met de
zachtzinnigheid en de omzichtige wellevendheid, welke de dichter in verfijnde
adellijke jongelui uit zijn omgeving kan hebben aangetroffen en gewaardeerd.
Théramène, die zijn kuischen pupil Hippolyte de
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liefde aanprijst, lijkt precies een wereldwijs Fransch moralist. Monime, de nobele
verloofde van Mithridate, tevens bemind door zijn beide zoons, kon ook een Fransche
prinses of gravin uit de 17e eeuw zijn. En al heeft Chateaubriand geen gelijk,
Andromaque een christin te noemen, dat zij nederiger is, waardiger ook, en van een
verfijnder, meer beschaamde coquetterie dan de vrouwen in de Oudheid wellicht
waren, dat zij aldus iets heeft van sommige onder Racine's hooggeboren vrouwelijke
tijdgenooten, is niet tegen te spreken. Met recht kon de schoonzuster van den koning,
de rechtschapen en fijnzinnige hertogin Henriette d'Orléans, die gewoonlijk zonder
meer ‘Madame’ genoemd werd, zich in de Andromaque van Racine herkennen. De
kiesche, somtijds aarzelende Bajazet heeft iets van een Franschman. Atalide, die
hem liefheeft, is ten deele een Française. Het was niet vreemd dat de tijdgenooten
in de figuur van Esther althans een herinnering aan zekere aspecten van de
persoonlijkheid van mevrouw de Maintenon opmerkten, en waar in het stuk dat haar
naam draagt, Esther aldus tot haar vertrouwelinge spreekt:
Peut-être on t'a conté la fameuse disgrâce
De l'altière Vasthi dont j'occupe la place,
Lorsque le Roi, contre elle enflammé de dépit,
La chassa de son trône, ainsi que de son lit,
Mais il ne put sitôt en bannir la pensée.
Vasthi régna longtemps sur son âme offensée.

daar was het redelijk van de hoorders, aan Lodewijk's vroegere minnares mevrouw
de Montespan te denken. ‘Is’ daarenboven Mardochée, uit Esther, eigenlijk ‘le grand
Arnauld’? Wordt met den fanatieken priester Joad in Athalie niemand anders dan
Bossuet bedoeld? En zou Joas, in dezelfde tragedie, een evenbeeld van den jongen
duc de Bourgogne zijn? Zelfs deze drie identificaties komen voor, bij beoordeelaars
van het werk van Racine; ik voor mij vermeld ze, zooals men ziet, slechts
vragenderwijze en alleen om een eenigszins volledig denkbeeld te geven van het
vraagstuk waarom het hier gaat.
Degeen die met den meesten nadruk dergelijke analogieën heeft aangewezen, is
Hippolyte Taine. In de brillante studie die deze meester der Fransche
geschiedschrijving en essay-kunst aan de quaestie gewijd heeft, en die wereldberoemd
is geworden,1 heeft hij echter, naar men zal moeten bekennen, sterk overdreven. Wââr
is alleen, dat Racine niet slechts onder den indruk is geweest van zijn historische
lectuur, maar deze ook heeft vergeleken met zijn meer rechtstreeksche ervaring van
menschenleven en menschenlot;
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en is dit niet geheel natuurlijk? Moest het hem niet treffen dat het menschdom sinds
die oude tijden nog nauwelijks is veranderd en mocht hij aldus geen trekken ontleenen
aan mannen en vrouwen die hijzelf had zien leven? Er was geen bezwaar in, ze toe
te schrijven aan Grieken van twee- of drieduizend jaar geleden, daar immers deze
Grieken, zooals ze bij voorbeeld verschenen bij zijn dierbaren Homerus, de meest
doorslaande bewijzen gaven, in wezen gelijk te zijn geweest aan prinsen, koningen
en voorname vrouwen uit zijn eigen tijd. Het mag voor ons nooit een reden zijn om
te concludeeren dat de kunstenaar geheel afhankelijk van zijn dagelijksche
waarnemingen zou zijn geweest, en om het voor te stellen alsof zijn Grieken, zijn
Romeinen en zijn ouden Israëlieten nauwelijks een andere taak was beschoren, dan
door middel van een soort verkleedpartij geschiedenis van de 17e eeuw te doceeren.
En van deze voorstelling van zaken is Taine toch niet heel ver verwijderd. Ziehier
ten bewijze den zin waarmee hij zijn studie beëindigt: ‘Dans ce théâtre, qui ne parle
ni de son temps ni de sa vie, je trouve l'histoire de sa vie et de son temps.’
Trouwens, indien het waar is dat Racine's personages - voor Grieken en Romeinen
die zij geacht werden voor te stellen - op onnatuurlijke wijze spreken, gelooft men
dan dat zij werkelijk in allen deele spreken, en handelen, als hovelingen van Lodewijk
XIV? Zouden dezen dan ook, zelfs tot in hun oogenblikken van hevigsten hartstocht,
altijd plechtig ‘Madame’ en ‘Seigneur’ zijn blijven zeggen; zouden zij niet, wanneer
het noodlot over hen kwam, wanneer zij een geliefd, gelukkig bestaan plotseling
hadden op te geven, somtijds als gewone menschen... geschreeuwd, gegild, gebrieschd,
gehuild hebben? Zouden zij ook dan de bijna zonder uitzondering gelijk en glad
blijvende taal hebben gesproken, die Racine zijn figuren in den mond legt?
Ik voor mij geloof er niets van. Ik neem liever aan, dat Racine's personen evenzeer
verwijderd zijn van Fransche edelen als van Grieksche helden - evenzeer ervan
verwijderd en tevens er even dicht bij. Deze figuren ontleenen een aantal van hun
trekken aan de beide werelden waarvan hier sprake is; maar tegelijk bepalen zij er
zich zeer beslist toe, iets als levende toespelingen op die werelden te zijn. Beelden
uit die werelden, in de volle beteekenis van het woord, zijn zij niet. Taine zelf gewaagt
van een tooneel- en schrijfconventie die aan de schepping ervan ten grondslag ligt,
een conventie, zegt hij, niet ongelijk aan die waaruit opera's ontstaan. Dat is het ware
woord. De tragedies van Racine zijn opera's, in zekeren zin, en vele tiraden erin zijn
te vergelijken met aria's die door prima donna's of heldentenoren worden gezongen.
Maar men moet aan deze benamin in geen geval een ongunstige beteekenis toekennen.
Men moet erbij bedenken
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dat de tragedies van dezen schrijver, evenzeer als opera's, een onmiskenbaar verband
hebben met de werkelijkheid en er toch altijd van verwijderd blijven. Men moet eruit
besluiten dat zijn tragedies in hooge mate uitingen zijn van de scheppende verbeelding.
De scheppende verbeelding van Racine heeft met de historische gegevens
eenvoudig gedaan wat ze wilde; niet meer en niet minder. Zoo was in zijn tijd ook
Vergilius met de Homerische gegevens te werk gegaan; hij had ze op... Vergiliaansche
wijze, dat wil zeggen op een meer gelijkmatige, meer zoetvloeiende, gladdere wijze,
bewerkt. Racine heeft gehandeld zooals Vergilius deed, en zooals in zulke gevallen
te allen tijde alle dichters zullen doen. Niet omdat hij de toestanden en personen die
hij gebruikte, wilde aanpassen aan die van zijn tijd, heeft hij ze gewijzigd; hij deed
het omdat hij ze wilde aanpassen aan zijn geestes- en gemoedsgesteldheid, en aan
het ideaal dat deze gesteldheid in hem had doen geboren worden.
Daarom ook kunnen wij, behalve de reeds aangeduide, nog andere wijzigingen
opmerken, en wel zulke die op geen wijze met de contemporaine toestanden in
verband staan. Nero heeft bij Racine, ondanks zijn gebreken, toch een waardiger
karakter dan hij bij Tacitus vertoonde. Zouden wij nu verplicht zijn, aan te nemen
dat hier het voorbeeld van Lodewijk XIV in het spel is? Immers neen! Junie, in
Britannicus, is een nobel meisje, terwijl een zekere Junia Silana, bij de Romeinsche
geschiedschrijvers die zich met Nero en Britannicus hebben beziggehouden, den
indruk maakt van een behaagzieke oude vrouw. Xiphares en Monima zijn in
werkelijkheid eerder gestorven dan Mithridates, maar ze overleven hem bij Racine.
De kuische Hippolytus is bij den Franschen schrijver verliefd, en de tamelijk
hardvochtige Esther van den bijbel is bij hem menschlievend en vergevensgezind
geworden. Moeten wij al die veranderingen aan concrete gevallen uit de persoonlijke
ervaring van den dichter toeschrijven? Natuurlijk niet!
Deze en dergelijke veranderingen heeft hij uitsluitend aangebracht omdat hij ze
noodig had voor de geloofwaardigheid en het evenwicht van zijn stukken. Ze hebben
er belangrijk toe bijgedragen, dat deze stukken konden ontstaan en een blijvende
waarde verkregen. De historische verwijzingen in Racine's stukken om ze aldus ter
samenvatting van wat ik in den aanvang betoogde maar eens te noemen - boeien
weliswaar in hooge mate onzen geest en brengen onze herinneringen aan vroegere
lectuur tot nieuw leven. Voorts is het onmiskenbaar dat de ‘verwijzingen’ naar het
hoofsche leven rondom den schrijver ons niet minder boeien, mede doordat ze
hemzelf, tegen dien achtergrond, nog beter doen uitkomen. Het is zeker dat dit alles
ons verrijking levert. Maar de grootste verrijking is voor ons gelegen in het feit dat
de figuren van Racine's tragedies, ten deele aan
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Oudheid en 17e eeuw ontleend, niettemin bij hem een nieuw, geheel eigen leven zijn
gaan leiden en dat wij in zijn stukken een realiteit aantreffen, die, hoewel
voortbrengsel der verbeelding, toch evenzeer ‘bestaat’ als de z.g. ‘echte’ realiteit.
Naar aanleiding van de beide genoemde werelden heeft Racine een derde wereld
geschapen, waaraan wij ons genoopt gevoelen, niet minder te gelooven dan aan haar
beide voorgangsters en bronnen - en die een wereld is geworden, waarin het goed is
te leven.
(Wordt vervolgd)

Eindnoten:
1 Nouveaux Essais de Critique et d'Histoire.

Ravel
door Reinier P. Sterkenburg
Een beeld rijst in mij van doorzichtig water,
dat schuivend-snel de trage oevers schuurt.
Een boom ruist donker-zwaar en even later
tinkelt een ster aan 't luisterstil azuur.
Maar waar de varens naar de woudrand stuwen,
duikt 't beekje onder en het lied verstilt.
Er klinkt alleen het ijle, vage, schuwe
gemompel van de wind, die langs de blad'ren trilt.
Dof gonst de stilte als een gouden veder,
kristallen drupp'len loom en aarz'lend neder,
een vogel fluit door 't droomverloren woud.
Dan breekt een hel geklater schaterend open,
een val van klanken, snelle stromen lopen
en faunen dansen, dartelend en stout.
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Het beeld
door N. Beets
Hoe drijft, in 't dicht vertrek, achter de vensterglazen,
waar slechts beweging is van 't eigen ademhalen,
de blanke rook in war'lend-draaiende spiralen,
die ik heel zacht mijn stillen mond heb uitgeblazen?
Ik zie hun vormen even slechts, en dan verwazen...
nog snèller dan de lichte neevlen uit de dalen
gedreven worden door de morgen-zonnestralen,
of schoorsteenpluim zich oplost in het felle razen
van storm daarbuiten die, langs huizen en langs grachten,
in bange dagen en in som'bre onheilsnachten,
door heel de wereld, alvernielend, machtig giert.
Maar stààt er tóch, na 't langzaam went'len der gedachte,
van al de schoonheid, die ik heel mijn leven wachtte,
een Beeld, dat mijn gesloten toover-cirkel siert?
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Kroniek
Beeldende kunsten
Aanteekeningen over tentoonstellingen
De opzet van de Haagsche stilleven- en bloemententoonstelling is te prijzen. Wie
alle stillevenschilders wil laten zien behoeft niet te kiezen, maar wie kiest moet,
zooals Dr van Gelder terecht in de inleiding zegt, ‘den moed hebben van te kunnen
kiezen’. Men heeft groepen willen vormen in het geheel aan een grens van 120 werken
gebonden. Inderdaad is dit de manier om tot een goede tentoonstelling te komen en
het dient gezegd: een boeiend geheel is verkregen van dertig schilders. Over de keuze
valt natuurlijk te twisten. Eenzijdig was deze niet, doch wel zijn tenminste een
negental schilders toegelaten, die door anderen van erkend beter gehalte vervangen
konden worden. Er waren zelfs eenige groepen, die men niet op een
keuze-tentoonstelling in een museum zou verwachten. Schilders met uitgesproken
richting en karakter als Leo Gestel, Van der Leck, Lucie van Dam van Isselt, Kelder
ontbraken, hetgeen niet van beteekenis zou zijn geweest als niet anderen van
onbetwistbaar minder gehalte wel aanwezig waren. Doch dit neemt niet weg, dat de
tentoonstelling als zoodanig aantrekkelijk is en ruim stof tot overdenking geeft.

H.H. Kamerlingh Onnes, tafelhoek, olieverf - 1938

Zeker is het wel, dat het hoogtepunt van het eind der vorige en het begin dezer eeuw:
Floris Verster, niet meer is bereikt. Welk een meesterschap als schilder en welk een
diepte hij als kunstenaar in de beperking van het stilleven heeft gehad, beseft men
weer eens opnieuw bij deze hedendaagsche selectie. Verster blijft een toets, niet in
het minst omdat zich bij hem het zeldzame verschijnsel voor deed van het
impressionisme uit te luiden en het nieuwe mee in te luiden, zonder eenige
verzwakking, zonder fin-de-siècle-verfijningen, doch verdiept en krachtig, zooals
slechts bij meesters van eerste orde mogelijk is geweest.
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Het boeiende van een stillevententoonstelling is niet het minst in het feit, dat het
schilderen er zoo prachtig in open komt. Dit is tevens het gevaarlijke en kwetsbare
punt. Een zwak geschilderd landschap of figuurstuk
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trekt soms nog vaak het publiek door het afleidende van de voordracht van het
onderwerp. Een zwak geschilderd stilleven heeft weinig attributen om de
aantrekkelijkheid toch nog op te voeren. Het formaat van de stillevens verdient
aandacht. Er zijn schilders, die het niet zonder groote formaten kunnen stellen en de
grootste moeite hebben om die formaten van leegte te redden. Anderen hebben de
neiging tot het visitekaartje. Zeventien van de dertig schilders hebben doeken die
beneden één meter blijven. Tot de dertien schilders, die met een of meer doeken die
grens bereikten of overschreden, behooren o.a. H.F. Boot, Colnot, Draver, Filarski,
Hynckes, Sluyters, K. Verwey. Tot de groep, geneigd tot kleinere maten voor het
stilleven, o.a. Marie van Regteren Altena, Paul Arntzenius, Fernhout, Van Herwijnen,
Ina Hooft, Dirk Nijland, H.H. Kamerlingh Onnes, Charley Toorop,1 Mej. van Hettinga
Tromp en Dick Ket.
Men is geneigd het stilleven krachtens zijn aard bepaalde eischen te stellen van
ingetogenheid. Stilte van kamers, bedachtzaamheid, rust van het aandachtsleven.
Hoe verklaarbaar ook, toch is die neiging verkeerd. Ook het stilleven biedt tal van
mogelijkheden, hetgeen niet wegneemt, dat de schilder die deze mogelijkheden bijna
volledig weet te openbaren in zijn kunst, een voorkeur verdient boven een schilder,
die slechts weinig kanten, hoe voortreffelijk ook, weet te hanteeren. Zoo gezien
verdient Dirk Nijland te worden onderscheiden. Hij heeft de bekende motieven een
origineele uitbreiding gegeven door voorwerpen te kiezen, die in eenig verband staan
tot de zeevaart. In al zijn eenvoud, ruig en toch uiterst gevoelig, is dit origineeler dan
de keuze van b.v. Hynckes, die zelfs tot in zijn bloemetjes de 17de en 18de eeuw,
zij het dan met moderne bedoeling, gebruikt. Nijland heeft bovendien, en dat is
tenslotte het belangrijkste, schilderkunstig een merkwaardige vastheid van indeeling,
een rustige en toch levende schilderwijze, een fijne gevoelige kleur en een van
aandachtig leven vervulde stilte, die zijn stillevens (na Verster) een eigen en zuivere
waarde geven. Deze ingetogenheid is niet die van het kamerleven. Het verbindt de
qualiteiten van den stillevenaard aan het ruime en eenvoudige, aan de sfeer van de
navigatie. En daarmede beeft hij dan, ondanks een zekere beperking, de
stillevenmogelijkheden een voor ons land typische uitbreiding gegeven, die door
latere buitenissigheden van anderen niet overtroefd is.

M.E. van Regteren Altena, de witte waaier, olieverf - 1935

Te Amsterdam exposeerden leden van de vereeniging tot bevordering der
graphische kunst. Het valt buiten de orde van deze aanteekeningen de geheele
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expositie te bespreken, doch wel is het van eenig belang te constateeren, dat een
verheugend aantal krachten zoo'n
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verzameling al dadelijk een goed niveau geven, dat bij een nog iets strengere schifting
zich stellig duidelijker zou openbaren. De ouderen, met Moulijn en Jessurun de
Mesquita, geven achtergrond aan jongeren, Kuno Brinks, Levigne, Schelfhout,
Eekman, Debora Duyvis, Jeanne Bieruma Oosting e.a. Laatstgenoemde treft door
haar pittige voordracht en de handigheid waarmee zij effecten weet te bereiken, die
met zoo'n vlaag van enthousiasme worden gegeven, dat men gaarne wil vergeten iets
dergelijks reeds van anderen te hebben gezien. Sterk en eigen is zij noch in haar
techniek noch in haar motieven, doch het werk heeft het onderhoudende van een
levendige, beweeglijke belangstelling en daarin is het echt. Wij besluiten met de
groote burijn-gravure te noemen van Debora Duyvis, gecomponeerd met motieven
van het bedrijvige en het stille Veere. Vergeleken met de oudere gravure van
Concarneau is er winst. De Walchersche plaat is als geheel meer gebonden; het fijne
en sterke detail bleef, doch het ligt er gevat in de eenheid van het prachtig
uitgebalanceerde geheel, dat door zijn edele en zuivere graphische waarden (men
kan dat op zoo'n expositie ervaren) zeldzaam is. Het klare spel van de lijnen en het
hanteeren van het open wit van het vlak, weet zij tot een schier abstracte compositie
te maken en tegelijkertijd te vereenigen met een epische behoefte aan het vertellende
beeld.

Dirk Nijland, de Friesche vlag - olieverf - 1937

A.M. Hammacher
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Muziek
Klavierconcerten van Mozart
Wie in het concertleven van de welgebaande wegen afwijkt, moet nooit op spontanen
bijval rekenen. Dit ondervonden de pianiste Lilli Kraus en de dirigent Bertus van
Lier, die in verscheidene steden van ons land Mozartavonden hebben gegeven,
waarop, naast enkele dansstukken voor orkest, niet minder dan drie piano-concerten
van den Salzburgschen meester werden uitgevoerd. De dagbladcritiek was over het
algemeen maar weinig over deze onderneming te spreken. Men maakte er Lilli Kraus
een verwijt van, dat zij op één avond tot driemaal toe de belangstelling voor haar
solospel kwam opeischen en men ging hier en daar zelfs zoo ver, dit concert tot de
artistieke smakeloosheden van het seizoen te rekenen. Dergelijke verwijten komen
mij echter volkomen ongegrond voor. Wanneer Lilli Kraus een avond had gegeven
van uitsluitend sonates en solo-stukken voor klavier van Mozart, zou een dergelijk
verwijt haar waarschijnlijk niet getroffen hebben. Klavier-avonden, welke aan het
oeuvre van één componist gewijd zijn, worden door de critici gewoonlijk gewaardeerd,
al was het alleen maar om hun instructieve waarde. Wie heeft Lamond ooit verweten,
dat hij een geheelen avond achtereen Beethoven speelt, of Janine Weill, dat zij ons
op een Debussycyclus uitnoodigt, welke drie avonden omvat? Men prijst het in zulk
een geval juist in den concertgever, dat hij de kans om met de veelzijdigheid van
zijn talent te schitteren door middel van een gevarieerd programma, opgeeft terwille
van dien éénen componist, aan wiens genie hij zich volledig ten dienste wil stellen.
Waarom zou een piano-avond, waarbij dan iederen keer nog een orkestje te pas komt,
géén genade kunnen vinden? Het is nu eenmaal gewoonte, dat de solist op een concert
slechts éénmaal, in het meest beroemde geval tweemaal, optreedt. Voor sommigen
brengt dit de afwisseling, voor anderen het hoogtepunt van den avond. In ieder geval
staat de solist in het middelpunt van de belangstelling èn van het programma. En het
is, wanneer men hier eens regelmatig op gaat letten, opmerkelijk, hoe vaak de solist
door zijn keuze - of door de gebondenheid aan zijn répertoire - de continuïteit van
een programma in de war kan sturen. Voorts blijft het een vreemd verschijnsel, dat
op een soloconcert, waar het juist op zulk een gave eenheid aankomt, betrekkelijk
het kortst gerepeteerd pleegt te worden. Eénmaal doornemen, om een beetje in
elkanders opvatting en tempo-bepaling in te schieten, en daarna maar met de beste
verwachtingen het podium op! De Mozart-avonden van Lilli Kraus en Bertus van
Lier vormden een correctie op deze gewoonten. Hier stond niet de soliste, doch de
componist Mozart in het middelpunt van de belangstelling en het orkest, dat speciaal
voor deze concerten was samengesteld, had zich geheel op de studie met de soliste
kunnen concentreeren! Een te eenzijdig doorgevoerde specialisatie moge ook in het
muziekleven een gevaarlijk kantje hebben, hier proefde men er de voordeelen van;
want solo-spel en orkest-spel bleken inderdaad uit
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één gedachte geboren te zijn. De muzikaliteit zoowel als de techniek van Lilli Kraus
gaan op spontane wijze naar de kunst van Mozart uit. Het orkest bezat die eigenaardige
vibratie, welke een partituur van Mozart verlangt. Lilli Kraus speelde op deze avonden
drie concerten, welke wel niet tot de onbekende behooren (uitgezonderd K.V. 456
in Bes, dat hier wellicht nooit te voren gespeeld werd), doch zij koos die concerten,
welke bijna nooit aan de beurt komen, omdat het A-dur (K.V. 488), het D-dur
(Krönungskonzert), ‘het’ Es-dur (K.V. 482), het C-dur (K.V. 467) en het D-moll
(K.V. 466) zoo mooi zijn. Vadertje Kronos vergist zich niet zoo dikwijls, want de
concerten, welke ik hier noemde, vormen inderdaad de bloem van Mozart's
pianoconcerten. Doch de concerten, welke Lilli Kraus thans speelde: het C-moll
(K.V. 491) en het ‘andere’ Es-dur (K.V. 271) behooren eerlijkheidshalve eveneens
tot de favorieten gerekend te worden. Het laatstgenoemde concert in Es werd
omstreeks dienzelfden tijd óók voorgedragen door Coba Rijneke met het Rotterdamsch
Philh. Orkest. Ik maak hier met genoegen melding van, omdat deze Hollandsche
pianiste een Mozartiaansche charme en verfijning aan den dag legde, welke bij die
van Lilli Kraus zeker niet ten achter stond.
Wouter Paap

Letterkunde
Willem de Geus, Piet Heyn, H.P. Leopold's Uitgevers-Mij, N.V.,
's-Gravenhage.
‘Jjja’ - met deze overweging sla je tenslotte Piet Heyn, den historischen roman van
Willem de Geus, dicht. Dat is geen depreciatie van het werk, want Piet Heyn is een
goed boek. Maar onwillekeurig vergelijken we met Wilde Vaart, het debuut, waarmee
De Geus eertijds door een jury werd gekozen om mee te dingen voor Nederland, in
de Internationale Roman-prijsvraag. Dit boek, Piet Heyn, is iets meer literatuur, of
liever meer gedocumenteerd détail en iets minder wilde vaart. De eersteling van De
Geus was een oerboek, Piet Heyn is, zooals ook bij den aard den historischen roman
behoort, een eerbiedwaardig stuk werk, typisch tweeledig, belevenis en
geschiedschrijving. Belevenis in zeer felle mate, want het komt tenslotte uit de handen
van een mensch, die weet wat schrijven en wat varen is. Daarom is Piet Heyn een
levensechte roman geworden, een hartstochtelijk stuk geschiedenis, dat nog vochtig
smaakt en zout en niet is geconserveerd in de helaas nog altijd aanbevolen blikken
schoolverpakking. Er treedt ons hier een andere Piet Heyn tegemoet dan die in de
geschiedenisles op onze middelbare scholen rondwaart, een andere Piet Heyn dan
die op nationale feestdagen van alle draaiorgels verkondigd wordt. Want die zaak
van de Zilvervloot, die plotselinge populariteit, heeft Piet Heyn toch altijd dwars
gezeten, die gulle hulde bij z'n glorieuzen intocht met Loncq en De Laet in Leiden,
Haarlem, Amsterdam, heeft hij met een nauwverbeten bitterheid geincasseerd. Dat
is de roem waarvan Rilke zegt, dat hij ‘der Inbegriff aller Miszverständ-
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nisse’ is. ‘Nu ik een grooten schat heb thuis gebracht,’ zoo klaagt Piet Heyn, ‘is
iedereen door het dolle heen. Maar vroeger toen ik belangrijker werk had gedaan en
er voor had moeten vechten, wist niemand er van.’ De Geus heeft aan dit belangrijker,
dit levenswerk van Piet Heyn recht gedaan. Hij heeft doen voelen, hoe dit is gegroeid,
hoe dit al is voorbereid in de eerste tochten met Pier den vader en in de toen gevolgde
Spaansche gevangenschap, waarin vader en zoon als galeislaven hebben geroeid vier
harde jaren lang. Dwars door den grandiozen, maar gewetenloozen groei van de
Compagnieën heen, is Piet Heyn de voorvechter voor betere toestanden op de vloot,
de pionier voor eerlijk varen en eerlijk vechten, de grondvester van het Zeewezen
der Natie geweest.
In den hartstocht van z'n pleidooi gaat De Geus zelfs (blz. 339) van den roman in
louter historieschrijving over en geeft het geheele programma, dat Piet Heyn, die tot
Luitenant-Admiraal van Holland is benoemd, de vergadering der Staten Generaal
voorlegt. Maar overigens behoudt dit boek, dat een zeer belangrijk tijdperk uit de
geschiedenis ter zee en de ontdekking van de wereld op betrouwbare en boeiende
wijze behandelt, steeds de spanning van den roman. De figuren zijn ten voeten uit
geteekend, de dialoog komt van zee en niet van de schrijftafel. Alleen is het, of De
Geus Wilde Vaart met houtskool geschreven had, Krijnen, De Ouwe, Maarten Pronk
en ook het kind Jan Zeldenthuis waren zwarter, slordiger, feller geteekend. Piet Heyn
is wijdloopiger, minder gespannen, maar er zitten bladzijden bewogen en zeer direct
proza in. Het is trouwens onbillijk steeds parallellen te trekken tusschen twee
onevenredige grootheden. Op zichzelf beschouwd is Piet Heyn een goed werk en
bovendien historisch volkomen verantwoord. Geen vie romancée, maar van boek tot
boek (want het werk is verdeeld in vijf boeken, vijf episodes) op een gedegen kennis
gebouwd. Het slot, met het uitvoerig citaat uit den Prediker, is aanmerkelijk zwakker,
van dien rondgang in de kerk te Delft was, zeker door De Geus, iets anders te maken
geweest. Maar wat zijn twee bladzijden naschrift op 350 goede roman? De Geus,
die zelf heeft gevaren, heeft ons weer een boek van de zee gegeven. Wij wenschen
hem, als hij aan boord van de Maatschappij Leopold nogmaals zee mocht kiezen,
een goede, maar vooral een wilde vaart.
Anne H. Mulder

Rede en Bezetenheid door G.H. Streurman. Van Gorcum en Comp., Assen
MCMXXXIX.
Een Huizinga, een Denis de Rougemont, om maar enkelen der grootsten onder de
velen te noemen, hebben in voordracht en geschrift waarschuwende en verhelderende
woorden tot ons gericht over de bezetenheid der tegenwoordige wereld. Hier volgt
nu de schrijver van Goethe, de universeele mensch met een sierlijk uitgegeven
boekdeeltje, dat bij vele andere verdiensten die der kortheid heeft. Een innerlijke
drang volgend heeft Streurman zijn ‘ernstig woord in een ernstige tijd’ opgedragen
aan ‘hen die het nog niet mochten weten’, ook misschien aan hen die het eigenlijk
wèl weten, en zijn warme stem klinkt levendig, overtuigend, strijdlustig, soms
hartstochtelijk. Boordevol is zijn hart van liefde voor wat hij goed en nodig acht
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als moralist en opvoeder; van ergernis en verontwaardiging over het laten ten onder
gaan van ons kostbaarste bezit. In vijf hoofdstukken, met namen die een korte
formulering van de inhoud aangeven, verklaart hij ons welke waarden het zijn die
hem het leven dierbaar maken en wier verwaarlozing hem met angst en zorg vervult.
Want Streurman houdt van het leven, al is de dood voor hem geen schrikbeeld. ‘Rede
en Bezetenheid’ (maar dan de rede niet als rationalisme, veeleer als diepe
levenswijsheid); ‘Armoede van den geest’, ‘Rijkdom van den geest’ (wie een zedelijk
ideaal heeft, die is rijk aan geest); ‘Schoonheid’ en ‘Religie’. Zou men de drie eerste
hoofdstukken meer als een inleiding kunnen beschouwen, de beide laatste bevatten
des schrijvers eigen belijdenis; hier herkennen wij den adept van Goethe, den
bezielden en bezielenden ‘minnaar der schoonheid’, den kunstgevoeligen criticus
ook. Schoonheid is nooit te bewijzen, evenmin als de juistheid van een oordeel over
een kunstwerk. ‘Schoonheid verheft, wij worden door schoonheid getroffen als wat
wij ervaren de enge grenzen van ons ik verbreekt en wij ons opgeheven voelen in
een bovenpersoonlijke sfeer van vrijheid, rust en geluk, een sfeer waar eigen eeuwige
normen heerschen... Het is voor den kunstenaar, en ook voor den denker, een heilig
moeten, wanneer zij beiden tasten naar de laatste waarheid die achter alle dingen
is.... ‘het gelaat achter het gelaat’. Onder het woord religie, dat voor hem ‘licht en
zwevend van klank maar niet, als voor zovelen, vaag is’, verstaat Streurman in
hoofdzaak ‘de dienst aan het ideaal’: ‘Alleen een leven dat zich in dienst stelt van
het ideaal is waard geleefd te worden’. Zijn religie is geen geloof, al noemt hij de
Christus-figuur als het verhevenst symbool der liefde, al spreekt hij over een vorm
van onsterfelijkheid, die ons verantwoordelijkheidsgevoel versterkt: ‘alles wat wij
hebben gedaan, gedacht en gevoeld is voor alle komende tijden opgenomen in de
stuwende krachten der eeuwigheid’. Streurman's religie is ook geen zedeleer, eerder
een levenshouding die gericht is op het eeuwige, dat meer is dan de som van gisteren,
heden en morgen. ‘Und mein Teil’, zegt Hofmannsthal, ‘ist mehr als dieses Lebens
schlanke Flamme oder schmale Leier’.
Het doet goed, te midden van verbijstering en bezetenheid, over hoge zedelijke
idealen, over waarde en waardigheid van den mens te lezen.
M.H. Bosman-Leopold

Opstand der kinderen
Dola de Jong, De duns om het hart, N.V. Querido's Uitg.-Mij, Amsterdam.
Dit boek, in alle opzichten jong, geeft den strijd om het bestaan weer van het artistieke
deel der jongere generatie en de botsingen van dit deel met het tegendeel: de
onartistieken. Met als achtergrond de schuldigen: de oudere generatie. ‘Het beroerde
is, dat de oudere menschen ons allemaal over één kam willen scheren. Ze spreken
van “de moderne jeugd”, alsof dat een bepaalde groep is met dezelfde verlangens en
idealen. Ze vergeten dat menschen als ik een reactie zijn op hun levens, op hun tijd,
op hun opvoeding, op alles wat we in hen veroordeelen.’ Geen felle aanklacht is dit
boek, maar een ernstig en dwingend vragen van aandacht en begrip voor de jonge
menschen van dezen tijd die meer en
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meer liefdeloos wordt en vol is van geweld.
Het moet de oudere generatie te denken geven dat het aantal boeken van jonge
menschen dat haar aanklaagt en verantwoordelijk stelt voor den huidigen chaos, nog
steeds toeneemt. Natuurlijk hebben ook de in vroegere tijden opgroeiende geslachten
de ouderen verantwoordelijk gesteld voor maatschappelijke ellende en voor hun
gemis aan sociaal houvast. De eene generatie met meer grond misschien dan de
andere. Naarmate de economische verhoudingen slechter zijn, geschiedt zulks met
te meer felheid, maar zeker niet met meer recht. Bij het ineenvloeien der generaties
(wat zijn ‘de’ jongeren, wat zijn ‘de’ ouderen?) is het op zijn minst onbillijk één
bepaald geslacht voor dikwijls reeds lang bestaande wantoestanden aansprakelijk te
stellen. Het is echter een feit dat ‘Weltschmerz’ en alle gevoelens van verongelijkt
zijn, tot zinlooze wraak toe, door jonge menschen worden afgereageerd op ‘de’
ouderen. Een altijd smeulende controverse, een opstand der kinderen, die soms
oplaait, soms luwt, maar wel nooit zal verdwijnen.
De klacht van Dola de Jong (een aanklacht kan men het bijna niet noemen) klinkt
buitengewoon schuchter, maar niettemin overtuigend, althans wat de zuiverheid van
het gevoel betreft. Men kan haar een zekere naïveteit niet ontzeggen, al heeft het er
soms van dat zij om der wille van ‘het litteraire’ haar gevoel een weinig aandikt en
zoodoende op het randje van het sentimenteele balanceert.
Ook het artistieke milieu en het artistieke van haar figuren doet wel echt, maar
niet noodzakelijk aan. De problemen konden zich desnoods op een geheel ander
terrein dan het artistieke hebben afgespeeld. Dat is jammer, want het geeft het boek
iets tweeslachtigs.
Deze dans om het hart heeft alle bekoorlijkheid, alle gratie van een balletdans.
Geen enkel conflict wordt tot eenige hevigheid opgevoerd, onverwachte wendingen,
plotselinge toespitsingen vindt men niet in dezen roman, het is alles vloeiend, zonder
groote hoogten of laagten, maar vol van vrouwelijke charme. Hoe zachtzinnig, maar
misschien juist daardoor dwingend de aandacht vragend, klinken de slot-alinea's van
het boek:
‘Er zijn honderden, duizenden, voor wie nooit een offer werd gebracht. Die wat
hartelijkheid rusteloos hebben gezocht. Die opgroeiden, hoewel het niemand
interesseerde, hóe ze groot werden. Die net als ik moesten vechten om los te komen
van verwarde gedachten en vertroebelde ideeën, van de verbittering om het onrecht
en de leugens in een onevenwichtige wereld.’
‘Zoovelen moeten er doorheen, zonder een helpend woord, zonder liefde. Een
liefde, die zoo sterk is, dat ze het Ik vergeet. Ze moeten opgroeien in een losgeslagen
wereld, en worden dan veroordeeld omdat ze zoo onevenwichtig en stuurloos zijn.
Jacques, Luca, Dolly. Dat zijn er drie en achter hen ligt de schaduw van al die
anderen.’
Het boek wekt verwachtingen wat de schrijfster betreft, maar is op zichzelf wat
vlak, wat schetsmatig en hier en daar zelfs onbeduidend.
B. Roest Crollius

B. Roest Crollius: Het Roekelooze Hart. Van Dishoeck, Bussum, 1939.
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Roest Crollius is de auteur van het close-up. Hij beschrijft figuren, die enkelvoudige
conflicten doormaken en doet dit met nauw-
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gezette eerlijkheid, zonder daarbij tot groote panorama's te geraken.
De levensgeschiedenis van Jan is tot zeer eenvoudige proporties teruggebracht.
Hij houdt van Hermi, zoo uitbundig, dat de vlam alles verteert en hij op een goeden
dag bespeurt, dat zijn liefde zichzelf heeft opgebrand. Hij verlaat Hermi, op zijn
kantoor ontmoet hij Rie, met wie hij een vluchtige amourette beleeft. Hij voelt zich
vermoeid, doordat hij steeds wordt bemind, zonder zelf deze liefde te beleven. Ook
aan deze verhouding maakt hij een einde, doch na de nederlaag van
liefdes-machteloosheid, dwaalt hij door een woestijn van eenzaamheid. Alles liever
dan alleen zijn, is de kreet, die hem brengt tot het compromis: het huwelijk met Dora,
de vlucht in het ‘veilig home’, de gemeubelde etage, met een dienstbode en welstand.
Pijnlijk-oprecht heeft de auteur deze phases gevolgd. Toch is in deze oprechtheid
een element zoek. Want het leven is nooit enkelvoudig, en het gebeuren, dat hij
beschrijft, is ongetwijfeld veel gecompliceerder dan hij het stelt. ‘Dan maar geen
idealen’, zegt de ontmoedigde liefde-zoeker; ‘géén roekeloos hart, doch een burgerlijk,
ordelijk bestaan.’ Maar zoo is het niet. Een, die zóó als deze Jan (een man met neiging
tot droomen, tot zwerven, tot waarachtigheid) zich oogenschijnlijk laat vangen door
de instincten van veiligheid-zoeken, van rust en stabiliteit, is niet à jamais verloren!
Een jaar na het compromis kan de cyclus van rust-onrust opnieuw beginnen en daarom
is de geschiedenis onbevredigend, wijl de diepere lagen door den schrijver niet zijn
opgezocht.
Een serie close-up's werkt vermoeiend; men wenscht achtergrond, omringende
invloeden, andere ontmoetingen van den hoofdpersoon met het levende leven te zien.
Nu kennen wij van Jan: oogen, kin, een stuk oor, neusvleugels en een fragment van
zijn boordje, maar van den man verder weten wij niet veel. Daardoor doet dit werk
jong en onrijp aan, al heeft het tegelijkertijd de charme der jeugdige oprechtheid. De
volslagen afwezigheid van humor, de armoede van woordkeus en beeld, de herhaling
der motieven vormen den negatieven kant van dit werk. De positieve zijde is de drang
tot zuiverheid, het gewetensonderzoek, het streven naar perfectie en de eigen toon,
die een persoonlijkheid verraadt, van wie wij ongetwijfeld werk mogen verwachten,
dat meer diepgang vertoont dan dit Roekelooze Hart.
Emmy van Lokhorst

Dr W.A.P. Smit: Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw (Wolters,
Groningen, 1939).
Geschriften waaraan, ter toelichting slechts, een bloemlezing wordt toegevoegd,
komen tegenwoordig meer voor. Men dient een dergelijke verhandeling dus te
beoordeelen als cultuur- of litterair-historisch betoog en de illustreerende bloemlezing
naar de criteria die den samensteller als maatstaf hebben gediend. Gewoonlijk worden
daarbij niet slechts aesthetische normen aangelegd, maar zoekt de schrijver-bloemlezer
tevens naar die poëtische specimina, die hij teekenend acht voor bepaalde
schakeeringen der geestesgesteldheid, waarvan hij het karakter
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en de ontwikkeling in haar dichterlijken neerslag onderzoekt en beschrijft. Het
resultaat van dit toetsen aan een meervoudige norm is doorgaans een anthologie,
waarin men naast een beperkt aantal voortreffelijke verzen een flinke dosis
mediocriteiten aantreft, waardoor bovendien het beeld van de onderzochte periode
meestal slechts weinig rijker, scherper en genuanceerder wordt. Smit heeft zich bij
het samenstellen van zijn anthologie gelukkig niet op dit standpunt gesteld en in dit
deel van zijn boek eenvoudig ‘een aantal der mooiste verzen’ bijeengebracht, kennelijk
uitgaand van de m.i. zeer juiste opvatting, dat een goed gedicht doorgaans minstens
zoo teekenend voor een algemeener geestesgesteldheid is als een middelmatig of
slecht.
Wie de hier gebundelde gedichten leest, zal onmiddellijk inzien, dat zij met zorg
en inzicht gekozen zijn. Hij vindt bovendien, zelfs wanneer hij eenigszins met de
materie vertrouwd is, ongetwijfeld veel nieuws.
De hoofdzaak is echter volgens den opzet de beschouwing die men vóór de
bloemlezing afgedrukt vindt: een uitvoerig, goed geschreven, helder doordacht en
grootendeels overtuigend betoog. Ik voor mij had gaarne het litterair-critische element
wat genuanceerder gezien, doch waar dit in Smit's beschouwing slechts een
ondergeschikte be-teekenis heeft, vormt dit manco geen ingrijpend gemis. Ik heb
dan ook tegen de door Smit e.a. gevolgde methode slechts één, maar voor mijn gevoel
belangrijk bezwaar: zij kenmerkt zich door een vrijwel volkomen afwezigheid van
psychologie. Men krijgt een goed beeld van de religieuse ideeën, gevoelens en
overtuigingen, die het behandelde tijdperk hebben beheerscht, een niet minder
helderen indruk van hun neerslag in de poëzie, maar geen impressie zelfs van de
menschen, in wie dit alles zich, strijdend en versmeltend, voltrok. Toch waren zij,
scheppers en exponenten, de figuren waarin de tijd gestalte aannam.
Litteratuur-historie is een vorm van cultuur-geschiedenis, en de eenige methode om
een stuk beschaving - in dit geval in haar religieus karakter, voorzoover het zich
poëtisch verwerkelijkt heeft - te laten herleven is deze, dat men behalve de algemeene
tendenties ook de individueele figuren doet zien, in de wisselwerking die tusschen
beide factoren bestaat. Deelt men deze opvatting niet, dan zal men de beschouwing
van Smit vermoedelijk met volledige instemming lezen, maar zelfs al erkent men de
juistheid van het hierboven genoemde bezwaar, men dient hem dankbaar te zijn voor
zijn belangwekkend en in menig opzicht baanbrekend werk.
H. Marsman

J.K. van Eerbeek, De Doeve, 's-Gravenhage, D.A. Daamen's U.M.
Van den jong gestorven Van Eerbeek is dit een nagelaten werk. De Doeve, ook wel
Dufien, Duifje genaamd - want zijn stadhuis-naam is Gerrit Duif - is een
achterbuurt-jongen in Nederland's Oostelijke contreien en dit boek verhaalt ons zijn
jeugd, van zijn allerprilste dagen tot hij, vrijwel volwassen, zijn boekdrukkersdiploma
op zak heeft. Bovenal is het het relaas van zijn schelmenstreken - en deze zijn vele
- waardoor het ons onwillekeurig aan Ernest Claes' De Witte, het verhaal van dien
anderen loozen schelm, her-
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innert en een min of meer anecdotisch karakter draagt.
Doch er rijst achter deze sappige, soms barre, meestentijds van geest getuigende
Tijl Uilenspiegelachtige deugnieterij ook een ander beeld voor des lezers oog op:
dat van de volksbuurt, het Atje, in zijn afgeslotenheid en daarmee samenhangende
eigenaardigheid verwant aan b.v. den Jordaan, zooals ook de kleine Doeve zelf in
het Jordaansche milieu niet misplaatst zou zijn.
In velerlei raak en met geest getypeerde figuren, niet het minst in Doeve Sr, heeft
Van Eerbeek den geest van het Atje belichaamd, een wonderlijke mengeling van
animositeit en saamhoorigheid, die dit wereldje beheerscht, een merkwaardige humor,
die alle uitingen kleurt, ‘de Saksische humor’, dien de schrijver zeide te hebben
verwerkt in dit boek, welks stof hij noemde ‘de geestigste stof, die me ooit aan de
hand is gedaan.’
In den stijl, die al dadelijk treft door een hoogst persoonlijk accent, voelen wij den
opzet, vorm en inhoud zoo nauw mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen.
Het is een zuivere ‘vertel’-stijl, kort, levendig, slagvaardig en kleurig, die telkens
een direct contact tusschen verteller en hoorder (lezer) tot stand brengt en de
humoristische effecten aanmerkelijk versterkt. Wij hooren er als 't ware de stem van
het Atje in, want niet om huns zelfswil of louter tot des lezers amusement worden
de dwaze ruzies en vermakelijke streken verhaald, doch alleen opdat de geest van
het Atje, dit merkwaardig stukje volksmentaliteit, zich erin weerspiegele.
Maar behalve de humorist is hier ook de fijnzinnige en gevoelige waarnemer aan
het woord en toont ons onder het onmaatschappelijke boefje in den Doeve den kleinen
mensch in wording, die, mèt zijn intelligentie, zoowaar een paar maatschappelijke
deugden blijkt te bezitten, ijver, eerzucht, als 't moet zelfs plichtsbesef. Dat wij dèzen
kant van ‘Dufien’ 's wezen nooit afzonderlijk zien, dat hij zijn beter ik schaamachtig
achter zijn boefjesnatuur, achter zijn groteske levenshouding verbergt, zooals men
in het Atje in 't algemeen niet prat gaat op zijn deugden, geeft de echtheid aan deze
uitbeelding, waarmee een te jong gestorven schrijver zijn loopbaan afsloot.
Marie Schmitz

Jan van Rheenen, Een man en een tjalk, Den Haag, H.P. Leopold's
Uitg.-Mij. N.V., 1938.
Te zeggen, dat dit een roman is van het water, van de Hollandsche rivieren, zou maar
ten deele juist zijn. Meer is het de roman van hen, die dit water bevaren, de
binnenschippers, want het rivierbeeld wijkt hierachter wel ver terug. En is het ook
dit wel, in algemeenen zin? De meesten onzer weten van den schipper, die onze
binnenwateren bevaart, zijn aard, zijn leven al heel weinig af, en al maakt dit boek
van Jan van Rheenen den indruk door een ter zake kundige te zijn geschreven, toch
komt men onwillekeurig tot de vraag, of inderdaad zóó onze Hollandsche schipper
in 't algemeen is, zoo hard en onverzoenlijk, zoo koppig, hoogmoedig en wraakgierig,
zoo zonder eenige gemoedelijkheid en zonder een sprankje humor, of dat Jan van
Rheenen in zijn familie De Groof, sommige karaktertrekken ten koste van andere
verscherpend, het beeld heeft geromantiseerd. Aan onze belangstelling behoeft dit
geen afbreuk te doen, voor het menschenleven, dat hier aan ons oog
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voorbij gaat, vraagt de schrijver deze belangstelling niet vergeefs. Het is een leven,
dat door een ingrijpende jeugddaad, in een logische aaneenschakeling van daden en
ervaringen, wordt bepaald als door een zichtbaar noodlot. (Ook in dit opzicht is de
conceptie van het boek romantisch). Want Jacob de Groof, die tegen den zin zijner
verwanten een vrouw huwt, die geen bruikbare schippersvrouw is, uit een gesmade
familie nog bovendien, heeft met deze daad zijn leven gericht: al wat hij ervaart is
gevolg van deze daad, al wat hij doet wederom reactie op deze ervaringen. In den
drager van zulk een leven, die de consequenties van zijn later als fout erkende daad
en de daarmee op zich geladen schuld als onvermijdelijk aanvaardt, begrijpen wij
deze hardheid jegens zichzelf en anderen, al behoeft dit ons niet te nopen in zijn
figuur en zijn leven een afspiegeling te zien van het leven van ‘den’ Hollandschen
binnenschipper.
Het is jammer, dat wij naast en achter de gestalte van dezen schipper Jacob de
Groof van schip en water eigenlijk maar weinig bemerken. Een wezen met een
zelfstandig leven, zooals b.v. in Van Schendel's Het Fregatschip en zooals ook hier
de titel kon doen verwachten, wordt hier het vaartuig niet. En hoe zelden zien wij
hier de omgeving buiten de boorden van de tjalk, hoezeer missen wij den geur van
het water, de sfeer van het Hollandsche rivierengebied! En hoezeer zou dit relief
gegeven hebben aan dit sombere leven, waarvan het verhaal, met een onmiskenbaar
streven naar ‘stijl’ ons wordt gedaan in den zwaren, gelijkmatig-kalmen gang,
waarmee wij de schepen zien varen over onze rivieren.
Marie Schmitz

Greta Vollewens-Zeylemaker, De eeuwige vraag, Em. Querido's U.M.,
Amsterdam, 1939.
‘Een roman voor, van en over vrouwen’ noemt de uitgever, terecht, dit boek. De
problemen, die veel vrouwenlevens nog immer beheerschen, door geen feminisme,
geen verkregen rechten, geen verdiepte bewustwording uit den weg te ruimen, de
tweespalt tusschen het algemeen menschelijke en het specifiek vrouwelijke, vervulden
de schrijfster en vormden haar verhaalstof.
Haar vervuld-zijn van deze kwesties is hier heel goed merkbaar: het vormde de
stuwkracht van het verhaal, waarvoor de schrijfster veel wei-overzien materiaal heeft
bijeengebracht. Maar vervuld zijn van iets is nog geen geïnspireerd zijn en ook dit
is hier voelbaar: de overtuigingen, levensaanschouwingen, theorieën bleven te veel...
theorie, werden te weinig een levende, aanschouwde werkelijkheid. Het is door het
ontbreken van deze bezieling, van de waarachtige compassie met de engten en
perikelen, waarin een menschenleven bekneld kan raken, van het competente talent
vooral, dat de figuur van Lore Nathenius, de jonge professorsvrouw, in wie de
schrijfster haar visies meende te belichamen, zoo vaag bleef, dat wij ons omtrent
haar geestelijke nooden aanvankelijk geen heldere voorstelling kunnen vormen en
ook de verdere complicaties in haar leven zoo verward blijven; dat aan anderen lange
peroraties in den mond worden gelegd, die wij lezen als knipsels uit een brochure,
zonder dat de schrijfster ook maar naar iets van den levenden spreektoon heeft
getracht.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

Zoo hebben wij hier een boek, dat zeker uit een overtuiging geboren is, een
vriendelijk,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

398
goedwillend boek, lang niet vlekkeloos en soms vrij banaal geschreven, met toch
wel fleurigheden, vooral in de beschrijvingen van de studenten-réunies en enkele
huiselijke tafereeltjes, met kennis van zaken ook, zoodat er voor wie de stof
interesseert, genoeg lezenswaardigs in zal staan. Maar of er veel van beklijven zal,
is twijfelachtig: te zeer mist het den gloed en de overtuigingskracht, die toch alleen
het kunstwerk uitstraalt.
Marie Schmitz

Ru Basse, Hoog aan den wind. Uitg.-Mij W. de Haan, Utrecht.
Men zou, als men het niet wist, dezen ‘roman van een doktersleven’ niet licht aan
een man toeschrijven. Hij heeft iets in slechten zin vrouwelijks: dameswerk. Dit zit
niet alleen in de schrijfwijze, die uitdrukkingen oplevert als: ‘Hij kon er wat leuk
uitzien’, ‘de tafel zag er snoezig uit’, ‘in haar dooie eentje’, ‘veranderd bij vroeger’
en een overdadig gebruik van het woord ‘misselijk’: ‘misselijke noodzakelijkheid’,
‘misselijk verliefd’, maar ook, en meer, in de geheele allure van dit werk, den kijk
op de dingen, die het openbaart, de mentaliteit, die eruit spreekt. Want ondanks de
klaarblijkelijke ernst en eerlijkheid, die Ru Basse, zelf dokter, bezield hebben bij het
te boek stellen van deze levensgeschiedenis van een dokter, voortgekomen uit
Calvinistisch milieu, maar alras afvallig geworden, gelukkig getrouwd, doch door
niet geringe erotische perikelen bestookt, ondanks zeer overvloedige
feitendocumentatie ook, is dit een oppervlakkig en schijnbaar te gemakkelijk in elkaar
getimmerd verhaal geworden. Schijnbaar, want men kan aannemen, dat het overzien
van dit overvulde menschenleven den schrijver hoofdbreken en toewijding genoeg
gekost zal hebben. De mislukking, die zoowel compositorisch als psychologisch en
stylistisch is, komt voort uit zijn onbeholpenheid, zijn tekort aan schrijftalent, zijn
banalen en te naïeven kijk op de werkelijkheid. Dat een doktersechtpaar in een
provinciestadje verzeild raakt in een clubje, waar bridge-avondjes ‘bacchanalen’
worden, ‘neemt’ de lezer al evenmin als de mededeeling, dat de dokter, die zijn
vrouw in gemeld milieu maar matig vertrouwt, 't juist dàn in zijn hoofd zal halen een
studiereis van een paar maanden te ondernemen. Hetzelfde gebrek aan logica treft
in de lijnlooze opeenvolging der verschillende levensphasen; niets dan des schrijvers
willekeur bepaalt deze.
Meer nog dan slecht is het banaal geschreven, dit boek, dat lijvig werd door veel
herhaling, dat wemelt van de drukfouten, en dat - ook al een symptoom van het
‘damesachtige’ - met een overvloed van poëtische citaten is opgesierd (waarbij nog
op pag. 335 een verwisseling van Schiller en Goethe treft). De schrijver Ru Basse
schrijft slecht, behalve misschien waar hij een zeiltocht beschrijft - de dokter Ru
Basse doet het beter, zooals een helder gestelde medische uitweiding op pag. 334
bewijst.
Ongetwijfeld heeft Ru Basse over zeer veel levensvragen nagedacht. Maar door
de ernstigste levensbeschouwing wordt een mislukte roman nu eenmaal niet gered.
Marie Schmitz
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Eindnoten:
1 De catalogus bevat over Charley Toorop en Edgar Fernhout onjuiste gegevens. Jan Toorop
noch Bremmer zijn hier van invloed geweest. Men mag hier toch een betrouwbare documentatie
als eerste eisch stellen.
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Geïllustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie
Amsterdam
Musea
Prof. Huib Luns, Willy Sluyters en de directie van het Rijksmuseum hebben uit de
3200 kunstwerken van de tentoonstelling ‘Kunst van Heden’ ruim 500 werken
uitgekozen, welke voor expositie in België in aanmerking kwamen. 4 Mei zal de
tentoonstelling te Brussel in het Museum voor moderne kunst worden geopend. In
ruil daarvoor wordt 9 Mei in het Rijksmuseum een keuze-tentoonstelling door Prof.
van Puyvelde ingericht bestaande uit werken van Belgische kunstenaars die voor
deelneming zijn aangezocht.
De tentoonstelling ‘Der Deutsche Westen’ is van 20 April tot 20 Mei in het Stedelijk
Museum geopend en omvat vijf zalen.

Radda ‘Le Bébé’

4-26 Mei, Tentoonstelling van werken van de Vereeniging ‘Sint Lucas’.

Kunsthandel
Kunsthandel Fetter, April, Verkooptentoonstelling van het atelier E.R.D. Schaap.
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E. Reitsma-Valença, teekening, 1936

Kunsthandel Aalderink, 20 April-10 Mei, Tentoonstelling van teekeningen en
litho's door B. Ferwerda. Burijngravures en teekeningen door E. Reitsma-Valença.

H. Chabot, Boer, 1939

Arti et Amicitia, 20 April-20 Mei, Voorjaarstentoonstelling van werk van leden.
Kunstzaal v. Lier, 20 April-9 Mei. Nieuwe schilderijen van H. Chahot. Aquarellen
van den Zwitserschen schilder Carl Rabus.
11-30 Mei, Gouaches van H.M. van der Spoel en nieuwe schilderijen en
portret-teekeningen van Jan van Herwijnen.
Kunsthandel Huinck & Scherjon N.V. 13 April-14 Mei, Tentoonstelling van nieuwe
werken door Radda.

Arnhem
Gemeente Museum, 27 April-1 Juni, Tentoonstelling van stillevens, een keuze uit de
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tentoonstelling ‘Onze Kunst van Heden’ te Amsterdam (Rijks Museum).

's-Gravenhage
Musea
Gemeente Museum. Mei, Stillevens van 30 schilders van heden.

Kunsthandel
Kunsthandel Gebrs. Koch, 10 April-4 Mei, Tentoonstelling van werken van den
Belgischen schilder Roméo Dumoulin.
Kunstzaal Bennewitz, April-Mei, Tentoonstelling van werken van Wibbo Hartman.
Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar, Mei, Tentoonstelling van schilderijen en
teekeningen van Bauer, Bilders-van Bosse, Is. Israëls, W.B. Tholen, B. van der Leck,
John Raedecker, Jan Sluyters en Jan Toorop.

Leiden
Rijksprentenkabinet, Mei, Tentoonstelling van aanwinsten w.o. teekeningen van
Jacob Cornelisz. en Jacob Swanenburgh, leermeester van Rembrandt.

Jacob Swanenburgh, penteekening

Middelburg
Kunstmuseum, 28 April-5 Mei, werken van R. Kimpe.

Rotterdam
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Musea
Museum Boymans. Mei, Tentoonstelling van oud aardewerk uit de verzameling
Bastert-van Schaardenburg.
27 April-20 Mei, Tentoonstelling van werken van Rotterdamsche kunstenaars (leden
van de Ver. Rott. Kunstenaars Societeit en R. 33, benevens van levende in Rotterdam
geboren schilders en beeldhouwers).

H. Fantin-Latour, Azalea's

Rotterdamsche Kunstkring. 8-30 Mei, Tentoonstelling van Hollandsche en Fransche
schilderkunst der 19e eeuw uit het bezit van den kunsthandel E.J. van Wisselingh
&. Co.

Kunsthandel
Kunsthandel Unger, Mei, tentoonstelling van werken van H. Timmermans.

El Greco
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Utrecht
Gerbrands' Kunsthandel, 23 April-18 Mei, Werken van Foesjita.

Zutphen
Stedelijk Museum het Wijnhuis, 9-29 Mei, Tentoonstelling van schilderijen en
teekeningen door P.W. van Baarsel (Amsterdam).
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Aan onze Lezers
Het ongeluk dat thans over ons land is gekomen heeft de gemoederen van alle
Nederlanders ten diepste beroerd en hun gedachten lang in heftige beweging
gehouden. Op haar beurt heeft ook de Redactie van Elsevier's Maandschrift zich
rekenschap van haar gedachten en gevoelens gegeven en zij vraagt nu verlof, langs
dezen weg een enkel, ernstig woord te richten tot de lezers van een tijdschrift dat
zich vijftig jaar lang heeft beijverd, de beschaving en daarmee indirect het geluk van
ons land en de wereld te dienen.
Wat wij op dit oogenblik gevoelen en denken is in de eerste plaats datgene wat
door alle eerlijke Nederlanders zal worden gevoeld en gedacht. Wij hebben de
allerernstigste verliezen geleden. Menschenlevens zijn verloren gegaan, bezittingen
zijn verwoest en de bezetting van ons grondgebied plaatst ons voor een toestand
waarmee de thans levende Nederlanders tevoren onbekend waren gebleven. Wij
zullen er ons bij hebben neer te leggen en aan onzen arbeid moeten blijven.
Weerstreven zou nutteloos, en na het geven van onze handteekening, niet loyaal zijn.
Maar onze smart is groot.
Dit sta voorop. Er zijn echter nog eenige andere opmerkingen die Elsevier's zou
willen maken; en wel in de eerste plaats deze.
De gebeurtenissen die zich bij ons in dit tijdsgewricht afspelen, zijn in haar
gevolgen van algemeen-geestelijken, lichamelijken, materieelen en financieelen aard.
In wezen echter vormen zij een politiek gebeuren. Wat ons Nederlanders - voor zoover
niet persoonlijk gedeerd en rechtstreeks benadeeld - hoofdzakelijk en in wezen is
overkomen, moet een geweldige politieke tegenslag heeten. Is dit aanleiding om,
zooals sommigen aanvankelijk schijnen te hebben gedaan, alles voor ons verloren
te achten? Wij gelooven van niet. De
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mensch is niet enkel een ‘homo politicus’, hoe belangrijk in haar uitwerking, ja hoe
onontbeerlijk de politiek ook moge zijn. Er zijn zeer zeker menschen op wie de
benaming bijna zonder restrictie van toepassing is, diegenen onder ons die hun
gansche streven op een politiek doel hadden gericht en die - in een begrijpelijk, een
nobel, maar wellicht onvoldoende doordacht idealisme - verwacht hadden, er het
overgroote deel van verwezenlijkt te zien. Dezulken kunnen zich door het thans
gebeurde verpletterd gevoelen - hoewel ook hun nog de kracht tot een innerlijk herstel
moet en kan worden toegewenscht. Maar wij anderen? Wij die van de menschelijke
onvolkomenheid, en zeker in het politieke, altijd vast overtuigd zijn geweest? Moeten
wij ons thans gevoelen, moeten wij thans spreken en handelen, alsof de politieke
toestand waarin wij ons eensklaps bevinden, iets geheel en al nieuws voor ons ware?
Is Nederland niet reeds vroeger door vreemde legers bezet geweest? En zijn wij als
personen, zelfs zonder buitenlandsche overheersching, somtijds niet zeer onbevredigd
geweest door den politieken status waaronder wij leefden? Politiek heeft ons nooit
volkomen bevredigd en ook nooit uitsluitend bezig gehouden. Ieder onzer heeft
eigenlijk altijd ondervonden dat politiek voor hem niet het een en het al was, omdat
hij altijd heeft geweten dat zij, zelfs dan wanneer zij uitgaat van een absoluut ideaal,
in de praktijk nooit anders is dan de zeer wisselvallige resultante van geven en nemen,
van schipperen en consequent blijven, van beurtelings gehoorzamen aan materieele
belangen en aan grootsche concepties. Wij hebben er ons in weten te schikken, in
de hoop op beter, en omdat er nog iets anders was in het leven. Zoo kunnen wij ons
ook thans nog wel schikken in hetgeen ons wedervaart.
Want inderdaad, er is iets anders, ook nu nog. Er zijn nog mannen en vrouwen
die de kunst verstaan van te zien en die er een vertroosting in zullen vinden, deze
prachtige lente met de oogen te beleven. Wie psychisch gezond is gebleven - en dat
zijn verreweg de meesten - kan ook nu nog zich tijdelijk onttrekken aan alle kwellend
denken en telkens opnieuw zich verheugen in het spel dat het licht speelt met zacht
bewegende bladeren; ook nu nog kan hij het water zien kabbelen op den adem van
den wind en ranke vogels zien voortschieten door een luchtruim van waaruit althans
op dit oogenblik geen dreiging meer tot hem komt. Hij zal blijven beseffen dat deze
dreiging elders voortduurt en dat de wereld misschien de meest schokkende periode
van haar geschiedenis beleeft; maar hij zal tevens weten dat er nog enkele gave en
rustige plekken zijn overgebleven. En hij zal zich het recht toekennen, van deze rustige
plekken nog zooveel mogelijk te genieten.
Zulk een plek is ook het familie-leven en het leven met vrienden. Wij houden niet
alleen nog van de zon en de bloemen, wij houden ook nog van onze kinderen, van
onze naasten,
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en de genegenheid tusschen gelieven is misschien inniger dan ooit. Binnen de vier
muren van onze huizen is nog geluk en al wordt het overschaduwd, ja, meer dan dat,
al wordt het ingekrompen en beschadigd door de wetenschap van het onmetelijk leed
der wereld, het is toch ten deele intact. Ook de helft van ons oorspronkelijk geluk is,
hoezeer dan een droevig en verduisterd geluk, toch inderdaad een geluk.
Nog echter heeft de Redactie van Elsevier's Maandschrift niet het meest eigenlijke
gezegd van wat zij op het hart had. Dat er buiten het politieke domein - en ondanks
de verwoestingen die van daaruit thans in alle richtingen in ons particuliere leven
worden aangericht - toch nog een uitgestrekte zone van menschelijk leven onaangetast
blijft en dat het op dit moment voor een ieder zaak is, zich daarheen zooveel mogelijk
terug te trekken - duizenden zullen het dezer dagen hebben begrepen, en ook betracht.
Maar Elsevier's wil de aandacht vestigen op iets wat wellicht nog niet voldoende
bedacht is. Van den eersten dag af dat dit tijdschrift bestond, heeft het gearbeid aan
beoefening en verbreiding van kunst. Daarin, en daarin alleen, ligt zijn reden van
bestaan. Moge het er dan nu op wijzen, dat buiten de politieke zone, die thans niet
betreden moet worden, en ook buiten de zone van het dagelijksche leven, waar reeds
zooveel heul is te vinden, er het wijde domein is der Schoonheid en dat men er goed
aan zal doen, zich ook daar zooveel mogelijk op te houden. Want ook daar is
vertroosting, betrekkelijke veiligheid en gelegenheid tot innerlijk herstel te vinden.
Wie met de schoonheid in aanraking is, zal, voor zoover die aanraking gaat en
zoolang zij duurt, tegen angsten, tegen de folterende afwisseling van vrees en hoop,
tegen droefenis en verdriet gevrijwaard blijven.
Men leze in romans en novellen van datgene wat de schrijvers zich voorstellen
dat aan menschen kan wedervaren en leve aldus voor een wijle in andere tijden,
andere omgeving, andere landen wellicht. Men verdiepe zich met den dichter in
stemmingen die eenmaal de zijne zijn geweest en die toen even wezenlijk en
waarachtig waren, als de stemmingen waarin wij nu verkeeren - en die voorbij zijn
gegaan zooals de onze zullen voorbijgaan. Men luistere naar de muziek der groote
toondichters, die de ziel boven het tijdelijke gebeuren verheft, die daarmee tevens naar een intuïtie der besten onder ons hen altijd heeft doen bevroeden - ons een
eeuwige en onveranderlijke werkelijkheid althans met het gemoed doet kennen en
die ons aldus den vrede doet vinden. Men bezie met innige aandacht de tafereelen
die de schilders - en thans vooral de schilders van ons eigen, aan hun kunst zoo rijke
land - ons bieden, en beleve met hen hun visie op de wereld. En men verlustige zich
zooveel men kan in de zinnen, de uitdrukkingen, de klanken die de schrijvers telkens
kiezen om hun gewaarwordingen en gedachten op ons over te brengen; in de
oplossingen
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die de componisten voor de tegenstellingen der klanken voortdurend vinden; in het
spel van de lijnen en het evenwicht der kleuren op de doeken die ons, in
oorspronkelijken vorm of in reproductie, ondanks alles nog in grooten getale onder
de oogen kunnen komen.
Het is ons bekend dat het bezigzijn met kunst door velen als iets nietigs of ten
hoogste als een bijkomstige veraangenaming des levens, als een weelde, beschouwd
wordt. Hoe nu? zullen zij ons vragen, hebt gij ons niets anders voor te stellen dan
dat we tentoonstellingen bezoeken, als ze nog worden gehouden, en dat we boeken
gaan zitten lezen?
Inderdaad, dat stellen wij u voor, dat en al wat ermee overeenkomt. Wij stellen
voor dat de schrijvers zullen schrijven, de schilders schilderen en dat wij ons zullen
verdiepen in hun werken. Wij stellen voor dat wij ons ook, en vooral, zullen verdiepen
in de werken die de groote meesters van vroeger hebben geschapen. Wij stellen voor
dat de schoonheid niet worde veronachtzaamd, dat zij integendeel alle aandacht
behoude of verkrijge. Want het is onwaar dat de schoonheid een luxe of iets
beuzelachtigs zou zijn. De schoonheid bestaat in welluidendheid van woorden of
noten, in harmonie van kleuren en lijnen; dat is waar, en het zou beuzelachtig kunnen
schijnen, aan niets dan aan deze dingen te denken. Maar de schoonheid bestaat niet
daarin alleen. Zij bestaat wanneer haar makers deze harmonieën innig verbinden
met de uitdrukking van het oordeel over het leven dat voortdurend in hun gemoed
wordt geboren en bestendigd. De dichter en de schilder geven door hun werken,
dikwijls zonder dat zij het tot in onderdeelen weten, te kennen welke de reactie van
hun ziel is op wat er gebeurt en bestaat. Uit den aard van zulke reacties kunnen wij
leering putten en door onze aanraking ermee kunnen wij beter worden. Er is in dezen
geen meer waarachtig en eigenlijk geen verder strekkend woord dan het eenvoudige:
‘la musique adoucit les moeurs’. Omdat de muziek, en zij niet alleen, neen, omdat
de kunst in haar geheel voortdurend de stemmingen aan ons mededeelt, de
gemoedsoordeelen ons doet kennen van diegenen uit het menschelijk geslacht, die
het diepst hebben geleefd, die het scherpste inzicht, het ruimste overzicht en het verste
uitzicht hadden, daarom kan van haar verwacht worden, dat zij er krachtig toe zal
bijdragen, onze eigen gemoedsbewegingen te veredelen en in ons samenleven,
uiteindelijk zelfs in het samenleven der volken, meer orde en wijsheid te scheppen.
Zoover is de wereld thans niet. Maar wij enkelingen kunnen ons in die richting
bewegen. Wij kunnen kennis nemen van wat de kunst in al haar verscheidenheid
heeft te zeggen en enkelen onzer kunnen een kunst beoefenen. Aldus te leven is hetgeen
de Redactie van Elsevier's Maandschrift u voorstelt, omdat zij er eenvoudig veel van
verwacht. Zij verwacht
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ervan, dat wij er onze innerlijke rust door zullen herkrijgen; dat wij er ons gemoed
door zullen zuiveren; dat wij er grootere kracht door zullen venverven voor de
beproevingen die ons mogelijk nog wachten; dat wij er het aantal diergenen door
zullen vergrooten, die allen gezamenlijk eens de wereld zoover zullen brengen, dat
althans de vreeslijke beproeving van den oorlog haar blijve bespaard. Zij verwacht
van de Schoonheid een bijdrage tot de redding der wereld.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

406

Rembrandt, De Evangelist Mattheus, 1661 (olieverf) - Parijs, Louvre
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De boodschap
REMBRANDT schilderde en teekende omstreeks 1661, misschien volgens een
opdracht, figuren van de Evangelisten en van de Apostelen. In datzelfde jaar schildert
hij zichzelf als Paulus. Het Nieuwe Testament, getuige ook de Christusfiguur uit
dien tijd, houdt hem zeer bezig. Maatschappelijk is hij zwaar getroffen. Zijn
persoonlijk leven heeft groote beproevingen doorstaan. Hij heeft afstand moeten
doen van het verworven aardsche bezit. Zijn rijke kunstverzameling was verkocht.
Welstand en de geestelijke vreugde die voor menig kunstenaar gelegen kan zijn in
het bezit van met zorg gekozen kunstwerken, die hem stimuleeren en bezighouden,
hij had het al moeten prijsgeven.
Dat hij zichzelf als uitgangspunt voor Paulus nam, getuigt van een vermogen tot
vormgeving, dat de eigen levenservaring als een vruchtbaar gegeven weet te gebruiken
en dat als zoodanig overwonnen, want beheerscht en overgezet wordt in de hoogere
orde van het werk. Hij bevrijdt zich tot aan zekere grenzen van zichzelf, maar zijn
kunst zou daarmede alleen de grootheid van werking niet kunnen bereiken, die ze
tot in tijden van diep menschelijk lijden, tot op den huidigen dag, onverzwakt blijkt
te bezitten. Was zijn werk niet meer dan zelf-expressie, niet meer dan de bevrijding
van een zichzelf tot last zijnd gemoed, het zou dan niets in zich hebben van
erkenningen, die het begrensde menschelijk zelf niet tot uitsluitend doel hebben. Het
zou dan in de vormgeving niet uitkomen boven de hevigheid van de lyrische klacht
en slechts in beperkter kring herkenbaar zijn en weerklank wekken.
De Mattheus, zooals Rembrandt dien schilderde, bezit op zeldzaam treffende wijze
de elementen, die de zelf-expressie verheffen tot een vorm, waarin het menschelijk
zelf zich aan zijn kern, aan zijn geestelijke verbondenheid, overgeeft. Het Grieksche
klassieke noodlot, de levensdoem, is in deze visie door de uitkomst in den geest
overwonnen. De geschiedschrijver van het Nieuwe Testament, genaamd Mattheus,
zag hij als een zwaar gebouwd, sterk en manlijk mensch. Hij zag hem als een ruige
bewogen zee; het brandt van binnen, orkanen komen in hem op. Zorgen, leed,
rampspoeden deden hun werk aan dezen reus. Al nam hij hier niet zichzelf als model,
toch bevat de expressie zooveel in algemeenen zin van den schilder, dat wij in dezen
Mattheus aan meer dan één kunstenaar worden herinnerd. Wij zien het gelaat van
Rembrandt zelf, van Beethoven en van Tolstoï in één schuiven. Geladen, alle drie;
dragers van groote zinnelijke emoties en even sterke geestelijke driften. Vertrouwd
met de gevaren, die groote innerlijke spanningen altijd met zich brengen. Gereed
voor zijn taak, vol drift voor het werk, zoo zit Mattheus de
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boodschapper. Wat hij aan weten van feiten, weten in wijsheid en weten in beelden
draagt, zal hij geven. Hij zal daarmee zichzelf in het woord bevrijden en zichzelf
verlossen. Maar voor hij zich overgeeft, zooals talloozen van ons zich blindelings
storten in de reddende koorts van het werk, voor Mattheus zich daaraan overgeeft,
hoort hij de Stem. Hij wacht, de hand stokt. En daarin is het groote dramatische
moment. Hij luistert. In den ijverigen boodschapper, in den vlijtigen geschiedschrijver
ontwaakt de spanning van het luisteren. Door zijn eigen stemrijke bewogenheid heen
hoort hij de Stem, voelt hij de aanraking van de scheppende kracht, die zijn manlijke,
robuuste lichaamlijkheid sidderend doortrilt. Als uit een andere wereld komt het
zachte gelaat van Titus naast hem. Doorschijnend, bleek, afgemat van het aardsche
leven, maar licht en onvervaard, gedreven door de boodschap. Het is de gestalte der
bezieling en der inspiratie, die den arbeid glans en gloed zal geven. Het is de arbeid,
die ontwaakt door een stem, waarin hij voor het eerst de boodschap hoort van de
hoogere opdracht. Het is de geestelijke inblazing. De stem is de gearticuleerde geest.
Het is slechts de overdracht, waarin de verbinding van den mensch tot stand komt
met de innerlijke krachten, die hem aan zijn noodlot kunnen onttrekken. In dit luisteren
naar de binnenste stem van het leven, geeft het beperkte en onderworpen menschelijke
zelf zich over aan het wijdere en algemeene, aan het groote verband, waarin hij
zichzelf als deel van het Al zal terugvinden. In het luisteren ontstaat de oplossende
zuiverheid. Troebel en donker zijn de emoties. Er was geen uitzicht, geen doorzicht
in dezen hartstochtelijken Mattheus. Er was de onweerzwangere duisternis van een
geladen gemoed. Maar de zachte hand op zijn schouder en de muziek van de
geestelijke inblazing verbinden de drift en de vaart van zijn werk aan het
onverwoestbare werk van den geest.
A.M. Hammacher
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Ontmoeting en gesprek met Anna Bijns
door Marnix Gijsen
TOEN ik van mijn papieren opkeek, trad ze, van uit een lichten nevel, op mij toe.
Zij was niet schoon - het eerste wat wij, bij vergissing, van een vrouw vragen - en,
toen ik over het vooroordeel heen was dat poëzie en schoonheid ook bij dichteressen
moeten samen gaan, merkte ik dat zij een ‘interessant’ gezicht had. De spiegels van
haar ziel, dat uiterst bedriegelijk criterium, waren bruin en hard, wat men noemt
‘sprekend’. Ze schenen niet op de dingen te wachten. Ze gingen ze tegemoet. Ze
klampten de dingen aan, ze praaiden de buitenwereld. En dan was er haar mond. Hij
was recht en hield het midden tusschen dien van de Gioconda en dien van de oudste
der regentessen op den laatsten Frans Hals. Asymetrisch was hij lijk heel de schepping
en uiterst beweeglijk. Hij kon licht zinnelijk zijn en dan weer streng, zoodat de lippen
zoo dun werden als die van een bejaard theoloog. Hij kon langs de linkerzijde spottend
omhoog krullen en hij kon ook in misprijzen aan beide hoeken naar omlaag trekken,
wat hem plots breed en krachtig maakte. Haar mond was niet die ‘orifice bourrelé
de chair moite’ waarmee Céline ons voor jaren heeft ongelukkig gemaakt. Het was
een spreekinstrument, soepel en levendig, uiterst delicaat en volgzaam.
Van het overige weet ik niets. Van al de eerbare documentatie waarover Bredero
in zijn XII Sonnetten van de Schoonheyt beschikte, bezit ik tot mijn beschaming niets.
Ik kreeg ook niet de kans er nader op uit te gaan, want zij viel met de deur in huis.
- Ik heb dus nog lezers, zei ze, althans nog één lezer. Gij leest mijn Refereinen.
Hoe komt ge daartoe? Zijn er nog Lutheranen? Is Maarten van Rossem teruggekomen?
De omgang met dichters en dichteressen heeft me op alles voorbereid: ik bleef
kalm onder dien stortvloed van vragen die wellicht geen antwoord vereischten.
- Godlijcke, wijse, catholijcke maget, zei ik, mij houdende aan de bewoordingen
die pater Pippinck haar bij haar leven toedeelde, ik lees inderdaad uwe divine wercken
sedert jaren en met grooten profijte.
- Gij zijt onvoorzichtig en oneerbiedig, repliceerde ze scherp. Indien ge niet wenscht
dat ik weer onmiddellijk verdwijn, laat dan die taal varen. Uit nieuwsgierigheid en
kortswijl ben ik hierheen gekomen.
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Mijn dagelijksch en hemelsch gezelschap valt niet mee. Om bestwil heeft men ons
in een kransje samengebracht, maar Hadewijch praat me toch altijd zoo vreeselijk
hoog dat ik maar in goed vertrouwen moet knikken en bewonderen en Katharina
Boudewijns maakt het zich af en toe zoo gemakkelijk dat me die zoete gezelligheid
tegenstaat.
Laat die adjectieven van kant. Die brave minister provinciael was een bekeerling
en in zijn ijver voor het geloof en om een paar guldens los te krijgen van Maria van
Mamorancy, een brave ziel die geen Nederduytsch verstond, heeft hij den lof er vrij
dik opgelegd. Hij schreef zijn voorrede ook in zijn ‘erm verbrant klooster’ en Maria
zal wel begrepen hebben dat dit een zachte wenk was. Allemaal apekool. Ge staat
leelijk onder den invloed van mijn biografen, meneer. En niettegenstaande dien
sonoren poespas van Pippinck, leest gij mijn verzen?
- Anna, zei ik, gehoorzaam en familiaar, en ik dacht hierbij aan sommige litteraire
critici die Vergilius zoo gemoedelijk Maro noemen en Dostojewski, Fedor. Anna,
de schuld ligt, met eerbied gezegd, bij u. Gij hebt heel slecht voor uw biographie
gezorgd. Een dichter moet zijn voorzorgen nemen. Ons Museum der Letterkunde
waakt op hem. Neem Verhaeren. Bij zijn volle gezondheid schreef die man waar
men hem moest begraven: ‘C'est dans ton sol, c'est sur ton bord...’ Hij heeft nu een
prachtig grafmonument aan de Schelde. We gaan daar elk jaar per boot in pelgrimagie
naar toe en als we gesproken en gezongen hebben, dan varen we weer weg. De
kinderen spelen dan al lang schuif-af op het graf, terwijl schuiftrompetten op de
kermis moderne dansjes probeeren. Maar van u, Anna, is er niets overgebleven. Zelfs
geen graf, geen teekening, geen beeld, geen pasfoto, niets. De katholieke burgers
van uw stad kennen alleen nog uw naam. Ze hebben monumenten opgericht voor
alle locale bierpolitici, voor u niets. Waar wilt ge dan dat men een beeld van u zou
zoeken, dan bij wie u kenden en met u de lucht van het XVIe-eeuwsche Antwerpen
inademden?
- Gij zijt allemaal dezelfde dwase sottooren, zei Anna en haar mond werd strak.
Het is niet genoeg dat ge het werk hebt, ge moet ook nog den mensch hebben en al
zijn kleine en groote gebreken. Weet ge nu iets meer, nu ik hier voor u zit in een
armoedig kleedje en met de haarpieken van onder mijn schamel mutsje? Een levend
‘schellincklijk’, te zes uur begraven lijk de armste der armen?
- Gij hebt het uw biografen dan ook bijzonder moeilijk gemaakt, zei ik weer. Het
is een soort posthume coquetterie die haar voordeden en haar nadeelen heeft. Meneer
Van den Branden, de archivaris van Antwerpen, heeft er zich aan gezet met moed.
Hij heeft gevonden dat uw blik steeds zedig was, dat gij licht bloosdet, dat gij als
kind een
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voorbeeld waart en als jonge dochter een parel. Hij heeft uw harteklop beluisterd en
ons dat allemaal meegedeeld, al bleef er ook maar geen spoor van uw bestaan, buiten
enkele dorre schepenbrieven en notarisacten. Wij zijn hem en zijn inspiratie zeer
dankbaar.
- Een glorioos sottoor, meneer, zei Anna, een vent die mij meer kwaad dan goed
gedaan heeft met zijn kletskouserij die voor geschiedenis moest doorgaan. Ik zou
hem willen te lijf gaan met de wapens van zuster Kalle waarover ik een plezierig
referein heb geschreven, dat men in de meisjespensionaten stellig nooit op de
prijsuitdeellng zal voordragen. Wat een aerdich stutere....
Heerelief, dacht ik, zij is zooals de meeste dichters. Ze debiteert haar verzen zelf.
We zijn er aan toe voor een referein.
- Gelukkig zijn er ook andere kerels aan het woord gekomen, ging Anna verder.
Daar is bij voorbeeld een Hollandsche meneer Jonckbloet. Die heeft het op een andere
manier geprobeerd. Die heeft uit mijn gedichten opgeteld hoeveel minnaars ik heb
gehad en om de zaak wat mooier te maken heeft hij er een paar priesters bijgevoegd.
Wat een bol. Ik die Luther te lijf ben gegaan dag aan dag, jaren lang, omdat hij een
gewezen non huwde en bij haar kinderen won, ik die me bij het Luthersch rapalje
gehaat en veracht maakte ter wille van mijn strijd, ik zou de minnares zijn van
priesters, de boelin van een onbekend aantal onbekenden? Ik die de wereld en haar
vuil aan de kaak stelde zooals het sedert Jan de Weert niemand heeft gekund, ik
zou.... U ziet hem zoo zitten, die Jonckbloet, de slechtgenaamde, het professorale
potlood tusschen de vingers en op een blaadje papier een rijtje streepjes: mijn
minnaars. Bij elken priester, een dikke streep. Neen, dan is meneer Willems, Léonard,
me liever. Die telt ook op, die zoekt ook hoe dikwijls ik Bonaventura in mijn
acrostiches heb geschreven en die is er nog niet heelemaal zeker van of het om Sint
Bonaventura, gezegend zij zijn naam, of om een Bonaventura in vleesch en been
gaat. En toch moest ik die mannen dankbaar zijn, ze hebben gepoogd mij een
schandaalreputatie aan de hand te doen en dat zelfs is niet geslaagd.
Om dien vloed te stuiten, wierp ik daar snel tusschen:
- Maar Anna, dat is de taak en het vermaak van de philologen. Zij hebben zoo iets
noodig. Het zijn uiteraard deugdzame en treffelijke menschen. Ze werken hun drift
van achterklap, lastertaal en lichtvaardig oordeel - fouten die toch iedereen eigen
zijn - retrospectief uit. Stel u één oogenblik voor dat ze zich met levende dichteressen
gingen bezig houden. Wat schoot er van de arme kinderen over. Het komt er eigenlijk
weinig op aan of geleerde heeren u wel eens lezen. Gij hebt poëzie geschreven en
het is passend dat wie poëzie beschouwt als een levensbehoefte, als nooddruft, uw
werk, voor een deel
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althans, zou kennen. Wat wij van uw persoonlijk leven moeten weten, zullen we
tusschen de regels lezen en erop. Gij waart geen kwezel en geen virago, gij waart
een vrouw, gevoelig voor de liefde en voor de schoonheid van de natuur: een levend
mensch. Dat willen we weten van u en daarom lees ik u.
- Zijn er dan nu zoo weinig levende menschen? vroeg Anna en haar mond ging
daarbij met duidelijk misprijzen licht schuin.
- Het gaat slecht in de wereld, zei ik. De moedigen zijn in de minderheid, de
werkelijke temperamenten zijn zeldzaam. Wij zijn allemaal zwak en laf. Een van
onze leeraars heeft gezegd dat men om werkelijk te leven moet gevaarlijk leven. Wij
leven allemaal veilig, wij zijn benauwd, zonder uitzicht, zonder hoop.
- Maar waarom gaat het dan zoo slecht? vroeg Anna. Is er dan iets bijzonders aan
de hand?
Ditmaal zag ik de kans te schoon klaar en ik begon:
‘Omdat de Christenen naar tijdelijk genot haken
en Christus zijn kruis laten dragen alleen,
omdat de Prinsen slechts op 't eigen profijt waken,
omdat er weinig God zoeken of geen,
omdat zij 't arm volk soms villen tot op 't been,
omdat ze willen worden groote cadetten,
omdat het overspel ten dage is zoo algemeen,
omdat zij 't zelf doen die 't moeten beletten,
omdat men maakt veel statuten en wetten,
omdat er zoo weinig zijn onderhouden,
omdat de wereld is vol duivels netten,
omdat er zoo weinig zijn die ze schouwen,
omdat er geen schaamte is onder de vrouwen;
omdat de maagden dragen een stout gelaat,
omdat wij geen van al en doen wat wij zouen,
daarom gaat de wereld zooals zij gaat’,

- Goed geantwoord, zei Anna, alleen hebt ge mijn strophe wat verknoeid met uw
modernisme. Het is dus nog altijd hetzelfde. Ik vraag me al een heelen tijd af wat
mijn werk feitelijk heeft gebaat. Mijn belooning heb ik in de wacht. Mijn situatie
tusschen Hadewijch en Boudewijns is inderdaad de tout repos, maar wat heeft het
uitgehaald en
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vooral wat haalt het nog uit? Van die copij, van al die vliegende blaadjes, die dunne
papiertjes waarmee ik den vloed van kettersche boeken, die stortgolf van dwaze
lectuur en godgeklaagde onnoozelheden, heb willen stuiten, wat leeft daar nog aan?
Gij die mij leest voor eigen plezier en niet voor studie, zeg mij dat.
Veertig jaar verkeer in schoollokalen en een stilte van haast vier eeuwen hadden
aan haar stem een onmiskenbaar gezag gegeven. Ik kon mij met geen couplet uit
haar werken redden en moest kleur bekennen.
- Anna, zei ik langzaam en voorzichtig, Anna, men zou inderdaad op eerste zicht
niet denken dat er nog iets aan uw werk leeft. Na uw dood werd het nog herhaaldelijk
uitgegeven en het behoorde tot het geestelijk bezit van de contra-reformatie. Ook de
Latijnsche vertaling die Eligius Eucharius van uw verzen maakte, heeft uw faam
veel goed gedaan. Voor een dichter is een vertaling lijk een gekleede jas, het wijzigt
grondig zijn gedaante, het situeert hem. Maar daarna hebt gij eeuwen moeten wachten
tot de heeren Bogaers en Van Heiten uw gedichten weer toegankelijk zouden maken.
Dat is nu haast zestig jaar geleden en hun boeken zijn alweer onvindbaar. Hier en
daar sluipt een strophe of een gedicht van u een bloemlezing binnen, en een paar jaar
geleden heeft Anton van Duinkerken warme, waardeerende en enthusiaste dingen
over u geschreven, die u moeten verheugd hebben indien....
- Gijlie noemt dat litteraire kritiek, niet waar? onderbrak Anna. Alice Nahon, die
plezierige kanarievogel der huiselijke lyriek, heeft me daarvan verteld. Ik heb die
complimenten gelezen en vermits ik er op aarde weinig kreeg, nam ik die met een
zekere curiositeit in ontvangst. Hij meent het goed, die jongen. Ik mag hem wel, hij
noemt een kat een kat en hij zegt niet met een deftig pruimenmondje ‘een vrouw van
verdachte zeden of van weinig aanbevelenswaardig gedrag’, als het woord ‘hoer’,
kort en somber, voor de hand ligt. Ik heb ook altijd een hekel gehad aan dat om den
pot draaien. Maar nu kreeg ik nog geen antwoord op mijn vraag: leef ik nog? wat
leeft er aan mij? waarom?
- Gij leeft, Anna, zei ik weer. Enkel een paar koppige liefhebbers zooals ik en een
paar geleerden lezen u nog, maar gij leeft. Ik heb uw boeken maar open te slaan en
te lezen opdat uw lange strophen - ze zijn me te lang en ze breken haast altijd in het
midden door - weer beginnen te kraken van woest geweld tegen den vijand, opdat
weer uw gedachte en gevoel, uw hartstocht, dat brandende braambosch, ons weer
zou verblinden en vervoeren. Niemand die u hoort ontsnapt aan u, Anna, gij dwingt
eerbied af en een ruwe liefde. Uw stem klinkt soms rauw en als gescheurd door de
onmacht van een leed dat onoverzienbaar was in uw tijd. Gij roeit stroomopwaarts
tegen een bergstroom, tegen
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een cataract, in uw papieren bootje. Maar gij zijt heroïek en volstrekt, onverzoenbaar
en absoluut. Gij dient de waarheid niet om het succes maar omdat uw waarheid uw
leven is. De leuke koopman Cornelis Crul, uw tijdgenoot, heeft zich vergenoegd met
wat bitterzoete grapjes en met die embusqué-moraliteit van: Mondt toe, borse toe.
Die schamelarme houding van ‘we duiken als het waait’, met hier en daar een klein
schimpscheutje op de nieuwlichters. Gij zijt er op los gegaan met een hemelsch
geweld en men moet maar even het stof van uw boeken schudden om den daver van
uw drift te voelen trillen. Wij denken nu dat het rhythme een hoofdelement van het
gedicht moet zijn. Uw rhythme is niet zeer verscheiden en prettig, maar het is zoo
onstuimig, het heeft zulk een machtige vaart, het heeft zooveel adem dat het door
het struikgewas van onze kreupele gevoelens en dagelijksche gedachten heenvaart
als een rukwind, die stof en dorre takken heenvoert. Hoe beweegt uw vers zich naar
den stok, naar den slotregel die steeds weerkeert, een hamerend referein, en die ineens
de opsomming of de ontwikkeling der gedachten naar omhoog rukt met een lapidaire
formule die heel uw haat en verteedering samenvat. Zoo iets sterft niet. Er werd geen
kreet in de wereld hard en zuiver uitgestooten, die zonder echo bleef. Uw roep om
redding tegen het gevaar der bandeloosheid, gevolg van de Luthersche schijnbare
bevrijding, geldt nog altijd. Er zijn ook nu nog simpelen van geest die de bevrijders
beluisteren en dan naïef hun gezegden in daden omzetten. Gij hebt gevoeld dat men
niet straffeloos van een zwak geslacht de laatste banden kon wegnemen zonder dat
allerlei onheil dreigen ging. Gij hebt gelijk gehad, Anna. Daarom leeft uw gedicht,
maar het gedicht op Christoffel Fabritius, die in 1564 te Antwerpen werd verbrand,
leeft ook. Het laat telkens een koude rilling in den rug wanneer men leest:
De Schoutet sprack: tsa Beul haest uwe sake
Die hem doorstack
daer hij stont aende stake....

- Op een schotel aan den wand, zei Anna, lees ik de aanmaning ‘Kiest partij’. Waarom
zit ge mij nu kettersche gedichten op te dreunen wanneer ge mijn werk wilt
waardeeren, aan mij die de ketterij met elken vezel bevocht. Hebt gij niet gekozen?
- Dat ding hangt er maar, zei ik, om me aan te zetten partij te kiezen, want ik zou
het spontaan niet doen. Op een voetbalmatch ben ik haast gelyncht geworden omdat
ik de twee partijen toejuichte wanneer ze iets goeds deden. Ik juich de katholieke
voorvechtster toe maar ik applaudisseer de twee dichters!
- Een beetje wervelloos en aesthetisch zijt ge aangelegd, meende Anna. Maar zijt
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gijlie allemaal zoo? Die man Jonckbloet leek me met heel andere bedoelingen bezield
en...
- Willen we de literatuurhistorie met rust laten? stelde ik voor. Natuurlijk heeft
ieder u veelal met zijn vooringenomenheid behandeld. Zelfs meneer Huet, die een
treffelijk heer en een gentleman was, hield u niet voor een grooten geest en zelfs niet
voor ‘een vrouw met een groot hart’.
- Ik wil mij niet beroepen op pater Pippinck, sprak Anna weer, al heeft die heele
bladzijden gewijd aan de opsomming van de vermaarde vrouwen die ‘mannen hebben
verwonnen’. Dat begint met Corinna Thebana, ‘die Pindarum vijfmaal is te boven
gegaen in het schrijven’. Dat gaat verder met Zenobia en Diotima, dat loopt langs
Hildegardis, ‘die theologale questien tot 30 toe heeft ghesolveert’, om dan eindelijk
mijn persoontje in die rei te schakelen. De geest, wat geef ik om den geest! Ik heb
maar ééne gedachte gehad: de christenheid wordt verscheurd door de ketterij. Wij
moeten de ketterij bestrijden die alles ondermijnt. Ik ontmoet daarboven dagelijks
belangrijke personages die maar één gedachte hebben gehad in de wereld en die toch
heele pieten waren. Maar dat ander verwijt treft mij meer: ik zou geen vrouw met
een groot hart geweest zijn?
Zij zweeg een oogenblik en toen ze op het punt stond mijn vouwbeen, dat, naar
het voorschrift van Paul van Ostaijen, altijd op mijn tafel ligt, met een driftig gebaar
te breken, kwam ik vergoelijkend tusschen om voor Busken Huet verzachtende
omstandigheden te pleiten.
- ‘Mediocriter eruditorum nusquam gentium frequenter numerus invenitur’, in ons
land, beweert Erasmus, zei ik snel. Men waardeert geen extreme en krachtige
temperamenten.
- Verder dan kerklatijn reikt mijn kennis niet, sprak Anna. Al betrouw ik dien
triestigen sinjeur van een Erasmus, met zijn wedden op twee paarden tegelijk, niet
ver, wist ik toch graag wat dat beteekent.
- In geen land van Europa wordt een grooter aantal middelmatige vernuften
aangetroffen. Misschien behoorde Mijnheer Huet daartoe?
- Geen groot hart, zei ze schamper. Wat doet die meneer dan met al de wijsheid
van Van den Branden die....
- Anna, zei ik, gij valt me beslist niet mee. Gij hebt zoo weinig litterairs. In uwe
werken zegt ge nooit waarom ge schrijft en hoe, allemaal dingen waarmee onze
tijdgenooten ons gedurig lastig vallen. En toch blijkt ge achteraf te zijn lijk alle
schrijvers: ge hebt alle recensies gelezen en op den koop toe zijt ge er nog gevoelig
voor.
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- Zijt gij van staal en arduin? vroeg ze me.
- Neen, zei ik, voor lof probeer ik van arduin te zijn en blaam interesseert mij altijd
geweldig. Spreek mij liever over uw hart.
- Ja, zei ze, wat doet die meneer met de getuigenis van Van den Branden, die zoo
uitvoerig kan spreken over mijn liefde en over al wat ik voelde en niet voelde? En
heeft hij zelfs die getuigenis noodig? Kunnen die moderne knullen dan heelemaal
niet lezen? Moet men hun dan in vaudeville-stijl vertellen dat men graag met een
man zou hebben geslapen, geleefd en kinderen verwekt, vooraleer ze iets begrijpen?
Had ik geen hart? Lees dan toch, man:
Sterft mijn lief, mijn hartken werd met hem begraven.
In mij en werdt nemmermeer dobbel vouwe:
Totter doot blijve ic u, lief, getrouwe.

Maar hoe wil ik mij tegen zoo iets verdedigen? Ten slotte, wat gaat het hem ook aan,
dien meneer Huet? Vraag ik of hij iemand heeft liefgehad. Een liefdevers is toch
geen gedicht voor één mensch, het is voor iedereen die het leest, het is van iedereen
die het leest. Geen enkel gedicht was van mij. Mijn doel was dat elke lezer het gedicht
tot het zijne zou maken, zelf zou liefhebben, zelf erop losgaan zou met mij, zelf
schelden, zelf aanvallen en verdedigen. Ik heb den indruk dat die heeren nooit zelf
iets gevoeld of beleefd hebben en dat zij ons als proefkonijn nemen voor het
werkelijke leven. Achter hun steekkaartenkast leeren zij wat het leven is met behulp
van onze verzen. Het zou me niet verwonderen dat ze ondertusschen door hun
vrouwen copieus werden gehoornd. Die kerels hebben geen driften, waarschijnlijk,
geen bloed, ze hebben blijkbaar niets dan gewoonten.
- Driften, zei ik, Anna, wat wordt uw terminologie modern.
- Ja, antwoordde ze, ik had driften. Hebt gij er geen? De cardinalen hebben er en
de H. Bonaventura moet er ook hebben gehad en de priesters hebben er. Priesters
zijn ook menschen lijk ander liën. Het zijn ook Adam's kinderen, samengesteld uit
vleesch en bloed. Maar ik heb mijn driften in toom gehouden. Ik was ‘volmaeckt
van leden, gesond van lijve’. Ik heb van mannen gehouden en mannen van mij: één
of tien, wat gaat het iemand aan? Maar hoe het kwam weet ik niet, geen enkel van
die jongens had den moed mij te vragen. Ze trouwden brave gansjes die hun flinke
kinderen hebben geschonken. Die leerde ik in mijn schooltje spellen. Was ik dan
geen vrouw vol kracht en vuur? Ik had toch verstand, overredingskracht, moed zelfs.
Ik kon denken, ik was iemand.
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- Ja, zei ik, misschien juist daarom. Een gewoon man is doodbevreesd voor een vrouw
die een idee heeft. Wat vraagt een man van de vrouw? niets anders dan dat zij zou
beschikken over een milde lichamelijke en geestelijke ontvankelijkheid. De man
aanvaardt alleen dat de vrouw schept door zijn bemiddeling. Uw geest was helder,
krachtig, weerbaar, agressief, in één woord viriel.... Een man vergt enkel en kan
alleen verdragen dat een vrouw vatbaar zou zijn. Zij moet kunnen luisteren, begrijpen,
ontvangen in haar geest en in haar schoot. Waarschijnlijk zou uw man geestelijk een
prince consort geworden zijn.
- Niet noodzakelijk, zei Anna. Ik had wel hart, teederheid, genegenheid, dartelheid.
Schreeuwt dat alles niet uit mijn gedichten. Ik wilde een vrouw worden en ben een
oude vrijster gebleven....
- Troost u, Anna, zei ik, de gravin de Noailles spreekt zoo schoon van ‘la froide
majesté de la femme stérile....’
- Wat zijt ge toch oppervlakkig, zei Anna weer. Lang niet alle jonge dochters zijn
onvruchtbaar. Kent ge de geschiedenis van doctor Faust niet? Maar die gravin, had
die kinderen?
- Eén, geloof ik, en dat doet er trouwens ook niet toe, maar ze heeft het toch
allemaal heel schoon beschreven. En wat u betreft, ge hebt uw geval niet verbeterd
door refereinen te schrijven tegen het huwelijk, van die zelfgenoegzame,
kleinburgerlijke lamentaties over het aantal kinderen en den last dien men er mee
heeft, enz. ‘Het waer goet trouwen maer tsorgen es de plage’. Ge prijst de
kloosterlingen omdat ze den last van het huwelijk niet te dragen hebben en ge beklaagt
de weggeloopen nonnen die getrouwd zijn omdat ze in het zoeken van de ‘goei
nachten’ de ‘goei dagen’ van vroeger missen. Als men uw beschrijving van het gezin
leest, zou men wel gaan denken aan de magere keuken van Bruegel:
Peynst eens, hoe varet desen leghen beghijnen,
Als sij vanden kinderen hooren tghetier,
En deene roept daer en dander crijt hier;
Hen ghebreken cleeren, schoenen en plattijnen,
Daer en is onder oft over wullen oft lijnen,
Men siet int huys niet dan ydel hoecken
En besnotte kinderen met halven dosijnen.
Hoe moeten de luye nonnen verdwijnen,
Als sij moeten wasschen de bescheten doecken!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

418
Ge stelt de zaken weinig rozig voor. Men zou gaan denken dat het huwelijk wel een
veel grooter beproeving is dan de ascese. Achteraf lijkt Luther met zijn liebe Käthe
wel een held....
- Ach, zei Anna traag en gedempt, een gedicht is dikwijls een bui. Veertig jaar
schoolmeesteres in een klaslokaaltje van 3,80 meter breed op 2,50 meter diep, met
een dertigtal morsige kinderen. Die mormels leeren spellen, bidden, rekenen, een
klad Fransch en wat manieren. Is dat een pretje? Daarbij jaar aan jaar moeten merken
hoe de stad door de Kapharnaïeten van het stadsbestuur meer en meer uit baatzucht
en liberalisme overging naar de ketters en het rapaille. De Portugeesche Joden,
meneer, zaten daarachter, en de groote kapitalisten.
- Zijt ge werkelijk antisemiet, vroeg ik angstig? en (minder bezorgd) anti-kapitalist?
- Natuurlijk, zei ze. In 1521 schreef de gezant van den paus, Aleander - aan het
wereldlijk gezag dat de oplossing der sociale en religieuze moeilijkheden was:
‘bruggiar una mezza dozzena di vivi Lutherani e li bene confiscati’. Ik heb dat vertaald
en gezegd: dat ik hun wenschte een ‘volle dosijne mutsaerden aan den eers’.
Realpolitiek, meneer, en regeeringspolitiek. Ik begon in de meerderheid en eindigde
in de oppositie.
- Ja, zei ik, ge hebt veel dingen heelemaal averechts aangepakt.
- Rasch fertig mit den Worten ist die Jugend.... zei ze. We zullen eens zien wat gij
allemaal verkeerd hebt aangepakt.
- Lijk alle vrouwen zijt ge veel te persoonlijk, meende ik. Het oordeel van den
literatuurhistoricus is geen dialoog tusschen zijn persoon en dien van Anna Bijns.
Het is de heele moraal, de heele aesthetiek, de heele wetenschap die Anna Bijns
beoordeelt. Wat is er nog persoonlijk in dat oordeel wanneer ik, aan de hand van den

heer P. Merker, onderzoek of in uw werk:
wel juist aanwezig is. Of de
verhouding der invloeden wel goed is, i vertegenwoordigend in dit verband de steeds
met een moeilijk berekenbaar coëfficient x te voorziene scheppende individualiteit,
t het sociale en cultureele element dat op haar inwerkt, l de geo-politiek en r de
rascomponenten.
- O, zei Anna, daarop weet ik maar één antwoord en ik voeg het excuus er bij:
T' is beter geveesten dan kwalijk gevaren.

Dat is al wat ik daarop zeggen kan.
- De Franschen zeggen dat veel korter, wedervoer ik, met vijf letters.
- Wat zijt ge nu zinnens te doen? vroeg Anna.
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- Ik ga een bloemlezing uitgeven van uw verzen, zei ik.
- Ze zijn uitgegeven, antwoordde ze. Schrijf er zelf als ge het kunt en als ge het
goed doet. Wie vraagt er u nu om dien ouden rommel.
- Neen, zei ik, Anna, word nu niet persoonlijk. Om verzen uit te geven ben ik veel
te kwetsbaar en niet moedig genoeg. Men meent nog altijd in dit land dat men elk
vers moet toepassen lijfelijk en onmiddellijk op den persoon van den dichter. Wij
leven tusschen voyeurs: wanneer Karel van de Woestijne schrijft: Ik lig te bedde lijk
gij ligt te bedde.... dan vraagt de goeie gemeente zich af: waar mag dat geweest zijn,
en wie? enz..... Neen, ik maak een zeer korte bloemlezing uit uw verzen. Kort, omdat
de maag van mijn tijdgenooten klein is, hun vertrouwdheid met onze geschiedenis
zwak en hun geduld nog zwakker. Ik wil hen dwingen te lezen wat gij hebt
geschreven. Daarom moet ik mij eenigszins clownesk aanstellen, ik moet het hun
beleefd vragen, ik moet pootjes geven.
- Wel, zei Anna, het doet me genoegen te weten dat ze tegen Luther gekant zijn
zooals ik....
- Ik moet u ontgoochelen, onderbrak ik.... Ze zijn eigenlijk voor noch tegen Luther.
Ze weten daar weinig van af en het laat hen vrij koud, maar als ik hun kan bewijzen
dat Anna Bijns een vrouw was, vrouwelijk, warmbloedig, genereus, vol dartelheid
en ironie, grimmig soms en vaardig in het schelden lijk alleen de vrouwen dat zijn
kunnen, wanneer ik hun kan berichten dat Anna Bijns een levend, kloppend hart in
zich droeg, dan heb ik goede kansen om aangehoord te worden.
- Goed heil, zei Anna zacht. Laat aan een oude vrijster toe u als dank iets te
wenschen: een dergelijke vrouw als bestendig gezelschap.
- Anna, zei ik, ik ben naar wensch bediend, en vraag geen loon.
- Dan zal ik u voor mijn vertrek een heel knap stukje van mij reciteeren, iets uit
mijn laatste gedichten, zei ze, en begon:
Medecijne sondaers, ghenadighe fonteyne,
Greyne edel, balseme versoetende pijne,
Fijne Hester, Judith cuyssche reyne,
Mageleyne rieckende, roosemarijne,
Cleyne deerne Godts, dontfermen is dijne.
Getrouwe vriendinne, ons troost vroech en laet.
Ghemeyne zijdij elcken, dierbaer robijne,
Vrouwe, Engelsche Princersse, ons advocate.
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Altemale loven wij dij, aenschijn minlijck,
Onwinlijc toren, schoone Salomons sale,
Principale macht, levende cherubinlijck,
Seraphinlijc brandende, geerde Jesse smale.
Kinlijc is u tgebrec, moeder liberale,
Kerssouwe, lelije, blinckende granate,
Onsinlijc, heel geestelijc, lief Gods speciale,
Vrouwe, Engelsche Princersse, ons advocate.
Riviere soete, melc en honich vloeyende,
Spoeyende zijt ons gratie, claer wolcke diere.
Rostere lustige, lavender bloeyende,
Groeyende palmboom, fraeyen eglentiere,
Verfoyende waerdy wellust, duyfken fiere.
Landouwe vruchtbaer, ons regel en mate,
Snoeyende af ondeucht, deuchtsaem Violiere,
Vrouwe, Engelsche Princersse, ons advocate....

Verder weet ik niets meer dan dat ik bij de derde strofe van dit referein, en terecht,
onweerstaanbaar door slaap overmeesterd werd en slechts in den morgen in mijn
schrijfkamer ontwaakte.1

Eindnoten:
1 Dit stuk is bedoeld als voorbeeld van ‘hoe men de literatuurgeschiedenis niet mag schrijven’.
De Anna Bijns in den mond gelegde beweringen zijn rechtstreeks of indirect aan haar geschriften
ontleend. De aardigheden en de boosaardigheden zijn voor rekening van den schrijver.
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Ir S. van Ravesteyn
Het gebouw van de brandverzekerings-mij Holland van 1859 te
Dordrecht
door W. Jos. de Gruyter
HET mag als bekend worden aangenomen, dat ir Sybold van Ravesteyn een aparte
plaats inneemt onder de huidige architecten van beteekenis in ons land. In tal van
opdrachten heeft hij zich reeds kunnen uitspreken, echter waren het meerendeel
daarvan hetzij verbouwingen, hetzij werken van uitdrukkelijk utilitair karakter. En
hoewel deze bouwmeester allerminst hooghartig aan het utilitaire voorbij gaat vooral in zijn stations, seinhuizen e.d. van de Nederlandsche Spoorwegen gaf hij
vaak blijk van vindingrijkheid en een goede dosis practischen ‘kijk’, steeds gepaard
aan een consequente toepassing der moderne materialen - zoo ligt toch het specifieke
van zijn kunst, als ‘verschijnsel’ gezien, juist hierin dat hij de utilitaire vormgeving
aan zijn aesthetischen vormwil ondergeschikt wenscht te houden en aanstuurt op wat
men met eenige terughouding een decoratief barokken stijl mag noemen.

Ingang van het gebouw met beeldhouwwerk van W. van Kuilenburg op den gevel
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Ir S. van Ravesteyn, Het gebouw van de Brandverzekerings-Mij Holland van 1859 te Dordrecht

Het verleden jaar voltooide gebouw van de Brandverzekerings-Maatschappij
Holland van 1859 te Dordrecht interesseert den in bouwkunst belangstellende niet
het minst daarom, wijl Van Ravesteyn hier vrij was een geheel nieuw, zelfstandig
project uit te voeren en bijgevolg gelegenheid had zijn ingenieursfantasie
onbelemmerd te verwezenlijken. Hij kreeg de beschikking over een groot rechthoekig
terrein in een neutrale, betrekkelijk open omgeving. De gestelde eisch, alle
kantoorruimten gelijkvloersch te houden, gaf aanleiding tot een gestrekt en rustig
bouwwerk van eenigszins vierkanten vorm, dat op het eerste gezicht aan een paviljoen
kan doen denken. Hierop is dan de groote commissariskamer geplaatst, die men uit
de centrale kantoorruimte bereikt door een breede, statige trap van speelsch karakter.
Het geheel wordt tenslotte bekroond door een schoorsteen, zoodanig met sierlijk
metaalwerk getooid, dat deze uitgegroeid schijnt tot een kunstig en precieus, feestelijk
monumentje.
Deze schoorsteen mag bovenal kenteekenend heeten voor Van Ravesteyn, somt
in zekeren zin zijn wezen, zijn streven en bereiken, volledig op. Schoorsteenen heeten
leelijke dingen te zijn en worden gewoonlijk hetzij verdonkeremaand (voor zoover
mogelijk), hetzij met straffen realiteitszin in hun naaktheid getoond; het eerste pleegt
men oneerlijk, het tweede eerlijk te noemen. Van Ravesteyn doet het een noch het
ander en zoekt ook geen middenweg, wel een uitweg. Hij is ‘eerlijk’ in dien zin, dat
hij den schoorsteen aan-
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vaardt en hem een centrale plaats in zijn ontwerp toekent, en ‘oneerlijk’ in dien, dat
hij hem niet als zoodanig aanvaardt, d.w.z. niet aanvaardt in een geest van zakelijk
of heldhaftig puritanisme. De hier gebruikte terminologie klinkt wellicht eenzijdig
Nederlandsch, maar lijkt mij niet ongeschikt om Van Ravesteyn's positie in ons land
te kenschetsen.
Want vertrouwd als wij zijn, eerst met het constructivisme van Berlage en
vervolgens met het functionalisme van het ‘Nieuwe Bouwen’, kon het gebeuren, dat
Van Ravesteyns aesthetische vrijheidszucht nogal wat stof deed opwaaien. Het is
zeer de vraag, of zijn standpunt theoretisch verschilt van dat van Dudok; maar Dudok
camoufleerde het persoonlijk en lyrisch element van zijn breeden, aangenamen,
lichtelijk coulisse-achtigen stijl achter een schijn van monumentaal constructivisme
en had daarom succes in een ruimen kring. Zijn ‘romantisch cubisme’ ondervond
tegenstand van de zijde der consequente aanhangers van het ‘Nieuwe Bouwen’, maar
werd door het groote publiek en een aantal ingewijden spoedig aanvaard.

Dit laatste kan men tevens schrijven van een tweede recente strooming in ons land,
o.a. door ir Friedhoff (Raadhuis te Enschede) en ir Van der Steur (Museum Boymans)
vertegenwoordigd. Strooming, die op een meer traditioneele en ambachtelijke basis
eveneens grootere speelruimte opeischt voor den aesthetischen vormwil. Voor zoover
Van Ravesteyn aanknoopingspunten zoekt met het Renaissancistische verleden, kan
men zeggen, dat zijn streven parallel loopt met dat van Friedhoff en Van der Steur.
Toch is er
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diepgaand verschil. Laatstgenoemden wenschen in feite een compromis tusschen
nieuw en oud en hun kunst, zeer gevoelig vooral in onderdeelen, lijkt mij niet geheel
vrij te pleiten van een voorzichtig eclecticisme, waarbij zij grootendeels steunen op
den Skandinavischen stijl. Hierin wees de jong gestorven De Klerk hun al eenigermate
den weg.

De klok in de hal

Van Ravesteyn is een drastischer, oorspronkelijker en bijgevolg ook een feller
omstreden figuur. Hij streeft er niet naar een traditie te vernieuwen, traditioneele
vormoplossingen aan te passen aan de behoeften en bouwwijzen van dezen tijd. Hij
tracht veeleer het nieuwe te vernieuwen, d.w.z. naar eigen inzicht te verruimen,
vloeiend te maken en van zijn theoretischen ballast te bevrijden, waardoor oude
vorm-mogelijkheden nieuwe levensvatbaarheid verkrijgen binnen het verworven
kader. Het maakt toch essentieel verschil uit, of men van het traditioneele uit werkt
in de richting van het moderne, dan wel of men van het moderne uit werkt in de
richting van het traditioneele. Van Ravesteyn's streven is gericht op het laatste. Hij
handhaaft ten volle de essentieelste verworvenheden van het ‘Nieuwe Bouwen’,
namelijk de ruimte- en lichtwerking, en hij bedient zich steeds van de moderne
materialen. Maar hij wenscht de grenzen van dezen stijl uit te zetten, waardoor de
sierende bewogenheid haar rechten herkrijgt en de weg wordt geopend voor een
guller samenspel van de architectuur met het ornament, de plastiek en de schilderkunst.
De uitkomst van dit experiment, dit avontuur, valt of staat met de begaafdheid van
wie het aandurft en men kan uiteraard de resultaten geslaagd of mislukt achten, of
wel ten deele het een of het ander. Waar hier allereerst op gewezen moet worden is,
dat het niet aangaat den architect van inconsequentie, van afvalligheid van zijn eigen
beginselen te
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betichten. Van Ravesteyn heeft het programma der z.g. nieuw-zakelijke bouwmeesters
nooit ‘zonder meer’ aanvaard, hij vreesde van het begin af het gevaar der onvruchtbare
dogmatiek, hij zette zich al vroeg schrap tegen den cultus van de rechte lijn en toonde
- zij het aanvankelijk op minder uitbundige wijze - ‘de neiging naar het bewegelijke,
muzikale, fantasierijke, den lust in Mozarteske en Glucksche accenten, de behoefte
zelfs aan het luxueuze en weelderige’, als ik enkele woorden uit een vroegere
karakteristiek mag aanhalen. Dat sommigen hierin slechts een nieuwe modegril
zagen, aan grappenmakerij dachten en den draak staken met Van Ravesteyn's ‘krul’,
behoeft nauwelijks als serieuze critiek te worden opgevat. Indien de geschiedenis
iets leert, dan is het wel dit, dat iedere nieuwe oriëntatie in de kunst kans loopt
aanvankelijk als ijdele buitenissigheid te worden gedoodverfd.

De kamer van de Commissarissen

En men vraagt zich af wat de lieden, die voorgeven reeds ‘draaierig’ te worden van
een gebouw als de Holland van 1859 te Dordrecht, dan wel moeten
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ondervinden bij het zien van een veelgeprezen Chineeschen tempel, een Barok-kerk
of Rococo-paleis.... Van inconsequentie gesproken!
Uit het voorafgaande kan duidelijk worden, dat Van Ravesteyn het zich in zijn
werk moeilijker maakt dan de meesten, hoezeer dit werk bij een leek den indruk mag
wekken dat de ontwerper juist met luchtige blijmoedigheid en sportieve
onbekommerdheid alle moeilijkheden uit den weg gaat. Het aanvaarden van het
ornament als integreerend deel van de bouwkunst stelt op zichzelf al zwaardere
eischen, wijst immers in de richting van een meer omvattende totaliteit. Het verhoogt
de beteekenis van 't werk maar brengt mede dat de ontwerper niet zoo snel tot een
gave uiting zal komen. Van Ravesteyn mag steun gezocht en ook gevonden hebben
bij Renaissance of Barok, het neemt niet weg, dat hij zich op nieuw en vrijwel
onbeproefd terrein waagt, zoodat het welslagen van zijn onderneming in meer dan
normale mate afhankelijk zal zijn van persoonlijke bezieling en beheersching, van
de fijnheid en sterkte van zijn talent. Zijn vormgevingen doen dan ook uitgesproken
individueel aan, alhoewel ik den indruk heb, dat hij hier niet naar streeft.
Tot dusver heeft Van Ravesteyn zich voornamelijk kunnen oefenen op het terrein
van inwendige verbouwingen en inrichtingen, en het behoeft daarom niet te
verwonderen, dat zijn groote begaafdheid zich duidelijker uitspreekt in de interieurs
van het brandverzekeringsgebouw te Dordt, dan in het exterieur. Ondanks de
gelukkige en aantrekkelijke verhoudingen van den ingetogen hoofdvorm, ondanks
een prachtige gemouvementeerde partij als de uitnoodigende ingang, en den vondst
van het sierlijk schoorsteenmonumentje ter bekroning, lijkt eenige critiek op
onderdeden van het exterieur zeker gewettigd. Zoo vragen de ringen der muurpenanten
ontegenzeggelijk om een nadere vulling, zij doen meer aan als voorloopige
aanduidingen van sierlust, dan als definitieve realisaties van den ornamentalen wil.
Zij zijn echter, alhoewel nog te ‘mager’, zuiver begrepen voor zoover als zij reiken
en harmonieeren met de groote bollen, waarvan het tweetal op de trap mij beter
voldoet dan het viertal op de hoeken van het gebouw.
Twee beeldhouwers verleenden hun medewerking, namelijk de Utrechtenaar W.
van Kuilenburg en de Groninger Willem Valk; eerstgenoemde ontwierp het werkstuk
boven de ingangspartij buiten, de laatste maakte twee beelden voor de hal, die uit
een plastisch oogpunt onmiskenbaar sterker zijn, maar die minder tegemoet komen
aan Van Ravesteyn's behoefte aan silhouet en mouvement. In het algemeen gesproken
heeft deze architect nogal eens moeite in het vinden van geschikte medewerkers,
gelijk de door hem verzorgde hal van het Nederlandsche paviljoen op de Parijsche
wereldtentoonstelling kon
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uitwijzen. Zijn kunst, op de afwisseling en beweging van vlak en lijn ingesteld, zoekt
beëindiging in den climax van wandschildering of plastiek, maar gezien het
individueele van haar vormgevingen en het ontbreken in onzen tijd van een bindende,
representatieve gedachte, ligt hier ongetwijfeld een vraagstuk voor de hand, waarvan
de oplossing niet geheel bij den architect is gelegen. Anders gezegd, de toekomstige
tijd stroomingen kunnen in dit opzicht mee of tegen werken. Er valt nog aan toe te
voegen, dat Van Ravesteyn's kunst weinig specifiek-Nederlandsche trekken vertoont,
zij roept meermalen associaties op met het zwierige, lichtvoetige Zuiden, waar het
leven wat minder overpeinsd en wat meer genoten wordt. De keuze van medewerkers
zou in een land als Italië ongetwijfeld gemakkelijker vallen.

De centrale kantoorruimte in het gebouw

Het inwendige van het gebouw is rijker van werking dan het uitwendige, gevolg
niet alleen van de steeds wellevende verhoudingen, de verfijnde materiaalbehandeling
en de vele fantasierijke details - bijv. de charmeerende halklok - maar mede van de
buitengewone kleurgevoeligheid van alle ruimten. In dit opzicht verrast bovenal de
groote, circa twaalf meter lange commissariskamer, waarvan het zwart-wit der foto
helaas geen indruk vermag te geven. Zijn de centrale kantoorruimte beneden en de
aangrenzende directiekamers en andere vertrekken bij benadering wat men verwachten
zou van den verbouwer en inrichter van het Utrechtsche Brandwaarborg-Maatschappij
op de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht, de commissariskamer te Dordrecht overtreft
gemakkelijk al hetgeen Van Ravesteyn tot nog toe maakte. De voornaamheid van
dit licht en harmonisch vertrek heeft een feëriek accent, en het spel der zachte,
opwekkende, klare kleuren, te zuiver en frisch om behaagzuchtig te zijn, draagt in
niet geringe mate tot dezen indruk bij. De kristallen kroon uit den Empire-tijd komt
er even goed tot haar recht in, als Nel
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Klaassen's gezonde polychrome fantasie op het wapen van Zuid-Holland of Charles
Eyck's doorwerkt en geacheveerd intarsia tafelblad.
In hoeverre deze lichtkroon begrepen moet worden als symboliek voor de nog
onvervulde verlangens en droomen van den architect, kan hier buiten beschouwing
blijven. Men zou de zaal ook zonder deze toevoeging luisterrijk kunnen noemen,
niet in den opdringerigen, maar in den beschaafden zin. Er is een zekere danslustigheid
in de metalen stoelen, hun deftige roode ruggen ten spijt, in de uitwaaierende hoeken
van het door De Cneudt geknoopte beige vloerkleed, in de gebogen raamroeden, in
het polychrome wapen en in nog andere details, maar de beweeglijkheid van deze
accenten blijft stipt gevat in een heldere, overzichtelijke, beheerschte ruimtewerking.
Van de volgzaamheid van een vermoeid historisch heimwee zie ik geen spoor, en
wat de danslustigheid betreft, ik zou deze eer feller en bloedrijker dan gematigder
wenschen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

429

Siciliaansch uitzicht
door H. Marsman
De lucht was koel; in lange, zachte vlagen
rilde het oppervlak der grijze zee.
Hij, voor het huis, omhuiverd door platanen,
zag aan het blozen der amandelblaren
dat aan den horizon de dag verscheen.
Toen, in het licht tusschen de schermpijnboomen
en voor de ongeschonden morgenlucht,
zag hij het blinken van de zuilen doornen:
het eiland scheurde uit zijn neveldroomen
de gouden tempelharpen naar het licht.
Hij bleef dien morgen uitzien op de reede;
zijn blik doorzwierf den kreits der horizon,
het hoog azuur, en in de diepte schepen
die, roode zwaluwen, de zee doorsneden
en witte steden, overstort van zon.
Den middag lag hij onder lage struiken
wier loover schaduw langs zijn lichaam wierp,
als sliep hij in het bed van een rivier
en kwamen ritslend visschen hem besluipen
en 't waaiend luwe spel van streelend wier.
Tegen den avond zat hij bij een bron,
en drinkend van den wijn die hem doordrong,
proefde hij in de donkere vervoering
van gloed en dood, extase en ondergang
het dionysische geheim der zon.
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De geschiedenis van Ming Wei
door Lafcadio Hearn*
I
Zóó zong de dichter Tching-Kou:
‘Zeker bloeit de perzikbloesem / boven het graf van Sië Thao.’
Wilt ge weten wie zij was, de schoone Sië Thao?
Gedurende duizend jaar en langer hebben de boomen fluisterend samen gesproken
boven het bed van steen waar zij ligt. En de klank van haar naam klinkt den luisteraar
in de ooren in het geritsel der bladeren; die klank komt tot hem in het wuiven der
veeltwijgige takken, in het flikkerend spel van licht en schaduw, in de geur, streelend
als de aanwezigheid van een schoone vrouw, van duizenden wilde bloemen. - Sië
Thao. Maar meer dan de klank van dien naam hoort en verstaat men niet in 't ruischen
der bladeren; en alleen de boomen herinneren zich de jaren toen Sië Thao leefde. Toch kunt ge iets meer te weten komen over haar door de Kiang-Kou-In; dat zijn
die beroemde Chineesche vertellers, die iederen avond tegen een schamele belooning
groote luisterende menigten de legenden uit het ver verleden verhalen. Ge kunt ook
het een en ander over haar lezen in het boek getiteld: Kin-Kou-Koan; dit beteekent
in onze taal: ‘Wonderbaarlijke Gebeurtenissen uit Oude en Nieuwe tijden’. En het
wonderbaarlijkste van alles, wat daarin beschreven is, is misschien wel de herinnering
aan Sië Thao.
Vijf honderd jaar geleden, tijdens de regeering van den Keizer Houng Wou, wiens
dynastie die van Ming was, woonde er in de Stad der Geniën (de Stad Kwan-Chau,
- ook genaamd de breede Stad, het tegenwoordige Canton), een man die beroemd
was om zijn geleerdheid en vroomheid, genaamd Tien-Pelou. Deze Tien-Pelou had
een zoon; een prachtige knaap, die onder de metgezellen van zijn eigen leeftijd
ongeëvenaard was in lichamelijke schoonheid en geestelijke talenten. En zijn naam
was Ming Wei.
Toen de jongen zeventien jaar oud was, werd zijn vader, Pelou, aangesteld tot
inspecteur van openbaar Onderwijs in de stad Tching-tou.
Ming Wei vergezelde natuurlijk zijn ouders naar de nieuwe woonplaats. Dicht bij
Tching-tou woonde een rijk man, afstammeling van een aanzienlijk geslacht en
bestuurder van het gouvernement. Deze man heette Tchang: en hij zocht iemand die
ge

*

Uit Lafcadio Hearn, Some Chinese Ghosts, Boston, 1922. Vert. door J.S.A. Carrière-Lagaay.
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schikt en waardig was om zijn kinderen te onderwijzen. Toen hij hoorde dat de
nieuwe inspecteur was aangekomen, bracht gouverneur Tchang hem een bezoek om
raad bij hem in te winnen over deze questie. Bij dit bezoek ontmoette hij
toevalligerwijze ook Pelou's begaafden zoon. Onmiddellijk vroeg hij dezen zich met
de opvoeding van zijn kinderen te willen belasten.
Het huis van Tchang lag op eenige mijlen afstand van de stad. Zoo werd besloten
dat Ming Wei zijn intrek in het huis van zijn meester zou nemen. De jonge man
maakte zich gereed om het ouderlijk huis te verlaten. En bij het afscheid gaven zijn
ouders hem wijzen raad en drukten hem de woorden van Lao-tseu en andere oude
wijsgeeren op het hart:
‘Een schoon gelaat kan uw wereld vullen met liefde. Maar zelfs de hemel kan
hiermede bedrogen uitkomen. Als gij een schoone vrouw uit het Oosten ziet komen,
wendt dan uw oogen naar het Westen. Mocht gij een meisje zien komen uit het
Westen, keer dan uw oogen naar het Oosten.’
Als in latere dagen Ming Wei dien goeden raad in den wind sloeg, kwam dit alleen
door zijn jeugd en de argeloosheid van een hart, dat gewoonlijk van vreugde was
vervuld.
En zoo verliet hij de ouderlijke woning, om zijn intrek te nemen in het huis van
gouverneur Tchang. En zoo ging de herfst voorbij en de winter ook.

II
Toen de tweede maand van de volgende lente zou aanbreken en die heerlijke dag
naderde dien de Chineezen noemen Hao-schao, of ‘De Geboorte van honderd
Bloemen’, begon Ming Wei er naar te verlangen zijn ouders weer te zien. Hij legde
dit verlangen bloot aan den goeden Tchang. En niet alleen gaf deze hem verlof zijn
wensch te gaan bevredigen, maar hij drukte hem een gift van twee onsen zilver in
de handen, omdat hij wel dacht, dat de jonge man gaarne een klein geschenk zou
willen meenemen voor zijn vader en moeder. Want het is een Chineesche gewoonte
om op het feest der honderd bloemen geschenken te geven aan bloedverwanten en
vrienden.
Dien dag was de lucht zwaar van bloemengeur en trilde van het gegons der bijen.
Het kwam Ming Wei voor, dat het pad dat hij volgde al heel lang door niemand
behalve hemzelf was betreden. Het gras stond hoog en de reusachtige boomen aan
weerskanten strengelden hun machtige met mos begroeide takken boven zijn hoofd
ineen tot een groen, koel bladerdak. Maar de donkere verten weerklonken van
vogelgezang en de diepe lanen van het woud schitterden van goud doorweven
nevelflarden en waren vervuld van bloemengeuren, zooals een tempel van
wierook-geur doortrokken is.
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De droomerige heerlijkheid van den dag vervulde ook Ming Wei's hart. Hij zette
zich neer tusschen de jonge bloesems, onder de takken die wuifden in de violetblauwe
lucht, om rustig de geur en het licht in te drinken en te genieten van de stilte.
Terwijl hij zoo zat te rusten, deed een licht geritsel hem omkijken. Zijn oog viel
op een schaduwrijk plekje waar perzikboomen in bloei stonden en hij zag een jonge
vrouw, even mooi als de zacht getinte bloesems zelf, en zij scheen zich achter de
bloeiende takken te willen verbergen. Hoewel hij maar een enkel oogenblik keek,
was dit voldoende voor hem om de reine schoonheid van haar gelaat, de smettelooze
tint van haar huid en den gloed van haar groote oogen te zien, die schitterden onder
wenkbrauwen, waarvan de lijn even teer gebogen was als de uitgespreide vleugels
van een zijdevlinder. Ming Wei wendde oogenblikkelijk het hoofd af, stond ijlings
op en zette zijn weg voort. Maar hij voelde zich zoo ontroerd bij de gedachte aan die
mooie oogen die hem door de bladeren heen bespied hadden, dat hij het geld, dat hij
in zijn mouw had, liet vallen zonder het op te merken. Een oogenblik later hoorde
hij voetstappen achter zich en een vrouwestem die zijn naam riep. Zich omkeerende
zag hij een aardig meisje, dat tot hem zeide: ‘Heer, mijn meesteres gelastte mij dit
zilvergeld, dat ge hebt laten vallen, op te rapen en aan u terug te geven.’ - Ming Wei
bedankte het meisje met eenige vriendelijke woorden en verzocht haar zijn
dankbetuiging ook aan haar meesteres over te brengen. Toen ging hij weer verder
door de met geuren bezwangerde stilte, door de schaduwen die als droombeelden
over het lang vergeten pad lagen; en ook hij verloor zich in droomen; en zijn hart
klopte met ongekende snelheid bij de gedachte aan het bekoorlijke wezen dat hij had
gezien.

III
Het was weer zulk een heerlijke dag, toen Ming Wei terugkwam langs hetzelfde pad,
dat hij gevolgd had op weg naar het ouderlijk huis. Op de plek waar hij de bekoorlijke
verschijning een vluchtig oogenblik gezien had, zette hij zich wederom neder. Maar
nu zag hij tot zijn groote verbazing dat er aan het eind van een lang berceau, gevormd
door de takken van groote boomen, een huis stond, dat blijkbaar den vorigen keer
aan zijn aandacht was ontsnapt. Het was een landhuis, niet heel groot, maar bijzonder
sierlijk van bouw. Het heldere blauw van de glanzende pannen van het gebogen en
gekartelde dubbele dak scheen te versmelten in het lichtend azuur van den hemel;
de groen en gouden versierselen van de gebeeldhouwde portieken waren een fijne
en teere nabootsing van de met zonlicht overgoten bloemen en bladeren er omheen.
En boven aan de
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trappen van het terras voor het huis, waar groote porceleinen schildpadden de wacht
schenen te houden, zag Ming Wei de meesteres van het huis staan, vergezeld van
haar dienstmaagd, aan wie hij de overbrenging van zijn dank had opgedragen.
Ming Wei bemerkte dat hun oogen op hem gevestigd waren. Zij glimlachten en
spraken samen, alsof hij het onderwerp van hun gesprek was, en hoe verlegen hij
ook was, toch vond de jonge man den moed de schoone vrouw op een afstand een
groet te brengen. Tot zijn verwondering wenkte de jeugdige dienstmaagd hem naderbij
te komen. Hij opende de met scharlaken-roode klimplanten begroeide rustieke
tuinpoort, en volgde de groene laan, die naar het terras leidde, vervuld van gevoelens,
waarin verrassing en vreugde om den voorrang streden.
Toen hij dichterbij kwam, trad de meesteres het huis binnen, maar de dienstmaagd
bleef bij de trappen wachten om hem te ontvangen en zeide toen hij de treden
opkwam:
‘Heer, mijn meesteres weet, dat ge haar wilt danken voor den kleinen dienst, dien
zij mij u onlangs liet bewijzen. Nu verzoekt zij u haar huis te willen betreden; zij
kent u van naam en heeft gehoord van uw talenten en nu wenscht zij het genoegen
te hebben u welkom te heeten.’
Ming Wei trad bescheiden en verlegen het huis binnen. Geruischloos liep hij over
de matten, die even veerkrachtig en zacht waren als het mos in het woud. Toen bevond
hij zich in de ontvangzaal, groot en ruim, vervuld van den geur van pas geplukte
bloemen. Een heerlijke rust heerschte in het huis. De schaduwen der voorbijvliegende
vogels flitsten over de lichtstrepen, die zich door de bamboeblinden op den vloer
afteekenden, groote vlinders met vurig gekleurde vleugels dwaalden naar binnen,
fladderden een oogenblik om de geschilderde vazen en verdwenen weer in het
geheimzinnige, omringende woud. En even geruischloos als de vlinders trad de
meesteres van het huis binnen door een andere deur. Zij begroette den jongen man
vriendelijk; hij vouwde de handen op zijn borst en boog in een ceremonieelen groet.
Zij was langer dan hij vermoed had, en ze was rank en sierlijk als een lotosbloem.
In haar ravenzwarte haar waren roomwitte bloesems gevlochten; en bij iedere
beweging golfden kleurschakeeringen door de teere tinten van haar zijden kleed,
zooals het licht golft en kleuren toovert door de ochtendnevelen.
‘Als ik mij niet vergis,’ sprak zij, toen zij tegenover elkander zaten na de
gebruikelijke plichtplegingen gewisseld te hebben, - ‘is mijn geëerde bezoeker
niemand anders dan Tien Chou, bijgenaamd Ming Wei, de opvoeder der kinderen
van mijn geëerbiedigden bloedverwant, den gouverneur Tchang. Aangezien de leden
van het gezin van gouverneur
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Tchang ook mijn bloedverwanten zijn, kan ik niet anders doen, dan den opvoeder
van zijn kinderen daar ook toe te rekenen.’
‘Mevrouw,’ antwoordde Ming Wei, niet weinig verbaasd, ‘mag ik zoo onbescheiden
zijn den naam van uw familie te vragen en in welke familie-betrekking gij staat tot
mijn geëerden meester?’
‘De naam van mijn familie,’ antwoordde de schoone vrouw, ‘is Ping, een oude
familie uit de stad Tching Tou. Ik ben de dochter van een zekere Sië van Moun-Hiao,
mijn naam is insgelijks Sië. Ik ben getrouwd geweest met een jongen man wiens
naam Khang was. Door dit huwelijk werd ik lid van de familie van uw geëerden
meester. Maar mijn man stierf kort na ons huwelijk. En ik heb deze eenzame plek
uitgekozen om er den eersten tijd van mijn verlatenheid door te brengen.’
Haar stem had een droomerigen klank, als het murmelend gezang van een beekje.
En in haar wijze van spreken was een vreemde bekoring, zooals Ming Wei nooit te
voren gehoord had. - Toen de jonge man hoorde, dat zij weduwe was, zou hij het
zeker niet gewaagd hebben langer in haar gezelschap te blijven zonder een formeele
uitnoodiging; en nadat hij een teugje had genomen van de geurige thee, die hem was
aangeboden, stond hij op om afscheid te nemen. Maar Sië wilde hem niet zoo spoedig
laten heengaan.
‘Neen, mijn vriend,’ zeide zij, ‘blijf nog een poosje in mijn huis. Want als uw
geeerbiedigde meester ooit zou hooren, dat ge hier waart geweest, en dat ik u niet
had behandeld als een geëerden gast, en u niet onthaald had, zooals ik hem zelf
onthaald zou hebben, zou hij, dat weet ik zeker, zeer vertoornd zijn. Doe mij het
genoegen en blijf hier het avondmaal gebruiken.’
En zoo bleef Ming Wei en in zijn hart was hij innig verheugd. Want Sië scheen
hem het mooiste en lieflijkste wezen, dat hij ooit had gekend, en hij voelde voor haar
een liefde grooter zelfs, dan die hij voor zijn vader en moeder koesterde. - En onder
het praten versmolten de lange avondschaduwen tot een diep paarse duisternis; het
heldere citroengele licht van den zonsondergang vervaagde en de drie fonkelende
sterren, de drie Raadgevers genoemd, omdat zij beslissen over leven en dood en het
lot der menschen, openden hun koele oogen in den noordelijken hemel.
In het landhuis van Sië werden de veelkleurige lantarens aangestoken, de tafel
werd gedekt voor het avondmaal en Ming Wei zette zich aan tafel op de plaats, die
hem aangewezen werd. Maar behoefte aan spijs of drank gevoelde hij niet, hij kon
slechts denken aan het schoone gelaat tegenover hem. Sië merkte op, dat hij
nauwelijks proefde van de heerlijke spijzen die voor hem stonden, en nu bood ze
haar jeugdigen gast wijn aan. Samen
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dronken zij eenige bekers. Het was een diep purperroode wijn, zoo koel dat de beker
bedekt werd met een parelend waas, en toch scheen de drank als een vreemd vuur
door de aderen te stroomen. Onder het drinken scheen alles als door een tooverwoord
te stralen van grootere schoonheid; het scheen dat de muren van de zaal terugweken
en dat het dak hooger werd. De lampen gloeiden als sterren tusschen de kettingen
waaraan zij hingen en Sië's stem klonk den jongen man in de ooren als een zoete
melodie, die uit verre verten door den droomerigen zomernacht klinkt. Zijn hart zwol
van geluk, zijn tong werd losser en er kwamen woorden over zijn lippen, die hij,
naar hij dacht, nooit eerder zou hebben durven uitspreken. Toch deed Sië geen enkele
poging hem het zwijgen op te leggen. Haar lippen glimlachten niet; maar haar groote
amandelvormige oogen schenen te lachen van voldoening over zijn bewondering,
en zij beantwoordde zijn blikken van hartstochtelijke vereering met een zachten blik
vol liefde.
‘Ik heb hooren vertellen,’ zei zij, ‘over uw groote talenten en uw kunstzinnigheid.
Ik zing zelf ook, hoewel ik volstrekt geen aanspraak maak op groote muzikale
ontwikkeling. En nu ik de eer heb een professor in de muziek aan mijn tafel te zien,
zal ik mijn verlegenheid trachten te overwinnen en u vragen met mij eenige liederen
te zingen. Ik zou het bovendien zeer op prijs stellen, als ge u de moeite wilde geven
mijn muzikale composities aan te hooren.’
‘Het is aan mij u te danken voor de eer, die ge mij bewijst en het genoegen, dat
ge mij verschaft door uw verzoek,’ antwoordde Ming Wei. ‘En ik kan geen woorden
vinden om u mijn dankbaarheid te zeggen voor deze buitengewone gunst.’
De dienstmaagd, in antwoord op een slag op een kleine zilveren gong, bracht de
muziek en verliet de zaal. Ming Wei nam de manuscripten en begon ze vol verrukking
te lezen. Het papier waarop ze geschreven waren, was van een bleekgele kleur en
zoo licht alsof het van spinrag gemaakt was. Maar de noten en letterteekens waren
die, welke honderden jaren geleden gebruikt werden en waren zoo zuiver van lijn,
alsof Ché-Tchoo, de Genius van de Inkt, die niet grooter is dan een vlieg, ze zelf
geteekend had. En de handteekeningen onder de composities waren die van
Youen-tchin, Kao-pien en Thou-mou, groote dichters en componisten uit de dynastie
van T'ang! Ming Wei kon een kreet van verrukking niet onderdrukken bij het zien
van deze kunstschatten van zoo onschatbare waarde en zoo groote zeldzaamheid.
Hij kon er nauwelijks toe besluiten ze zelfs maar voor een enkel oogenblik uit zijn
handen te leggen.
‘Oh,’ riep hij, ‘dit zijn voorwerpen, die met geen goud te betalen zijn, kostbaarder
dan alle schatten des keizers. Zij zijn werkelijk in het handschrift van die groote
meesters
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die zongen, vijf honderd jaar voor onze geboorte. En wat zijn ze prachtig bewaard
gebleven. Dit moet die wonderbaarlijke inkt zijn, waarvan geschreven is:
‘Na eeuwen blijf ik hard als steen, en de letters die ik maak zijn als lak’. En hoe
goddelijk mooi is deze melodie; het lied van Kao-pien, vorst onder de dichters, en
gouverneur van Sze Chouen vijf honderd jaar geleden.’
‘Kao-pien! Kao-pien, geliefde,’ fluisterde Sië met een onverklaarbaren gloed in
haar oogen.
‘Kao-pien is mijn lievelingsdichter en -componist. Ming Wei, laten wij samen zijn
liederen zingen op de oude muziek, die oude muziek uit het gouden tijdperk, toen
de menschen edeler en wijzer waren dan nu.’
En hun stemmen weerklonken door den met geur bezwangerden nacht even schoon
als de stem van den wondervogel Iung-hoang; en ze smolten samen in zoetvloeiende
harmonie. En toch kon Ming Wei op een oogenblik niet anders doen, dan stilzwijgend
luisteren, zóó werd hij meegesleept door de onbeschrijfelijke bekoring van de stem
van Sië! En terwijl de lampen in de kamer duister werden, alsof er een nevel omheen
zweefde, stroomden de tranen van verrukking over zijn wangen.
En zoo ging het negende uur voorbij. Afwisselend spraken zij en dronken van den
purperen wijn en dan zongen zij weer samen de liederen uit het tijdperk van T'ang
tot laat in den nacht. Meer dan eens was Ming Wei op het punt heen te gaan. Maar
dan begon Sië telkens een nieuw verhaal te vertellen, met die stem, welluidend als
een zilveren klokje, over de groote dichters uit het grijs verleden, over de vrouwen
die zij liefgehad hadden; en dan kwam hij weer onder haar betoovering en bleef.
En ten laatste begon ze een lied voor hem te zingen, zóó vreemd, dat hij alles om
zich heen vergat en slechts kon luisteren in verrukking.
En toen het lied uit was en zij hem den beker wijn reikte, kon Ming Wei zich niet
langer bedwingen. Hij sloeg zijn armen om haar heen en trok haar hoofdje dicht
tegen zich aan. En hij kuste haar lippen, die zooveel rooder en zooveel heerlijker
waren dan de roode wijn. En zoo bleven zij bij elkander - en de nacht spoedde ten
einde en zij merkten het niet.

IV
De vogels begonnen hun morgenlied te zingen, en de bloemen openden zich voor
de stralen van de opgaande zon en Ming Wei moest op het laatst wel afscheid nemen.
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Sië begeleidde hem tot aan de trappen van het terras, kuste hem innig en zeide:
‘Geliefde, kom hier zoo dikwijls als ge kunt - zoo dikwijls als uw hart u aanspoort
naar mij toe te gaan. Ik weet, dat ge niet behoort tot degenen, die trouweloos zijn en
geheimen verraden. En toch, ge zijt zoo jong, ge zoudt soms onnadenkend kunnen
zijn; en daarom smeek ik u nooit te vergeten, dat slechts de sterren getuigen zijn
geweest van onze liefde. Spreek er met geen levend wezen over, lieveling. En neem
dit mee als een klein aandenken aan ons geluk.’ En zij gaf hem een heel fijn en
bijzonder mooi bewerkt klein voorwerp; een kleine liggende leeuw, gewrocht uit de
gele jaspis, die de regenboog maakte om Kong-fu-tze te eeren. De knaap kuste het
geschenk en de schoone hand, die het hem toereikte teeder.
‘Mogen de kwade geesten mij straffen,’ zei hij, ‘als ik ooit uit vrijen wil u reden
geef mij verwijten te doen.’ - En zoo scheidden zij van elkaar met wederzijdsche
beloften van trouw.
Toen Ming Wei dien morgen terugkeerde in het huis van zijn meester Tchang,
vertelde hij de eerste onwaarheid, die hem ooit over de lippen was gekomen. Hij gaf
voor, dat zijn moeder hem gevraagd had, zoo lang het weder zoo zacht en mooi bleef,
de nachten in het ouderlijk huis door te brengen. Want, al was de weg wat lang, hij
was sterk en gespierd en had behoefte aan lichaamsbeweging. Tchang geloofde, wat
Ming Wei hem vertelde en maakte geen bezwaar. En zoo kon de jonge man iederen
avond doorbrengen in het huis van de schoone Sië. Iederen avond wijdden zij aan
dezelfde genoegens, die hun eerste samenzijn zoo heerlijk hadden gemaakt. Zij
zongen en voerden gesprekken over allerlei onderwerpen; zij speelden samen schaak
- het moeilijke spel, dat uitgevonden was door Wu-Wang, en dat een nabootsing is
van den oorlog. Zij maakten samen gedichten, verzen met tachtig rijmwoorden op
bloemen, boomen, wolken, rivieren, vogels en bijen. Maar in al deze talenten blonk
Sië ver uit boven haar jongen geliefde. Als zij schaakten was het altijd Ming Wei's
koning die gevaar liep, of Ming Wei's kasteel dat omsingeld en genomen werd.
Wanneer zij verzen maakten, waren Sië's verzen altijd mooier dan de zijne in
woordenkeus en welluidendheid, in schoonheid van vormen en in klassieke
verhevenheid van gedachte. En zij kozen altijd de moeilijkste onderwerpen; de
onderwerpen die de dichters uit de T'ang-periode bezongen hadden. En de muziek,
die zij zongen, was ook de muziek van vijfhonderd jaar geleden; - de liederen van
Youentchin, van Thou-mou of bij voorkeur die van Kao-pien, den grootsten dichter
van allen en heerscher over Sze Chouen.
En de zomer kwam tot volle rijke schoonheid en bloei en werd haast onmerkbaar
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verdrongen door de veelkleurige herfst, met nevels als gouden geestensluiers en
schaduwen van tooverachtig rood.

V
Toen gebeurde het onverwachts, dat de vader van Ming Wei, Pelou, den gouverneur
Tchang in Tching-tou ontmoette.
‘Waarom toch,’ vroeg Tchang, ‘wenscht ge dat uw zoon iederen avond huiswaarts
keert, nu de winter weer in aantocht is? De weg is lang en iederen morgen ziet hij er
uitgeput van vermoeienis uit. Waarom wilt ge hem niet in mijn huis laten slapen
gedurende het seizoen van de sneeuw?’
En Ming Wei's vader antwoordde in groote verbazing: ‘Maar mijn zoon is niet in
de stad geweest en den heelen zomer hebben wij hem niet gezien. Ik ben bang, dat
hij in slecht gezelschap is geraakt en dat hij slechte dingen heeft geleerd. Misschien
brengt hij wel zijn nachten door met dobbelen en drinken met de vrouwen op de
bloemenbooten.’
Maar de gouverneur zeide: ‘Neen, dat is onmogelijk. Ik heb nooit iets slechts in
uw zoon ontdekt, en er zijn geen herbergen, noch bloemenbooten, noch andere
plaatsen van verderf in de nabijheid van mijn woning. Ongetwijfeld heeft Ming Wei
vriendschap gesloten met een of anderen jongen man van zijn eigen leeftijd met wien
hij de avonden doorbrengt. En hij heeft mij alleen maar een leugen verteld uit vrees,
dat ik hem geen toestemming zou geven om mijn huis te verlaten. Zeg niets tegen
hem, totdat ik een poging heb gedaan het geheim op te lossen. Van avond nog zal ik
hem laten volgen door een mijner dienaren en die zal opletten waarheen uw zoon
gaat.’
Pelou stemde gereedelijk toe in dit voorstel en, na beloofd te hebben, dat hij Tchang
den volgenden dag zou bezoeken, keerde hij huiswaarts.
Toen Ming Wei 's avonds het huis van Tchang verliet, werd hij ongemerkt op een
afstand door een dienaar gevolgd. Maar toen zij het donkerste gedeelte van den weg
bereikt hadden, verdween de knaap plotseling, alsof de aarde hem verzwolgen had.
Nadat de dienaar hem langen tijd vergeefs gezocht had, keerde deze in groote
verwondering naar huis terug en vertelde wat er gebeurd was. Tchang zond
onmiddellijk een boodschap naar Pelou. Intusschen was Ming Wei de kamer van
zijn geliefde Sië binnen gegaan. Hij was verwonderd en diep bedroefd toen hij haar
in tranen vond.
‘Lieveling,’ snikte zij, ‘de tijd is gekomen dat we voor altijd afscheid van elkaar
moeten nemen om redenen die ik niet kan uitleggen. Van het begin af aan heb ik
geweten, dat dit ééns moest gebeuren. En toch schijnt het oogenblik, dat het wreede
lot ons treft,
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zoo plotseling gekomen, zoo onverwacht schijnt mij dit leed, dat ik mijn tranen niet
kan bedwingen. Na dezen nacht zullen wij elkaar nooit weer terug zien, en ik weet,
dat, zoo lang ge leeft, gij mij nooit zult kunnen vergeten. Maar ik weet ook, dat ge
een groot geleerde zult worden, dat groote eer en rijkdom u ten deel zullen vallen en
dat een schoone en liefhebbende vrouw u zal troosten over mijn verlies. - En laten
wij nu alle smart trachten te vergeten en dezen laatsten avond zooveel mogelijk
genieten, zoodat uw herinnering vreugdevol zal zijn, mijn lach in uw hart zal leven
en mijn tranen zullen worden vergeten.’
Zij droogde haar oogen, bracht wijn en muziek en de zoetklinkende luit met zeven
zijden snaren en wilde niet, dat Ming Wei ook maar een oogenblik over de naderende
scheiding sprak. En zij zong de oude liederen voor hem over de rust van de meeren
in den zomer, die niets anders weerspiegelden dan het heldere blauw van den hemel,
voordat de wolken van smart en vermoeidheid hun kleine wereld verduisteren. Weldra
vergaten zij hun leed in muziek en wijn, en die laatste uren schenen Ming Wei
heerlijker dan zelfs die eerste avond van hun geluk. Maar toen de morgen in
goudgloren aanbrak, keerde de smart weer, en zij weenden samen. Weder geleidde
Sië haar geliefde tot aan de trappen van het terras en zij kuste hem voor het laatst en
drukte hem een afscheidsgeschenk in de hand - een kleine penseelstandaard van
gesneden agaat van een zeldzame schoonheid; een geschenk de tafel van een groot
dichter waardig. En zoo scheidden zij voor eeuwig en vergoten bittere tranen.

VI
En toch kon Ming Wei niet beseffen, dat dit een afscheid voor eeuwig was geweest.
‘Neen’, dacht hij, ‘morgen zal ik haar weer bezoeken, want zonder haar kan ik niet
leven, en ik weet zeker dat zij niet zal weigeren mij te ontvangen.’ - Vervuld van
deze gedachten kwam hij aan bij het huis van Tchang, en daar vond hij zijn vader
en zijn meester die op het terras van het huis op hem stonden te wachten. Voor hij
een woord kon zeggen, zeide Pelou tot hem: ‘Zoon, waar hebt ge uwe nachten
doorgebracht?’
Hij begreep dat zijn leugen ontdekt was. Hij durfde niet te antwoorden en bleef,
geheel ontdaan, zwijgend in gebogen houding voor zijn vader staan. Toen beval
Pelou hem, onder het toedienen van een harden slag met zijn bamboestaf, zijn geheim
te openbaren aan hem en aan zijn meester Tchang.
En eindelijk dan, gedeeltelijk uit vrees voor zijn vader, gedeeltelijk uit vrees voor
de wet die zegt: de zoon die weigert zijn vader te gehoorzamen zal gestraft worden
met
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kennis. Hij trouwde de dochter van een zeer aanzienlijke familie, die hem zoons en
dochters schonk, die eveneens beroemd werden om hun talenten en ontwikkeling.
Nooit kon hij Sië Thao vergeten; en toch, zegt men, sprak hij nooit over haar, zelfs
niet als zijn kinderen hem vroegen om hun de geschiedenis te vertellen van de twee
prachtige kunstvoorwerpen, die altijd op zijn schrijftafel lagen: een liggende leeuw
van gele jaspis en een penseelstandaard van gesneden agaat.

Tschang Tsiu
door Albe
Tschang Tsiu hing gehaakt
waar 't spernet grenst
aan dood of leven;
hij was te plots geraakt
en kreeg geen kans
om aan den grond te sneven.
De kraaien gierden lustig
over 't gevaarloos net
van dood en leven;
hun krassend bekgewet
deed nog den doode
aan de draden beven.
Toen sneed de looden dood
het grenzend spernet door,
verdreef als schroot
den zwerm van kraaien.
Tschang Tsiu kreeg alsnog zijn kans
en stuikte naar de maaien.
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Rubenshuis - de Arkaden - toegang gevend tot tuin

Een Rubenaeum
door Henri van Booven
LEVEN, in alle vormen, is een veelal onbewust ondergaan van uiterlijk en innerlijk
bestendig wisselen en gedaante veranderen, een voortdurend afscheid nemen en
het-nieuwe-tegemoet-tredend-aanvaarden.
Maar het is ons bij Goede Genade wel eens vergund tot hoogten te komen, waar
het geluk ons, buiten tijd en ruimte, in lichtende vervoering brengt.
En hóe kwam dat?
Een merel die floot, in den tuin, na zomerregen, en de avond was nabij.
Het aanschouwen van frissche rozen in een kristallen vaas op tafel, waardoor laat
zonlicht, gebroken, veel-tintig blonk.
Geuren, het loof der voorjaarsboomen ontstegen, meegevoerd in den lentewind.
Zóóveel dat herinneringen wekt, ons deemoedig hart verheugt bij het herkennen.
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Op den nok van een oud huis, achter een hooge schutting, in een Antwerpsche straat,
stond een weerhaan. Een heldere middag, láát September. Er stapelden witte wolken
in het azuur. Hoe wonderlijk daar het wakker draaiende op het dak te zien. Hier was
bevangenis opnieuw. Hier brak de toover weer door, uit die vervallenheid van een
huis, in vertimmering of herstel. Er naast rees, achter de schutting vandaan, een nieuw
gemetselde, zestiende-eeuwsche gevel.
De weerhaan, die zoo bedrijvig en waakzaam bewoog, had toch het meest te
zeggen. Deze was zoo eigen-aardig van vormen, een stralen schietende zon.... En nu
herkenden we, het was er een windwijzer, die eeuwen lang wacht gehouden had op
het dak van Rubens' werkplaats, hier stond eens Rubens' woning, en zij werd thans
herbouwd.
Terwijl uit alle musea, archieven, prentenkabinetten, in alle steden het kostbaarste
werd weggehaald, onder den grond verborgen, klonk hier de hamerslag van beitels
op steen, staag bikken en meerder geluid van den arbeid, hier herrees de kunst en
vonden wij den heer A.J.J. Delen, conservator van het Rubens-Museum, bereid, ons
op deze nederzetting rond te leiden en daarover veel belangrijks te vertellen.
*
Een schilder, die slechts in staat is, zoo nuchter en stipt mogelijk weer te geven wat
hij ziet, in alleen maar platte vormen, gloedlooze kleuren, ontbreekt het aan
scheppingsdrift en kracht. Om ons van zijn begaafdheid te overtuigen, moet hij heel
wat meer doen, namelijk ons aangrijpen, laten mee ondergaan, hoe en in welke mate
hij werd ontroerd, bevangen door zijn onderwerp, hetzij dit zich aan zijn verbeelding
vertoonde, dan wel voordeed in de zichtbare wereld.
Zij die geroepen waren, om het Rubenshuis te Antwerpen weder te bouwen en er
daarna, als het ware, een levenden geest aan te verkenen, stonden voor eenzelfde
vraagstuk of opgave.
Gelukkig begreep men, dat hier nooit sprake mocht zijn van een herbouw en
inrichting, slechts curieus als copie, doch dat het geven van een juiste bestemming
de voornaamste bezielende handeling was, waarmede Rubens' nagedachtenis op het
hoogste en zuiverste geëerd kon worden.
*
In het begin der zeventiende eeuw beleefden de Antwerpenaren, evenals thans,
bewogen tijden. Eenmaal de groothandel gefnuikt door het sluiten der Schelde, werd
Antwerpen een stad van financiën, weelde en kunst.
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Rubens was, 23 jaar oud, door den oorlog genoopt naar Italië uit te wijken, waar hij
acht jaren bleef. Toen rustiger dagen voor zijn vaderland in het zicht kwamen, keerde
hij naar Antwerpen terug, hij huwde in het vredesjaar (1609) en, omdat het hem
weldra voorspoedig ging, dacht hij er, na eenigen tijd over, alweder door de
noodzakelijkheid gedreven, om een eigen woning te laten bouwen. Gewend aan de
pracht en de ruimte der Italiaansche paleizen, kon hij zich ternauwernood ontplooien
in het huis in de Sint-Michielstraat.
Genoemde ‘palazzi’ hadden wèl grooten invloed geoefend ten aanzien van Rubens'
ideeën op architecturaal gebied, bovenal die te Genua.
De Italianen veroordeelden den Gothischen stijl als ‘barbaarsch’. Rubens volgde
bij het bouwen onvoorwaardelijk hun liefde voor den klassieken bouwtrant. Intusschen
zou het nog wel een zevental jaren duren, vóór hij zijn nieuwe woning ging betrekken
en nog wel zeventien vóór deze geheel voltooid was.
Uit het eenig bekende exemplaar, door Gillis van Diest in 1565 uitgegeven van
Virgilius Boloniensis' vogelvluchtplan der stad Antwerpen, nu in het Museum
Plantijn-Moretus, kan men opmerken, dat de grond, waar later Rubens' huis verrees,
een ‘bleyck’- of ‘raemhof’ was. Zoo werd een plaats genaamd, waar de houten ramen
stonden, waarop de lakenwevers hunne stoffen uitspreidden. Die ‘raemen’ zijn in
bovenbedoeld plan heel duidelijk geteekend.
Op die plek, welke aan den Amsterdammer Hans Thysz toebehoorde, en die op
den ‘Wapper’ aan de Vaartstraat (nu Rubensstraat) lag, ging Rubens zijn woning
optrekken. De koopsom, tienduizend gulden, een geweldig bedrag voor dien tijd,
behoefde de schilder niet ineens aan Thysz te betalen, en mede bepaalde de acte, dat
Rubens ‘eigenhandig’ een schilderij voor Thysz zou maken en hij diens zoon Hans
in het vak der schilderkunst zou inwijden. Bij het teekenen der plannen voor zijn
huis (hij had gedurende zijn verblijf te Genua, een uitgebreide studie van de gebouwen
daar gemaakt, en later zou zijn werk in twee deelen, met 139 gravures, Palazzi di
Genova, verschijnen) kwam schilders liefde voor de Italiaansche Renaissance wel
zéér tot uiting.
Inderdaad was Rubens' huis ten slotte een der grootste bezienswaardigheden van
Antwerpen, een woning, volkomen in overeenstemming met haren bewoner,
schitterende persoonlijkheid van hoogen rang, die niet alleen een uitzonderlijk geniaal
kunstenaar was, doch tevens een diplomatiek vertegenwoordiger van beteekenis.
Naar alle waarschijnlijkheid werd het huis door Rubens in 1617 betrokken. Om
het geheel te kunnen voleinden, kocht hij tien jaren later nog zes huisjes met tuin,
die bij zijn woning werden gevoegd.
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Aan den voorkant der Vaartstraat had deze een zeer eenvoudig aanzien met zijn roode
baksteenen; dat was het reeds bestaande 16e-eeuwsche gebouw, gelaten in zijn
oorspronkelijken staat. Maar ter rechterzijde er tegen aan, verrees een huis, met aan
den straatkant vijf groote vensters en vijf kleinere er boven. Het spitsgepunte dak,
waarop de zooeven beschreven koperen windwijzer-als-een-zonneschijf-met-stralen,
had een hoogen vorm.
De groote poort links gaf toegang tot een ruim portaal, met een monumentale trap,
daarachter de binnenplaats, rechts afgesloten door den rijk verluchten zijgevel van
het nieuwe gebouw, links door den gevel van het woonhuis uit de 16e eeuw. Harrewijn
heeft vele jaren later, 1684 en 1692, twee kopergravures van den gevel van het
ateliergebouw gemaakt. Evenals de Italiaansche paleizen, was deze, altijd volgens
de beide gravures, met later verloren gegane geschilderde paneelen versierd.
Een rijke portiek, die gedurende de herstellingswerken in alle pracht is
weergevonden, met zijn drie doorgangen, kunstig beeldhouwwerk, saters en nimfen,
borstbeelden van saters en bacchanten, standbeelden van Minerva en Pictura,
Latijnsche teksten van Juvenalis, verbond de beide gebouwen.
Wanneer men deze portiek was doorgegaan, kwam men in een tuin vol
vruchtboomen, daaronder vijgen en allerlei sierplanten. Achter in verrees het steenen
tuinhuis met het, eveneens nog ongeschonden bewaard gebleven beeld van Hercules;
de beelden van Bacchus en Ceres zijn verloren gegaan. In dezen tuin, waar pauwen
en hoenders rondliepen, wandelde Rubens gaarne met zijn jonge, tweede vrouw
Helena Fourment en zijn zoon Nikolaas.
Intusschen viel aan het uiterlijk van het huis te bemerken dat het door een man
werd ontworpen, die veel meer schilder dan bouwkundige was. Decoratieve
schoonheid hield hij voornamelijk op het oog, redelijkheid der constructie werd
daaraan meermalen opgeofferd, al was hij er wél in geslaagd, aan den eenvoud van
het zestiende-eeuwsche woonhuis de rijke versieringen van de Italiaansche barok te
verbinden.
Door het paviljoen juist op de aslijn van de middelste der drie arcaden te plaatsen,
was er eenheid en harmonie in portaal en hofruimte gebracht.
In voltooiden staat had het huis, als schoonste voorbeeld van Vlaamsche
barok-architectuur, de groote bewondering van Rubens' tijdgenooten. Latere bezitters
veranderden er echter aan. Toen het Antwerpsche stadsbeheer het in 1937 voor
5.086.377,83 frcs kocht, was het ellendig verknoeid en verminkt.
Bij de beantwoording dezer vraag van gewicht: welke bestemming te geven aan
het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

447
Rubenshuis, welks herbouw men bij de feesten van 1940 vollooid hoopt te zien, thans
aandacht aan het inwendige en de inrichting der woning geschonken.
De heer A.J.J. Delen, conservator van Antwerpen's Stedelijk prentenkabinet en,
als gezegd, tevens conservator van het Rubenshuis, had zich volkomen terecht
voorgenomen er geen antiquarische aantrekkelijkheid van te maken. Zijn voorstellen
aan het college van Burgemeester en Schepenen der stad, welke voorstellen intusschen
goedgekeurd zijn, komen beknopt gezegd hierop neer.

Werkhuis en kunstkamer langs de hofzijde

Het kwam er in de eerste plaats op aan: hoe den genialen Meester in zijn werk te
huldigen en dit werk beter te doen kennen.
Bij het bestudeeren van het grondplan, ontworpen door den heer E. van Averbeke,
hoofd-bouwmeester der stad, moest de heer Delen vaststellen, dat de ruimte zeer
beperkt was, ook die langs de wanden.

Stalling, doorrij en werkplaats langs de hofzijde gezien

Reeds de heer Paul Buschmann, geleerd kunsthistoricus, die ten opzichte der
bestemming zulke gezonde opvattingen had, voorzag dit; want hij was van oordeel,
dat de meester op deze plek verèèrd, zijne kunst verhèèrlijkt zou worden, en wel niet
alleen zijn schilderkunst, maar ook zijn werkzaamheid als architect, ontwerper van
beeldhouw- en snijwerk, van tapijtpatronen, boek-illustraties, drukkerswerken
enzoovoorts. Verder dat hier tevens een Rubens-bibliotheek en een Rubens-archief
plaats konden vinden, archief opgevat als een zoo volledig mogelijk repertorium van
onze kennis der Vlaamsche kunst, met Rubens-kunstenaar als middelpunt, doch waar
de Codex diplomaticus Rubenianus insgelijks zou worden aangevuld.
Gelukkig kon het stadsbestuur door aankoop meer grond en bouwruimte verkrijgen
en het is te hopen dat het ook om andere redenen hiertoe zal besluiten.
Ging namelijk, in zijn beschouwing de heer Paul Buschmann er toe over, het
Nederlandsche initiatief ten opzichte van herstelling en bestemming voor het Huis
van Rembrandt als voorbeeld te nemen, ‘waar toch, te Amsterdam het bewijs geleverd
werd,
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dat een oud gebouw uitstekend kan bewaard en hersteld worden, en dienstbaar
gemaakt tot een praktisch doel, zonder archeologisch bedrog en zonder het karakter
van het geheel geweld aan te doen,’ de heer Delen herinnerde aan Sir Robert Witt's
instituut voor kunstgeschiedenis te Londen, Portman Square, en aan de instelling,
door de erfgift van Dr Hofstede de Groot ontstaan, nl. het Rijks Dokumentatie Instituut
voor de studie der Noord-Nederlandsche Kunstgeschiedenis.
De conservator van het Rubenshuis zou een dergelijk instituut ook in de te
herbouwen woning ondergebracht willen zien, zoodra de oprichting eener volledige
bibliotheek, en de samenstelling van de volledige bibliographic der Vlaamsche
Kunstgeschiedenis, zouden tot stand gebracht zijn.
Inmiddels had de heer Delen de te herbouwen kamers en zalen van Rubens' woning
reeds de volgende bestemming gegeven, als ‘oord van studie’.
De voornaamste zaal blijft natuurlijk de werkplaats (dat is zaal II op het plan
gelijkvloers), waar eenige stukken uit het Museum voor Schoone Kimsten van Rubens
en zijn voornaamste tijdgenooten kunnen ondergebracht, zooals Jan Brueghel, Van
Dyck, Jordaens, Frans Snijders, Th. van Thulden, Lucas van Uden, Corn. de Vos,
Frans Wouters. Zaal II zou gewijd kunnen zijn aan voorwerpen die Rubens
toebehoorden. Ten einde de vorming van Rubens' genie te volgen, moet er in de
eerste plaats worden getoond: wat hij verschuldigd is aan zijn Vlaamsche voorloopers,
zijn leermeesters en de zoogenaamde Proe-rubenisten: als Marten de Vos, Frans
Floris, Antonio Moro, Abr. Janssens e.a. Voor wat Rubens dankte aan de Italianen
zou zaal VII ingericht kunnen worden. De afdeeling zou bestaan uit foto's naar
schilderijen van de meesters Michel-Angelo, Rafael, Titiaan, Correggio, Caravaggio,
Guido Reni, ter vergelijking daarnaast foto's van werken naar Rubens, welke dien
invloed verraden.
De zalen VIII en IX zouden het best geschikt zijn om aan te toonen wat Rubens
dankte aan de antieke kunst, want dit is de halfronde zaal met de nissen.
Zaal X zou kunnen vertoonen welken invloed Rubens heeft uitgeoefend op zijn tijd
genooten en leerlingen. Het Museum kan heel goed eenige schilderijen missen van
Pieter van Avont, Abr. Diepenbeeck, Frans Francken, Jan Fyt, Jan van den Hoeck,
Del Monte, Pourbus, Quellin, Rombouts, Schut, Gerard Seghers, Daniël Segers, Th.
van Thulden, Cornelis de Vos. De afdeeling kon voortloopen tot in zaal XI.
De zalen XII, XIII en XIV zouden bestemd zijn tot een overzicht over de gravure
in Rubens' werk, met een kleine onderafdeeling: Rubens als boekillustrator, waarvoor
het Museum Plantijn het meeste materiaal zou leveren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

449
In het tamelijk ruim vertrek van zaal XV kunnen ensembles bijeengebracht over 1.
Rubens in de Architectuur; 2. Rubens en de beeldhouwkunst; 3. Rubens en de
tapijtweverij. De zalen XVII en XVIII worden aan de verschillende hoofdaspecten
van Rubens' genie gewijd. Ten opzichte van godsdienst, mythologie, fabel, allegorie,
geschiedenis, landschappen, jachten, dieren, genre en portret.
Aan deze verschillende zalen dient natuurlijk een keurig en boeiend uitzicht te
worden gegeven, een kiesche en tamelijk moeilijke quaestie. Gelukkig is het wel zoo
goed als zeker dat vermogende kunstvrienden daarbij zullen helpen. De zalen I en
XVI kunnen onderscheidenlijk kemer van den conservator en bibliotheek en leeszaal
worden, maar de ruimte zou hier stellig onvoldoende zijn. De oplossing zou gezocht
moeten worden in voornoemden aankoop voor afbraak der twee huizen in de
Rubensstraat, rechts naast het Rubenshuis, ten einde daar, in den stijl van den
voorgevel, een gebouw op te richten voor deze zoo onmisbare boekerij, en wat daarbij
behoort.
Wil het Rubenaeum een centrum worden van wetenschappelijken arbeid en
kunsthistorische studies, dan dient er ook de noodige ruimte voor beschikbaar gesteld.
*
Wij toefden na dit onderhoud nog kortstondig in den tuin, die, omringd door hooge
muren, wijd strekte, achter het reeds herrezene, dat zich, thans in herstel, voordeed
als de werkplaats van den Meester.
Het rumoer der stad klonk er vagelijk door en legde nadruk op de vredigheid eener
rust, waarin de sluiers van het verleden zich somwijlen schenen te bewegen, als om
iets te onthullen van wat hier leefde in vroeger eeuwen.
In den laten middag zagen wij, bij het heengaan in de nauwe straat nog eens naar
den herbouwden gevel en naar den nok der werkplaats. Alles was nu geheel anders,
onder een ander licht, en de gedachte kwam: zou het ons vergund zijn deze werken
voltooid, en den drie eeuwen ouden windwijzer als overwinnende, stralende gouden
zon terug te zien en daarna te gaan en aandachtig te verwijlen in het stille oord van
studie, na de verschrikkingen eener tweede Europeesche ramp?
De tijd moet het uitmaken. Maar bij het afscheid was heel ons wezen vervuld van
den wensch, dat hier eens, in een tijdperk van bestendigen vrede, onze naburen er
met voldoening en trots op mogen wijzen, hoe zij den landgenoot, een der grootste
genieën aller tijden, eeren.
Antwerpen, October 1939.
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Rubens
door Roger Avermaete
MENEER Rubens had zich, eens en vooral, een houding gekozen: de hoed met de
pluim op een oor, de degen aan de zij, de linker vuist in de lende; daarbij, lichtjes
driekwart gekeerd, in afwachting van den photograaf. Nooit heeft zijn gelaat hem
verraden. En dit heeft zijn lofzangers toegelaten edele, definitieve en perfect valsche
beelden van den meester op te hangen, zooals het hoort, wanneer beroepsphotografen
een zóó eminent personage te behandelen krijgen.
Te Antwerpen, op de Groenplaats, staat Rubens in het brons vereeuwigd. Zijn
vroegtijdige kaalhoofdigheid is omgetooverd in weelderige lokken. Omdat een zóó
groot man niet kaalhoofdig zijn kan.
Drie eeuwen lang werd zijn vorstelijke woning afgetakeld door verschillende
eigenaars. Toen er eindelijk aan gedacht werd haar in eere te herstellen, bleef er nog
juist een portiek over. Dat was nu eens iets voor Antwerpen. De Antwerpenaren
houden niet van het Nieuwe, niet veel van het Oude, maar wel van nieuwe steenen.
Ze hebben dan ook een splinternieuw Rubenshuis opgetrokken. Binnen een eeuw of
twee houdt een ieder het immers toch voor authentiek?
Eens Meneer Rubens dood, heeft zijn familie alles wat hij bezat onder den hamer
gebracht, zoodat er geen enkele herinnering bewaard is om het verrezen huis te sieren.
Maar men zal wel het een en ander vinden dat hij had kunnen bezitten en aldus zal
met piëteit het decor van zijn glansrijk leven hersamengesteld worden. De handelaars
in antiquiteiten, die meer droom dan waar verkoopen, zullen toejuichen en de Duivel
hale de oudheidkundigen met hun vitterijen! Wat men gelooft, dát is de Waarheid.
En wat maakt het dat de historische woorden nooit uitgesproken werden?
De echte glorie, dat beduidt als fabrieksmerk op sigarenbanden prijken - of op
bierflesschen; dat wil ook zeggen, als uithangbord dienen voor allerhande bedrijven,
die absoluut geen verband houden met de specialiteit van den beroemden man. Rubens
heeft deze glorie bereikt.
De bewondering die naar Rubens gaat is van een echt mysterieuse essence. De
gewone sterveling voelt zich, in zijn binnenste, van een volkomen stupiditeit voor
al die gekleurde tafereelen. Hij heeft zijn best gedaan: voorzichtig op de teenen
geloopen, zijn adem ingehouden, ja zelfs, den mond geopend om het beter te snappen.
Te vergeefs! Sindsdien heeft hij zorgvuldig de plechtige oorden vermeden waar
geheimzinnige schilderijen
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en slaperige wachters geëxposeerd zijn. En hij bewondert van verre en te goeder
trouw....
Rubens, deze ongekende God der Antwerpenaren, is overal present in hun stad,
die hem dubbel merkte door den geest en door den vorm.
De geest van Antwerpen, dat is de negotie. Deze hoogmoedige stad houdt alleen
van praal en pracht. Haar liefde voor de kunst? Zuiver rhetorica! Rijkdom, zonder
vertoon, dat heeft geen zin. Een beetje maecenaat komt daarbij precies te pas. Maar
de kunsten beschermen is nog geen teeken van liefde.
In een periode van geweldig verval, verwierf Meneer Rubens een enorm fortuin.
Door zijn noesten arbeid, door de vereenigde krachten van medewerkers en leerlingen,
door zijn uitgezochte en met zorg onderhouden relaties. Een groot zakenman. De
Goden hadden hem prachtig bedeeld en deze gave leende zich tot voortreffelijke
uitbating. Nadat hij rijk en machtig geworden was, droomde hij er nog van een
politieke rol te spelen. Dat is een van zijn zeldzame zwakheden en de eenige welke
hij verraadt, de pen in de hand.
Van de Schelde, met haar groote bocht, waar de bolle rompen der schepen leven
in brengen, tot de kronkelende straatjes der oude stad, voedt Antwerpen zich met
curven. Te vergeefs heeft de Gothiek getracht er vasten voet te krijgen. De rechtlijnige
architectuur welke de modernisten haar opdringen, valt al evenmin in den smaak van
deze stad. Ze is barok van harte. Ze houdt van rijke decors, massieve koepels en een
fleurigen stijl. Staatsie en hoogdravendheid zijn haar ongetwijfeld liever dan
zuiverheid en soberheid.
En haar fauna? Voorname en veeltalige patriciërs, die zoodanig de ‘seigneurs’
hebben uitgehangen dat ze den bijnaam van Sinjoren verdiend hebben. Vrouwen,
hoog op de beenen doch kort van hals, wier rijke tooisels het schitterende vleesch
doen gelden. Wellustig en filosofisch volk, curieus mengsel van oeroud paganisme
en van godsdienstige traditie. En zelfs die paarden der haven, met hun majestatischen
gang, die door de mechaniek verdrongen, maar niet overwonnen worden. Het zijn
alles machtige curven, curven in voortdurende beweging, soevereine curven!
Het volstaat niet eens zich achter een masker te verschuilen; de lijn spreekt! Rubens
misprijst de Gothiek, die hij barbaarsch vindt. Hij wil noch van verticale, noch van
horizontale lijnen hooren. Zijn teekening draait. Fleurige en speelsche arabesken.
De plooien van een kleed, de manen van een paard, een boom of een gespannen
spierenspel: listen om den kliënt te vangen en ook om te misleiden. En het lukt. Brave
schoolmeesters ontdekken een godsdienstig gevoel, omdat Rubens Jupiter op het
kruis genageld heeft.
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De lijn alleen is een echt teeken en een handteekening. Maar men moet kunnen lezen.
Antwerpen heeft Rubens gevonden om barok te worden. Hebben de Antwerpsche
vrouwen op hem gewacht om op zijn godinnen te gelijken? De eenige modellen van
hem bekend zijn toevallig Italiaansche. En wat Hélène betreft, een ieder weet dat hij
haar geschilderd heeft reeds lang vóór haar geboorte....
De kleur is taal. Het is gelukkiglijk een geheime taal. Wat zouden anders de brave
luitjes zeggen? Heeft men het recht met het onderwerp te gekscheren? Rubens
schildert met lichte kleuren. Voor de vreugd. Vreugd eveneens die lichte en
doorschijnende materie. Wonden, oogen die weenen? Dat het rood zinge! En dat de
lijken hun rol van dooden spelen om het gezonde vleesch te camoufleeren. Het
onderwerp, wat een scherm!
Vermetelheid of onvoorzichtigheid? Teekening, kleur en onderwerp versmelten
op eens. Voor het genoegen. Ziehier ‘De Herder en de Herderin’ en de ‘Kermis’....
Het masker is gevallen. Het plebs herneemt zijn rechten. De wulpsche vreugd berst
uit. Meneer Rubens, is dit gepermitteerd vanwege een ‘secretaris van Zijne Katholieke
Majesteit in zijn geheimen of privaten raad’? Indien de brave luitjes dat moesten
weten! Herneem vlug uw houding, driekwart, voor het objectief, krul sierlijk uw snor
en leg de hand op uw degen: het nageslacht bekijkt u.
Antwerpen heeft hem een prachtige begrafenis bezorgd, vergezeld van feestelijke
banketten. Maar Rubens is niet dood. Men mag het echter niet weten, ter wille van
de kinders, die zóó talrijk zijn. Men zegt dat Watteau, en tot zelfs Renoir.... Het is
nog een geluk dat de brave luitjes gewoonlijk blind zijn. Ze houden nochtans zeer
veel van schilderijen. Vraag het maar eens en ge zult het hooren....
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Gedichten
door Roel Houwink
Gevangenschap
Voor G.
Door 't hooge venster vloeit een koel grijs licht
over zijn blind geheven aangezicht;
zijn mond tast hunkrend naar een verren naam
die hem zal roepen tot een nieuw bestaan.
Zijn hart is deze aarde reeds voorbij:
Hij ziet den vogel niet, die rank en vrij
zich langs den wijden hemel spoedt.
De dag is asch geworden in zijn bloed.

De nieuwe tijd
Binnen celwanden is mijn wil gesmeed
tot een metaal, dat niet meer buigen kan.
Nog kleeft aan mij het slonzig kleed
van schaamteloos erbarmen. En ook van
leed heb ik mij nog niet gansch bevrijd.
Maar eenmaal in den laatsten strijd,
wanneer ik eindelijk voor God zal staan.
zal ik mijn naakte vuist tusschen Zijn oogen slaan.
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Harlekijn op de kermis
Ik heb drie veeren op mijn hoed gestoken
en ben de kermis op gegaan:
mijn hart is toch voorgoed gebroken,
wat moet ik met de scherven aan?
Er staat een molen wild te draaien:
ik spring er op, zwier lustig mee.
Straks gaat toch alles naar de haaien,
vandaag telt ieder uur voor twee!
Zoowaar, ik heb de roos geschoten
en weet, mijn hand heeft niet gebeefd!
Had ik maar op mezelf geschoten,
dan had ik me niet overleefd!
Nu loop ik met een pop van lappen:
de heele wereld lacht mij uit
en iedereen maakt vuile grappen
over den narrenkoning en zijn bruid.
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De schilder Kurt Peiser
door Siegfried E. van Praag
KUNSTGESCHIEDENIS is een wonderlijk schommelspel, een hoog en dan weer
een laag van bepaalde zielsgroepen: romantici; zelf beschouwers; artiesten die zich
verlustigen in de vormelijke schoonheid der aristocratie; anderen die aangetrokken
zijn tot de robuustheid en wildheid van het volk. Is de kunstgeschiedenis dan eentonig?
Neen, want ze is ‘geschiedenis’: bij ieder nieuw omhoogkomen van eenzelfde
ziels-groep, een ‘familie d'esprit’, zorgt de geschiedenis tòch voor een nieuwe
belichting, zoodat iedere kunstuiting tegelijkertijd een terugkeer en een eenig en
nooit-keerend verschijnsel is. In mijn diepste wezen heb ik het land aan tijdsstijl,
tenminste als ikzelf in dien tijd leef. De stijl wordt pas poëtisch wanneer hij het waas
van het voorbije krijgt, me aan een levenswijze die voorbij is, herinnert. Misschien
is er nog een andere reden voor. Nemen we b.v. den romantischen, den realistischen,
den naturalistischen, den nieuwen zakelijkheidsstijl, of welken u maar wilt. In de
periode dat hij de stijl des tijds was, was hij ook ‘mode’. Enkele groote kunstenaars
moesten hem scheppen. Heel veel kleinen moesten eraan meedoen. Men denke aan
de architectuur van tegenwoordig. Hoeveel teekenende aannemers en kleine
architecten bouwen niet nuchtere rechthoekige huizen met kleine serie-raampjes die
een zestig jaar geleden verticale huizen met balcons en tierlantijntjes zouden gemaakt
hebben. Wat me hierin tegenstaat is dit, dat noch de lust tot overdreven eenvoud en
streep-horizontalisme, noch de lust tot tierlantijntjes zoo sterk in hun ziel is, dat ze
niet zoowel het één als het ander kunnen maken. Kunstenaars die niet ‘in hun tijd’
zijn, zijn daarom vaak interessant, wijl bij hen het zielstype sterk en duidelijk is. In
een scala van artistieke waarden zou ik hen die trouw zijn aan het eigen zielstype,
die een eigen zielstype hebben, onmiddellijk achter de groote scheppers van het
nieuwe zetten en verre vóór de kneedbare meedoeners aan het nieuwe, aan den stijl
van hun tijd. Ik houd dus van romantici in niet-romantische perioden, van naturalisten
in tijden van expressionisme. Zulk een ‘naturalist’, een eeuwig menschentype, is in
dezen nietnaturalistischen tijd, de schilder en etser Kurt Peiser uit Brussel. Ik had
etsen van hem gezien die me aantrokken. Op een tentoonstelling in de Salle Kodak
te Brussel, waar ik veel schilderijen zonder aparte ziel aanschouwde, die me altijd
verdrietig maken (want er moet toch ook ontroering en scheppingslust aan ten
grondslag liggen, 't zijn ‘Vaines émotions’, zooals Prudhomme van ‘Vaines
tendresses’ dichtte), zag ik plotseling
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havenstukken van barschen opzet, met bijna tastbaar bruine vormen erop; visschers
en havenwerkers in ruige baaien kleeding. Het werk van een temperament dat zich
schrap zet. Kurt Peiser. Ik ben Peiser op zijn atelier gaan opzoeken. Hij is ook als
mensch iemand dien men niet vergeet. In zijn manchesterbroek en zijn blauwe trui
stond hij daar plotseling voor me. Ik dacht er me een schip bij en Peiser leek een
schipper die zich op de planken van 't dek in evenwicht hield, schijnbaar onverschillig
en juist erg opmerkzaam, zooals een schipper dat is. Ik kon me ook niet verhelen dat
er in dien man met 't korte, zwarte, spitse baardje iets Joodsch zat, iets
nadenkend-Joodsch, maar toch met weer een eigenaardig onderspel van vroolijke
‘malice’. Dat kwam in den loop van ons gesprek tot klaarheid. Kurt Peiser is de zoon
van een Poolsch-Joodschen, verwesterden vader en een Vlaamsche vrouw, in wier
bloed misschien weer Spaansche kiemen aanwezig waren. Peiser heeft een
temperament, hevig als dat der Vlamingen, gepaard gaand met een wikken en wegen,
een bedachtzaamheid als men deze bij geleerde Poolsche Joden aantreft. Maar zijn
wijsgeerigheid stuurt hem naar de natuur, maar al wat groot en krachtig is, en in zijn
werk doet me juist het ontbreken van het abstracte schimmenspel der theorieën, de
afwezigheid van buiten de tastbaarheid ontstane vooropgezette werkwijzen, goed.
Peiser is te Antwerpen in 1887 geboren, werkelijk aan de kaai. Hij studeerde aan de
Antwerpsche academie die toen onder leiding stond van Julien de Vriend. Lauwers
was er één van zijn meest gewaardeerde leermeesters. Daarna werkte Peiser met
Gerard Jacobs, den marineschilder die thans te Vlissingen woont. Wat hij als kind
aan schoonheid op de Antwerpsche kaai moet hebben ingezogen, is niet meer uit te
putten. Wijdheid van horizont en vooral menschelijke en dierlijke kracht. Hij is de
schilder van de stoere, Belgische trekpaarden geworden en van dat sterke, vaak bonte
menschentype, den voerman.

Kurt Peiser, Moederschap
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Hij is van Antwerpen uit ook naar zee gegaan, wilde zich zelfs oorspronkelijk
voornamelijk
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aan de ‘marine’ wijden.

Kurt Peiser, De Voorvechter

In zijn werk, - ik denk b.v. aan zijn groot schilderij van een voor een kar gespannen,
gevallen paard aan den havenkant, doet ons de eerlijkheid, de betrouwbaarheid zoo
goed. Peiser kettert tegen de moderne scholen. Hij klaagt het te moderne aan omdat
ze te veel den makkelijken kant zoeken. Dat doet híj niet, dat kan hij niet. Voor hij
den arbeider schildert, meestal díen arbeider, wiens arbeid een nog romantische
belichting heeft, wil hij diens vak kennen of tenminste geen buitenstaander zijn. Hij
kan zelf ook met paarden omgaan, hij heeft zelf ook gevaren, hij kan ook een hamer
hanteeren. En hij heeft een uitstekend axioma: de vaklui, al weten ze van schilderkunst
niets af, moeten 't goed vinden. Toen hij lang werkte aan dat groote doek met het
gevallen paard op de havenkade, heeft hij er voerlui bijgehaald en als een jongen
geluisterd naar hun opmerkingen erover: dat kan en dat kan niet. Maanden lang heeft
hij ook in het abattoir gewerkt om het paard dat valt onder den slag van den slager,
dikwijls schonkige mijnpaarden uit Engeland, die vroeger veel naar Antwerpen
werden ingescheept, te bestudeeren. Hij kreeg naam onder de vaklui. En een oude
paardenslachter spaarde er geld voor bij elkaar om één van Peisers beste etsen: ‘De
Paardenslachter’, te koopen. Toen hij 't zag, zei hij: ‘Zoo is 't.’ Later heeft Peiser
veel den ‘onfatsoenlijken’ arbeid en den lediggang van den arme geschilderd, dat
wat de burger ‘het rosse leven’ heeft genoemd, of ‘donker Parijs of Amsterdam’ of
‘de zelfkant der saamleving’. Peiser schildert meiden, souteneurs, schooiers en op
eigen wijze. Welnu, als hij zoo in een kroeg der Maroden, een passagier van den
zelfkant der samenleving aan het teekenen is, omringd door heel een groep van zulke
zelfkanters - dan moet het lijken! ‘Die kerels kijken scherp uit hun oogen. En
plotseling maakt Peiser één van die verstandige opmerkingen
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die hem eigen zijn: ‘Of denkt u dat zoo'n vent die je zonder dat je 't merkt, je
portefeuille kan rollen, geen oogen heeft?’
Peiser's ijver is bewonderenswaardig. Hij heeft de theorie van het zich vrijmaken
van het model gevormd. Maar om vrij van het model te zijn, om zelf mede te helpen
bij dat werk van langzame assimilatie, moet je heel wat gezien en geteekend hebben.
Tegelijkertijd zwaar op de hand en een joviale makker, geeft Peiser me een ware les,
toont me allerlei teekeningen naar model gemaakt, allen zeer gelijkend, maar te
weinig van algemeen belang. En dan laat hij me zien hoe in hem de kennis van het
algemeene ontstaat uit heel veel schetsen van afzonderlijke menschen en houdingen.
Peiser is geen vorm-naturalist die reeds tevreden is als dat wat hij uitbeeldt, lijkt op
wat hij schilderen wil. Gelijk de meeste ware naturalisten, is zijn gevoel en inzicht
evenzeer in 't spel als zijn zinnen. Hij is humaan. Hij vindt slechts het uitbeelden van
groote dingen, de zee of het menschelijk leed, de moeite waard. ‘En het landschap?’
vraag ik. Misschien, maar dan moet men het kunnen beleven en weergeven als de
aarde van den boer en van den vogel. ‘Mijn dochter wordt geen schilderes,’ zegt hij.
‘Och wat, ze kan toch niet als ik op de kaden scharrelen, in de kroegen werken en
den mensch dus zien in zijn naaktheid. Käthe Kollwitz, hoewel een vrouw, heeft het
wel gekund, zult ge zeggen, maar die was een domineesdochter - en met een dokter
getrouwd. Die had 'r toegang. Moet mijn dochter dan misschien bloemen gaan
schilderen?’ Hoe vreemd van een artiest als Peiser, dat het onderwerp zelf zoo'n
groote rol bij hem speelt, even groot als de uitbeelding. Maar op zoek naar het
naakt-menschelijke, is hij dan ook sterk en oorspronkelijk; want weer heel anders
van opzet en droom dan een Steinlen of een Käthe Kollwitz. ‘Men moet ook het
abnormale kennen,’ zegt hij me. ‘Ik heb gekken geteekend, ik heb epileptici
bestudeerd, ik heb willen zien sterven en krepeeren. De primitieven hebben de
menschen gezien op de groote oogenblikken van hun leven: dood en geboorte, dat
wil ik ook.’ En zoo behooren de schilderijen van blinden tot zijn mooiste doeken.
Een rustige oude vrouw, een warmgroene harmonica. En de groote ernst der blindheid.
Peiser leert van eenvoudige menschen. Eén der blinde vrouwen, op wie geïnspireerd
hij den blinden harmonicaspeler schilderde, zei hem: ‘Ik zou er een paar jaar voor
kunnen geven als ik nog eens een machine zou kunnen zien werken. Geiten en schapen
voel ik op de tast. Maar de machine’. - ‘Dat is nu werkelijk iets nieuws in 't
menschenleven,’ zegt de schilder.
Kurt Peiser is een schilder, een etser, een teekenaar. Het meest algemeen erkend
en bewonderd wordt hij als etser. De hoeveelheid zijner etsen doet aan de
hoedanigheid geen afbreuk. Zijn onderwerpen gaan ook hier van de uitbeelding van
een geweldigen
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arbeid en krachtsinspanning tot den lediggang van den arme. Ze kunnen de helsche
aspecten van het leven oproepen. En ook de dofheid. Zijn ingezakte ruggen van arme
oude mannen op een bank; zijn lustelooze armen van vrouwen op het bar-zink,
vormen de grenzen van 't zieleleven en van het sociale leven van den mensch. Onder
de honderden etsen herinner ik aan de koppen-pyramide ‘de vervloekten’, een serie
snollen, inbrekers en dégénéré-tronies, die aantrekken en afstooten. Ook veel etsen
heeft hij geteekend van voerlui die hun paarden tegenhouden, ze dwingen een paar
stappen achteruit te gaan, met hun kracht tegen die der paarden worstelen (Le recul).
Er is een beroemde ets van een aangespoeld lijk bij een stijger waarover de meeuwen
vliegen (Marée basse). Een van een strenge, arme vrouw die naar sintels zoekt. En
Brusselsche tafereelen met oude mooie kathedralen op den achtergrond (Zabel;
Begijnen kerk; Eglise de la Chapelle). Peiser's ets is gevuld, levend, vol beweging
en toch voelt men nooit dat hij wezen of techniek van de ets geweld aandoet. Zelf
vindt hij zich schilder, ook in zijn etsen, schilder die nooit de derde dimensie vergeten
wil. Maanden achtereen etst, maanden achtereen schildert hij. Nooit beoefent hij
beide kunsten gelijktijdig. Over zijn groote doeken in olie zijn de meeningen van
publiek en beoordeelaars verdeeld. Ze zijn ongelijk van waarde en men moet toegeven,
dat zijn kleuren soms niet in de oorspronkelijkheid van zijn persoon en zijn visie
deelen. Er zijn er echter heel machtige bij. Ik sprak al over zijn Visschers, over zijn
scheepsrompen. Ik denk ook aan een Vlaamsche pretgroep. Marollen-kermis. Het is
groot van visie, twee mannen en twee vrouwen, de mannen eigenlijk somber, de
vrouwen dol, als omvlamd door haar blonde haren en als met licht bier overgoten.
Ik denk aan een schilderij in zeer teere kleuren. Een verlaten vrouw met een kind op
den schoot, ergens in den mist. Het heet ‘Moederschap’ en is ook treffend van een
kleur die uit den mist breekt als bloed uit een lijk waar men in prikt. Andere doeken
van sombere menschheid zijn z'n ‘Fille-mère’ en zijn ‘Leger des Heils’. Ook zou ik
naast de droefheid in mineur van dit menschen-zinken, zijn ‘Illusion perdue’ kunnen
noemen: een oude mondaine versomberd onder 't gele haar, de lichte blouse, het
zware bont. De verloren illusie openbaart zich in haar hand, de afhangende, oude,
gerimpelde hand, die niet meeliegt.
Peiser is geen vriend van reizen. Hij oordeelde de reis niet noodig om tot zichzelf
te komen. Maar toch heeft hij veel in Parijs en Londen gewerkt. Voor den oorlog, in
1914, toefde hij drie maanden te Parijs, maar pas tegen het eind van die dagen was
hij in staat deze sfeer te verwerken. Zoo Vlaamsch-Belgisch en ook Brusselsch is de
‘instelling’ van dezen schilder dat hij, de schilder van 't Brusselsche prostitutieleven,
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zich in een gelijke omgeving te Parijs, waar dit milieu zoo veel lichter, welbespraakter
en minder gedrukt is, niet tehuis voelde.

Kurt Peiser, Zonnekloppers

Ik kan Kurt Peiser niet verlaten zonder van nog een herinnering aan zijn werk te
vertellen. Hij heeft ook een paar maanden gewerkt in de Amsterdamsche Jodenbuurt
(in 1920). En hij toonde me een schetsboek vol van menschen die hij daar in 't krijt
op z'n papier had neergezet. Ik durf te zeggen dat ik de menschen van die buurt nooit
beter heb uitgebeeld gezien dan door hem, zoo zonder sentimentaliteit, zonder opschik,
zonder opzettelijke orientaliseering, in hun oneindige verdwaaldheid, waarvan ze
zelf
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niets weten; de neuzen kampend met de kou, de oogen kampend met 't eigen oogzeer.
Ze zijn niet diep en wijs en philosophisch als ouwe Poolsche Joden, maar eenvoudig
moegewerkt en hoe dof ze ook zijn, voor een ander, toch nog kleurig. Kleurig en
sjofel, papegaaien roestend in een kolenhok!
Zulke kunstenaars als Peiser zijn niet te missen. Iedere generatie moet er tenminste
één van hebben. Ze raken ons in onze primitieve zinnelijkheid, dat geef ik toe, maar
ook dàt doet ons goed, en tegelijkertijd in ons direct gevoel voor de menschen van
kracht en eenvoud, waartegen wij allen die wat meer geleerd hebben of wat
ingewikkelder beroepen uitoefenen, vervormingen en vermommingen schijnen. In
ieder wezenlijk naturalisme gaan medelijden, bewondering voor kracht en voor
eenvoud, zinnelijkheid en hoe wonderlijk ook, oerromantiek samen. Dat naturalisme
ontbloeide in Kurt Peiser, overschaduwd door de nadenkendheid, die hem tevens tot
zoo'n voortreffelijken etser maakte.
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Muziek-schatten
door Kees van Hoek
LANGE jaren heeft de stad Frankfort aan den Main eender schitterendste
muziekbibliotheken ter wereld gehuisvest. Het was een der weinige nog in privé-bezit,
sinds die van den Haagschen bankier Dr Scheurleer overging aan het
Gemeente-Museum der residentie. Zelfs deze kan niet met de Hirsch-Collectie
wedijveren, en alle andere particuliere verzamelingen zijn veel beperkter van allure.
Van Hoboken in Weenen verzamelt uitsluitend eerste drukken, Louis Koch in Florence
alleen manuscripten, Alfred Cortot, de beroemde pianist, heeft zijn Parijsche collectie
op Fransche muziek gespecialiseerd.

Blik in de muziekbibliotheek van Paul Hirsch, zooals die vroeger in zijn huis te Frankfort gehuisvest
was

Gerson, Collectorium Super Magnificat, Esslingen, 1473. Deze vijf noten zijn de eerste muziek die
ooit gedrukt werd.
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Paul Hirsch evenwel, een rijke, kunstzinnige Frankfortsche patriciër, verzamelde
alles, wat op muziek betrekking had: de allereerste theoretische werken, eerste drukken
en volledige collecties van beroemde meesters, en volledige partituren van alle opera's.
Geen wonder dat de vleugel, dien hij tot huisvesting zijner bibliotheek aan zijn
Frankfortsche woning had laten bouwen, bezocht werd door de grootste kunstenaars
van onzen tijd. Het gastenboek bevat handteekeningen van Furtwängler en
Mengelberg, van Strauss en
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Stravinsky, van Bruno Walter en Schnabel, Schuricht en Edwin Fischer - om slechts
enkele namen te noemen in heel de wereld bekend.

Gafori ‘Theorica Musicac’, verklarende muzieklessen, in Milaan gedrukt in 1492.

Toen de maatregelen tegen de Joden in het Derde Rijk begonnen, moest ook Hirsch
zijn vaderstad verlaten. Hij kon dat nog bijtijds doen en om zijn boeken en partituren
bekommerde zich geen douane-beambte of deviezen-commissie; slechts moest hij
80% van zijn vermogen achterlaten. Doch toen het nieuws in Duitschland doordrong,
dat de Universiteit van Cambridge Hirsch en zijn collectie gastvrijheid geboden had,
toen de Engelsche pers met speciale artikelen kwam, waarin geleerden en kunstenaars
de heerlijke schatten beschreven die Cambridge nu huisvestte, werden hem zijn
burgerrechten ontnomen.
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‘Liederen tot noten herleid’, een der eerste notenboeken, te Leuven gedrukt in 1547

Ze staan nu niet meer in prachtige oude kasten op Perzische tapijten en onder
Venetiaansche kristalkronen, zooals in de Frank-fortsche woning, doch heel eenvoudig
op stalen rekken in een brandvrij, betonnen gewelf van
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Cambridge's bibliotheekgebouw, in leen gegeven door den eigenaar, die daar
ongestoord verder werkt aan de completeering van zijn zooveel banden tellenden
catalogus van een collectie die op bijna één millioen gulden geschat is. Doch hoe
kan men origineelen schatten, waarvan in vele gevallen geen tweede exemplaar meer
op de wereld te vinden is!
Onder het helle licht der electrische lampen spreidt Paul Hirsch zijn schatten voor
mij uit. Ik had hem gevraagd naar de eerste muziek, die ooit gedrukt is. Het is Gerson's
Collectorium Super Magnificat, verschenen in Esslingen in 1473, vijf vierkante
blokjes! In een boek, gedrukt in Westminster in 1495, Higden's Policronicon, komen
zoowaar reeds 8 noten voor. De Hirsch-Collectie toont elk stadium in de ontwikkeling
van den noten-druk. De eerste boeken met muziek gedrukt van houten blokjes, Venetië
1480 en Straatsburg 1488; de eerste beweegbare typografie, Neurenberg 1501;
langzamerhand druk van gegraveerde koperplaten, Rome 1637, tot we met een
concerto van Pleyel, in 1797 te München uitgegeven, de eerste muziek-lithografie
bereiken.

Pietro Aaron: ‘Trattato della Natura’, Venetië, 1525 - Titelblad in houtsnede van een der eerste en
beroemdste werken over de theorie der muziek.

Een ander onderdeel der bibliotheek toont den volledigen ontwikkelingsgang van
de opera. De eerste opera ooit gedrukt was Jacopo Peri's Euridice, in Florence
opgevoerd ter eere van een vorstelijk huwelijk in 1600. In meer dan duizend complete
partituren gaat het zoo,
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via Lully, Gluck, Mozart en Wagner - om slechts eenige stadia aan te duiden - tot
aan Alan Berg en Hindemith in onze dagen.
Een der volledigste secties is gewijd aan de muziektheorie en de geschiedenis der
muziek. De eerste instructieboeken voor de monniken, met heerlijke illustraties,
dikwijls ook met naïeve houtsneden, alsof men trachtte muziek ‘per post’ te leeren!
Van de meeste dezer werken, uit de eerste helft der zestiende eeuw, is geen ander
exemplaar meer bekend.

Ornaat titelblad in houtsnede van Orlando di Lasso's ‘Erfdeel der Muziek’, een der oude
muziektechnische werken, in München gedrukt in 1573

Doch het is niet de muziektechnicus die hier rondsnuffelt, maar de journalist, uit
op namen en rariteiten. Schubert's eerste compositie verscheen in een Oostenrijksch
Almanakje van 1818. Hij moet later onaangename ervaringen met zijn uitgevers
gehad hebben, want men bemerkt, dat hij elk exemplaar van zijn publicaties
persoonlijk geteekend heeft, om niet in zijn afrekening bedrogen te worden. Mozart's
eerste compositie werd in Parijs gedrukt, in 1764, Sonaten, met als auteursvermelding:
‘par J.G. Wolfgang Mozart de Salzbourg, Agé de sept ans. OEuvre Première’. En in
een kostbaar étui ligt een programma der Weensche Opera van 1788, de première
van zijn Don Giovanni.
Rariteit is zeker, dat de groote Johann Sebastian Bach tijdens zijn leven slechts
één
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zangstuk gedrukt zag. Het is de Ratswahl-Cantate, in 1708 gedicht voor de
installatieplechtigheid van een nieuwen burgemeester van de stad, waar hij organist
was. De namen der onbeteekenende magistraten zijn met vette letters en groote
krullen gedrukt, die van den onsterfelijken Bach staat heel klein onderaan. In een
ander étui ligt een lied en melodie, gedrukt op een eenvoudig gevouwen blad papier.
Het is de eerste editie van de Marseillaise, het Fransche volkslied, dat toen Chant de
Guerre pour l'Armee du Rhin heette - zonder den naam van den componist; in plaats
daarvan de naam van den maarschalk aan wien het opgedragen was. Zelfs de Parijsche
bibliotheken hebben zoo'n exemplaar niet; er zijn er slechts twee in de wereld bekend.

J.C. Wolfgang Mozart van Salzburg, oud 7 jaar, Sonaten voor het klavecimbel (Eerste werk, te Parijs
in 1764 gedrukt)
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Titelblad van het eenige zangstuk van J. Seb. Bach tijdens zijn leven gedrukt. Op den vierden regel
van onderen komt heel bescheiden de naam van den meester voor

Welk een verhaal zou niet over zulk een verzameling te schrijven zijn! Die typische
vondsten van den verzamelaar: een eerste druk van Beethoven's eerste werk - Drei
Sonaten, von Ludwig van Beethoven, alt 11 Jahre, Speier 1783 - tusschen een hoop
kapotte études, die 10 cent gekost had! Doch andere deelen zijn moeilijk verworven
uit beroemde collecties, sommige van de familie Borghese, of uit Napoleon's ver-
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zameling; weer een ander heeft een met de hand geteekend ex-libris van den grooten
Dürer; een Parsifal-partituur op zwaar Japansch papier is een exemplaar, dat Wagner
voor zich persoonlijk had laten drukken. Er zijn boeken in varkensleer en
zeehondenleer, in het kostbaarste marokijn of in hout gebonden. Doch het zijn niet
de banden alleen, die den nuchteren twintigste-eeuwer in verrukking brengen, al
drukten die oude meesters, zoo b.v. Pietro Aaron van vier eeuwen geleden,
titel-pagina's, typografisch van heel moderne schoonheid.

Eerste druk van het ‘Lied van het Rijn-Leger’, de Marseillaise, het Fransche volkslied

De kunst der eeuwen, het genie van vele volkeren in dienst der toonkunst: dat is
de bekoring dezer muziek-schatten, immer frissche bron van inspiratie voor elke
nieuwe generatie.

Nachtegaal
door W.M. Kruseman
Toen door de donk're dennenboschjes
ik in den avond eenzaam ging,
gleed tusschen tak en twijgen losjes
een klankenreeks, die even hing
als kralensnoer in 't wachtend fluist'ren...
Ik bleef een wijle willoos luist'ren,
voor aarzelend ik verder ging.
Weer kwamen klanken om mij neder,
die sprankelden nu over 't blad,
maar rijper weer en nog meer teeder,
als parelen in goud gevat.
't Was of ze ketsten op het loover
en dan weer doken kopje over
als droppen in hun eigen bad...
Ik wist, de nachtegaal was dat!
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Jean-Baptiste Racine en Jean-Baptiste Lully
door Wouter Paap
ER zijn tijdperken in de muziekgeschiedenis, welke wij beter kennen uit de boeken,
dan uit de klinkende muziek. Zoo berust onze kennis van het Fransche muziekleven
in de zeventiende eeuw, voor zooverre dit in direct contact met de litteratuur stond,
hoofdzakelijk op schriftelijke gegevens. Men zou uit deze gegevens een lijst kunnen
samenstellen van de muziekdramatische werken, waarvoor Racine, hetzij rechtstreeks,
hetzij zijdelings de stof geleverd heeft, doch aantrekkelijker lijkt het mij, den dichter
in verband te brengen met den meest doorluchtigen componist onder zijn tijdgenooten:
met Jean-Baptiste Lully. Juist omdat Lully vrijwel de eenige componist uit die periode
is, wiens werk deel uitmaakt van ons muzikaal ervaringsleven. Ik doel hier niet op
de ‘losse’ aria's, clavecimbelstukken, ouvertures of andere fragmenten, welke wij
mogelijk van hem kennen (dit is met Destouches, Lalande, Gervais, Marais, Campra
e.a. eveneens het geval), doch wij hebben in ons land, dank zij de Wagner-vereeniging,
een bescheiden doch niet genoeg te waardeeren aandeel gehad in de Lully-renaissance,
waarvoor Henry Prunières zich zooveel moeite getroostte: in November 1933 werd
in den Stadsschouwburg te Amsterdam een opvoering gegeven van Lully's laatste
muziekdramatische werk, het herdersspel Acis et Galathée op een tekst van
Campistron (1686). De critische reacties waren over het algemeen niet bemoedigend:
de muziek werd levenloos genoemd, men snoof te veel hoflucht, de recitatieven
heetten kortademig en stereotiep. Ik hoor echter nòg den zilver-glanzenden klank
van het strijkorkest uit de orkestbak komen, overgoten door de serene, koele fluiten,
gestaald door den doordringenden klank der hobo's, gedragen door de diepe, weldadige
fagotten. Nu eens plechtstatig, dan spottend, zeer licht, beweeglijk en stimuleerend
tot den dans (en ik zie nog, hoe de bekoorlijke balletten zich loswikkclden uit de
handeling: ‘Redoublons sans cesse notre tendresse’), doch steeds met een zekere
hooghartige reserve iederen zweem naar realisme vermijdend. Wetmatigheid was
de grootste kracht dezer voorstelling: de wetten der muzikale harmonie en de
tooneel-wetten van Boileau spraken het eerste en het laatste woord.
Het zal wellicht verwondering wekken, dat er tusschen Lully en Racine, die dicht
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bijeen in één besloten kunstwereld leefden, zoo weinig samenwerking heeft bestaan.
Lully componeerde slechts één werk van Racine: de korte pastorale Idylle sur la
Paix, welke in 1685 in de orangerie van Sceaux werd opgevoerd. Lully erkende
Racine's genialiteit, doch het lag geheel in den aard van den surintendant, geen genie
naast zich te kunnen dulden. Lully's tekstdichter was Quinault, wiens houding
tegenover den componist gedwee genoeg was om de samenwerking in stand te kunnen
houden. Toen Quinault voor eenigen tijd bij het hof in ongenade was gevallen (men
las in de rol van Juno uit de opera Isis toespelingen op de jalouzie van madame de
Montespan), sproten uit de gedwongen samenwerking met Corneille, Boileau, La
Fontaine (van wien Lully drie libretti achtereen weigerde) allerlei onaangenaamheden
voort, hetgeen Boileau aanleiding gaf tot het volgende niet-malsche gedicht op Lully:
En vain par sa grimace un bouffon odieux
A table nous fait rire et divertit nos yeux:
Ses bons mots ont besoin de farine et de plâtre;
Prenez-le tête à tête, ôtez-lui son théâtre,
Ce n'est plus qu'un coeur bas, un coquin ténébreux;
Son visage essuyé n'a plus rien que d'affreux.

Al is de daadwerkelijke samenwerking tusschen Racine en Lully uiterst beperkt
gebleven (volgens Boileau wist Quinault het plan van Lully, om een opera La Chute
de Phaéton op tekst van Racine te schrijven, bij Lodewijk XIV te verijdelen) - toch
stond Lully in een belangrijk opzicht sterk onder indirecten invloed van Racine. Aan
Romain Rolland (Notes sur Lully, 1907) komt de eer toe, dezen merkwaardigen
samenhang te hebben aangetoond. Racine heeft n.l. aan zijn intieme vriendin La
Champmeslé, die in de Comédie Française de belangrijkste rollen vervulde, jaren
achtereen nauwkeurig voorgedaan, hoe hij wenschte dat zijn verzen gedeclameerd
zouden worden. Hij stond een sterk-rhetorischen, zangerigen stijl voor en ging in
zijn aanwijzingen zelfs zoo ver, dat hij de toonshoogten noteerde. De wetenschap,
dat Racine hierbij in zekeren zin ‘muzikale’ aanwijzingen gaf, is des te belangrijker
omdat Lully bij de compositie van zijn recitatieven zich nauwkeurig aan de
declamatie-wijze van La Champmeslé gehouden heeft. ‘Si vous voulez bien chanter
ma musique, allez entendre la Champmeslé’, placht hij tot zijn zangers te zeggen.
Lully moet dus zijn recitatieven in de declamatie-wijze van La Champmeslé vrijwel
kant-en-klaar gevonden hebben. Wanneer wij thans de verzen van Racine lezen,
kunnen wij ons nauwelijks voorstellen, dat de dichter deze zoo sterk-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

470
melodisch liet voordragen, immers wij bewonderen in deze poëzie voornamelijk de
effenheid van stijl, de begrenzing binnen een betrekkelijk-bescheiden curve. Doch
hoe het zij - wanneer Rolland's hypothese juist is (en er is geen enkele reden aanwezig
om dit te betwijfelen), kunnen wij in de recitatieven van Lully tevens de muzikaliteit
van Racine terugvinden. En André Maurois opende zijn herdenkingsrede, welke door
de omstandigheden niet werd uitgesproken, doch in de Nouvelles Littéraires werd
afgedrukt, terecht met deze woorden: ‘Jamais écrivain mieux que Racine ne connut
la valeur, le poids exact et les harmoniques des mots français.’

Klassieke kunst
door Chr. J. Walson
'k Zag gouddoorschenen kathedralen,
Die heugenis behielden aan een tijd
Met wezensvreemde idealen
Aan 't rhythme, dat den bouwer heden leidt.
En blank-bewaarde kunstgewrochten,
Waarin een onverbleekte schoonheid zong,
Getuigden van wie toen de waarheid zochten,
Der driften zuiverheid, die hen tot scheppen dwong.
En 'k bepeinsde deze kennelijke waarden:
De kunst weerspiegelt naar den geest den tijd,
Waarin zij werd geboren en de verklaarden
Hieven haar tot in het licht der eeuwigheid.
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Het verlangen
door Peter van Steen
Eerste Hoofdstuk
I
Anton,
ALS je dezen brief vindt ben ik weg. Ik vind het verschrikkelijk, dat ik je dit moest
aandoen, maar het was niet te vermijden. Lang genoeg heb ik gewacht, gewacht,
gewacht, tot ik op het laatst het gevoel kreeg, dat ik er krankzinnig van zou worden.
En ook omdat ik niet wist, waarop ik eigenlijk wachtte. Nu, nu weet ik het. Ik wachtte
op de liefde. Lach maar niet, of lach maar wel, sarcastisch, zooals jij dat alleen
verstond. O, ik zie dien lach voor me. Je lippen even van elkaar, zoodat de randen
van je tanden zichtbaar werden, je mondhoeken even omhoog en de trekken om je
mond werden als geëtst. Bang, bang hoor je, was ik voor dien lach. Omdat het me
leek, dat je me er mee in tweeën sneed, me er mee vernietigde.
Dit is nu voorbij. Zeven jaar heb ik het volgehouden. Zeven jaar heb ik gewacht
op iets. Iets wat me zou verwarmen, iets wat me boven mezelf zou heffen. Maar het
kwam niet. Jij, jijzelf kon het me niet geven. Trouwens, je hebt er nooit iets van
gemerkt. Jij werkte maar. Jij studeerde, jij blokte, vocht, om zoo gauw mogelijk je
doctoraal te doen. Dan konden we trouwen. Het is om te lachen, om te gieren, maar
je vergat mij in dien tijd. Ik weet wel, dat je veel aan me dacht, bezorgd over me
was, ik weet wel, dat je, ook voor mij zoo hard werkte. Maar ik was er niet tegen
bestand. Ik kon niet de vrouw zijn die maar geduldig toeziet. Leven wilde ik,
liefhebben. Daar had jij geen tijd voor. Misschien ook vond je, dat je me lief had,
dat dat liefde was. Dat kan ook wel. Maar ik had me dat zoo heel anders voorgesteld.
In die jaren heb ik honderd maal tot mezelf gezegd: ‘Wees nou maar geduldig. Het
komt wel. Je kunt niet alles van hem verlangen. Hij werkt hard, dat doet hij ook voor
jou.’ Nu weet ik, dat het alles niets baatte. Er bleef een leegte in me, een koude plek,
die steeds grooter werd, wat ik ook deed. En jij merkte niets. Jij streefde je doel na.
Examen doen, slagen. Een huis, een positie als leeraar. En dan je verder aan de studie
wijden. Ik zag het, voelde het aankomen, als een onvermijdelijk noodlot. Eerst hoopte
ik nog, dat als we eenmaal getrouwd waren en er misschien een kind, een zoon,
zooals jij altijd zei, geboren zou worden.... Maar het
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was alles vergeefs. Het denkbeeld van een zoon, die misschien net zoo koel en logisch
zou zijn als jij.... Het vloog me naar den keel. En als ik al eens probeerde te praten
in die richting, dan lachte je, zei, dat alle jonge, pas getrouwde vrouwen zoo waren....
Hahaha, wat wist je van vrouwen, ik was de eenige, die je kende. En hoe? Niets wist
je van me. Hetzelfde noodlot heeft den man, jouw besten vriend, op mijn weg
gebracht. Ik heb me er tegen verzet, heb je verzocht hem niet zoo dikwijls uit te
noodigen. ‘Waarom niet, hij is een beste kerel.’ Dat is hij ook en veel meer, dat weet
ik nu. Wat 'n verschil!
Anton, wat geweest is, is geweest. Wees niet kwaad op me. Jij kon het niet helpen,
ik ook niet. Vergeef me maar ik kon niet anders....
Met een doffen smak plofte Dr van Leeuwen op den stoel bij de tafel neer, kreunde,
bonsde met het hoofd eenige malen tegen de gebalde vuisten. In zijn ééne hand de
twee dicht beschreven blaadjes papier, die hij tot een bal had verfrommeld. Eenige
seconden bleef hij zoo zitten, roerloos. Toen stond hij op, liep naar den haard, gooide
het propje papier er in, stak het aan en keek aandachtig toe hoe het zich kronkelde
en wrong onder de verterende vlam. Hij staarde er nog naar toen het al verbrand was,
zag in de asch nog staan: ‘Anton....’ Toen smeet hij het deurtje dicht en verliet het
huis. Hij liep doelloos, wild, sidderend, met saamgenepen mond. Van tijd tot tijd
kreunde hij, als iemand, die een benauwende buikpijn heeft. Ergens, in een straat,
schoot hij een kroeg in, ging naar het buffet en dronk twee glazen jenever achter
elkaar leeg. Hij zag nog hoe de waard hem loerend, onderzoekend aangluurde. Hij
betaalde en verliet, wat duizelig, het rookerige zaaltje. In zijn lichaam brandde de
jenever. Het deed hem goed. In zijn hoofd was een doezelige, wollige leegte ontstaan.
Hij zwierf eenige uren door de stad, keerde 's avonds om half negen in zijn woning
terug. In de keuken warmde hij het overgebleven eten van den vorigen dag op in een
pannetje, schrokte het, aan het keukentafeltje zittend, met groote, slordige happen
naar binnen. Daarna ging hij de buitendeur sluiten, wond de klok in de kamer op. In
zijn studeerkamer zette hij zich achter zijn schrijftafel, schreef een brief aan de
vroegere huishoudster van zijn moeder. Hij sloot hem in een enveloppe, schreef het
adres er op, legde hem klaar. Terwijl hij al in de slaapkamer heen en weer stommelde,
nam hij plotseling het besluit om den brief nog maar te gaan posten. Hij schoot zijn
jasje weer aan, ging den brief halen, verliet daarna het huis om er eenige oogenblikken
later weer terug te keeren. Opnieuw deed hij de deur op het nachtslot, hing jas en
hoed aan den kapstok, controleerde den wekker en ging naar bed.
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Den volgenden avond, terwijl hij, zenuwachtig de ééne sigaret na de andere rookend,
van de huiskamer naar de studeerkamer en weer terug liep, eindeloos, schrok hij op,
doordat de bel plotseling schel rinkelde. Hij bleef ineens stokstijf staan, de hand met
de half opgerookte sigaret tusschen wijsvinger en ringvinger, sidderde. Hij fronste
de wenkbrauwen, perste de lippen opeen. Door de wijd opengesperde neusgaten ging
de adem snel, in uit, in uit. Hij wachtte in een verschrikkelijke spanning. Nogmaals
rinkelde de schel. Met haastige stappen verliet hij de kamer, ging de gang in. Bij de
deur aarzelde hij een oogenblik. Toen, met een plotselingen ruk, trok hij haar open.
De huishoudster stond op de stoep. Verward keek hij haar aan. ‘Dag meneer....’
begon zij, aanvankelijk glimlachend. Maar toen zij het aschgrauwe gezicht van den
man tegenover haar zag, vaagde de lach ineens weg. ‘Bent u ziek?’ Hij schudde het
hoofd, zei heesch: ‘Kom binnen, Marie.’ Zij stapte de gang in, veegde zorgvuldig
haar voeten. Hij wachtte naast de geopende deur, keek op haar neer en voelde
eensklaps een brandende, stekende pijn achter de oogen. De hand die de deur
vasthield, beefde. Marie ging een pasje verder naar binnen. Hij sloot toen de deur,
leunde er met den rug tegenaan, keek naar de kleine, grijzende vrouw, met den
goeiigen, wat bollen rug.
‘Da's gauw,’ zei hij. Zijn stem klonk rauw als van iemand, die te hard geschreeuwd
heeft bij een voetbalwedstrijd. De vrouw draaide zich om, keek hem aan. ‘Ja.’ Ze
sloeg daarna de oogen neer, tuurde naar den grond en schudde zachtjes eenige malen
het hoofd. ‘Waarom schud je je ouwe, goeie hoofd zoo....?’ Van Leeuwen's stem
sloeg over. Het klonk wat hol, theatraal. ‘Meneer....’ Haar stem trilde. Hij schraapte
eenige malen scherp zijn keel. Marie zweeg. Hij ook. Eenige seconden duurde dit
zwijgen. De vrouw zuchtte toen diep, frommelde nerveus aan den knop van haar
paraplu. Dr van Leeuwen zag het ineens. ‘Regent 't?’ vroeg hij, de wenkbrauwen
hoog optrekkend, zoodat de oogen wijd werden en het wit om de pupillen zichtbaar.
Zij knikte. Weer viel een gespannen stilte. Plotseling zei hij:
‘Maar Marie, doe je hoed toch af, doe je mantel uit, zet je.... paraplu.... in de....
bak.... doe wat.... doe wat!’ Dit laatste schreeuwde hij. Zij schrok op, begon haastig
aan haar hoed te frommelen, liet haar paraplu toen vallen. Snel, als kreeg hij een trap
in de lendenen, schoot Van Leeuwen toe, raapte het ding op. ‘Wacht, wacht, ik zal
je helpen.’ Ze keek hem aan, het hoedje in de hand.
‘Wat transpireert u,’ zei ze zacht. ‘Ik? Transpireeren?’ Haastig veegde hij met zijn
hand langs zijn voorhoofd. ‘Zoo warm is 't toch niet....’ mompelde hij verstrooid.
Toen, kordaat, trok de vrouw ineens haar mantel uit, hing hem op, nam de paraplu,
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zette haar in den bak en ging naar de kamer. Hij volgde haar, gedwee. Toen ze beiden
in de kamer stonden, zei hij, naar den leunstoel bij den haard wijzend: ‘Ga zitten,
Marie, maak 't je makkelijk.’ Zij ging zitten, vouwde de handen in den schoot, volgde
met de oogen al zijn bewegingen. Hij voelde het. Het maakte hem onrustiger. ‘Zal
ik licht maken....? Of nee. Ik zal het kleine lampje aansteken.’ Hij ging naar het
buffet, frunnikte wat met het snoer van het lampje, stak toen met bevende hand den
stekker in het contact. ‘Zoo.’ Daarna ging hij op een stoel in een hoek van de kamer
zitten. Een zacht, geheimzinnig licht hing er nu. Hij kon haar nu zien, zij hem maar
vaag, ‘Zoo,’ zei hij nogmaals. De vrouw tuurde naar de dansende vlammetjes achter
het mica van den haard. Hij sloeg haar gade, gespannen, voelde toen....
‘Wat een zegen, dat je moeder dat niet beleefd heeft....’ Toen barstte Van Leeuwen
uit in een kort, schokkend huilen. De vrouw schudde meewarig het hoofd.
Het huilen bedaarde. Voorovergebogen, het hoofd in de handen gestut, zei hij,
toonloos:
‘Ja, zoo is 't. Ze is weg.’
‘Wanneer?’
‘Gisteren....’
‘Ochochoch....’
‘Mja.’ Van Leeuwen richtte zich op, haalde zijn zakdoek te voorschijn, snoot
luidruchtig zijn neus, veegde daarna met de hand de achter gebleven tranen weg.
‘Mja.’ Hij stond op, liep naar de deur, knipte de schakelaar naast den deurpost op.
De kamer lag nu in een hel licht. Van Leeuwen neep pijnlijk even de oogen toe, ging
toen weer naar het midden van de kamer, bleef achter Marie's stoel staan en zei:
‘Wil je hier blijven, Marie, tot....’
‘Natuurlijk, dat spreekt immers vanzelf.... Anders was ik toch niet gekomen.’
‘Ja, Marie, zoo gaat 't. Je begint met de beste voornemens en toch....’ Hij maakte
een machtelooze beweging met de armen.
‘Hebt u al gegeten?’
‘Ja, in de stad.’
‘Hm, da's nou meteen afgeloopen.’ Zij stond op, ging tegenover hem staan, zei:
‘Kom, ga jij hier nu makkelijk zitten, dan zal ik thee zetten en er wat bij halen. Ik
vind 't wel.’ Zij pakte hem bij den arm, duwde hem in den stoel. Hij liet met zich
doen. ‘Zoo, zit je goed?’
Hij knikte. ‘Mooi. Nou even geduld.’
Ze verliet de kamer, liet de deur op een kier staan. Hij hoorde haar den ketel vullen,
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op het gasfornuis zetten, het schrapen van een lucifer, toen een zachten plof, daarna
het zoemende suizen van het gas. Toen zij een kwartier later de kamer binnenkwam,
was hij in slaap gegleden. Ze keek naar zijn witte gezicht met den scherpen trek om
den mond. De wangen leken hol als werden ze niet door kiezen gesteund. Zijn haar
zat in de war. Ze mompelde wat. Hij werd wakker doordat zij een lucifer afstreek
om het theelichtje aan te steken.
‘Ben jij daar, Heleen....?’ vroeg hij, afwezig voor zich uitstarend.
‘Ik ben 't....’
‘Och ja, da's waar ook.’ Hij zuchtte.
‘Wil je thee?’
‘Ja, graag. Hij smakte met de lippen, veegde een paar maal met de tong er langs.
‘Hè, droge keel.’
Zij schonk thee, gaf hem een kopje.
‘Dank je.’ Hij slurpte er van. ‘Dat smaakt.’
‘Als je nou van avond eens vroeg ging slapen,’ begon zij, schuins tegenover hem
aan de tafel zittend. Hij sloeg de oogen neer, dacht aan vroeger. ‘Ja,’ antwoordde hij
gedwee. ‘Dat zou nog zoo gek niet zijn.’ Een verlammende vermoeidheid steeg in
hem op.
‘Ben je vandaag naar school geweest?’
Hij knikte.
‘Heel verstandig.’
Hij keek haar aan, zei toen bedachtzaam:
‘Ja, heel verstandig.’
Hij schudde het hoofd, ging toen, in nadenken verzonken het vertrek uit en
verdween in de slaapkamer. Ze hoorde hem nog wat heen en weer loopen. Toen een
plof van een neervallenden schoen, daarna nog een. Even daarna het klikken van den
lichtschakelaar.

II
De winter had zijn werk gedaan. Storm, regen, sneeuw, ijs. Korte dagen, lange
nachten.
De brandende haard, het warme maal, soms een warme wijngroc, dit alles had
hem zijn kalmte terug gegeven. Veel wat onoverkomelijk leek, bleek gemakkelijker.
Van Leeuwen zag het leven weer met wat vertrouwen tegemoet en had weer plannen.
Maar er kwam een dag, dat het weer plotseling omsloeg. De nacht was mild en 's
morgens scheen de zon uit een blauwe lucht. Buiten hing een sterke geur van gras
en boomen.
Toen Van Leeuwen zijn huis verliet, was hij op de stoep verrast blijven stilstaan,
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had naar de lucht gekeken, even gesnoven, toen geglimlacht, en zich, wat drentelend,
op weg begeven. Hij was de straat overgestoken en in de zon gaan loopen. Plotseling
ging zijn bloed sneller kloppen, had hij zich onrustig, gejaagd gevoeld. Een zoete,
zuigende weemoed was in hem ontwaakt, een verlangen zoo wijd en lokkend, als hij
niet meer gekend had.... Lang geleden was dat.
Op school, eenmaal voor de klas, had hij het weer vergeten. Maar in de pauze,
toen hij buiten op de plaats heen en weer wandelde, was, bij het zien van de glanzende,
kleverige knoppen van de kastanje, weer dat wilde, trekkende verlangen in hem
opgegolfd. Ineens herkende hij dit jagende, drijvende. Toen hij later weer stond les
te geven, merkte hij, dat hij beefde over zijn geheele lichaam. Als een dronkenschap
was het over hem gekomen. Om twaalf uur, op straat, haastte hij zich naar huis.
Binnen de muren van zijn woning zou hij veilig zijn. Maar ook daar bleef het jagen,
dringen, lokken in hem. Hij glipte, na het koffiedrinken naar zijn kamer, haalde uit
zijn schrijftafel het portret, onder papieren verstopt, al sedert maanden. Hij bekeek
met een brandende nauwkeurigheid haar gezicht. Een vreemde schrik sloeg hem om
het hart. Zoo was ze niet. Zoo toch niet! Met een ontmoedigd gebaar borg hij het
portret weer weg zat eenige oogenblikken roerloos achter zijn tafel. Daarna stond
hij op, ging naar de gang, trok zijn jas aan, zette zijn hoed op en zei tegen Marie,
inmiddels naar de straatdeur loopend: ‘Ik ga even een boodschap en dan naar meteen
door naar school.’ Zonder haar antwoord af te wachten ging hij naar buiten, sloeg
de richting in van den Amstel. Aanvankelijk scheen de wijdte, het water en de lucht
hem kalmer te stemmen. Maar naarmate hij verder kwam en het stiller werd, nam
zijn gejaagdheid weer toe. Hij ging den Zuidelijken Wandelweg op. Het was er stil.
Hij ging op een bank zitten en dacht na. Van tijd tot tijd speelde een vreemde glimlach
om zijn mond. Even later haalde hij zijn portefeuille uit zijn zak, nam het portret er
uit en keek er naar met teederheid, verbittering. Snel borg hij het daarna weer op,
stond met een ruk op en stapte vastberaden weg. Hij zou zich door zijn bloed niet
laten verleiden.
Dagen gingen over in nachten, zij vergleden weer in dagen. Hij verwierf zich
langzamerhand, met een taaie volharding, rust. Hij wapende zich tegen vlagen van
weemoed en verlangen. De vrouw ging hij eerst knersetandend, allengs koeler voorbij.
Zij bestond voor hem niet meer, bijna niet meer. Hij richtte zijn leven weer geheel
op zichzelf en zijn werk.
Op school hadden zijn collega's getracht vrienden met hem te worden ten einde
meer
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te weten te komen. Zij waren afgestuit op koele geslotenheid, knipperden met de
oogen van teleurstelling en praatten nu achter zijn rug. Het deerde hem maar matig.
Zoo leek het, na een half jaar, dat Van Leeuwen zichzelf weer geheel in de hand had,
zag hij er uit als iemand, die nooit zijn leven met een vrouw gedeeld had.
Er was een nieuwe leerling in zijn klas gekomen. Van Leeuwen had het vernomen,
er verder geen aandacht aan geschonken. Toen hij echter de klas binnenstapte en den
jongen zag, kwam een plotselinge onrust over hem. Waar had hij dien jongen....?
‘Hoe heet je?’ ‘Freek.’ ‘Hm, ga maar zitten.’ De jongen was, wat verbluft naar zijn
plaats gegaan, had den leeraar toen vragend-beleedigd aangekeken. Hij trok daarbij
de wenkbrauwen wat op, perste de lippen een weinig opeen. Van Leeuwen had
plotseling ergens, een stekende pijn gevoeld. Hij keek den knaap aan met gefronste
wenkbrauwen, opende den mond om hem te vragen, waarom hij zoo keek.... - Zoo
keek Heleen ook - dacht hij eensklaps. Hij voelde hoe het bloed uit zijn gezicht
wegstroomde. Hij sloeg de oogen neer, tuurde even op zijn handen. Zij trilden. Dit
alles duurde misschien drie seconden. Toen had hij zich hersteld. De les nam een
aanvang. Niemand had iets gemerkt.
Bij het wisselen van de uren had hij nog even als toevallig, in de richting van den
jongen gekeken. Deze keek ook naar hem. Wederom ontmoetten hun blikken elkaar
en weer voelde Van Leeuwen een schrijnende pijn. Daarna spoedde hij zich de klas
uit naar een ander lokaal.
Den volgenden dag zei Van Leeuwen tegen Freek: ‘Je moet om vier uur maar even
wachten, ik moet even met je praten.’ De jongen kreeg een kleur. ‘Net als Heleen,’
dacht Van Leeuwen. Toen de les afgeloopen was en allen zich naar buiten haastten,
voelde hij zijn onrust stijgen. Pas toen de laatste leerling vertrokken was, sloot hij,
haastiger dan hij gewild had, de deur. ‘Zoo,’ zei hij heesch. ‘En vertel me eens, hoe
is je achternaam ook weer?’ Freek noemde hem. ‘O, hm, juist ja.... En je moeder's
naam, weet je die ook?’ De jongen knikte, noemde dien naam ook. Maar het bracht
geen oplossing. ‘Zoo zoo.... Wat doet je vader?’ Freek keek een oogenblik naar den
grond, antwoordde toen: ‘Ik heb geen vader....’ ‘O, neem me niet kwalijk.’ ‘Die is....’
‘Gestorven?’ Freek knikte, keek vijandig. ‘O.’ Van Leeuwen streek eenige malen
met de hand langs het voorhoofd. ‘Waarom vraagt u dat allemaal?’ vroeg de knaap
norsch. Van Leeuwen keek hem aan, lang, zei toen bedachtzaam: ‘Kun je je mond
houden?’ De ander knikte. ‘Kijk zie je, mijn vrouw....’ ‘O, dat weet ik al.’ ‘Zoo,
hebben ze je dat al verteld?’ De jongen knikte wederom. Met trillende stem voegde
Van
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Leeuwen er aan toe: ‘Jij lijkt op mijn vrouw.’ ‘O.’ Freek tuurde even langs Van
Leeuwen heen, vroeg toen ineens:
‘O, u wou weten of ik familie....’ Van Leeuwen knikte. Nieuwsgierig gluurde de
jongen hem aan. ‘Maar dat is zuiver.... toevallig.... enfin.... je kunt wel gaan, bedankt
voor de inlichtingen.’ Hij stak hem de hand toe. ‘Dag Freek.’ ‘Dag meneer.’ De
jongen drukte haastig de hand en verliet het lokaal.

III
De weduwe Van Maren verdiende het brood voor haar en haar zoon met kamers
verhuren. Ze had betere tijden gekend en was dan ook niet wat men noemt een
kamerverhuurster.
Zij was niet jong toen ze trouwde, éénendertig jaar. Hendrik van Maren was geen
kwaad mensch. Plichtsgetrouw, netjes, hoffelijk, huiselijk, zeer goede eigenschappen.
Maar hij was koel, nuchter, zakelijk. Ook in zijn liefdesleven heerschte een pijnlijke,
koude zakelijkheid.
Nadat ze een half jaar getrouwd waren had zij in zich iets voelen verkillen. Of iets
stierf. Vier maanden daarna werd Freek geboren. Het leek of oude banden van liefde
hernieuwd werden. Hendrik zong soms, floot of neuriede. Maar na een jaar was hij
gewend aan het wonderlijke dat kind heette en beschouwde hij hen beiden als een
onvervreemdbaar bezit, een onroerend goed, als een huis. De verkilling ging verder.
Hij bleef dezelfde, merkte niets.
Zoo kwamen er avonden, wanneer hij naar kantoor was om over te werken, dat
ze in een wonderlijke helderheid het verloop van hun beider leven zag. Ze leed er
onder, werd langzamerhand stiller en in zichzelf gekeerd. Toen ze op een avond
samen in de kamer zaten, begon ze er over te spreken. Hij keek verstrooid op uit zijn
avondblad.
‘Vrouwen hadden altijd van die vreemde, ernstige dingen. Het was hun niet
voldoende om gelukkig te zijn, dat alles geregeld liep als een goed gesmeerde
machine....’ Dat was zijn lijfspreuk. Wanneer hij dat zei, had zij gezwegen. Maar ze
dacht dat hun leven ook zoo zou loopen, glad, zonder oneffenheden van vreugde of
smart.
Hij had dien avond eerst geluisterd met een half oor. Ineens had hem iets getroffen
in den toon waarop zij sprak, iets dat hem met verbazing en een lichte ergernis
vervulde. Hij had zijn krant plat op tafel gelegd, was gaan verzitten op zijn stoel, had
toen den bril op zijn voorhoofd geschoven en, met de hand voor de oogen, moe van
het
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turen den geheelen dag, had hij naar haar geluisterd. Zonder een woord tegen te
spreken, had hij haar laten vertellen. Zonder een enkel protest had hij haar klacht
aanvaard over zijn gelijkmatigheid. Toen ze klaar was, had hij gezegd:
‘Als je wilt scheiden, zal ik je niets in den weg leggen.’
En zij had rustig geantwoord:
‘Dat lijkt mij de eenig juiste oplossing. We gaan van elkaar als vrienden, niet als
vijanden.’
‘Zooals je wenscht.’
Later waren ze samen naar een advocaat gegaan, die nog eerst had getracht te
sussen. De moeite was overbodig. Rustig, zakelijk was alles geregeld.
Maar voor de scheiding wettelijk uitgesproken werd, werd hij ziek. Het begon met
een onschuldige verkoudheid, die plotseling oversloeg in een venijnige longontsteking.
Na een week stierf hij. Natuurlijk had het haar aangegrepen. Ze had hem nog
verpleegd. Maar zelfs in zijn kortstondige ziekte was er geen oogenblik van verlangen
naar haar geweest. Hij was even nuchter gestorven als hij geleefd had.
Bij het openen van het testament bleek er tweeduizend gulden in effecten te zijn
waarvan hij de ééne helft vermaakte aan zijn vrouw en de andere aan zijn zoon, uit
te keeren op achttienjarigen leeftijd. Liefst te beschouwen als studiefonds. Zoo had
hij het vast gelegd. Zij aanvaardde de duizend gulden om zich een bestaan te
verschaffen voor haar en Freek. Ze had een huis gehuurd en was begonnen met
kamers verhuren. Dat viel, vooral in de eerste jaren niet mee. Ze moest alles zelf
doen. Later ging het beter, kon ze zich de weelde van een dienstbode veroorloven.
Zelden bleef een kamer onverhuurd, want men verliet alleen in uiterste noodzaak
haar pension. Het kind groeide voorspoedig op. Met prachtige cijfers ging het van
de lagere school naar de H.B.S. Ook daar verliep alles goed, al klaagde men wel over
zijn stugheid.
Freek ging weinig om met andere menschen. Zijn moeder was er blij om. Soms,
maar dat gebeurde zelden, ging hij alleen een paar uur wandelen. Overigens was hij
thuis, las of studeerde. Ook hielp hij haar in het huishouden.
Er was in den loop der jaren een diepe genegenheid tusschen hen ontstaan. Het
was hem onmogelijk er over te spreken zonder zich belachelijk te voelen en zij had
geleerd weinig te praten en aan te pakken. Toen hij, op zijn veertiende jaar,
onverwacht, gevraagd had waar zijn vader nu toch was, had ze hem nuchter en helder
alles verteld. Hij had haar zwijgend aangehoord, toen peinzend aangekeken en niet
meer geantwoord dan: ‘O.’ Verder was er nooit meer over gesproken. Freek scheen
niet te lijden onder
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het gemis. Hij kon zich er ook in 't geheel geen voorstelling van maken hoe het zou
moeten gaan. Hij was altijd alleen met zijn moeder geweest. Ze waren twee helften
van één wezen. Wat moest daar een derde bij doen?
Zijn leven verliep zonder schokken. Dat had hij gemeen met zijn vader. Maar de
teederheid die in hem leefde, had hij van haar. Zoo leefden zij beiden min of meer
op een eiland. Soms waaiden geruchten uit de bewoonde wereld tot hen over. Dan
keken ze verbaasd, spraken er glimlachend over, om zich daarna opnieuw in hun
eigen wereld te verdiepen.
Het eenige contact met de buitenwereld was voor hem de school.

Tweede hoofdstuk
I
Freek vertelde zijn moeder van het kleine voorval met Dr Van Leeuwen. Zij was er
van onder den indruk. Hij zag dat zij een oogenblik verbleekte en hoe de trek om
haar mond scherper werd. Het stemde hem tot nadenken. Toen hij den volgenden
dag op school kwam en hoorde, dat Dr Van Leeuwen ziek was, schrok hij. Hij dacht
aan het voorval van den vorigen dag en aan het ernstige gezicht van zijn moeder.
Een vreemd gevoel van medelijden en nieuwsgierigheid ontwaakte in hem. 's Middags
besloot hij naar Van Leeuwen te gaan. Hij vroeg het adres aan den directeur, beloofde
de groeten en wenschen voor spoedige beterschap over te brengen. Pas toen hij op
de platte stoep voor de woning stond en de hand uitstrekte om op de bel te drukken,
voelde hij twijfel in zich opkomen. - Kon je zoo iets wel doen? - Hij drukte op de
bel. Even later opende Marie de deur.
‘Ik kom meneer Van Leeuwen.... bezoeken.’
Marie keek den knaap onderzoekend aan, vroeg toen:
‘Wie ben je?’
‘Zegt u maar Freek.’
Zij verdween, sloot de deur. Even later werd deze weer geopend. ‘Kom maar
binnen.’
Hij stapte, wat zenuwachtig, de gang in. Ze ging hem voor naar een kamer die
achter in de gang lag. Ze tikte. ‘Ja.’ Ze opende de deur: ‘Hier is ie, meneer.’ ‘Laat
hem maar binnenkomen.’ Ze maakte een uitnoodigende beweging met de hand. Freek
trad binnen, bleef even zoekend staan door het sterk getemperde licht.
‘Zoo Freek, ben je daar?’
‘Ja meneer. Ik had gehoord dat u ziek was en....’
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‘Nou kwam je eens kijken hoe ik er aan toe ben.’
‘Ja.’
‘Nou, dat gaat best hoor, met een dag of wat ben ik weer op school. Ik vind het
heel aardig, dat je gekomen bent. Ga zitten.’
Freek zette zijn tasch met boeken op den grond en ging op het puntje van een stoel
zitten.
‘Heb je zoo'n haast?’ Van Leeuwen lachte.
‘Nee meneer.’ Freek schoof verder op den stoel.
‘Zoo. Wil je thee?’
‘Alstublieft meneer.’
Van Leeuwen greep het schellekoord dat boven de tafel hing en schelde. Even
later verscheen Marie. ‘Och, krijg ik twee kopjes thee van je, allebei met suiker en
zonder melk.’
‘Ja meneer.’
Het hoofd verdween, de deur ging weer dicht.
Freek was nu wat minder gespannen en keek, nog niet geheel vrij, het groote
studeervertrek rond. De wand tegenover hem was geheel bedekt door een boekenkast.
Van den grond tot aan het plafond, rijden zich de boeken, netjes gerangschikt in
vakken. Mat glansden de groene en rood leeren banden met hun gouden letters en
vignetten. Hij voelde een neiging in zich opkomen op te staan, er heen te gaan, de
titels te lezen en over de ruggen te strijken.
‘En, bevalt 't je nog al?’ vroeg Van Leeuwen lachend en met het hoofd in de
richting van de kast wijzend.
‘Prachtig.’ Van Leeuwen glimlachte pijnlijk. De deur ging open. Marie kwam met
de thee.
‘Alstublieft meneer,’ zei ze, het blad op de tafel zettend.
‘Dank je Marie.’ Ze verdween.
‘Ga je gang Freek, neem een koekje.’
Hij nam er een, zijn hand beefde, wat hem ergerde.
‘Is het zoo'n straf voor je?’ ‘Nee meneer.’ De man sloeg den jongen met een intense
belangstelling gade. Een onverklaarbare opwinding maakte zich van hem meester.
‘En vertel me eens, hou je van litteratuur?’ Freek knikte. ‘En muziek?’ ‘Nou!’
Van Leeuwen lachte even.
‘Speel je zelf ook.’
‘Nee.’
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‘Waarom niet?’
De knaap trok de wenkbrauwen op, glimlachte een tikje geringschattend, zei snel:
‘Nog al glad, geen centen.’
‘O.’ Van Leeuwen peuterde nerveus aan het pluche van zijn stoel. Had hij kunnen
weten, want de jongen studeerde uit een beurs. ‘Wil je rooken?’ ‘Graag meneer.’
Van Leeuwen hield hem zijn sigarettenkoker voor.
‘Kijk es.’ ‘Dank u.’
‘Ik zal eens wat voor je spelen,’ zei hij toen, opstaand. Hij ging naar de piano in
de andere kamer en begon. Ineens was Freek alles vergeten. Het was of de klanken
in hem vielen, of hij er altijd op gewacht had. Alles vloeide ineen. Hoe lang het
duurde wist hij zich niet te herinneren, maar ineens was het weer stil.
‘Vond je 't mooi?’
Freek knikte.
‘Dat was Chopin.’
In de gang sloeg de klok vijf uur. Freek sprong van zijn stoel op. ‘Ik moet weg.’
‘Je moet nog eens komen,’ zei Van Leeuwen haastig. ‘Wil je?’ De knaap knikte.
‘Goed, volgende Woensdag?’ ‘Graag meneer.’

II
Freek's bezoek had een vreemde ontroering in hem te weeg gebracht. Hij herinnerde
zich scherp hoe hij zich, na het korte gesprek met den jongen, hopeloos ellendig had
gevoeld. Hij was verbitterd geweest over zijn plotselinge zwakheid, zijn stommiteit
zich zoo bloot te geven. Zelf had hij zoo de oude wonde weer opengehaald.
Den volgenden morgen was hij wakker geworden met een barstende hoofdpijn.
Hij had Marie verzocht naar school te telefoneeren, dat hij ziek was en niet kon
komen. Hij was laat opgestaan, had den dag doorgebracht met van den eenen stoel
op den anderen gaan zitten.
Toen was het onverwachte bezoek aangekondigd. Het had hem gejaagd en warm
gemaakt. Nooit was iemand hem tijdens een ziekte komen opzoeken. En plotseling
was hij alles vergeten. Ook zichzelf. Toen de jongen binnentrad, links, onzeker nog,
was eensklaps een bijna schrijnende teederheid in hem gekomen. Het gelukte hem
het te verbergen, hij was volmaakt rustig en vriendelijk. Later, onder het theedrinken
hervond hij zijn kalmte. Maar diep in hem sidderde iets. Het bezoek had hem geheel
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opgemonterd. Zijn gevoel van ellende bleek, na het afscheid, geheel vergleden te
zijn. Er was een nieuwe hoop in hem aangegloeid, 's Avonds, alleen, Marie had haar
uitgaansavond, had hij voor zich heen peinzend, alle bijzonderheden van het bezoek
herhaald, was weer achter de piano gaan zitten, had gespeeld. De donkere dreiging
scheen verdwenen. Hij sliep dien nacht rustig.
Dinsdags was hij weer op school. Onmiddellijk bij het binnenkomen zag hij Freek.
Ze keken elkaar aan. Freek kleurde, maakte een beweging om naar hem toe te komen.
Maar op hetzelfde oogenblik scheen iets in den blik van den man hem dat te beletten.
Onmiddellijk daarna was het weer weg. De snelle opeenvolging van actie en reactie
verwarde den knaap even. Maar hij vergat het weer. Er was een jongensachtige
blijdschap en trots in hem om het geheim waarvan zij alleen wisten. Van tijd tot tijd
keek Freek op uit zijn boek, omdat hij voelde dat hij aangekeken werd. Het oogenblik
van het hoofd opheffen liet Van Leeuwen juist den tijd om de oogen op iets anders
te richten. Maar geen van beiden kon zich onttrekken aan de toenemende innerlijke
spanning. Wederzijds betrapten zij zichzelf er op den ander heel anders te zien dan
bij voorbeeld gisteren. Ze ontdekten in elkaar ontroerende eigenschappen, sympathieke
trekken en uiterlijkheden, die hun niet eerder opgevallen waren.

III
Des avonds was spanning in Freek merkbaar. Tegen zijn gewoonte in, stond hij
eenige malen van zijn stoel op, drentelde de kamer door, de handen in de zakken,
het hoofd voorover, als in diep nadenken. Hij floot en siste een paar noten, steeds
weer dezelfde, tusschen de tanden, zuchtte van tijd tot tijd diep, slungelde met zijn
beenen, zoodat hij twee keer den roodkoperen ketel van het comfoor, op den grond
wipte, liet zich daarna met een bonk op zijn stoel vallen. Zijn moeder sloeg hem van
tijd tot tijd onderzoekend gade. Maar aan zijn gezicht viel niets te bespeuren, dat op
onrust duidde. Het leek eerder leeg. Ten slotte nerveus door het geijsbeer van den
jongen, voer ze uit:
‘Jesses Freek, blijf zitten jongen, je maakt me daas met je geloop.’
Hij nam de handen uit de zakken, staarde haar met halfopen mond aan, lachte toen
even en zuchtte. Onbeholpen bonkte hij weer op zijn stoel neer.
‘Jij zit, hèhè.’
‘Ja.’
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Maar telkens voelde hij in zich de neiging weer op te staan en heen en weer te gaan
loopen. Hij onderdrukte het met moeite. Daardoor schoof hij steeds heen en weer op
zijn stoel, die vervaarlijk kraakte, wriemelde met zijn beenen ongeduldig onder de
tafel, zoodat zij ten slotte een schop tegen haar voet kreeg.
‘Allemachtig. Wat heb je? Ben je ziek?’
‘Nee.’
‘Nou, zit dan stil, of ga anders naar je bed, ga een endje om, je maakt me tureluurs.’
De jongen lachte. ‘Ja, ik weet niet wat 't is.’ En opstaand klapte hij zijn boek dicht.
‘Ik ga even een eindje loopen.’ ‘Da's goed.’
Hij ging de straat op. De koele avondlucht en het loopen deden hem goed. Drie
kwartier later keerde hij, opgefrischt en rustig terug en ging meteen naar bed.
Het was moeilijk na te gaan wanneer hij droomde. Of het gebeurde onmiddellijk
na het inslapen, of midden in den nacht. Hij droomde het volgende:
‘Hij liep in een straat in Amsterdam. Die straat kende hij, dat wil zeggen, ze kwam
hem bekend voor. In ieder geval was het een straat, waardoor hij tallooze malen
geloopen had. Maar toch kende hij den naam niet. Dat bevreemdde hem, want hij
kende alle straten in den omtrek. Hij woonde nu al zestien jaar in deze buurt, had als
kind veel op straat gespeeld. Toch wist hij den naam niet. Hij spande zich in er achter
te komen, bleef bij een hoek stilstaan, las op het emaille bord den naam. Maar hoewel
hij de letters spelde wist hij niet wat er stond. Op den volgenden hoek bleef hij weer
staan, las weer op het emaille bord den naam, zei hem hardop, spelde weer hardop
de letters en wist nog niet wat er stond. Toen werd hij angstig en sloeg snel een andere
straat in. Deze herkende hij en hij wist er onmiddellijk den naam van. Hij was er blij
om. Maar toch piekerde hij er over hoe het kwam, dat hij den naam van deze straat
onmiddellijk wist en zonder zelfs naar het bord gekeken te hebben. En van de andere
straat kon hij hem zich beslist niet herinneren. Hij voelde een bijna onbedwingbare
neiging terug te gaan en het nog eens te probeeren. Maar iets weerhield hem. Het
stemde hem neerslachtig. Maar later voelde hij zich blij. De straat waarin hij nu liep
was ook veel vriendelijker. De zon scheen er en er waren veel huizen met potten
geraniums voor de ramen,’
Toen werd hij een oogenblik wakker. Verbaasd keek hij op, draaide zich daarna
om, op zijn andere zijde en viel onmiddellijk weer in slaap.
Hij droomde toen;
‘Hij droomde, dat hij in zijn vorigen droom iets vergeten had. En wel, dat, in de
straat waarin hij liep en waarvan hij zich onmogelijk den naam kon herinneren, hij
niet
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alleen liep. Er liep voortdurend iemand naast hem. Hij probeerde, oogenblikkelijk
toen hij het bemerkte, terzijde te kijken. Hij draaide zijn hoofd in de richting van den
mensch naast hem. Maar toen gebeurde het volgende: Hij draaide zijn hoofd terzijde,
dat voelde hij duidelijk, maar toch stond zijn hoofd nog in den gewonen stand, zoodat
hij weer recht voor zich uit keek. Toch zag hij duidelijk, dat iemand gelijk met hem
door de straat liep. Hij kon echter niet zien of het een man was of een vrouw. Dit
laatste kwam hem zoo mal voor, dat hij lachte. De onbekende begeleider lachte ook.
Hij trachtte toen uit den lach op te maken of het die van een man was of van een
vrouw. Daarnaar te oordeelen kon het zoo wel een man als een vrouw zijn. Er was
zelfs iets in wat hem beslist aan een vrouw deed denken. Maar, aan den anderen kant
was het een beslist mannelijke lach.’
Verder kon hij zich alleen dit nog herinneren:
‘Toen hij de zijstraat insloeg was hij onmiddellijk alleen. De zijstraat bleek evenwel
een hoofdstraat te zijn. Het oogenblik waarin hij twijfelde of hij weer terug zou gaan,
ontstond doordat hij duidelijk, achter zich, weer den lach hoorde. Maar nu was er
iets klagelijks en smartelijks in. Hij voelde zich echter in die straat zoo op zijn gemak,
dat hij besloot niet terug te gaan.’
Toen werd hij wakker door den wekker.
De eerste oogenblikken wist hij heelemaal niet, dat hij gedroomd had. Pas tijdens
het wasschen voelde hij, dat er dien nacht iets geweest was wat er anders nooit was.
Bij stukken kwamen de twee droomen te voorschijn. Later, toen hij op weg was naar
school, herinnerde hij zich alles duidelijk. Hij probeerde de beteekenis ervan te
doorgronden maar het gelukte hem niet. Hoe hij ook bleef wroeten en peuteren, het
bleef een warnet van dingen en beelden. Plotseling schoot hem te binnen, dat hij dien
middag bij Dr Van Leeuwen op bezoek zou gaan. Hij werd warm van blijdschap.
Op school was hij wat afwezig. Hij hoorde nog juist wat de leeraar zei, vaag
begreep hij er iets van, maar het drong niet echt tot hem door. Alles voltrok zich als
achter een sluier.
Enkele uren later stapte hij Dr Van Leeuwen's studeerkamer binnen.
‘Zoo jongen, ben je daar?’
‘Ja meneer.’
Van Leeuwen glimlachte, bezoog nerveus een sigaar. Hij ging rechtop staan, zijn
colbert los zoodat de dunne, matgouden ketting zichtbaar werd, schraapte zijn keel
en zei toen, trillend: ‘Gek, ik was bang, dat je niet komen zou.’ ‘Ik had 't toch beloofd,’
antwoordde

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

486
Freek, een tikje beleedigd. ‘Ja zeker, maar je kon toch verhinderd zijn.... ziek bij
voorbeeld.’ ‘Ik ben nooit ziek, nog nooit een dag thuis geweest.’
Van Leeuwen glimlachte weer, leek kalmer. Maar innerlijk steeg de opwinding.
Er hing eenige oogenblikken een spanning, die verbroken werd doordat Van Leeuwen
Freek vroeg of hij thee wilde. ‘Ja.’ luidde het antwoord.
‘En nou moet je me eens vertellen, hoe leef je, wat doe je, wat denk je?’ Dr Van
Leeuwen liet zich in een leunstoel zakken, vouwde behaaglijk, nonchalant de beenen
over elkaar, rookte genietend zijn sigaar en sloeg den jongen tegenover hem gade.
‘Heb je vrienden?’
‘Nee, vrienden heb ik niet.’
Het gesprek stokte. Van Leeuwen beknauwde zijn onderlip, voelde een lichte spijt.
Maar hij wist, dat hij geduld moest hebben en dat hij daarvoor dan ook beloond zou
worden.
Plotseling begon Freek te spreken. Eerst wat hakkelig, onbeheerscht. Later kalmer.
Hij vertelde zijn droom. Dr Van Leeuwen zette zich tot bereidwillig luisteren. Maar
eensklaps trof hem de toon waarop de jongen sprak, bijna als van een medium in
trance. Hij voelde een warme, jagende onrust in zich opgolven. Zijn houding was
plotseling gespannen. Het was of alles aan hem luisterde. Zelfs de sigaar tusschen
de trillende vingers; de dunne schakeltjesketting scheen zich in uiterste spanning te
bewegen op het lichaam van den bezitter.
Freek bemerkte niets, sprak verder op een droomerigen toon, die voor Dr Van
Leeuwen iets kreeg van een profetie. Hij voelde hoe zijn tong in zijn mond verstijfde
en droog werd, taai als leer. Nerveus belikte hij zijn lippen. Plotseling kuchte hij
luid, maar Freek sprak door. Naarmate de jongen verder vertelde richtte Van Leeuwen
zich meer en meer op in zijn stoel. Zijn oogen kon hij niet meer beheerschen. Ze
werden groot, wijd, met inktdonkere pupillen, waarin een hevige schrik lag. Toen
Freek aan het tweede deel van zijn droom kwam werd de man lijkwit, trok met een
wijsvinger aan zijn boord alsof het ding hem hinderde en den adem afsneed. Het
klamme zweet stond hem in de handen en van tijd tot tijd voer een lichte siddering
hem door het lichaam. Hij haalde gejaagd adem. Maar Freek bemerkte niets, sprak
verder. Er leek geen einde aan te komen. Plotseling viel de stilte. Dr Van Leeuwen
zakte met een plof in zijn stoel terug (ten minste dat leek hem zoo). Hij was uitgeput,
veegde zich met een zakdoek het zweet van het voorhoofd, kuchte even en was
spoedig weer meester over zichzelf.
‘Ja, een rare droom,’ zei hij.
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‘Ja, vindt u niet?’ En de wenkbrauwen in komische onwetendheid optrekkend, voegde
de jongen er aan toe:
‘Ik snap er niks van. U?’
Dr Van Leeuwen trok een ernstig gezicht, fronste de wenkbrauwen en antwoordde
bedachtzaam:
‘Nee, voorloopig zie ik er geen oplossing voor.’
‘Ik ook niet.’
‘Heeft die droom indruk op je gemaakt?’
‘Indruk, hoe bedoelt u?’
‘Hecht je er waarde aan....?’
‘Nee, daar heb ik nooit aan gedacht.’
‘Kijk,’ ging Van Leeuwen verder, zich dieper in zijn stoel nestelend, ‘de kwestie
is, dat men tegenwoordig te veel waarde hecht aan droomen. Het is zoo'n beetje in
de mode, weet je.’ Van Leeuwen lachte even sarcastisch. ‘Een aardig, soms wat
gevaarlijk tijdsverdrijf voor rijke dames en andere menschen, die te weinig te doen
hebben. Ze doen dan gewichtig en zeggen, dat het droomprobleem hun zoo
buitengewoon veel belangstelling inboezemt, maar eigenlijk is het voor hen niet
anders, dan een andere manier om hun ledigen tijd te vullen en hun verveling te
verdrijven. Er zijn maar weinig menschen, die dat probleem wezenlijk ernstig
opvatten. De droomuitleg is geen modegril. De oude Egyptische koningen hadden
aan hun hof al een man, die hun droomen moest verklaren. Volgens mij is de zaak
zoo. De stof is eindeloos, ontzaglijk gevariëerd en men moet beschikken over een
groot verstand, een fijne intuïtie en een zeer rijke ervaring om werkelijk te kunnen
oordeelen. Daarbij is het een zeer tijdroovende studie.’
Dr Van Leeuwen zweeg even, schepte adem en vervolgde: ‘Zoo'n studie is maar
voor enkelen geschikt. Eigenlijk ligt het alleen maar op den weg van een psycholoog
of psychiater, zie je. En daarom waag ik me er maar liever niet aan.’
‘Nee.’
Even hing een zwijgen tusschen hen. Zij voelden die stilte beiden. Toen zei van
Leeuwen: ‘Dit kan ik je wei zeggen, dat die droom niets te beteekenen heeft. Dat is
zoo een van die droomen, die als los zand aan elkaar hangen, een mengelmoes van
gedachtenresten en oppervlakkige waarnemingen. Je hebt misschien gisteren door
een straat geloopen, waar je een paar ramen met geraniums ervoor hebt gezien.’
‘Hm, ja, dat kan wel....’
En nu gaan we eerst thee drinken.’ Hij schelde en vroeg Marie een pot thee te
bren-
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gen. ‘En dan gaan wij aan 't werk,’ zei hij er lachend achteraan. Hij stond op, klopte
Freek op den schouder. Even liet hij zijn hand op dien schouder rusten. Het leek
achteloos, zooals hij zijn hand weer terugtrok.
‘Wil je een sigaret?’
‘Graag, meneer.’
‘Kijk es.’
‘Dank u.’
Freeg stak de sigaret aan. Daarna begon Dr Van Leeuwen te vertellen, wat het
eigenlijke doel was, waarvoor hij hem had laten komen.
‘Kijk, ik ben bezig een boek te vertalen. Dat is een heel werk. Je hebt natuurlijk
geen idee wat daaraan allemaal vast zit. Maar dat is geen klein beetje. Nou zou ik
graag willen, dat jij me hielp. Voel je daar wat voor?’
‘Nou graag, meneer.’
Van Leeuwen haalde uit één der laden van de schrijftafel een map. Hij toonde
Freek de dichtbeschreven vellen papier, las, haastig, er enkele stukken uit voor.
Eenige malen moest hij onderbreken ten gevolge van de vele veranderingen, die er
in aangebracht waren. ‘Kijk zie je,’ zei hij toen, ‘dat is nu het vervelende, 't is zoo
dikwijls gewijzigd, dat het haast niet meer te lezen is. Nou is het jouw werk om de
gedeelten, waarin veel veranderd is, over te schrijven. De andere stukken, die nog
gaaf zijn, knip je uit en plak je op. Zou je dat voor me willen doen?’ Zijn stem klonk
smeekend.
‘Natuurlijk meneer.’
‘Mooi, dan houden we dat voor afgesproken.’
‘Goed meneer.’
Het was inmiddels laat geworden. De groote staande klok in de gang sloeg met
vijf gonzende, zware slagen. Freek telde ze automatisch, schrok toen op.
‘Vijf uur. Ik moet naar huis meneer, ik moet eten.’
‘Goed hoor, ga je gang.’
‘Ja meneer.’
‘Dus tot volgende week Woensdag.’
Dr Van Leeuwen liet den knaap zelf uit. Toen hij hem de hand drukte, zag Freek
het vreemde lichten van Van Leeuwen's oogen. Het gaf hem een gevoel van wegzeilen.
(Wordt vervolgd)
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Het andere leven
door Hettie van Voorst
DE vrouw ligt in haar bed te piekeren, waarom alles zoo onbevredigend is, zoo anders
dan het moest zijn. Als ze tracht door te denken, dan komt ineens met wonderlijke
helderheid: niet het leven is verkeerd, slechts in mijzelf is het fout, waarom toch?
Beneden klinkt wat schraaltjes een viool. Ze ziet precies voor zich hoe Dolf
ingespannen bezig is te studeeren. Bij de vluggere loopjes komt zijn tong even te
voorschijn en zijn hoofd beweegt zachtjes mee met zijn maattikkende voet. Als hij
straks klaar zal zijn met studeeren, zal hij onmiddellijk aanvallen op zijn figuurzaag,
het lampje voor de padvinderij, dat hij zelf ontwierp en waar hij zoo trotsch op is.
Uit het naaikamertje klinkt een helder stemmetje: zevenenvijftig, achtenvijftig,
negenenvijftig, zestig. En ze weet, dat het met onvermoeide ijver door zal gaan tot
negenennegentig, honderd en dat er dan komen zal: éénhonderd, twééhonderd,
driéhonderd en een wijze oudere stem zal verbeteren: neen, honderdéén, honderdtwee
enz. moet je zeggen. En kleine Elsje zal koppig herhalen: niet, éénhonderd,
twééhonderd. Ik zeg toch ook éénennegentig, tweeennegentig. Dan na een pauze:
één-en-honderd, twee-en-honderd, drie-en-honderd.
Dit zelfde gesprek heeft ze al zooveel malen gehoord in de laatste weken en ze
weet precies hoe ze er zitten zullen, het dienstmeisje met haar stopwerk en de open
naaidoos, Elsje met de groene centimeter in haar hand en haar vingertje bij de
cijfertjes.
Vagelijk gaan haar gedachten langs de logica van zoo'n kind van nog geen vijf
jaar. Zouden alle kinderen zoo zijn? Heel stilletjes van binnen verbeeldt ze zich wel,
dat ze beide begaafder zijn dan veel andere kinderen, die twee van haar. Hun vader
is ook zoo knap immers, en zij zelf had ook altijd goed kunnen leeren vroeger. Dan
zonder eenige overgang komt de gedachte aan de eigen kindertijd, of dáár de sleutel
ligt van deze wonderlijke afstand tusschen haar zelf en het eigen leven, dit gevoel
van een vreemde te zijn die met vriendelijke belangstelling doch niet zonder critiek
kijkt naar dit alles, maar zelf niet er aan deel neemt. Zoo, alsof ze al dood was en
vanuit de hemel neerkeek. Alleen is het niet van uit de hoogte, niet vanuit een wijzer
zijn, het is juist een angstig gevoel van onzekerheid dat over haar is komen vallen,
of er een onzichtbare wand is tusschen haar zelf en al het andere. Ze ziet het wel,
maar het lijkt alsof een tooneelkijker ándersom voor haar oogen is gezet, de afstand
lijkt eindeloos. En het is stil om haar heen, ze hoort wel de geluiden van elke dag,
het vioolspel van Dolf en het babbelstemmetje van Elsje, maar het dringt niet werkelijk
door, het is alles geen deel meer van haar zelf.
Wat is dan dit verkeerde, dat ik zoeken moet in mijn leven en waar moet ik zoeken,
bij wie, bij wat?
Ze doet haar oogen dicht en tracht het leven te zien van het kleine meisje dat Hanny
Westhoff
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heet, een klein mager meisje met zwarte schoolkousen en donker krulhaar. Zij woont
in een groot oud buitenhuis. Voor de glazen voordeur is een kleine portiek met links
en rechts een witte zuil waar klimop tegenop groeit. Die zuilen lijken zoo hoog en
er zijn gladde ribbels in, waarlangs je vingers zoo prettig kunnen glijden. Maar als
je er tegen tikt klinkt het dof, ze zijn van hout, de zuilen. Dat is iets, dat niet goed is,
helder moesten ze klinken, van marmer hooren zuilen te zijn.
Door de voordeur kom je in een breede marmeren vestibule, waar het ruikt naar
chrysanten. Daar staan ze, een paar rijen dik, te gloeien tegen het wit van de muur
en de vloer, geel en purper en roodbruin.
En ineens klinkt diep de donkere klank van de bel en geroes van vreemde stemmen.
En dan gezang: 't is vanavond vastenavond.... hier woont een rijke man, die ons wel
wat geven kan...
De heele familie komt kijken uit de eetkamer, de oudere vader met zijn guitige
blauwe oogen en gulle lachstem, de moeder en alle zeven kinderen. En het personeel
komt uit het achterhuis.
De dorpsjongens met hun zwartgemaakte gezichten en de wijde witte hemden aan
en vreemde hoofddeksels op, krijgen wat vruchten en wat geld.
En het geheel is angstig maar ook heerlijk, het is geheimzinnig, je weet niet wie
die jongens waren, ze konden wel uit een ander dorp komen, ergens ver weg, en in
de winteravond langs een boschweg hebben moeten loopen, waar het rook naar natte
blaren en waar geluiden waren van geesten of roovers.
Het kleine meisje dat Hanny heet, ligt 's avonds in bed te luisteren naar het geluid
van de wind en denkt, waar nu de jongens wel zouden wezen, en ze begint met zich
het huis van den dokter voor te stellen, de hooge stoep en de gang met de lange
geel-houten bank waar zoo vaak patienten zitten, die wachten op hun drankje uit de
apotheek achter de donker-geverfde deur. Maar dan wordt de stoep hooger en breeder
en de deur heeft gebeeldhouwde menschengezichten in een rand van bloemenslingers
en er zit een zware koperen knop middenop. En de gang wordt héél lang met een
dikke zachte roode looper. En dan is er een salon met lichte zijden meubels en een
mooie dame met edelsteenen om haar hals en een ruischend kleed aan en hoog
opgemaakt haar en heel witte handen. De jongens, die zoo zwart zien zijn wel erg
verlegen nu, maar de dame heeft een zachte lieve stem - Dan is plotseling de slaapkamer er, met zijn te groote hooge ramen, waarachter
angstig dichtbij de zwarte nacht door de zware boomen bruist, en er is iets ritselends
ìn de kamer. Is het een muis of is het een bovenaardsch wezen, komt er niet een lichte
plek op de muur in de hoek achter het kastje waar het nachtlichtje op staat? Zwaait
er niet iets zwarts langs het licht, klinkt het niet net of er iets over het bed vloog? - En het kind in bed gilt van angst.
Maar er komt geen troostende moeder, er komt een bóóze moeder, die zegt dat dit
alles aanstellerij is en die dreigt met klappen.
Het kind is stil. Het doet er niet zoo heel erg veel toe, dat de moeder niet was
zooals een moeder moest wezen. Ze was echt en levend en haar harde stem verjoeg
de spoken. En echte dingen zijn nu eenmaal altijd anders dan ze moesten wezen.
Daarvoor zijn immers de droomen!
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De volgende dag gaat ze weer tevreden naar de dorpsschool, kleine Hanny, zooals
elke andere dag. Het is touwtjesspring-tijd en dat is een heerlijke tijd. Zoo klein als
ze is kan ze met de groote meisjes wedijveren. Ze is niet bang voor het soepele
zwiepende touw, ze kan in de bocht en tegen de bocht inspringen, ze kan het heele
alphabet aftellen, met het touw tweemaal onder haar voeten door bij elke sprong, zij
raakt pas in de war als de groote meisjes, moe van het draaien, het rhythme niet
volhouden. De bewondering van de grooten is iets, dat warm en gelukkig de heele
schoolochtend omtoovert. Thuis is er niet veel bewondering, thuis is iedereen sterker
en flinker en knapper en niet bang en onhandig en linksch. Want zelfs als kleine
Hanny iets goed doet, dan nog zegt de moeder: maar het ziet er zoo onhandig uit met
je linkerhand; en dan is het vreugdegevoel weer weg.
Kleine Hanny leeft in twee heel verschillende werelden. De eerste echte, van elke
dag, die altijd pijn en teleurstelling brengt. Maar daarnaast is een tweede vol schoons
en zòò moet het leven later wezen als je groot bent.
In de oude tuin van het buitenhuis is aan het eind van het groote glooiende grasveld
een groep donkere coniferen. Zij hebben iets geheimzinnigs, ze hooren niet thuis
tusschen de bruine beukenlaan vlak achter ze en de groote oude acacia-boom aan de
andere kant, die boom, die zoo heel dik en hoog is en toch niet zwaar lijkt met de
mooie teekening van groeven op zijn stam en zijn sierlijk gevormde takken, waaraan
de droge vruchtjes van de vorige zomer nog hangen en een klein tikkelend geluidje
maken in de voorjaarswind.
Maar om de coniferen heen in het gras, daar is het wonder. In een groote kring
om de heele groep heen zijn daar dikke pollen sneeuwklokjes opgekomen, het is als
een reusachtige bloemenkrans om die donkere boomenhoofden.
Kleine Hanny ligt in het gras met haar gezichtje vlak bij een van de pollen witte
bloemen en zij heeft treurige maar toch heerlijke gedachten. Zij denkt dat er vroeger
zeker menschen in het huis hebben gewoond, die een heel mooie dochter hadden.
En toen is die dochter gestorven en hebben ze haar begraven aan het eind van het
grasveld, dicht bij de hooge acacia, die in de zomer zoo geurt. En de donkere struiken
daar geplant, want dat hoort bij de dood. Maar de sneeuwklokjes zijn daar opgekomen,
omdat de gestorvene zoo mooi en zoo goed was geweest.
Kleine Hanny staat op en kruipt tusschen de hooge coniferen in om nòg dichterbij
het wonder te komen. Maar de aarde is daar mul en stoffig, het ruikt er muf en de
takken daar binnenin zijn dor en kaal en leelijk. Hoe jammer is dat. Maar aan de
buitenkant is het weer even mooi, het donkere groen en de witte krans in het gras.
Het huis en de tuin geven gewaarwordingen voor heel een leven. Daar is het
koetshuis, waar geen rijtuigen meer staan, maar alleen de vele tuinbanken, die 's
zomers in het park verspreid staan en waarop je schooltje speelt, met een heele klas
vol denkbeeldige schoolkameraadjes. Daar staan ook de tobbes met hydrangea's, die
's zomers op het grasveld komen en dan het citroen-boompje. Het citroen-boompje
geeft een heel speciaal genot. Als je verdrietig bent en je wrijft met je vingers langs
zijn ruwe smalle blaadjes en je snuift dan de fijne citroenen-geur
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op, dan word je weer vroolijk. Het citroenboompje is een tooverboompje, het is zeker
uit Arabië meegebracht door den vader van Mama, die als kleine jongen van huis
weg was geloopen om zeekapitein te worden. Van wien Mama boven in haar
juweelendoosje een vreemd zilveren muntje bewaart, dat hij zijn moeder had
thuisgebracht van zijn eerste zeereis als scheepsjongen. Hij had in New-York een
pakje gedragen voor een vreemdeling en dat was het eenige geld dat hij had verdiend
op die heele reis. Maar later was hij rijk geworden, hij was in Indië begonnen met
een zaak in levensmiddelen van schepen. Hanny stelt zich hem voor in een soort
winkel met rollen touw en groote flesschen olie en manden met gedroogde visch. En
toen hij zooveel geld had verdiend kreeg Mama als jong meisje een wagentje met
een pony er voor, waarin ze zelf mocht rijden. En ze ging naar bals, waar de ‘Schöne
blaue Donau’ werd gespeeld en waar ze Papa ontmoette, die veel ouder was met een
bruine snor en lachende blauwe oogen en die heel knap was en op bezoek moest in
het Paleis bij den Gouverneur-Generaal. En ze trouwden samen en woonden in een
huis met allemaal marmeren vloeren en hadden wel vier rijtuigen - zouden het er
heùsch wel vier geweest zijn, denkt ineens een klein meisje midden in haar mooie
weidsche droomen. Maar twee rijtuigen is ook al net als in een verhaal, als je denkt
aan de vurige paarden en de glimmende tuigen.
Waarom moest hier het heerlijke sprookje altijd afbreken? Nu kwam het nare, dat
vreeselijke waarvoor kleine Hanny altijd weer wegvluchten moest, omdat het niet
door te denken was.
Telkens weer wordt het kleine leventje geschokt en ruw dooreengeschud bij die
niet te verwerken gedachten: en toen werd Papa ziek en kon niet meer werken in het
warme land en toen kwamen ze terug in Holland met vier kleine kinderen en toen
kwamen daarna wij en dat vond Mama verschrikkelijk.... Hoe kan dat nu, waarom
kwamen wij dan?
Een klein meisje kruipt op een zoele blauw-gouden voorjaarsdag op het dak van
de schuur in de hoek achter het koetshuis. Hier groeit een oude verwilderde
perzikboom, die alleen maar kleine zure vruchten geeft. Maar op deze lentedag is de
boom boven het dak één groot roze bouquet, een zacht zoemende ruiker roze twijgen,
waar de bijen in en uit vliegen.
Het kleine meisje gelooft, dat ze nu heel dicht bij de hemel moet wezen en ze bidt
héél ernstig en oprecht: mag ik niet doodgaan, lieve Heer, als het toch zoo is, dat
Mama mij liever niet had?
Dagen daarna wacht zij op een teeken, dat zij sterven zal. Maar er gebeurt niets.
En na de zachte zonnedagen slaat het weer om, het regent en hagelt aan één stuk
door en God lijkt weer heel ver weg.
Dan komt in de zomer een tante logeeren uit de stad. Hanny en haar kleinere zusje
overleggen van te voren, welk een heerlijkheid dit brengen zal. Zouden ze een
cadeautje krijgen of lekkers alleen, hoewel dat bijna even prettig wezen zou. En als
de tante, de peettante van de benjamin aankomt, kijken twee paar donkere oogen in
gespannen verwachting. Een vroolijke lachende stem, die zegt: zijn dat nu de kleintjes?
Is dit nu mijn kleine peetekindje? Ik heb wat moois voor je meegebracht, kleine
Catotje.
Dan gebeurt het onrechtvaardige, het ongelooflijke, dat het kleine zusje - en ze
héét niet eens Catotje, ze heet Katerine, denkt haar ouder zusje met diepe wrok - een
prachtige pop
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krijgt. En zij zelf krijgt niets, heelemaal niets. Ze vergeet, dat ze vier jaar ouder is,
dat de tante toch moeilijk voor zeven kinderen wat mee kan brengen. Ze weet alleen,
dat zij bij niemand hoort, heelemaal bij niemand. Ze vlucht het huis uit, ze laat zich
vallen op de grond in een boschje hooge paarse herfstseringen....
En nu dertig jaar later kan de vrouw in het bed nog de geur ruiken, de bittere,
kruidige geur van de phloxen, die haar als kind beschermden toen de Eenzaamheid
kwam. De eenzaamheid, die eigenlijk nooit meer week.
De vrouw, die Hanny Westhoff heeft geheeten, gaat rechtop zitten: waarop is het,
dat ik mijn heele leven heb gewacht? Dat dit gevoel van overbodig zijn van mij werd
afgenomen. Hoe komt het, dat dit niet gebeurde? Ik kreeg een man, die veel van mij
houdt, ik heb kinderen, waarvan ik hoop en geloof, dat ze zullen worden, wat mijn
man is, een sterk gezond mensch elk. Ze zullen voelen dat ze erbij hooren. Voor mij
zelf is het nooit gekomen, dit gevoel, nooit heelemaal echt is het kunnen komen.
God had beter gedaan het kleine meisje Hanny weg te nemen van deze wereld,
denkt de vrouw een beetje moe. Nu is in het leven nog zooveel te doen. De kinderen
moeten nog opgroeien, de man heeft een flinke, vroolijke kameraad noodig om de
vele problemen van het leven het hoofd te kunnen bieden. Maar ik hoor er immers
niet bij. Op welk wonder wacht ik dan soms toch nog? Op het droomwonder, dat ik
als kind binnen in mij had? Op de andere wereld wacht ik. Zou voor iedereen in het
leven dat andere komen?
Zij glimlacht.... misschien zal het toch ééns komen, dat andere, niet na de dood,
maar hier, hier op aarde. Het hooren bij het leven. Het tegendeel van de eenzaamheid.
Maart 1939.
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Kroniek
Beeldende kunsten
Kunst van heden
Deze belangrijkste Belgische kunstvereeniging (de nationale algemeene groepeeringen
natuurlijk niet te na gesproken) en wier lijst van leden en beschermende leden gansch
het antwerpsch maecenaat omvat, heeft te Antwerpen in de stedelijke feestzaal een
merkwaardige tentoonstelling georganiseerd. De eereleden van Kunst van Heden
zijn R. Baseleer, Walter Vaes, James Ensor, Georges Minne, Gustaaf van de
Woestijne, Hyppoliet Daeye, Constant Permeke, Emiel Vloors, A. Delaunois en
Gustaaf De Smet, met één woord de grooten.
Van Ensor, wiens tachtigste verjaardag dit jaar wordt gevierd, werd een kleine
retrospectief gegeven. Op dezelfde wijze werden herdacht Henri de Braekeleer, die
vóór een eeuw geboren werd, baron Laermans en Fritz van den Berghe, die in het
verloopen jaar overleden zijn.
De stedelijke feestzaal is groot, maar vier retrospectieven en daarbij nog werk van
Baseleer, Brusselmans, Buyle, Daeye, Dasnoy, Delaunois, Delvaux, Jespers, Kho
Khiem Bing, Georges Minne, W. Paerels, Permeke, Schirren, Tijtgat, Vaes, Van
Dyck, Van Overstraeten, J. Vinck, daarbij dan nog beeldhouwwerk, hoe klein ook,
van George Grard, Oscar Jespers, Charles Leplae, H. van Albada, Nand van Itterbeeck
en Ernest Wynants, stellen organisatoren voor de delicate opgaaf, de grooten elkander
niet te laten verdringen en de kleinen niet te laten verpletteren.
Kritiek is dan gemakkelijk te leveren. Zij kan dadelijk zinspelingen maken op den
naam der vereeniging, die als hoofdschotel het werk van drie overledenen en een
tachtigjarige aanbiedt, maar zij zou dan vergeten dat Kunst van Heden (de Fransche
benaming ‘L'art contemporain’ is minder vatbaar voor verenging) bestaat sinds 1905,
dat dus een deel van haar heden in het verleden ligt en dat zij dit verleden zeer terecht
als een heden blijft beschouwen. Overigens voelde al wie deze tentoonstelling zonder
animositeit van bijgedachten bezocht, niets voor dergelijke critische spitsvondigheden.
Hij gaf zich argeloos over bij een twintigtal schilderijen van De Braekeleer en
evenveel etsen en teekeningen.
Ik twijfel niet aan de vereering welke Antwerpen dezen neef van zijn
historieschilder baron Leys toedraagt. Zooals allen die groot zijn door een
ontstellenden eenvoud, is hij vergroeid met, doortrokken van het plaatselijke en
actueele, dat door de universeele genieën altijd het eerst wordt afgeworpen. De
Braekeleer kan uren lang den ‘gestampten Antwerpenaar’ boeien, die niet weten zou
wat kunst is, maar hem met diepe verteedering hoort vertellen hoe het er dat jaar
daar en daar nog uitzag. Ik twijfel er echter wel aan of Europa, dat hem nochtans
kent en bewondert, wel reeds weet hoe groot deze schilder eigenlijk is. Sedert dit
kleine schuchtere
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Henri de Braekeleer, De Catechismusles, 1872 - Museum te Brussel
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mannetje met nederig geduld zijn moestuintjes, herbergjes en het Cordovaansch leder
van het Brouwershuis zat te schilderen en de raadgevingen van zijn zelfzekere
collega's om met den tijd mee te gaan en modern te schilderen, afwees met zijn
verlegen ‘ik kan dat niet’, vooral sinds hij gestorven is, stijgt de faam van Henri de
Braekeleer langzaam en zij zal m.i. blijven stijgen tot hij definitief en als volkomen
evenwaardig in conspectu mundi gerangschikt zal zijn bij de intieme Hollandsche
meesters der zeventiende eeuw. Daar zal hij dan nog alleen staan, met niemand te
vergelijken. Want indien hij even diep als zij in het wezen van het onbezielde is
doorgedrongen, hij heeft aan deze zelfvergeten inleving in het levenlooze een
verbijsterende lyrische zelfexpressie gepaard, die den eerste den beste volkomen
verborgen kan blijven, maar den radende geheimzinnig begint aan te grijpen en te
beklemmen.
En daarnaast hing Ensor! Niemand is op zijn plaats naast Henri de Braekeleer, die
alleen moet zijn in een klein zaaltje en waarvoor men speciaal moet komen zonder
een ander schilderij te willen zien. Ensor echter, de lichte, warme, wazige, grillige,
geestige, scherpe, steeds wisselende is de Braekeleer's tegenvoeter. Hij was goed
vertegenwoordigd en daar ongeveer al wat wij te zien kregen privaat bezit van
Antwerpenaars was, leden van Kunst van Heden, was het waarlijk een imposante
hulde ‘van het huis zelf’, dat dus op eigen kracht en zonder ontleeningen een
Ensor-retrospectief kon geven vanaf 1881 (‘Het burgerlijk salon’ en ‘Ontbijt met
oesters’) tot nu. Tot nu, want de tachtigjarige rust nog niet. Er ontbrak natuurlijk veel
meer werk dan er te zien was, maar ieders vertrouwdheid met dit oeuvre vol evolutie
vond de noodige herinneringsstukken om zich het geheel weer voor den geest te
halen en zag den zeeschilder, den mascaradesatirist, den colorist van de schelpen en
bloemen, den atmosferist van de burgerlijke binnenkamers, den veel en frisch
levenden, den kruimig zich verdedigenden Ensor.
Er was voor mijn gevoel te weinig van Laermans en dan nog juist werk dat schijnt
te lijden aan wat men schilderkunstige ondiepte zou kunnen noemen, een harde
bontheid die nog niet het raffinement van kleuren en schakeeringen schijnt te
vermoeden en een goedkoop effect maakt. Deze opstandige met het proletariaat, dat
toenmaals uitgemergeld en bleek was, vulgaire neuzen had en nog geen individueele
uitdrukking, heeft tegen zich dat het proletariaat er thans welgedaner uitziet, dat
niemand meer gelooft in de naïeveteit van een impulsieve revolte en dat allen zijn
aanklacht overdreven vinden. Had men daarom niet naar zijn sensationeelste werk
gezocht? Het wil mij voorkomen dat Laermans toch moet gezien worden in zijn tijd,
d.w.z. in zijn ideeënwereld en niet alleen maar als schilder. Evenmin als onze twijfel
aan de historiciteit van den kindermoord van Bethlehem ons hindert bij Brueghel's
schilderij, zal mettertijd de sociale lotsverbetering van den arbeider ons ongevoelig
maken voor den hartstocht waarmee Laermans zich keerde tegen het onrecht en zich
ontfermde over de ellende. Deze humane inslag kan niet weggedistilleerd worden
uit zijn kunstenaarschap, dat er in kleur en lijn door bepaald werd, er zijn visionair
profetisme van kreeg. Zeer zeker is hij geen moderne Brueghel. Diens liefde voor
de realiteit mist hij volkomen, zoodat hij niet
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observeeren kan. Brueghel's sceptische wijsheid mist hij ook. Hij was een
hartstochtelijk dweper, dien men niet ten volle waardeeren kan buiten de onderwerpen
waarmee hij begrijpelijk en toenmaals terecht dweepte, de sociale.

Henri de Braekeleer, Het Waterhuis te Antwerpen - Museum te Brussel

Uitgebreidst was de retrospectief van Fritz van den Berghe, ruim vijftig schilderijen,
het eene al grooter dan het andere. Hoe dichtbij is de tijd van dit soort expressionisme
nog en hoe ver af leek hij reeds toen wij deze zaal binnentraden. De Braekeleer,
Ensor, Laermans hadden er ons niet goed op voorbereid. Men moet alle reminiscenties
aan de indrukken op het netvlies der oogen weren en zich trachten te herinneren hoe
men ziet in een droom. Zoo zeide men destijds. Mijn droomen echter stoffeer ik met
beelden direct van het netvlies genomen, dat weet ik zeker. Ik houd mij dan ook van
langsom meer bij de overtuiging dat dit droomen van een wakende zijn, geschilderd
buiten elke verwijzing naar den slaapdroom en dus zuiver cerebraal samengesteld.
Waarmee? Het uitgangspunt lijkt mij te zijn een verbitterd verzet tegen alle
schilderkunstige conventie, alle traditie, een norsche wil van meet af opnieuw te
beginnen. Het wezen zelf ervan is een verhevigd gevoel voor de geestelijke realiteiten,
zoo sterk dat de
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materialiteit als onbelangrijk of ontoereikend wordt versmaad. De geestelijke
realiteiten worden gezien zonder onderlingen samenhang, ja als een schrille
disharmonie.
Ik geef er mij wel rekenschap van dat dergelijk cerebralisme tot in schijn
intelligenter, verder gezocht en enthousiaster commentaar zich leenen kan, maar ik
geloof dat de tijd gekomen is om, nu de zaaitijd voorbij is, dit rhetorisch onkruid te
wieden. De passie en het leed waaruit Fritz van Den Berghe's werk ontsprong, zijn
nu beter kenbaar geworden. Zij schijnen zich bij wijze van een soort karnproces te
scheiden van wat louter moedwillig denken was en wat dus anderen met en na hem
ook hebben kunnen denken. De vraag is niet wat van een expressionisme als het zijne
in de credo's van vandaag nog over is, maar wat van zijn werk zal stand houden. De
retrospectief heeft vingerwijzingen gegeven daaromtrent. Doeken als ‘Zondag’, ‘De
goede herberg’ en ‘De geboorte’ candidateeren voor de toekomst met zeer veel kans.
En de anderen nu, want er waren nog twee en twintig andere schilders. Er waren
prachtige Delaunois, prachtige Permeke's, zeer interessant werk van Tijtgat. Jan
Brusselmans, Buyle en Floris Jespers vielen begrijpelijkerwijze in dit milieu wat uit
den toon, maar wie respect afdwong was Albert van Dyck met eenige teekeningen
en een paar schilderijen, kleine stukken, bescheiden van bedoeling, zeer sober van
middelen, maar belangwekkend door een rustigen, beminnelijken ernst, een eerlijke
techniek en een geduldig streven naar verdieping. Gansch anders dan vijftien jaar
geleden verwacht werd, wordt Van Dyck een stille onder luidruchtigen en wekt groot
vertrouwen.
Het beeldhouwwerk was slechts een acte de présence.
Gerard Walschap

Muziek
Het vioolconcert van Béla Bartok
De stereotiepe verzuchting van den muziekliefhebber, nadat hij een moderne
compositie voor het eerst gehoord heeft, luidt: ‘Ik zou het stuk nòg eens moeten
hooren, alvorens er iets steekhoudends over te kunnen beweren.’ Althans, zoo spreekt
de verstandige muziekvriend. De onverstandige en oppervlakkige heeft reeds
halverwege het stuk zijn ‘oordeel’ klaar en hij zit reeds te popelen om straks in de
wandelgangen van het Concertgebouw aan zijn geestdrift of verontwaardiging
(nuances daartusschen kent hij niet) lucht te geven. En de criticus? Ook hij zal in
menig geval na een eerste auditie slechts in staat zijn, een voorloopig oordeel te
geven, dat bij nadere kennismaking met het nieuwe werk wel eens door een duchtige
verificatie achterhaald kan worden. Hoe clairvoyant een criticus ook kan zijn en hoe
indringend hij ook vermag te luisteren, toch loopt hij bij noviteiten de meeste kans
om zich te vergaloppeeren. Dit kan den beste overkomen (alleen, zoo kan men hier
in de meeste gevallen aan toe-
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voegen: den beste overkomt dit niet). Het is intusschen een ernstige fout in ons
concertleven, dat de kans op een herhaling van een noviteit - althans binnen
afzienbaren tijd - zoo uiterst gering is. Het publiek blijft wat de contemporaine
muziekproductie betreft met onverwerkte indrukken rondloopen, welke nu en dan
eens met nieuwe, doch even vage indrukken vermengd (niet versterkt) worden en ik
geloof, dat de impopulariteit van de nieuwste muziek voor een belangrijk gedeelte
is toe te schrijven aan de te schaarsche gelegenheid, om met bepaalde stukken
inderdaad vertrouwd te raken.
In Maart 1939 werd in het Concertgebouw onder leiding van Willem Mengelberg
de ‘wereldpremière’ gegeven van het Vioolconcert van Béla Bartòk, dat op den
Oudejaarsdag van 1938 was voltooid. Ongeveer een jaar later verscheen dit stuk,
waarvan de solo-partij door Bartòk's intimus Zoltan Székely gespeeld wordt, wederom
op het programma. Ziedaar een uitzondering, welke regel verdient te worden. De
sensatie van een wereldpremière was er nu af, en de voorwaarden tot een bezonkener
oordeel werden thans beter vervuld.
Béla Bartòk behoort tot de componisten, die tot de frissche bronnen der
volksmuziek gegaan zijn, om aan het sterk-doorgevoerd subjectivisme in de muziek
paal en perk te stellen. Zijn studie van de Hongaarsche volksmuziek deed hem niet
alleen vele melodieën aan de hand, welke in suites, rhapsodieën, kinderstukjes e.d.
dankbaar verwerkt konden worden, doch zij gaf ook aan zijn zelfstandige melodische
denkwijze kern en richting. Het citeeren en parafraseeren van bestaande
volksmelodieën waarborgt immers nog geen kunstwerk. Eerst wanneer de componist,
zij het dan ook onder stimulans der volksmelodieën, tot een melodische inspiratie
komt, welke tevens aan zijn eigen psyche beantwoordt, kan een belangrijk kunstwerk
ontstaan. Bartòk heeft de sterke impulsen, welke van de onbedorven volksmuziek
uitgaan, inderdaad persoonlijk verwerkt. Hij is niet de slaaf geworden van zijn
volksliederenverzameling. Op den duur schiep hij in volkomen vrijheid eigen
melodieën, waarin de kiemkracht der volksmelodieën, welke hij uit den mond der
Magyaarsche boerenbevolking had opgeteekend, ergens in de diepte nog wel
voortleefde, doch de invallen - en daar gaat het in de compositie a priori om - waren
zijn volledig eigendom. Van deze synthese legt ook het Vioolconcert getuigenis af.
De melodie in G bijvoorbeeld, waarop de variaties van het andante zijn gebouwd,
bezit een strikt volgehouden alteratie: de verhooging van den vierden toon, welke in
deze toonladder de z.g. lydische kwart tengevolge heeft. Ons tonaliteitsbesef in
aanmerking genomen, zouden wij herhaaldelijk het gevoel moeten hebben, dat deze
verhoogde kwart uit het tonale verband springt. Dat dit geen oogenblik geschiedt, is
uitsluitend toe te schrijven aan het feit, dat Bartòk's melodische inventie zoozeer met
deze vreemde, aan de volksmuziek inhaerente tonaliteit vergroeid is, dat hij zich,
zoo dicht in de buurt van de ‘normale’ grooteterts-toonladder, geen oogenblik geweld
behoeft aan te doen, om in deze exotischtonale sfeer te blijven. Hier hebben wij
inderdaad met een ‘ingeschapen’ alteratie te doen, waaraan iedere gedachte aan
ontleening vreemd is.
De boeiende klankeffecten, waarmede Bar-
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tòk in zijn ‘Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta’ de muzikale wereld
in 1936 zoozeer verrast heeft, vindt men in het Vioolconcert ten deele terug. Maar
tevens vervalt Bartók weer in zijn neiging, een overvloed van dikwijls ‘loos’
passage-werk te gebruiken, vooral in het solo-instrument. In zijn Tweede
Piano-concert werkten al die microbe-achtige figuren zeer vermoeiend op den hoorder.
Deze woekerplant van zestienden is in het Vioolconcert minder hinderlijk, omdat op
de thematische kernpunten het soloinstrument op violistisch-weldadige wijze naar
voren treedt, doch deze omstandigheid maakt toch, dat dit vioolconcert niet zulk een
volmaakt-beheerschten, noot voor noot onvervangbaren indruk maakt, als de muziek
voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta. Een zoo subliem en wonderbaarlijk
stuk als de ingenieuze en toch sterk-geïnspireerde cirkelcanon, waarmede Bartòk de
genoemde ‘Muziek’ inleidde, heeft hij trouwens sindsdien niet meer geschreven.
Wouter Paap

Letterkunde
Lotgevallen van de dichtkunst
Eric van der Steen, Paaltjens Sr, Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam
(z.j.).
Dat Eric van der Steen talent bezit, bleek reeds uit zijn debuut Gemengde Berichten
en uit de kort daarop gevolgde bundels Nederlandse he Liedjes en Droesem; dat hij
met dit talent voorzichtig moest zijn, zou men hebben kunnen opmerken bij het
verschijnen van zijn Kortom, waarin de stunteligste regels met de prachtigste vondsten
werden afgewisseld, en dat hij een der belangrijkste dichters van zijn generatie en,
tout court, van de thans levenden mag genoemd worden, kon men constateeren naar
aanleiding van zijn Controversen, dat ik een der beste verzenbundels acht, die
gedurende het laatste decennium in Nederland zijn geschreven.
Thans verscheen Paaltjens Sr (Somberder Schoolmeester) en opnieuw is men
geneigd de vinger op te heffen en te zeggen: Van der Steen, voorzichtig.... al wat
rijmt is geen poëzie! doch dan mag men op het laatste ogenblik tot het inzicht komen,
dat het ook niet de bedoeling van den dichter is geweest, zijn vorige bundel te
overtreffen of zelfs maar te evenaren. Paaltjens Sr betekent een uitstapje, een vacantie
voor den dichter, en waarom zou men hem zulks niet gunnen? Zoals Hendrik de
Vries zich in zijn ledige ogenblikken bezig houdt met het schrijven van onnavolgbaar
geestige rijmkritieken, die af en toe in Den Gulden Winckel verschijnen, zo heeft
Van der Steen op de momenten, dat de inspiratie hem niet toestond een zijner
hoogstmerkwaardige sonnetten te schrijven, Heine-aanse liedjes gezongen, die hij
thans bundelde onder de veelzeggende naam, die men hierboven kan lezen. ‘De enige
oude meesters, die 'k glimlachend lees zonder geeuw: de Schoolmeester en Piet
Paaltjens,
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maar bovenal Paaltjens Piet’ - deze regels vindt men in de inleidende zang en wie
deze zienswijze niet deelt, zal waarschijnlijk weinig voldoening in Van der Steen's
bundel vinden. Zo gaat het ook mij, en ik zie dan ook verlangend naar nieuw en
andersoortig werk van dezen dichter uit: ik léés in mijn vacanties verzen, en dan
liever Kortom of Controversen dan Paaltjens-imitaties. Ook al ben ik niet blind voor
de humoristische trekjes, die men hier op vrijwel elke bladzijde vindt en waarvan ik
hier een geslaagd voorbeeld wil laten volgen:
Wie over een eeuw dit lied leest,
is beter af dan ik:
hij moge er hartgrondig om weenen,
maar 't is niet zijn laatste snik.
En ik daarentegen - wat bleef mij?
De hoop van een kleinen roem
in de schaduw der monumenten
voor de dichters Marsman en Bloem.
Daar zal soms een vrouw staan talmen,
wier oogopslag ziel verraadt - totdat heur hondje klaar is
en zij weer naar huis toe gaat.

Henrik Scholte, Vita brevis, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1939.
Henrik Scholte, eens een der veelbelovende jongeren, die zich rond de Vrije Bladen
schaarden, deed jarenlang in poeticis niets van zich horen, tot men hem het vorig
jaar plotseling met enige gedichten in het poëzienummer van Werk aantrof. Blijkens
de inslag van dit tijdschrift behoorde hij in den jare 1939 dus nog tot de jongeren,
hetgeen tegelijk de wonderlijke situatie in onze literatuur tekent, en het er voor Scholte
niet beter op maakte. Als men n.l. de verzen, die hij daar bijdroeg en die thans in zijn
nieuwe bundel Vita brevis zijn opgenomen (De Schipbreuk, Straatzang in Tripolis,
Drie Spaanse verzen) vergeleek bij wat de werkelijke jongeren afstonden, kon men
het predikaat ‘veelbelovend’ gerust laten vervallen!
Inmiddels steekt er in dit predikaat zelf, zoals het omstreeks 1928 gebruikt werd,
iets onrechtvaardigs, want men gaat bij de beoordeling van poëzie nu eenmaal niet
in de eerste plaats van de kwantiteit uit. Ik herinner mij hoe Vestdijk, in een korte
recensie, eens betoogde, dat de gewoonte om uit bundels één vers te lichten als het
vers van den dichter, is gefundeerd in het wezen der poëzie, omdat deze een wereld
vormt van détails binnen détails, van bijzondere woorden binnen regels, van regels
binnen verzen, en van verzen binnen bundels. Legt men inderdaad dit criterium aan,
dan was Scholte reeds in zijn produktieve jeugdjaren niet een veelbelovend, maar
een belangrijk dichter omdat hij een vers schreef, dat voor den poëzieminnaar welhaast
klassiek geworden is: het wonderlijke sonnet Hölderlin met de verrassende regel ‘En
Hölderlin stierf onophoudelijk’, die men niet meer vergeet. Het is jammer, dat Scholte
bij een bundeling na zoveel jaar, niet met nog meer zelfkritiek te werk is gegaan. Er
staan in Vita brevis vele verzen, die er gerust buiten hadden kunnen blijven, en dit
valt te meer te betreuren, waar men anderzijds twee of drie zeer goede gedichten
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vindt en nog verschillende andere, die onloochenbaar aantonen, dat men den dichter
Scholte, vergeleken bij de men of to-day, maar niet met een handgebaar in de hoek
der vergetelheid kan schuiven. Het beste komt mij de dichter
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voor, waar hij zich bindt aan een hechte prosodie, als in het geslaagde Sonnettine
van God of de nog net niet rhetorische, en daardoor meeslepende, Strofen om Abisag.
Ofschoon Scholte in het dagelijks leven mogelijk een overtuigd cynicus is, mocht
het hem niet gelukken aan deze levenshouding op overtuigende wijze gestalte te
geven in zijn verzen, waardoor b.v. God gaf mij twintig cent en Liedje in een dancing
het nodige doordringende accent missen. Scholte's ‘vrije verzen’ (die gedeeltelijk
ook in Werk stonden) herinneren tenslotte meer aan de hopeloze experimenten van
een Dop Bles dan aan de eveneens ‘vrije’ jeugd-verzen van een Marsman, die zulk
een innerlijke gespannenheid bezaten; maar een ronduit prachtig gedicht is dan weer
het melodische Mijn dochtertje danst, dat ik hier als het m.i. beste citeer:
Mijn dochtertje danst op de voorplecht,
op de voorplecht van een boot.
Zij danst - en de stem die haar voorzegt,
is de stem van de zee en de dood.
Zij zingt, en ik hoor haar van verre:
zij zingt met een kleine stem zij zingt een lied van de sterren,
de sterren van Bethlehem.
Zij houdt met haar beide handen
haar rokje zoo wijd als de maan de reis gaat naar verre landen,
maar de boot komt daar nooit aan.
De kapitein kijkt naar de visschen,
hij weet niet meer welke koers de maan en het water beslissen,
maar de maan heeft een doodsbleek floers.
Zij danst en zij zingt, mijn klein meisje,
haar voetjes zijn vast en gezwind de zee is zoo wijd en het wijsje
zingt mij den dood van mijn kind.

M. Mok, De Rattenvanger, een gedicht met tekeningen van M. van
Koolwijk, De Halcyon Pers, Stols, Maastricht 1939.
Het is wel zeer merkwaardig, hoe aan het, door verschillende schrijvers
geconstateerde, tekort aan epiek in de contemporaine Nederlandse literatuur plotseling
een einde gekomen schijnt met het optreden van den dichter Mok. Mok, die als
‘lyricus’ al vele jaren bezig was de aandacht der gezetelde kritiek op zich te vestigen,
wat hem nooit geheel mocht gelukken, werd met de drie epische poëmen, die hij
thans op zijn naam heeft staan, al jubelend ingehaald in het paradijs der echte
letterkunde, waar een dichter als Gerard den Brabander voorlopig nog buiten bleef.
Het gedicht Exodus, dat in 1938 verscheen, deed nog niet helemaal mee, maar het
Kaas en broodspel, dat er in hetzelfde jaar op volgde, scheen zodanig aan de eisen
der epiek, en in het algemeen der poëzie, te voldoen, dat een oudere dichter als A.
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Roland Holst, toch waarlijk niet de eerste de beste, meende te moeten spreken van
den groten dichter Mok, waarop Marsman, anders zulk een nauwgezet en gevoelig
kritikus, zich in de N.R. Crt uitliet in de zin van: eindelijk, na Gorter's Mei, weer
eens grote poëzie!
Nu vind ik het, afgezien van het feit, dat de waarde van Gorter's Mei voor mij juist
ligt in de lyrische kwaliteiten van dat gedicht, zeer onwaarschijnlijk, dat een
‘tweederangs-lyricus’ zich plotseling tot een ‘groot’ epicus zou ontpoppen, en dat
de lyricus Mok op het tweede plan staat, bewijst zijn bundel Verforen droomen
afdoende. Leg deze slappe poëtische impressies eens naast de persoonlijke en briljante
sonnetten van Den Brabander, naast de hoogtepunten van Hoornik
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of zelfs naast de terrestrische verzen van Van Hattum, met welke dichters men iemand
van Mok's generatie toch het beste kan vergelijken! Maar ik moet hieraan toevoegen,
dat deze onwaarschijnlijkheid eerder ligt in het verschil tussen de poëtische
onderscheidingsvormen dan in den persoon van den dichter. Immers: wat is epische
poëzie? Betekent deze in wezen niet een contradictio in terminis, waar den epicus
toch altijd de vorm van het proza openstaat, en er iets ‘gekunstelds’ in ligt, te gaan
vertellen - op rijm? Ik weet, dat dit vele lezers zonderling in de oren zal klinken,
maar ik heb, toen ik mij tot Mok's werk had te bepalen, mijn oude schoolboek nog
eens opgeslagen om te zien, wat nu eigenlijk onder de term ‘epiek’ wordt verstaan.
Ik vond daar: ‘Epiek is objectieve beschrijving of uitbeelding. Zij is overheerschend
plastisch’, welke definitie ik accepteer, maar dan schijnt de epiek mij een in wezen
antidichterlijk element, dat natuurlijk in de poëzie toch als een positief-werkende
factor aanwezig kan zijn. Het wonderlijke is dan echter dat wij, in de laatste decennia,
niet over een manco aan epiek, maar over een gebrek aan werkelijke lyriek hadden
moeten klagen! In het licht van deze definitie - die men gerust een
schoolmeestersbenaming mag noemen, maar zijn niet alle termen als epiek, lyriek
of didactiek daarbij onder te brengen? - door de dichters zijn zij zeker niet
uitgevonden! - is Rilke niet in de eerste plaats lyricus, maar epicus. Dit blijkt reeds
uit een titel als ‘Buch der Bilder’ en verder uit de zeer talrijke plastische trekjes, die
men in zijn werk vindt ende ‘anecdotische’ inslag van zijn gedichten, die men in
Nederland terugvindt vanaf Willem de Mérode tot aan sommige van de jongsten. In
dit licht bezien is de poëzie van Vestdijk episch (maar daar was men het immers al
over eens); een groot deel van Slauerhoff's dichterlijk oeuvre en dat van de gehele
‘Amsterdamse school’ eveneens. Doch, merkt hier iemand op, het gaat nu niet om
het al of niet aanwezig zijn van epische kwaliteiten, maar om het waarlijk epische
gedicht, het epos! Het is mogelijk, maar dan nog komt het mij onaanvaardbaar voor,
over het bestaan van gedichten als Kaas en broodspel en De rattenvang te juichen
op de wijze als Roland Holst en Marsman dit hebben gedaan, alleen omdat zij in
plaats van veertien regels vele pagina's tellen. Men mag dan toch aan het epos de eis
stellen, dat hetaan de epische voorwaarden voldoet, en in ons geval valt daarmee èn
het Kaas en broodspel èn De rattenvanger, aangezien bijna nergens iets van werkelijke
plastiek is te bespeuren. Wij vinden in het laatstgenoemde gedicht integendeel enige
staaltjes van rhetoriek, zoals die sinds Tachtig waarschijnlijk door geen dichter meer
is bedreven; men leze slechts het volgende citaat, dat op pag. 19 is te vinden:
‘De oogen puilden wild hem tegemoet,
de lippen schrompelden tot dorre vellen,
en in de aren klonterde het bloed,
dat op de golven der muziek wou snellen...’

Ik weet, dat het een hatelijke gewoonte is, het slechte te citeren en het goede weg te
laten, en ik maak daar dan ook geen gewoonte van. Dat er ook andere fragmenten
in De Rattenvanger voorkomen, zal men intussen door lezing zelf kunnen ontdekken,
en daarbij een reële waardering gaan gevoelen voor het geheel als ‘werkstuk’. Hetgeen
echter niet inhoudt, dat men de legende van den groten
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epischen dichter Mok niet zou mogen ontkrachten. Maar daarvoor is het immers ook
een legende!

Garmt Stuiveling, Tegen de Stroom, N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam
1939.
Het is een zeer opvallend verschijnsel: negen van de tien kritici, die tot nog toe
Stuiveling's nieuwe, omvangrijke bundel bespraken, vingen aan met een
breedgestemde lofzang op het belangrijke wetenschappelijke werk, dat deze
literatuur-historicus heeft verricht, om daarna tot de conclusie te komen, dat het met
zijn verzen toch niet je dàt was. Over het al of niet gerechtvaardigd zijn van de lofzang
vermag ik niet te oordelen, maar met de vermelde conclusie moet ik helaas ten volle
instemmen. Dit klemt te meer, daar ik mij Stuiveling, niet als ‘geschiedschrijver’,
maar als kritikus herinner uit een paar zeer hooghartig gestemde stukken: over Den
Brabander, dien hij, meen ik, naar aanleiding van diens Opus 5 kraakte, en over Han
Hoekstra's bloemlezing De dorstige dichter, waarbij deze bloemlezer in een
geheelonthoudersblaadje naar zijn hoofd geslingerd kreeg, de dichter te zijn van het
‘flodderige epigonenbundeltje’ Dubbelspoor.
Ik kan het niet helpen, dat deze, misschien buiten het kader van mijn recensie
vallende, herinneringen bij mij boven komen, nu ik Stuiveling's Tegen de stroom
lees, dat het noch naast het gekraakte Opus 5, noch naast het gewraakte
epigonenbundeltje Dubbelspoor ook maar één ogenblik vol kan houden. Merkwaardig:
wanneer er ooit van epigonisme moet worden gesproken, dan kan men deze
kwalifikatie nergens juister toepassen dan op het werk van Stuiveling zelf, in wiens
verzen men Vondel en Tachtig, Henriëtte Roland Holst en een beetje Gorter lustig
door elkaar neuriën hoort. Dat Stuiveling als verzen-publicist weinig zelfkritiek bezit,
kan men afleiden uit het feit, dat hij hier zowel het oervervelende Bij Vondel's feest
als de Verzen van nu liet herdrukken, en legt men de sonnetten uit het laatstgenoemde
deel naast het zeer persoonlijke en sterk plastische werk van een Den Brabander, dan
blijkt weer eens, dat een uitgebreide eruditie misschien enig nut kan hebben voor
den dichter, maar in geen geval een voorwaarde voor het dichterschap vormt.
Natuurlijk zijn er in deze bundel van 122 pagina's wel enkele verzen te vinden,
waarvoor men een matige waardering kan gevoelen, maar het geheel geeft den lezer
wel zeer weinig reden tot enthousiasme. De doctor Neerlandicus mag een
voortreffelijk persoon zijn, de dichter Stuiveling is niet meer of minder dan een
vergissing!

J.J. van Geuns, De Ziel der Steden, A.A.M. Stols, Maastricht, 1939.
Veel minder een epigoon dan Stuiveling is de dichter J.J. van Geuns, die met zijn
nieuwe bundel De ziel der steden een weliswaar niet zeer verrassend, maar toch voor
hemzelf karakteristiek geluid doet horen. Van Geuns heeft namelijk, juist door zijn
onpersoonlijkheid, in de loop der, nu reeds talrijke, jaren, dat hij verzen schrijft, kans
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gezien een figuur te worden, die men herkent, waar men een gedicht van zijn hand
opslaat. Hij is dan ook niet zoals, meen ik, Ter Braak hem eens noemde, een wasbleek
epigoon, maar voldoet eerder aan de karakteristiek, die Han Hoekstra in Den Gulden
Winckel onlangs van hem
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ontwierp: een keurig dichter! Van Geuns' beste jeugdverzen houden het waarlijk wel
uit naast die van Anthonie Donker, Binnendijk of Theun de Vries, en hij is eigenlijk
tot in deze laatste bundel de traditionalist gebleven, die hij altijd al was. De verzen
in De ziel der steden vormen de zorgvuldig bijgeslepen kristallisaties van een rustige,
bespiegelende geest, die nooit verzet wekken bij den lezer, maar hem ook nimmer
een vloek van bewondering of ontroering naar de lippen drijven. Het meest
verrassende gedicht is nog Avond om Venetië:
Geen wind meer waait.
Het water is geëffend overal.
Aan de einder laait
Een vuur: daar vieren zij het Carnaval.
Veerman, vaar snel.
Gij kunt geen nacht zooveel zechinen winnen;
Hoe zou het spel
‘Daarginder zonder mij kunnen beginnen?’
Hij heft de hand
En hoort de riemen snel in 't water plonzen.
Op 't achterland
Luidt zacht een bêeklok: Heer, vergeef ons onze...
't Gelaat bedekt
Met een zwart masker staat hij op den steven.
De veerman trekt
De riemen aan, als ging het om zijn leven.
In 't windstil uur
Schrijft maanlicht over 't water zilvren runen.
Welk avontuur
Voert Casanova over de Lagunen?

A. Marja

Het tweede debuut
M. Mok, Figuren in het zand, A.A.M. Stols, Maastricht & Brussel, z.j.
M. Mok heeft de belofte, die zijn eersteling, Tweede Jeugd, voor ons inhield, ten
volle ingelost. Wezen wij er destijds reeds op, dat deze auteur zoowel door de keuze
van zijn onderwerp, als door de fijnzinnige behandeling daarvan, ons verraste, thans
verheugt het ons te kunnen zeggen dat zijn tweede boek een klein meesterwerkje is,
een kwalificatie die wij niet lichtvaardig gebruiken. De zelfcritiek, waarover Mok
bij het schrijven van Tweede Jeugd niet scheen te beschikken, en die wij voor de
verdere ontwikkeling van dezen auteur onontbeerlijk achtten, is bij de schepping van
deze Figuren in het zand in hooge mate werkzaam geweest.
Zelden zagen wij een zoo groot verschil in stijl en algeheele uitwerking tusschen
een debuut en het daarop volgende werk (dat meestal pas het eigenlijke debuut is,
omdat de auteur zich dan ‘losgeschreven’ heeft). De onmiskenbare kwaliteiten van
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Tweede Jeugd werden bijna geheel verduisterd door een hinderlijke wijdloopigheid,
die bijwijlen oversloeg in kinderachtige onzin-uitkramerij.
Wij hebben toen niet in al te sterke bewoordingen op de fouten van Tweede Jeugd
gewezen, omdat wij meenen dat bij een debuut de uiterste toegevendheid past. Maar
nu wij dit boekje, Figuren in het zand, er naast kunnen leggen, en zien tot welk
voortreffelijk werk Mok in staat blijkt te zijn, zijn wij onwillekeurig geneigd van
zijn eersteling alleen nog maar de slechte kwaliteiten te releveeren. Hetgeen niet juist
is, want Tweede Jeugd was een noodzakelijk gebeuren in den groei van dezen auteur.
In dat boek schreef hij zich vrij, maakte hij zich los van een aangeboren of hem
naderhand door onaanwijsbare factoren opgelegden oude-juffers-stijl. Het was deze
noodzakelijkheid, die het boek sympathiek en ook levend maakte. Het was deze
zelfde nood-
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zakelijkheid, deze ‘catarrhale’ aard van dat debuut, die het boek deed mislukken.
In Figuren in het zand echter, dat wij dus het eigenlijke debuut van Mok kunnen
noemen, treedt een schrijver in de openbaarheid, in wien wij in geenen deele den
beginneling meer kunnen vermoeden. Dit verhaal is opgebouwd met een technische
vaardigheid en een zuiver gevoel voor proporties, die men slechts kan veronderstellen
bij een auteur die een geheel oeuvre achter den rug heeft. De gezwollenheden en de
lachwekkende blunders die ons in het eerste boek zoo pijnlijk troffen, zijn in deze
novelle niet te vinden. De stijl is beheerscht en sober. De auteur heeft in deze tragische
geschiedenis voortreffelijk de kunst verstaan van veel te zeggen door veel te
verzwijgen. Ingrijpende psychische processen duidt hij met een enkel woord aan.
Maar door de feilloos juiste keuze van dit woord, weet hij ons onmiddellijk en scherp
te doen aanvoelen wat er in zijn menschen omgaat.
Figuren in het zand is opgebouwd uit de variaties op een tweetal thema's, die als
het ware symphonisch met elkaar verwerkt zijn. Het eerste forsche hoofdthema is
de sluipmoordachtige concurrentie van het grootwinkelbedrijf, de N.V. Kolonia met
de tientallen filialen, die den ondergang beteekent voor vele kleine
middenstandszaken. Het tweede thema, het zangthema van de symphonie, is de in
het grootbedrijf verdwaalde teergevoelige Dries, die noch tegen de gewetenlooze
handelspractijken, noch tegen de eenvoudige practijk des levens is opgewassen. Deze
Dries, die met een ‘onnatuurlijk beeld van zichzelf’ moet werken, is niet in staat de
aanhankelijke liefde van een vrouw te verdragen. Hij stelt de vrouwen, die het
onnatuurlijke beeld van hem hebben liefgekregen, allen te leur. Hij kwetst haar
teederste gevoelens en ondergaat haar liefde, die hij nooit ten volle kan beantwoorden,
als een onaanvaardbare consequentie. Dit zangthema doorspeelt het meedoogenlooze
hoofdthema: de listen van den Moloch ‘Het Grootbedrijf’ om de kleine bedrijven te
fnuiken. De kleine kruidenier Alberts wordt door het nieuwe filiaal van de N.V.
Kolonia, in zijn straat, weggeconcurreerd en eindigt in het krankzinnigengesticht.
Het Grootbedrijf heeft daardoor de handen vrij in een nieuw afzetgebied en het leven
gaat verder. Dries, vechtend tegen het onnatuurlijke beeld van zichzelf, waarop de
arme Louise zoo hopeloos verliefd is geraakt, schiet zich ten einde raad door het
hoofd. Maar het leven gaat verder. Figuren in het zand zijn deze kleine drama's in
de eeuwigheid. De wind waait aan over de zandvlakte en al die even zoo belangrijke
dingen zijn verdwenen, vergeten.
Evenals in Tweede Jeugd is ook in dit boek de menschelijke eenzaamheid, de
afzonderlijkheid van ieder mensch, de groote spelbreker. De menschen leven langs
elkaar heen als schepen die in den nacht elkaar voorbijgaan. Wij zijn de speelbal der
golven en worden belemmerd door aangeboren karaktereigenschappen, waaraan wij
ons nooit geheel kunnen ontworstelen. Het is deze sfeer der onherroepelijkheid die
dit boekje iets beklemmends geeft. Maar de ietwat vluchtige, soms ironische
schrijfwijze van Mok verzoent ons met het harde en eenzame in deze novelle. Het
lezen van dit boekje was voor ons een bijzondere ervaring.
B. Roest Crollius
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Bibliotheek der Nederlandsche letteren
A. Drost, Hermingard van de Eikenterpen. Verzorgd door Prof. Mr P.N.
van Eyck.
D. Vzn Coornhert, De Dolinge van Ulysse. Verzorgd door Dr Th. Weevers. N.V.
Uitg.-Mij Elsevier, Amsterdam.
De reeks zeer belangrijke uitgaven van momenten uit de Nederlandsche letterkunde
door de N.V. Uitg.-Mij Elsevier, Amsterdam, begint al het aspect van een kleine,
zich vormende bibliotheek te krijgen; reeds rijen zich, naast de Geestelijke Epiek der
Middeleeuwen, welk deel in dit tijdschrift door mevr. Top Naeff werd besproken,
Drost's Hermingard van de Eikenterpen, Gedichten van Prosper van Langendonck
en Starkadd, een drama van Alfr. Hegenscheidt, Coornhert's Dolinge van Ulysse en
een eerste bundel Toneelspelen van Vondel. Wij zien ons genoodzaakt ditmaal één
deel, de Vlamingen van Langendonck en Hegenscheidt, onbesproken te laten, al doen
wij dit niet zonder er uw bijzondere en zoo zeer gerechtvaardigde aandacht voor te
vragen. Op de Vondelspelen komen we nader terug.
Drost's Hermingard van de Eikenterpen werd verzorgd door Prof. Mr P.N. van
Eyck, die er, zooals te verwachten was, een boeiende, zeer scherpzinnige en zeer
nieuwe inleiding voor schreef. Immers met welbewuste strijdbaarheid predikt hij de
revolutie tegen de theorieën van Kalff en Te Winkel, tegen een vaak bepleiten invloed
van Scott, tegen het gangbare misverstand als zou Chateaubriand in Les Martyrs,
met zijn verheerlijking van het officieele, in de Roomsch-Katholieke kerk belichaamde
Christendom, met zijn geloof ook in de wereldlijke gestalte van dat Christendom,
het Christen-Keizerschap van Caesar Konstantijn, op één lijn staan met Drost, die
juist door de figuur van den ouden, vromen, door berouw verteerden Caelestius, het
zuivere, prille, evangelische Christendom predikt. En tegen nog meer trekt Van Eyck
te velde. Tegen de misleidende, want vervalschende voltooiing van Drost's Pestilentie
door Potgieter en Bakhuizen van den Brink. Tegen, tenslotte, het oordeel van Verwey,
die in het proza van de Hermingard ‘oratorische zwier’ vindt en ‘overmatige
gespannenheid’.
Het kan een aanvechtbare veronderstelling zijn, maar wij meenen, dat het de
intrinsieke waarde van Van Eyck's inleiding voor u verhoogt, wanneer ge den
omgekeerden weg volgt en u eerst in de romantiek van Drost verdiept, om daarna
uw bevindingen aan het oordeel van Van Eyck te toetsen en uw inzicht door zijn
studie te verhelderen.
Daar deze bibliotheek zich bedoelt te richten tot een grooter publiek, mag men
van een gedeelte der lezers een zekere onwennigheid, om niet te zeggen aversie,
verwachten ten opzichte van de litteraire taal dier dagen, de wachtwoorden van de
romantiek, de ten hemel geslagen oogen, de hevig zwoegende boezems, de
heulbiedende toespraken tot treurende maagden en wat dies meer zij. Echter werkt
de lezing van Drost's Hermingard homoeopathisch, want wie zich eenmaal liet lokken
binnen het romantisch landschap van moerassen en bosschen rondom de Eikenterpen,
het machtsgebied van den Bataafschen hertog Thiedric, die laat zich op den duur
eerder bekoren dan verjagen. De lezing (voor sommigen van ons herlezing) van de
Hermingard bewijst overtuigend, dat Drost geboren
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romanschrijver was. Wie met zoo ongecompliceerde spelers en tegenspelers een
bekeeringsgeschiedenis uit de vierde eeuw ten tooneele kan voeren, wie hierin zooveel
spanning en zooveel teekening weet te brengen, wie alle mode-infectie ten spijt een
nieuw, eigen proza schrijft, die is inderdaad in zijn tijd een oorspronkelijke figuur,
een nieuw geluid geweest. En dan te bedenken, dat Drost 22 jaar was, toen hij de
Hermingard schreef.
Coornhert wordt in deze bibliotheek allereerst vertegenwoordigd door een van
zijn meest curieuze werken, zijn Homerusvertaling. Achttien boeken van de Odyssee
heeft hij onder handen gehad en het is of de Goden zelf hem hebben beschermd,
opdat hij zich niet zou wonden aan al de venijnige obstakels van dit hachelijk bedrijf.
Hij, de zestiende-eeuwer, heeft gezondigd tegen alles wat onze eigen tijd als eisch
en norm voor een vertaling der klassieken zou stellen, maar hij heeft gezondigd
zonder schuld. Het is de argeloosheid van zijn techniek, welke er juist de charme en
het natuurlijke aan geeft. ‘Met naïeve vanzelfsprekendheid is hier konsekwent
doorgevoerd wat een modern vertaler slechts af en toe, en dan misschien nog met
een kwaad geweten doet: de Odyssee is geheel herschapen in het vers, de stijl en de
gedachtenwereld van de zestiende eeuw’, zegt, in zijn eminente inleiding, de verzorger
van dit deel, Dr Th. Weevers, die op dit onderwerp promoveerde.
En deze Odyssee-herschepping ging niet eens direct uit het Grieksch; Coornhert
zet het zonder schroom op het titelblad van D'Eerste XII boeken Odysseae, Beschreven
in 't Grieksch, door den Poëet Homerum, vadere ende fonteine alder poëten, nu
eerstmaal uit den Latijne in Rijm verduitst. Dat rijm, die versvorm, is een vondst op
zichzelf. Immers Coornhert vond nog niet, als zijn Fransche en Engelsche collega's,
een Renaissance-vers bereid; het instrument van onze poëzie in die jaren was, de
noviteit van hier en daar wat lichtvoetige verzen ten spijt, toch nog steeds de vrije
rederijkers-regel met zijn onbepaald aantal lettergrepen en zijn vier of vijf heffingen.
Coornhert, die luit speelde en fluit en clavecimbel, heeft met aangeboren muzikaliteit
dat rederijkersvers verlengd en verrijkt, tot het zong alsof het een Homerische
hexameter was.
Sinds het begin der zeventiende eeuw werd dit werk niet meer herdrukt, daarom
moeten we den redactie-raad wel zeer dankbaar zijn, die besloot het opnieuw in de
Bibliotheek der Nederlandse Letteren uit te geven. Voor wie zich nog mocht verzetten
dit werk te lezen, drukken we hier af het lied der Sirenen, aan wie immers geen
sterveling weerstaat:
Keert herwaarts, gij vrome Ulysses, alderedelste spruit
Van alle Grieken; komt bloem der Prinsen, hoort ons lieflijk lied!
Houdt doch stille, hier voorbij en zeilde nooit schip noch schuit,
Zij en hadden eerst ons vrolijke zang met oren bespied;
Dan varen zij wijzer voort, ook verlustigd door 'tkonstig bedied.
Al der Grieken eilend voor Troyen van God u gezonden
Is ons bekend, wij weten ook al wat op aarden geschiedt.
Anne H. Mulder
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Varia
Kunsthistorische literatuur
I. Algemeen overzicht
Wanneer men den oogst van de kunsthistorische boeken overziet, dan wordt men
toch wel getroffen door het feit van: herhaling, hernieuwde samenvatting, in de
gunstige gevallen ook herziening. Het is of de zucht naar nieuwe onderwerpen
volkomen weggewaaid is. Voor een deel ligt de oorzaak bij de uitgevers, die een
werk van langeren adem en nieuw, diepgaand en tijdroovend onderzoek in de laatste
jaren niet gaarne meer financieren. Komen dergelijke boeken toch tot stand, dan
moet er geld bij van particulieren, vereenigingen of genootschappen, voor den
schrijver blijft meestal alleen de eer. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de
kunsthistorische dissertaties, vervolgens ook voor de meer doorwrochte
standaardwerken. Tot die dissertaties zou ik de iconografische studies willen rekenen
van Pater B. Knipping over De Iconografie van de Contrareformatie in de
Nederlanden, waarop wij terugkomen bij het binnenkort te verschijnen tweede deel
(N.V. Paul Brand's Uitg.-Mij, 1939) en van Frances H.A. van den Oudendijk Pieterse
over Dürer's ‘Rosenkranzfest’ en de Ikonografie der Duitse Rozenkransgroepen van
de XVe en het begin der XVIe eeuw (N.V. de Spieghel, 1939), een boek met feitelijk
twee onderwerpen, want de schrijfster stelt terecht vast dat Dürer's schilderij met
den Rozenkranscultus niets uitstaande heeft, waardoor het gewetensvolle onderzoek
over den rozenkrans dat zich over de 586 blz. uitstrekt als bewijs voor het opgeworpen
probleem wel wat lang valt. Geen dissertaties, maar het gebied der iconografie min
of meer bestrijkend, zijn de studies van E.H. Korevaar-Hesseling over Die
Entwicklung des Madonnentypus in der bildenden Kunst (Berlin, Schloss-Verlag,
1938), den lezer van Elsevier's welbekend, want het voornaamste (niet vermeld!)
werd in dit tijdschrift gepubliceerd (1933, p. 361; 1934, p. 24, 98) en van M.J. Bsse
van Heerdt over Het Paard in de kunst van den praehistorischen tot den
tegenwoordigen tijd (Uitg. Ruygrok & Co., 1939), een vlot geschreven verhaal dat
een kleiner werkje van mevr. Dr A.N. Zadoks-Josephus Jitta getiteld Hond staat
model (1938) tot pendant kan strekken. Had de auteur den catalogus geraadpleegd
van een tentoonstelling in het Prentenkabinet te Amsterdam (Juni-Aug. 1912), dan
waren eenige lacunes nog wel opgevuld. Het teekenen van het paard heeft sinds de
Renaissance zekere wetten gekend (Dürer!), in unieken vorm vindt men die terug in
Chr. de Passe's Licht der Teeken- en schilderkunst, deel V (Utrecht, 1643), dat is
dezelfde De Passe die reeds in 1625 De Pluvinel's rijschool in een reeks prenten had
vastgelegd. Van die verschillende rijscholen (de Spaansche, Weensche, Fransche)
in den loop der eeuwen leest men helaas weinig. Maar om de reeks van dissertaties
te vervolgen, er zij dan genoteerd dat ook het meubel eens een grondiger onderzoek
ten deel viel. Mej. A. Berensen behandelde het Italiaansche meubel, Jhr J.S. Witsen
Elias gaf een overzicht van De Nederlandsche koorbanken tijdens Gothiek en
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Renaissance, de Vlaamsche kunsthistoricus V.I. van de Wall behandelde Het
Hollandsche koloniale barokmeubel, een onderwerp dat voor het eerst in Elsevier's
Maandschrift (Juni 1898!) ten doop werd gehouden en dat thans nog den stoot gaf
tot dit lijvig boekdeel, uitstekend gedocumenteerd en geïllustreerd (De Sikkel,
Antwerpen, 1939). - Behalve het meubel bleef ook de bouwkunst niet onbesproken.
Frans Vermeulen bereikte het derde deel van zijn handboek over de Nederlandsche
bouwkunst (wederom een dissertatie), de eerste deelen verschenen voor vele jaren
(M. Nijhoff, 1939). Vervolgens herschiep M.D. Ozinga in een prachtige studie Daniël
Marot (H.J. Paris, 1938), een werk waaraan welverdiend de Wijnaendts Franckenprijs
ten deel viel. Verder - om compleet te zijn - kwam de beschrijving van Monumenten
gereed van Maastricht (4 dln), een fraaie rijksuitgave, welke het lot deelt van andere
rijkspublicaties, dat men er eenvoudig geen juiste reclame voor weet te maken. De
reeks studiewerken is daarmee vrijwel afgesloten, ware aan deze lijst niet toe te
voegen G.J. Hoogewerff's derde deel van het handboek De Noord-Nederlandsche
schilderkunst (M. Nijhoff, 1939) en Jkvr. C.H. de Jonge's monografie van den
portretschilder Paulus Moreelse, 1571-1638 (Van Gorcum, 1938).
Voor plaatwerken - een tweede categorie - schijnt geen belangstelling meer te
bestaan, hoewel op dit gebied Nederland een hooge reputatie genoot. De
fac-simile-uitgaven van prenten en teekeningen, van werken van groote tijdgenooten
(Breitner, Jacob Maris) of van oude meesters (Rembrandt, J. Vermeer, Jan Steen,
om van de monumentale Vondel-uitgave maar te zwijgen) zijn door het buitenland
van de markt verdrongen door uitgaven over Fransche schilders, Chineesche kunst
etc. Goede kleurenreproducties komen in Holland zelden voor, Pol de Mont's uitgave
van primitieven (Elsevier), hoe lang reeds geleden, werd nog niet overtroffen.
Verschijnen er plaatwerken, dan zijn het kleine uitgaven, waarvan de Nederlandsche
bewerking van Wilhelm Müseler's Europeesche kunst een wel zeer ongelukkig
voorbeeld is naast het voortreffelijk ingeleide boek van Cornette over de Vlaamsche
Schilderkunst (Van Ditmar, 1939). Niet minder levendig schreef deze zelfde auteur
een gids voor het Antwerpsche Museum (De Sikkel, 1939), benijdenswaardig
gemakkelijk en licht verteerbare kost, juist wat het zijn moet, ook al mag men het
practisch nut voor den bezoeker in twijfel trekken. De goede vertaling en bewerking
in de Hollandsche uitgave bij de afbeeldingen van Rodin's beeldhouwwerk (De Haan,
1939) mogen hierbij met eere worden vermeld. Maar slechts één werk verkondigt
nog iets van onzen ouden roem en dat is de uitgave van Wouter Nijhoff,
Nederlandsche houtsneden van 1500-1550 (1931-1939), een samenlezing van alle
losse houtsneden, die in de oorspronkelijke grootte het licht zagen, een onovertroffen
publicatie, wat de 414 fac-simile's betreft, naar de prenten van Jacob Cornelisz, Lucas
van Leyden, Cornells Anthonisz en zoovele anderen! Het ongerief dat alle platen in
een willekeurige volgorde, zonder verder verband, opeenvolgend genummerd zijn,
neemt men op den koop (625 gld.) toe. Op de begeleidende beschrijving der platen,
die alle hypothesen nauwgezet registreerde, maar den tekst niet met eigen vermoedens
bezwaarde, rust maar één vlekje en dat is dat men de
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oorspronkelijke bewerkster mevr. Dr H. Nijhoff-Selldorff radicaal verduisterd heeft
(zelfs in de literatuurlijst werd haar publicatie over een aantal prenten niet vermeld),
iets wat wetenschappelijk gesproken althans niet te verdedigen is.
De derde categorie is het ruimst voorzien. Zij bevat de beknopte handboekjes over
schilder- en bouwkunst, die in het afgeloopen jaar het licht zagen. De firma H.J.W.
Becht verraste met de Palet-serie, zes deeltjes handelende over Van Eyck, Bosch,
Vermeer, Steen, M. Maris en Breitner. De firma J.M. Meulenhoff startte haar serie
schildersmonografiën met Vermeer, Hans Memlinc vond vier uitgevers, één in Parijs
en verder N.V. de Spieghel (Paul Haesaerts), ‘In den Toren’ (J. Muls) en N.V. Van
Ditmar (P. Lambotte). M. Maris vond een tweeden pleitbezorger in Arondéus, die
‘de tragiek van den droom’ tot een wijdloopig verhaal uitspon (Querido, 1939), wel
typisch Hollandsch van pathos, zooals D.A. Kool's Rembrandt en het ongeziene
(H.W.J. Becht, 1938) de ethiek van domineesland naar voren wist te brengen. Onder
de maat bleef de studie van A.J. Rehorst over Joh. Torrentius (W.L. & J. Brusse,
1939), een onderwerp dat indertijd A. Bredius binnen ons bereik had gebracht (1909).
Ook handboeken zagen het licht, waarbij wij dat van H.W. van Loon over De Mens
en zijn Kunst met een inleiding van C.P. Gunning (N.V. Servire, 1938) maar als hors
concours zullen beschouwen wegens te groote grappigheid. Mevr. M.
Révèsz-Alexander gaf een persoonlijk gekleurde interpretatie van de Byzantijnsche
kunst in Italië (N.-Holl. Uitg.-Mij, 1938), in België kwamen twee handboeken gereed
over de Vlaamsche Kunst, in den trant van de door Dr H.E. van Gelder opgezette
Nederl. Kunstgeschiedenis, welke bij de firma De Haan verscheen. De leiding bij de
Fransche editie berustte in de goede handen van Paul Fierens (Brussel, La Renaissance
du Livre, 1939), die van de Nederlandsche, in twee deelen verschenen, had de redactie
van Stan Leurs (De Sikkel, 1936-1939). De werken zijn duurder maar dan ook
instructiever geïllustreerd dan de uitgave van De Haan. De strekking en de kwaliteit
van den tekst zijn echter gelijk. Al deze boeken richten zich tot een ruim publiek dat
graag iets in de boekenkast heeft en iets na wil kunnen slaan. Het is toe te juichen.
Aan zulke uitgaafjes als die van de Palet-serie heeft het publiek wat en Meulenhoff's
uitgave van het boek door A.B. de Vries over Vermeer mag er stellig zijn. Vroegere
pogingen zijn helaas alle doodgeloopen - het bleef bij enkele boekjes - en het is
daarom te hopen dat, desnoods met subsidies uit een staatskas, zulke ondernemingen
thans worden voorgezet; dit zouden nuttig bestede uitgaven zijn... Een voortzetting
is bovendien noodig, omdat wij al zoo vaak over de hier genoemde meesters hebben
gelezen en omdat er nog zoo'n groot aantal anderen zijn, waarover wij veel te weinig
of nooit iets in bevattelijken vorm vernamen. Het feit van vele schakeeringen maakt
alleen onze cultuur van vroeger en vandaag belangrijk, niet de enkele meesters die
boven allen uitrijzen en het aspect te eenzijdig en simplistisch maken, evenmin als
de klompjes van Volendam reeds Holland zijn. Het zich optrekken aan één figuur
ligt overigens wel in den tijd, ook buiten onze grenzen, want daar verscheen óók een
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boek over Vermeer; drie boeken over El Greco, twee over Cézanne, Matisse, Manet,
vier over Da Vinci zagen er het licht.... Wat blijft hiervan over? Stellig iets en wel
voornamelijk die boeken waarin een schrijver aan het woord is die kan kijken en die
zijn persoonlijk inzicht een belangrijken vorm weet te geven. Men moet iets te
vertellen hebben, daarop komt het aan, daarom ook komen wij na deze algemeene
wapenschouw later nog terug op enkele van de hier opgesomde boeken, om te zien
wie de roos wist te treffen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan J.H. Plantenga's
Versailles (Van Kampen, 1939), een alleraardigst geschreven geschiedenis van den
bouw en de bewoners van het paleis, een boekje dat de fijnproevers doet genieten
van de groote kennis van zaken, waarmede en passant op vele problemen nieuw licht
wordt geworpen en dat vroegere bezoekers van dit wonderlijke conglomeraat van
vertrekken in gedachten weer de muziek doet hooren en ook het applaus der
schouwburgbezoekers, het geplas der riemen in het water der fantastische vijvers;
en te midden van het gerommel van breekijzers, afbraak en rusteloozen opbouw
verstomt zelfs niet het gefluister der intriges in de vele, vele, thans dank zij Plantenga
iets beter te ontwarren, gangen en vertrekken.
J.G. van Gelder
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[Deel C]
Inhoud
Beeldende kunsten, muziek
Volgens de titels
Bladz.
Arntzenius, Paul, door Jos. de Gruyter, 61
met 5 illustraties
Belgische kunst in het Rijksmuseum.
147
Enkele bespiegelingen bij de -, door A.M.
Hammacher, met 5 illustraties
Bottema †, Tjerk, door H. van Loon, met 360
1 illustratie
Bree, J.B. van, Een Nederlandsch
kunstenaar:, door H. Muller, met 1
illustratie.

69

Dongen, Kees van, door H. van Loon,
met 2 illustraties

495

Eekman, het latere werk van den schilder 254
-, door G.J.T. Scheltema, met 4 illustraties
Een vijftigjarige: ‘Elsevier's
465
Maandschrift’, door Johannes Tielrooy,
met 21 illustraties
Grieksche kunst, Op den terugweg naar 113
de -, door A.N. Zadoks-Josephus Jitta,
met 8 illustraties
Ikonografie der Kruisiging, De oorsprong 337
van de -, door Th.H.J. van Huet, met 14
illustraties
Kantteekeningen, door Lizzy Ansingh,
met 5 illustraties

127

Kind en Steen, door L. Lichtveld, met 8 305
illustraties
Lelie, Adriaan de (1755-1850), door J.
Knoef, met 14 illustraties

385

Looy, Jacobus van, De academie-tijd van 511
-, door F.P. Huygens, met 11 illustraties
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Masker, mensch en kunst, door A.M.
Hammacher, met 6 illustraties

214

Monticelli (1824-1886), Adolphe, I en
Slot, door D.A. de Graaf, met 3 en 12
illustraties

157, 236

Noorden en Nieuwkoop, Het land van -, 536
door Dr H.E. van Gelder, met 7
illustraties
Overeenkomsten in de beeldende kunst, 47
door Dr Annie Mankes-Zernike, met 8
illustraties
Raedecker en het ballet, door A.M.
Hammacher, met 6 illustraties

430

Rijksmuseum, Het - in oorlogstijd, door 41
J.G. van Gelder, met 3 illustraties
Schilt, De gebrandschilderde ramen van 419
mevrouw - te Hemmen, door Mr A. de
Graaf, met 5 illustraties
Starreveld, zie Kind en Steen

305

Vézelay, De les van - door Joseph Csaky, 1
met 6 illustraties
Wouda's werk, Bij -, door W. Retera Wzn, 19
met 8 illustraties

Volgens de schrijvers
Bladz.
Ansingh, Lizzy, Kantteekeningen, met 5 127
illustraties
Csaky, Joseph, De les van Vézelay, met 1
6 illustraties
536
Gelder, Dr H.E. van, Het land van
Noorden en Nieuwkoop, met 7 illustraties
Gelder, J.G. van, Het Rijksmuseum in
oorlogstijd, met 3 illustraties

41
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Graaf, Mr A. de, De gebrandschilderde 419
ramen van Mevrouw Schilt te Hemmen,
met 5 illustraties
Graaf, D.A. de, Adolphe Monticelli
(1824-1886) I en Slot, met 3 en 12
illustraties

157, 236

Gruyter, Jos. de, Paul Arntzenius, met 5 61
illustraties
Hammacher, A.M., Raedecker en het
ballet, met 6 illustraties

430

Hammacher, A.M., Masker, mensch en
kunst, met 6 illustraties

214

Hammacher, A.M., Enkele bespiegelingen 147
bij de Belgische kunst in het
Rijksmuseum, met 5 illustraties
Huet, Th.H.J. van, De oorsprong van de 337
ikonografie der Kruisiging, met 14
illustraties
Huygens, F.P., De Academie-tijd van
Jacobus van Looy, met 11 illustraties

511

Knoef, J., Adriaan de Lelie (1755-1850), 385
met 14 illustraties
Lichtveld, L., Kind en Steen, met 8
illustraties

305

Loon, H. van, Tjerk Bottema †, met 1
illustratie

360

Loon, H. van, Kees van Dongen, met 2
illustraties

495

47
Mankes-Zernike, Dr Annie,
Overeenkomsten in de beeldende kunst,
met 8 illustraties
Muller, H., Een Nederlandsen kunstenaar: 69
J.B. van Bree, met 1 illustratie
Retera Wzn, W., Bij Wouda's werk, met 19
8 illustraties
Scheltema, G.J.T., Het latere werk van
den schilder Eekman, met 4 illustraties

254
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Tielrooy, Johannes, Een vijftigjarige:
‘Elsevier's Maandschrift’, met 21
illustraties

465

113
Zadoks-Josephus Jitta, A.N., Op den
terugweg naar de Grieksche kunst, met 8
illustr.

Novellen, gedichten en opstellen
Bladz.
509

Bécquer, zie Verhoog

Beishuizen, Thole, Een witte watervogel 13
scheerde laag in den nacht
278

Besançon, J.B., Leeraar

Bloem, J.C., Wordsworth: A slumber did 253
my spirit seal, vertaald
Boeye, Eugenie, Na de verlossing

545

Bos-Everts, Caroline, Vasti

533

Brachel, J., Het Kind

55

Brandligt, Walter, Petri

134

Breen, Leo van, Duister

334

Breen, Leo van, Als water, ruischend...

500

Buys-Bon, C.M., Impressies

364

252
Campert, Jan, Ernest Dowson
(1867-1900): Non sum qualis eram bonae
sub regno Cynarae, vertaald
Campert, Jan, Een die er buiten valt

438

Cauwelaert, Aug. van, 't Is keerenstijd

126
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Coornhert, Vincent, Een vriend van Lao 273
Tze spreekt
Donker, Anthonie, Gedichten

209

Dowson, zie Campert

252

Geel, C.J. van, Wij

447

Geest, K. van der, Zijn laatste werk

181

's-Gravesande, G.H., Anonieme brieven 359
Helman Albert, Uit: ‘Kleine kosmologie’, 501
Zonnestelsel
Houwink, Roel, Herinneringen

417

Jong-Mellena, Louise de, De Zieke

278

Klumper, Anthon, Krisja Gautami

289

Last, Jef, Kinderspel

363

Loeff-Bokma, A.H., Eigen

274

Loon, Maud van, Licht

437

Marja, A., Moment sentimental

336

Marken, Amy van, August Strindberg, de 29
onbekende?, met 4 illustraties
Markham, Edwin, zie De Molenaar

544

Mok, M., Wandeling

75

Mok, M., Heer en knecht

266

Molenaar, Johan de, Toen...

156

Molenaar, Johan de, Vertaling van Edwin 544
Markham: Outwitted
Molenaar, Johan de, In memoriam

510

Redeker, Albert, De verloren zoon

146

Redeker, Albert, Bekentenis

446

Rijn, Hendrik van, De ongeweten
zelfmoord

279

Roelants, Maurice, Over
belijdenisliteratuur, pleidooi pro domo

329

Romein, Jan, Johan Rudolf Thorbecke, I 406, 224
en II, met 2 illustratie
Sanders, Karel, Bij de dood van mijn
vader

180
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Steen, Eric van der, Ik hou zooveel van 60
u
Steen, Peter van, Het verlangen, II en Slot 76, 187
Tielrooy, Johannes, Jean Racine, IV, met 166
2 illustraties
Tielrooy, Johannes, Een vijftigjarige:
‘Elsevier's Maandschrift’, met 21
illustraties

465

Verhoog, P., Vertaling van Gustavo A.
Bécquer, Rima XI

509

Visser, Ab, Brederoo sterft

28

Vries, Hendrik de, Ontvoering

53

Vrolijk, Maarten, Keer tot avontuur

546

Wal, Theo J. van der, Geboorte

351

Wordsworth, zie Bloem

253
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Kroniek
Beeldende Kunst, Muziek, Dans, Tooneel

Abas, S.P., Het volk in onze
bedendaagsche schilderkunst, door J.G.
van Gelder

Bladz.
299

Balineesche kunst, door Jos. de Gruyter, 197
met 2 illustraties
Bankbiljetten 1900-1940, door A.M.
Hammacher, met 3 illustraties

92

Bierens de Haan, D., Schoonheid van het 365
moderne Binnenhuis in Nederland, door
A.M. Hammacher
Componist en dilettant, door Wouter
Paap

369

Franck, César, door Wouter Paap

448

Het hart van Rotterdam, door H. van
Loon, met 2 illustraties

366

Luns, Prof. Huib, Schilderen met olieverf, 298
door J.G. van Gelder
Penning, R.E., door Jos. de Gruyter, met 558
1 illustratie
Reger, Nieuw licht op Max, door Wouter 201
Paap
Tooneel, door Martha Dozy

560

Vijf zomerzegels 1940, door A.M.
Hammacher, met 5 illustraties

95

Vondel's Lucifer, door Martha Dozy, met 300
1 illustratie

Letterkunde, Boekbespreking

Helman, Albert, Herdenking van H.
Marsman, met 1 illustratie

Bladz.
290

Helman, Albert, Critische ontmoetingen 371
Lier, R. van, E. du Perron (1899-1940)

96
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Tielrooy, Johannes, Menno ter Braak
(1902-1940); Jo Otten (1901-1940)

96

Zielens, Lode, Vlaamsche kroniek

568

Boekbespreking door: Jan Campert, Dr 96, 203, 290, 454, 375, 563
P.Th. Hugenholtz, E. van Lokhorst, A.
Marja, M. Mok, B. Roest Crollius, Marie
Schmitz, Johannes Tielrooy, A. Zijderveld

Varia

Halcyon, driemaandelijksch tijdschrift
voor boek-, druk- en prentkunst, door J.T.

Bladz.
302

Hammacher, A.M., John Raedecker, door 300
J.T.
Kunstnieuws

382

Nieuwe Aanwinsten

383

Prins, Jan: Veertig fabels van La Fontaine 303
in het Nederlandsch weergegeven, door
J.T.
Het wezen van den mensch, wijsheid uit 462
Morgen- en Avondland, door J.T.
Een stuk van Racine in het Nederlandsch; 110
De jongste Nederlandsche letterkunde
voorwerp van nieuwe studie, door J.T.;
In memoriam, door J.G. van Gelder

111

Geïllustreerde Kunstagenda

112, 208, 304, 384, 464
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De les van Vézelay
door Joseph Csaky*
IN dit jaar 1940, te midden van een angstige wereld, waarin nu bijkans de gansche
menschheid vragend ziet naar een toekomst, die ze niet onderscheidt en het
tegenwoordige, dat haar voortaan ontgaat en niet meer voldoet, vragen wij ons af,
wat is er te midden van dit alles geworden van de kunst? Het heeft er veel van, dat
in de oogen van de geheele wereld het vraagstuk van geen enkel belang meer is.
Tenminste wat de allerlaatste uitingen betreft van de moderne kunst, die duidelijk
van kern ontbloot was, uitgeput en geheel tot staan scheen te komen.
Wie zal zich verwonderen over dien stilstand? Slechts diegenen, die de kunst altijd
beschouwd hebben als een spel van den geest, een fantasie zonder wet noch orde,
kennende geen enkele limiet voor haar willekeurige grensoverschrijdingen. Zij kende
geen enkel, zelfs niet een verwijderd verband met het dagelijksche leven, dat haar
den weg had kunnen wijzen en een aanschijn had kunnen geven. En toch moet men
wel van een moedwillige verblinding zijn om niet te zien hoe tot in alle vezelen de
kunst ons gansche bestaan weerspiegelt, zoowel geestelijk als stoffelijk. En vooral
in den tijd van nu. Want indien de kunstenaars nog voortgaan met scheppen, dan is
het toch geremd, zonder overtuiging, meegesleept in de wet van de traagheid. Ondanks
een geveinsde zekerheid, bespeurt men den angst in de diepten van den geest.
Als de kunst een zuiver spiritueele verschijning was, zwevende boven de
gebeurlijkheden, zou haar gang dan geschokt kunnen worden door gebeurtenissen
van een ander karakter dan het hare?
Het is duidelijk, dat de geesten verward zijn en geen richting weten. De fijnste
zintuigen voorvoelen het einde van wat geweest is en de geboorte van een nieuwe
orde na de wanorde.
Wij leven in de schemeringen, door enkelen echter voorspeld. De gelijkenis van
de blinden hernieuwt zich en al bespeuren de eersten den val, de anderen gaan in
heldere zekerheid naar den afgrond. Sedert de laatste jaren werd echter het gevoel
van een loodrechten val voortdurend sterker. Om weer ziende te worden hebben wij
den schok

*

Uit het Fransch vertaald. Csaky is een in Hongarije geboren beeldhouwer, sedert jaren
werkzaam te Parijs. Hij schreef eenige malen, o.a. over Griekenland en over eenheid in de
kunst (1937), beschouwingen voor Elsevier's. De Stichting de Hooge Veluwe bezit een
omvangrijke reeks van zijn werken uit den cubistischen tijd.
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en den stilstand noodig, die onder onze voeten zijn. Wij raken aan het diepste van
den afgrond. En wat zal hierop volgen? Hoe moeten wij onze richting vinden in het
tegenwoordige? Daar is één middel: onderzoek het geweten, maak de balans op,
tracht den slechten weg te herkennen bij het licht van een groot voorbeeld dat ons
zal leiden.
In den wervelwind van de middelpuntvliedende fantasie, frivool, zonder beginsel
noch orde, heeft de moderne kunst zich plotseling gestooten aan de harde
werkelijkheid, die ze ontkend had. Hierop loopt alles dood: er is geen voortgang en
een terugkeer is onmogelijk. De slaap beteekent de dood. De bekoorlijke Prins komt
alleen maar in de sprookjes. Alleen datgene opent een mogelijkheid, waar een weg
voor bereid is. Het Onbewuste moge de rampen voorbereiden, aan het Bewuste is
het voorbehouden den weg naar het groote en durende te banen.
Wij zullen ver moeten gaan om den vertrouwden gids, het groote voorbeeld te
vinden, dat ons door vergelijking een ontledend onderzoek van onze dwalingen
mogelijk zal maken. Ver zullen wij moeten gaan, teneinde in ieder geval niet opnieuw
in dwalingen te geraken, waardoor wij niet uit ons tijdperk los zouden komen, waarvan
de geestesgesteldheid ons altijd nog een beetje vertrouwd is. Wij vinden aan het
begin van de twaalfde eeuw, als een vrijwel onmiddellijk bereikt hoogtepunt van de
zuiverste kunst in Europa, een voorbeeld zonder weerga: de beeldhouwwerken van
de Magdalena-kerk te Vézelay.
De beeldhouwwerken van Vézelay, een volledige zuiverheid van de grootst
mogelijke kracht, luisterrijk hoogtepunt van de Romaansche kunst. Eén schrede
verder en het verval begint.
Men is te weinig ingegaan op het ‘Romaansche wonder’, zooals men dat wel heeft
gedaan ten aanzien van het ‘Grieksche wonder’. Toch vindt men tusschen deze twee
meer dan één punt van overeenkomst. De Grieksche kunst heeft in de eerste plaats
geprofiteerd van haar afgelegen situatie in een tijd, die een legende lijkt; vervolgens
is ze in een isolement geraakt, zonder dadelijke voortzetting, terwijl de Romaansche
kunst - in schijn weliswaar - haar verlengstuk lijkt te hebben in de Gothische kunst.
Dat is niets anders dan een illusie, die aan het opeenvolgen van twee tijdperken is
toe te schrijven, die echter van tegengestelde conceptie zijn, welke iedere mogelijkheid
van toenadering uitsluit.
Terwijl er tusschen de Grieksche en de Romaansche kunst in het oog vallende
gelijke-
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nissen bestaan, zijn deze laatste en de Gothische kunst door tegenstellingen
gescheiden. De Gothische kunst is juist geboren uit die tegengesteldheden, uit die
omkeering van problemen.
De geboorte van de Romaansche kunst is, evenals die van de Grieksche,
voorafgegaan door een langzame, bijna ongrijpbare werkzaamheid. Ze is te danken
aan verre invloeden van groote verscheidenheid, die in een bepaalde omgeving zich
vermengende en tot samenklank komende in den mysterieuzen smeltkroes van de
12de-eeuwsche ideologie, een nieuwen vorm hebben aangenomen, die spoedig tot
volmaaktheid kwam, om daarna uiterst snel tot verval te geraken. Dat snelle verval
van de Romaansche kunst, zoo zal men tegenwerpen, is ideologisch onverklaarbaar,
omdat het specifiek christelijke tijdperk pas tegen de 15de eeuw begint te verzwakken.
Doch dan verwart men het christelijke tijdperk met dat van de mystiek van het
christendom. De Romaansche kunst komt nog voort uit de mystiek van de Openbaring,
hetgeen vaak schijnt te worden vergeten en een belangrijk verschil beteekent. De
Openbaring! De primitieve godsdienst, vol van werkzame krachten gericht op de
vernietiging van het Beest en vervolgens op den opbouw van een nieuwe wereld en
een beter leven. Religie van de groote vizioenairen, rijk aan sterke driften!
Romaansche kunst: kunst van de apocalyptische zieners. Tijdperk van de kruistochten.
Wat daarop volgt, is de religie van de Evangeliën, hetgeen beteekent onthouding en
berusting, aanvaarding van dezen staat der bestaande dingen, het verval van iedere
wilskracht. Het dogma komt in de plaats van de mystiek. En zoo maakt men zich
geleidelijk op voor de frivole renaissance.
Te Vézelay heerscht de Openbaring nog in haar mystieke kracht. Johannes heeft
de eereplaats in relief op het midden van den deurpost. Het overige is achter hem.
Hij houdt het lam vast, dat hem altijd begeleidt en dat men heeft willen verklaren als
het symbool van Jezus. Een verklaring ingegeven door de Evangeliën. Een toevallig
samenvallen van twee gelijke, maar van zin onderscheiden beelden. Het lam van
Johannes is de verwachte en gewilde betere wereld van de Openbaring.
Achter den overheerschenden Johannes komen niet, zooals in Chartres, waar het
boogveld reeds het verval van de Romaansche kunst doet bespeuren, de vier
Evangelisten. Het hoogveld van Vézelay geeft de Pinkster-gebeurtenissen weer,
apocalyptische herinnering in den zoetelijken stijl van het Evangelie. Een vizioen,
een kracht in het lawaai van den grooten wind, die plotseling stuwkracht geeft aan
den zwakken tekst.
Het waarachtige karakter van het menschelijke leven, dat is de vervoering en de
fierheid in de werkzaamheid, het vizioen van groote dingen waar men zich met kracht
en
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geloof naar richt. De onthouding en berusting zijn teekenen van zwakheid. Bij een
gezond en sterk wezen kan het aanvaarden van deze twee slechts huichelarij
be-teekenen.

Blik van de Magdalena-kerk op Vézelay

Wij zien er van af in deze korte studie over de beeldhouwwerken van Vézelay een
beschrijving daarvan te geven. Wij zullen slechts trachten er een groote les voor ons
tijdperk uit te lezen.
Hetgeen ons dan onmiddellijk in het oog valt, is de nuttigheid. Het lijkt kinderachtig
nog aandacht te vragen voor dit punt, dat zich niettemin voordoet en waar niemand
bij stilstaat. Men wil deze bewonderingswaardige kunst geheel verklaren uit een
aesthetisch oogpunt. Door zich steeds af te vragen hoe dit werk is gemaakt, vergeet
men te vragen waaraan dit werk zijn geboorte, zijn vorm, zijn aesthetische
hoedanigheden, aangenomen dat daarvan gesproken mag worden, te danken heeft.
Het is wel tijd op te merken, dat indien de ‘manier’ van doen het eenige zou zijn dat
van beteekenis was, de beeldhouwwerken van Vézelay (zoomin als alle religieuse
werken) niet zouden bestaan. De schoonheid is in geen enkel opzicht doel geweest,
er is zelfs niet naar uit gezien. Nog minder werd gestreefd - zooals in onze dagen naar het overbluffen van het publiek. De bouwkunst, die reeds werkzaam was in den
geest van de haar opgelegde onontkoombare eischen, had geen onmiddellijke behoefte
aan toegevoegde verfraaiingen. In ieder
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geval zouden enkele versierende motieven voldoende geweest zijn, zooals bij de
islamitische kunst. Men dient zelfs te erkennen, dat uit een oogpunt van verfraaiing,
de kapiteelen armelijk en onvoldoende lijken, daar ze in het geheel verloren gaan.
Evenmin heeft men deze beeldhouwwerken uit een didactisch oogpunt geschapen,
zooals vaak wordt beweerd. In die mystieke tijden werden de geloovigen geacht de
door de beelden voorgestelde gebeurtenissen goed te kennen. De kracht der uitwerking
van de beelden moeten wij elders zoeken.
Hun reden van bestaan is gelegen in de beschouwing en overdenking. Ze moesten
de hersenen beïnvloeden en vasthouden gedurende en na het verblijf in die oorden.
Niets is fnuikender voor een verheven aandacht dan de gedachte: het geringste inof uitwendige voorval doet de aandacht afdwalen. Geluiden, lijnen, vormen en kleuren
vereenigen hun werking om de aandacht vast te houden en een sfeer te scheppen,
die vruchtbaar is voor de bezielde verheffing van de gevoelens. Wat geldt voor de
muziek, dat zij in staat is door eigen middelen, die abstract zijn, invloed uit te oefenen,
geldt niet in dezelfde mate voor de beeldhouwkunst en de schilderkunst. De werking
van een klank op onze zintuigen is veel ingrijpender dan die van een kleur of een
vorm. De klank heeft uitdrukkingen, die geen enkele kleur of vorm uit zich zelf bezit.
Stellen we ons voor een oppervlak met een enkele kleur beschilderd. Na een tijdje
is men er geheel aan gewend en is alle uitwerking verdwenen, terwijl daarentegen
een aldoor aangehouden toon ons in den beginne aangenaam kan aandoen, maar
vervolgens gaat hinderen en ten slotte ernstige gevoelens van onlust veroorzaakt. De
vormen en de kleuren hebben slechts beteekenis als middelen om een gedachte,
voorzoover deze beeldend is, aanschijn en bezieling te geven. Als beeld kan hun
uitwerking duurzamer zijn dan de uitwerking van de muziek, omdat de in het beeld
belichaamde idee, als idee dieper indruk kan wekken, op materieeier en toegankelijker
wijze. Het beeld schept de sfeer, die bepaald en gekarakteriseerd wordt door de
plaatsen, waar zijn werking noodig is. Want ieder kunstwerk kan zijn volledige
suggestieve macht slechts openbaren op de plaats, waar zijn werking zich doet gelden
en zich vereenzelvigt met de menschelijke handeling, die zich moet voltrekken in
diezelfde oorden voor dat doel geschapen. Een Madonna uit de 12de eeuw zou
bespottelijk worden in een zaal van een koopmansbeurs.
Men zal eindelijk als eenige waarheid moeten erkennen, dat in de hooge
kunsttijdperken het zoeken van de aesthetische schoonheid geen aandeel van
beteekenis heeft gehad in de voortbrenging van het werk. De kunstenaars waren vrij
van alle aesthetische bedoelingen. Zij hadden slechts één doelwit voor oogen: op de
meest treffende wijze
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de suggestieve gebeurtenissen voor te stellen, waar de beschouwing van geëischt
werd. Als zij toch schoonheid hebben geschapen, dan was dat zonder dat zij het
wisten. Uitsluitend het onderwerp vervoerde hen door zijn mystieke grootheid. In
de verheven bewogenheid van gevoelens, waarin zij door de Idee, die zij door kleur
en vorm moesten belichamen, werden gebracht, konden zij niet anders dan schoonheid
baren. Het is de schoonheid van de Idee, die de schoonheid van den Vorm schept.
Het ambacht op zichzelf is daartoe niet bij machte, hoe ver de kunde ook draagt. Het
verval van een tijdperk en een stijl is niet te wijten aan de vermoeidheid van het
ambacht, maar aan de verzwakking van het gevoel met betrekking tot het te
behandelen onderwerp. De kunde van de kunstenaars is zelden grooter dan juist in
tijden van verval. Men behoeft daartoe slechts de marmeren beeldhouwwerken uit
de 17de eeuw te beschouwen. De al te groote vaardigheid in het scheppen van effecten
heeft ook onze tegenwoordige kunst verliezen toegebracht. Men is het verband met
het onderwerp kwijt, men overdrijft, voert den vorm op en vernietigt hem.
*

Voet van een pilaster in het schip van de Magdalena-kerk
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De Magdalena-kerk te Vézelay - Blik op het hoofdportaal
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Te Vézelay is een engel een mystiek symbool, een heilig ideogram te midden van
andere noodzakelijke bestanddeelen voor het geheel van het werk. Te Reims is een
engel geworden tot een schoone jonge vrouw. De ‘manier’ van uitvoering veranderde
noodwendig volgens de twee opvattingen. Bij de beeldhouwers van Vézelay: een
onpersoonlijke vertegenwoordiging van het pure symbool; bij de Gothische
beeldhouwers: een uiterste verfijning van de zinnelijke schoonheid van de vrouw,
een neiging, die tot volle ontplooiing komt in de renaissance. Bij de beeldhouwers
van Vézelay: een vaste compositie van een bijna graphisch geheel, waarin alles zich
handhaaft omdat al het overbodige is vermeden en slechts het geheel telt. Bij de
beeldhouwers van Reims: ontbinding van het geheel, zonder graphisch verband, met
een overwicht voor de schoonheid van het zinnelijk detail. Het onderwerp verzwakt,
het detail wint aan beteekenis.
Aldus laat zich het snelle verval van de mystieke kunst, vervuld van het symbool,
het voorbijgaan van het Romaansche tijdperk en de komst van de Gothische periode
en de bruuske verandering van manier en stijl, door den geest bepaald, verklaren.
Aldus wordt de middelmatigheid, zelfs de nietswaardigheid van eenige hedendaagsche
voortbrengselen, duidelijk. De kunstenaar, die slechts onverschilligheid voelt voor
het onderwerp dat hij behandelt, kan zijn gansche inspanning slechts richten op de
manier, die aldus snel aangezet en te hoog opgevoerd wordt. De kunstenaar wordt
veroordeeld tot een voortdurende verandering van manier, van het eene werk tot het
andere moet hij veranderen, wat alle eenheid in de kunst van een tijdperk uitsluit.
Eenheid, die de kracht uitmaakt van de beeldhouwwerken van Vézelay. In dit opzicht
bestaat aanleiding een veel verspreide dwaling te herstellen. Het verschil in uitvoering,
dat bestaat tusschen het boogveld en de kapiteelen, heeft men trachten te verklaren
door de hypothese, dat het hoogveld een copie zou zijn van een teekening uit een
handschrift. Een veronderstelling die ongerijmd is. Kan men eigenlijk wel één
onderwerp noemen in de 12de eeuw, dat niet gelijkelijk door de beeldhouwkunst en
de schilderkunst is behandeld? Dat geldt zoowel het onderwerp van het boogveld als
dat van de kapiteelen en van alle schilderkunst en beeldhouwkunst uit dien tijd. Er
werd op dit punt in die jaren geen enkel onderscheid gemaakt tusschen de
schilderkunst en de beeldhouwkunst, die zich in den geest vermengden. De sculptuur
had een graphisch karakter en werd zelfs vaak beschilderd. De veronderstelling is
niet te gewaagd, dat alles wat de religie betrof - kerken, boeken, schilderkunst,
beeldhouwkunst, muziek werk van monniken was, die zich angstvallig de uitvoering
voorbehielden, zoowel uit vrees voor ketterij, als om het sacraal karakter te verhoogen.
Zij waren dus zoowel schilder als beeldhouwer, gelijk men dat tot aan
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de renaissance heeft kunnen zien.
Het verschil in behandeling, dat men tusschen het hoogveld en de kapiteelen kan
opmerken, komt eenvoudig voort uit het feit, dat het hoogveld het hoofdmotief bevatte
en dat men aan de uitvoering de grootst mogelijke zorg heeft besteed. Het is inderdaad
meer doorwerkt en te ver opgevoerd. Men heeft, in het streven naar het beste, het
doel voorbijgestreefd: te veel kleine vormen, te veel fijnheden. In het geheel is dat
voelbaar, want het is verdeeld en verzwakt. Men voelt er iets van afmatting in, terwijl
bij de zeer snel uitgevoerde kapiteelen - de uitvoering van het geheele bouwwerk is
uitermate snel geweest - de over-verzorging vermeden is en daardoor een grootere
frischheid bewaard is gebleven, die een van de schoonheden van die werken uitmaakt.

Kapiteel - Mozes die de tafelen der Wet breekt bij het zien van de aanbidding van het gouden kalf

Een andere groote les, die uit deze beeldhouwwerken tot ons komt, is de eenheid
van de uitvoering, de ‘stijl’. Men is geneigd aan één enkel kunstenaar te denken,
hetgeen echter een onmogelijkheid moet zijn geweest. Twee portalen en ongeveer
honderd twintig kapiteelen! Ongetwijfeld meesterwerken of liever het Meesterwerk
van een groot aantal uitvoerders. En toch is het onmogelijk daarin ook maar het
minste teeken te ontdekken van een bepaalde persoonlijkheid, hetgeen zeker mogelijk
zou zijn geweest als het werk, kapiteel voor kapiteel, aan verscheidene menschen
afzonderlijk zou zijn toevertrouwd. In elk werk en in elk onderdeel is de uitvoering
echter gelijk. Daar is slechts één verklaring voor: ieder object, ieder motief is het
werk van allen geweest.
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Hetgeen tegenwoordig heel moeilijk te begrijpen is; en toch is het aan geen twijfel
onderhevig of zoo is het toegegaan. De kunstenaars moeten specialisten geweest
zijn, de één voor de hoofden, de ander voor de lichamen en zoo vervolgens: kleeren,
dieren, plantaardige motieven, enz. Een iegelijk ontving de taak waarin hij uitblonk.
Men kan zich het plan voor het werk aldus voorstellen: uitvoering van de teekeningen
voor de composities en de plaatsbepaling van die teekeningen door het eerste
bewerken van de ruwe steenblokken. Eénmaal zoover gevorderd, gaan de specialisten
van de eene sculptuur over tot de andere, daaraan doende wat hun is toebedeeld.
Tijdens het werk moet er ongetwijfeld een corrigeerend toezicht geweest zijn, iedere
lijn en iederen vorm bewakend. Dit verklaart, behalve de buitengewone eenheid, den
grooten rijkdom en de volmaaktheid van elk van deze werken, die te danken is aan
ieders bijdrage en aan het vermogen van den één om de zwakheid van den ander aan
te vullen. Zwakheden en goede hoedanigheden zijn niet bij alle kunstenaars gelijk.
De zwakheden zijn in een gemeenschappelijk werk, zooals dat waaraan wij de
wonderen van Vézelay te danken hebben, aldus vermeden kunnen worden en het
geheel heeft een volmaaktheid bereikt, waaraan geen enkele geniale persoonlijkheid
had kunnen raken. De zuiverheid van een werk is de zuiverheid van de Idee die het
draagt. Als de idee ontbreekt, die het onderwerp vormt, worden de motieven
oppervlakkig en het werk verzwakt.
Laten wij samenvatten. De bewonderenswaardige beeldhouwwerken van Vézelay
leeren ons, dat een kunstwerk slechts ontstaan kan en tot volmaaktheid komen, zuiver
kan zijn en een groote kracht van suggestieve werkzaamheid bevatten - toets voor
zijn grootheid - indien het aan een groote gemeenschapsidee van een tijdperk
ontspringt, die het terzelfder tijd baart, koestert, voedt en rechtvaardigt. De kunst
kan niet alleen door een individueele fantasie worden gedragen: ze moet haar ontstaan
aan een collectieve noodzaak van maatschappelijk karakter te danken hebben.
De sociale idee, die het onderwerp uitdrukt, bepaalt ook de wijze van uitvoering.
De armoede van ons tijdperk komt hieruit voort, dat het de ‘manier’ van doen heeft
opgedrongen als het eenige bestanddeel van de kunst en dat men tot een
kunstmatigheid is vervallen, die nog slechts enkele verfijnde, snel verzadigde
menschen raakt. De idee met sociale draagkracht is uit de kunst gebannen. Mocht
men het onderwerp al terugvinden in de academische kunst, dan is het banaal en niet
ingegeven door de sociale voorwaarden van den huidigen tijd. De vorm is even banaal
als platvloersch. De mystiek van het tijdperk (niet altijd in religieuzen zin op te
vatten), die vorm aan het werk geeft,
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ontbreekt. Zoo banaal als de idee is, zoo vreemd is haar de vorm, die slechts aan
routine te danken is, zonder kracht of belang voor het geheel. Het onderwerp in de
moderne kunst beperkt zich tot voorwerpen zonder eenig belang of wel het onderwerp
is onderdrukt, in welk geval het de uitkomst is van een vormlooze variatie van het
niets, hetgeen zonder zin is. Iedere inspanning - zooals gezegd - spitst zich toe op de
manier van behandelen, die zich steeds vernieuwen moet en daardoor snel de variaties
uitput. Daar kan het ‘mogelijke’ ternauwernood worden toegelaten en omdat iedere
contrôle ontbreekt, wegens gebrek aan basis, en omdat alles slechts wortelt in het
willekeurige, geraakt de pure fantasie snel aan het zwerven en glijdt af naar het
excentrieke en monstrueuze. De genieting, als eenig doel in het leven, voert
noodwendig tot ondeugd, tot sadisme. De gezonde vreugden zijn spoedig uitgeput
en de overgang naar de ondeugd is niet merkbaar.

Kapiteel - De engel en de zoon van den Pharao

Zou onze tijd slechts daartoe in staat zijn? Het is ontoelaatbaar dat toe te geven
en als de zorgeloosheid van gemakkelijke tijden ons - een oogenblik - dat geloof
heeft ingegeven, dan zullen de harde tijden, die wij nu door moeten gaan, ons een
heilzaam ontwaken bezorgen. Want te beklagen zijn zij, voor wie de toekomst van
de menschheid niet een mystiek in zich draagt, in staat tot het bevruchten van een
nieuwe en sterke Kunst.
April 1940
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Een witte watervogel scheerde laag in den nacht...
Door Thole Beishuizen
MISSCHIEN na het verlies van een fortuin, misschien op de vlucht voor God weet
welke noodlottige schaduwen, was hij twintig jaren tevoren tusschen hen
neergestreken. Hij, le docteur Coin, tusschen de brave Levantijnsche burgers van het
stadje Antipolis, aan de havenbaai van het wereldvergeten eiland Dea. Hij herstelde
uurwerken. Het was hem langzamerhand niet kwaad gegaan, doordat niemand in het
stadje het handwerk verstond dan hij, een Franschman, daarenboven uit een nette
familie, met een opleiding die hem stellig oorspronkelijk voor iets anders bestemd
had dan een plaatsje aan een horlogemakerstafel; met een groote kennis van
mathematica, en ook nog muzikaal. In Antipolis had hij zich onmisbaar gemaakt.
Zelfs was het voor de Grieken iets bijzonders gebleven: een vakman in hun midden
te hebben, die alles op tijd afleverde en zijn beloften hield met een punctualiteit,
waarvan zij eerst geschrokken waren.... En zij spraken na die twintig jaren nog steeds
van den ‘Xenos’, den Vreemdeling, en zeiden: wij brengen onze uurwerken bij den
Xenos, hetgeen toch iets vertrouwds had gekregen, iets van ‘onzen Xenos’. Maar
een Europeaan zal zijn levenlang Xenos tusschen hen blijven. Twintig jaren kunnen
lang duren. Twintig jaren op een Egeïsch eiland, dubbel. Het kan zoo iets als
verbanning naar een fort nabijkomen. Sacrrré nom.... waarom was hij eigenlijk blijven
hangen? En dat in een nest zonder bibliotheek, zonder de minste cultuur, een oord
waar men slechts gewoon was zich tegen de huismuren te zonnen, als een ras van
niet eens kwieke hagedissen. Deze brave Antipolitanen, die hun tikkelende
kralensnoeren tusschen hun vingers ronddraaiden en hoogstens nog actief genoeg
waren om de politieke artikelen in hun krant te spellen, veranderden slechts van
houding en plaats met den kringgang van het licht en de schaduw. God's koren groeit
gratis. Daarbij is God's warmte het aangenaamste geschenk ter wereld. In de tamelijk
koude winters, daar er wegens gebrek aan brandhout en ontzaglijke lasten op den
invoer van kolen nauwelijks gestookt kon worden in de groote, oude steenen huizen
van de stad, schrompelden de Antipolitanen ineen, en kleumden altijd ietwat
kleinmoedig langs de straatjes. Maar met het warme seizoen werden zij weer de
heeren der schepping, en zogen koninklijk aan hun publieke nargileh's, op de trottoirs
voor de ontelbare koffiehuizen.
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Neen, voor een rechtgeaard Westerling was er met hen eigenlijk niets te beleven.
Ook hun dochteren lachten hem, le docteur Coin, niet toe. Dag aan dag zat hij stil
over zijn lenzen en pincetten gebogen. Innerlijk had hij zijn droom. Een droom,
onafgebroken, meestal vormeloos, die hem omhoogvoerde, boven de loom makende,
broeiende straatjes en de naakte, harde rotsenkransen van den Egeïschen eilandklomp
uit. En hij had zich getroost. Eenmaal zou hij misschien professeur de mathématiques
geworden kunnen zijn in een kloosterachtige kostschool van een provincienest in
zijn vaderland. Was dat zooveel beter geweest? Hij genoot nu, met een goed, in
vrijheid verworven inkomen, bij zijn goedkoope levenswijze, van zijn ongestoorden
droom en van zijn muziek. In zijn droom, die zich voedde van lichtglans en tinteling
over de blauwe Levantzee, was de vormlooze verwachting van een Geluk dat ééns
nog zou komen. Men kan nooit weten hoe.
De eenigen met wie het mogelijk was, een schaarschen omgang te plegen, waren
de hartelijke en goedmoedige geestelijken van Hoog-Antipolis, de, op de Cycladen
niet zeldzame, beschaafde priesters van het Roomsche geloof. Hij schaakte met hen,
in hun schemerige huizen, voor een boograam dat het zonnelachende verschiet toonde
van de wijde baai met haar rustende stoomschepen in een rij voor de dokkaden, met
haar kazematten in Venetiaanschen stijl en haar blinkende kliphoofden in de verte;
dikwijls verzocht men hem, op een oude, droefgeestige piano een prélude van Chopin
te spelen, of een ‘Jardin sous la pluie’ van den grootmeester dien hijzelf het meest
vereerde, en wiens werken hij gevoelig en soepel beheerschte. Maar toch stonden
ook zijn vrienden, de abbé's van het eiland, eigenlijk nog buiten hetgeen een levendig
man van Europeesche vorming kan denken en droomen.
Nog geloofde hij in het geluk als in een vrouw. Niet zoo eene, die hooggehakt en
genagelverfd over de rose tegels van Antipolis trippelde. Neen, een Vrouw, als die
welke men in een oud-Italiaansche novella beschreven vindt, een werkelijke Vrouw,
groot in haar denken, gevoelig voor de streeling van alle gemoedssnaren; een Vrouw,
vorstinnelijk, en tegelijk menschelijk genoeg om een hart te durven bezitten. Een
Vrouw, belezen en fijn, en rechtgeaard. Een Vrouw als klare muziek.
Daar hij nu twintig jaren in Antipolis van zulk een vrouw droomde, was zij
werkelijkheid voor hem geworden. Eenmaal zou zij komen. Hij zag haar, lichtend,
tusschen de spiegelingen en stralingen van de klokglazen en stulpen voor zijn ramen;
hij zag haar wandelen langs de goudige kaden, langs den blauwwitten waterzoom,
onder de bogen en palmen van de marmeren esplanade. Hij hoorde de muziek van
haar lach en woorden
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in zijn eigen muziek, achter in de donkere suite bij madame Stathakopoulos, zijn
bedaagde, in burgerlijke kanten weggekreukelde hospita. En, wonderlijker nog:
dagelijks werd ook door zijn arbeid de droom van die Ideale Vrouw weer keer op
keer gewekt, want de fijne, flitsende wiskunde der raderen en schroeven, het als
oliedruppelen bewegelijke lillen van uiterst kleine veeren, het nauwelijks zichtbare
getril in de diepte van een geniaal uurwerk-mysterie, waarin alles bij elkander past,
tot een bijna onaardsch geheel behoort, in beeld gegoten mathematica, figuren der
Gedachte zèlf, dit alles schonk hem als een voorsmaak van Haar, was hem een altijd
wederkeerende belofte van haar komst. Wanneer men eenzaam en rustig is, en het
leven stuk denkt, zijn alleen een paar teere Binnenwerkingen de kostbare oogst. Altijd
komt men dan tot deze werkingen terug, wetten der muziek en van alle leven, fijn
als de getallen van het Onzienlijke, onstoffelijke maar van onwrikbare waarachtigheid.
Al wat daar buiten omheen is, kan alleen een versierende kast zijn, een opgepoetste
vorm, een uiterlijk ding dat met cachetten en kramerij behangen, aan een keten door
den gewonen man wordt medegedragen en overal vertoond. Daarom was het geheime
inwendige van zijn dagelijksch werk zelf: die Vrouwe Felicitas, Droom en Belofte.
En deze philosophie van een musicus-horlogemaker-mathematicus droeg hem door
de lange jaren, en door het kille en bittere van het raadselachtige leven.
*
Het volgende, nu, is eenmaal met hem gebeurd. Misschien zal hierover nog jarenlang
door kralentellende Antipolitanen tragelijk worden gelachen, wanneer zij van
‘gedachten’ wisselen en zich herinneren dat een gestrande Europeaan eenzaam onder
hen leeft, en hun klokken repareert met een onbegrijpelijke nauwgezetheid. Eens
kwam Vrouwe Felicitas werkelijk in het stadje, en betrad den winkel van le docteur
Coin.
Zij sprak het ware Fransch, een taal die millioenen op aarde dagelijks gebruiken,
maar die alleen, in den vollen, heerlijken rijkdom harer melodiositeit beoefend kan
worden door ingewijden, namelijk Franschen. Vrouwe Felicitas sprak dit
onmiskenbare Fransch. Haar voetstap was veerkrachtig en bezield. Haar gewaad
bezat de diepe, warm-roode tint die bij haar wezen paste. Zij had kalme, goudbruine
oogen en een moderne weelde van goudbruin haar. Zij droeg een enkel verfijnd
juweel. In haar hand was een lederen boek met de verzen van Chaucer. Zij bezocht
le docteur Coin, omdat zij een armbandhorloge bezat, waaraan de eerste de beste
toevallige klokkenmaker een onbelangrijke herstelling moest verrichten, en zij
verzocht, dit horloge te willen terugbezorgen
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niet later dan vier uren in den volgenden middag, omdat het jacht waarmede zij
gekomen was, op dat moment het anker zou lichten.
‘Dites-moi’, zeide zij, ‘vous êtes donc mon compatriote?
Zij was Madame.
Haar fijne enkels waren omwonden met de banden van goudleeren
zomerbrodequins.
Maar daarmee houdt alles op. Haar uiterlijke gestalte moge spoedig weer in het
ledig verzonken zijn. Innerlijk was zij het klare licht zelf van den jarendroom van
een eenzaam man. Hij wilde verder niets van haar weten. Dit, wat hij zag, en hetgeen
tot hem kwam door de rijke, warme wisselingen van het timbre van haar stem, was
hem genoeg, ja, was hem oneindig. Hij werd niet verlegen of zenuwachtig als een
schooljongen, noch legde hij een overdreven delicatesse van dienstbereidheid aan
den dag. Hij was gerijpt. De twintig jaren Antipolitaansche woestenij hadden hem
tot een volkomen man gevormd. Hij stond, enkele diepe momenten lang, tegenover
haar als een volkomen man tegenover een volkomen vrouw. Hij praatte met haar
over het armbandhorloge en over de verzen van Chaucer, zooals alleen twee
gelijkgestemde Franschen samen kunnen praten over een armbandhorloge of over
verzen van Chaucer, wanneer zij beiden Chaucer toevallig kennen. In de melodie
van hun taal vlood van weerszijden iets over van de melodie der hoogere dingen.
Het verdere was zakelijk. Le docteur Coin was ook winkelier.
Toen zij heenging echter, sloegen innerlijke klokken rondom een tintelend uur.
Le docteur Coin herstelde het horloge, en sloot zijn zaak. Dien dag en den dag die
erop volgde, verrichtte hij geen arbeid meer.
Gedurende twee uren speelde hij, achter in zijn donkere kamers, Debussy. Weefde
de Arabesken, nog eens en nog eens.
De avond viel, blank en rose over de gouden kaden. De bewoners van het
Cycladenstadje spoedden zich naar de haven. Dichtbij meerde het witte jacht, een
weelderige vogel van blauwe wateren, een rank speelgoed van een rijk man. Gouden
letters prijkten op de witte boei aan het achtereinde. Aan boord van dit jacht, een
zeldzaamheid in de baai van Dea, was Vrouwe Felicitas medegekomen. Maar de
Antipolitanen wisten niets van deze Vrouwe. Le docteur Coin alleen wist. Hij zat,
geheel in de schaduw, tegen den gevel van een weinig bezocht kaffeneion en droomde.
In zijn eenzaamheid vierde hij een stil maar innerlijk sprankelend dankfeest, ter eere
van de goden van Dea. Daarna, laat in den nacht, keerde hij naar zijn kamers terug
en speelde nogmaals de Arabesken.
Ook den geheelen dag daaropvolgend zat le docteur Coin aan de kade van Antipolis
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en droomde. Over het blauwe water schoten wiegende flitsen. De witte vogel met
het gouden achterlijf deinde zacht. Wijd, in een halfboog, strekten de kaden van het
stadje zich rond de baai. In de schemering sponnen de lampen haar fijne goudrag
over de spitse gevels: het jacht was nog niet vertrokken. Zijn bezitters roeiden naar
boord, ook het armbandhorloge was reeds sedert lang terugbezorgd. Men lichtte het
anker.
Kort daarop is het geschied. Nimmer in die twintig Antipolitaansche jaren had le
docteur Coin naar buiten blijk gegeven van zijn oorspronkelijkheid; mocht hij de
vreemdeling, de Europeaan onder Levantijnen gebleven zijn, een afzijdige, toch was
hij een medeburger van Antipolis geworden, en het burgerrecht op aarde verwerven
slechts zij, die zich niet onderscheiden door hun oorspronkelijkheid.
Le docteur Coin stapte rustig en zeker in een kleine motorkaïk, de verwaarloosde
en vervelooze bezitting van een of anderen toevalligen stadsbewoner, en zette de
machine aan. Het haventouw had hij reeds binnenboords geworpen. En het volgende
oogenblik stevende hij een reeks in het kunstlicht verstarde, verwonderde maskers
voorbij, langs de kade en met een sierlijken boog zeewaarts.
Met waaiende haren schoot hij het bewegelijke donker in, achter den witten vogel.
Reeds was deze buitengaats. De motorkaïk volgde haar blanke, voorname zuster
door den avond.
Hetgeen le docteur Coin op dit oogenblik deed, noemt men in zijn taal een
‘hommage’. Eer en dank bracht hij aan de Onbekende Godin. Vlietend door het
donker van den nacht, koerste hij achter den witten droom van zijn Geluk, dat zich
verwijderde.
Le docteur Coin volgde zijn Ideaal. Het verdween in den nacht. Ergens scheerde
het laag aan de zeeën, een witte watervogel van de verten. Twintig lange jaren kunnen
soms één gouden oogenblik voortbrengen, waarin het menschelijk hart iets van zijn
afgrondelijkheid mag openbaren, omdat dit oogenblik geheiligd is.
Wat doet het ertoe, of het Ideaal een Vrouw is, een willekeurige, een ster aan den
hemel, een vogel die zich verwijdert? Wanneer de klokken het tintelende Hoogtij
geslagen hebben, geldt diepere werkelijkheid. De kleine kaïk schiet steunend voort
door het flitsend duister; misschien zal zij het afleggen bij deze vreemde bruidrace,
maar n'importe. Reeds neemt de hooge zee haar op. Vóór haar, een blanke wolk,
door-schitterd van een enkele lichtgemme, zweeft het trillende Geluk.
Le docteur Coin houdt het roer van zijn vaartuig, en droomt.
Naijverig fonkelt het oog van het uiterste havenbaken, de lichtlijnen en vormen
van het eiland zijn reeds verzonken in de onmetelijkheid. Eénmaal, in de sleur van
het be-
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staan, waagt het hart weg te breken uit de kooien van het menschelijke, en in een
vlucht zonder weerga, zich te meten met het Oneindige.
*
Maar op deze aarde kan niets geschieden zonder vorm of voertuig, en voertuigen
hebben voeding noodig. Het nuchtere, boosaardige begrip ‘benzine’ zwaaide over
de kleine motorkaïk meedoogenloos den scepter der noodwendigheid. De rossige
morgen vond le docteur Coin in zijn machteloos scheepje ergens bij de zuidkust van
Paros; daar praaide hij een verbaasden visscher. De witte vogel van het Geluk was
heengevlogen.
Antipolis geraakte in rep en roer.
Le docteur Coin, op sleeptouw, keerde, gebruind en verwaaid, in de haven terug.
Aan de kade was onbezorgde belangstelling. In de dagen die volgden, lieten velen
een of ander uurwerk herstellen. Maar er was le docteur Coin niets bijzonders aan
te zien.
Wel kan men hem, sedert deze gebeurtenis, vaker dan te voren aan de kade zien,
in de groote, zachte Egeïsche avonden. Het is alsof hij toch een zeker heimwee
overhield. Sommige vrouwen, die van tijd tot tijd over de schipbrug van een boot in
de stad afdalen, maken in de verte dat le docteur Coin's lichaam zich plotseling iets
vooroverbuigt.
Maar niemand daar weet iets naders. Niemand zou het begrijpen. Zij, die hun
dagen doorbrengen bij het getikkel van de kralen, aangenaam-onbewegelijk, tragelijk
pratend, zij kunnen moeilijk verstaan dat er een in hun midden is, die wacht op een
witten vogel of een ranke, hooge Vrouw. En een, wiens wachten zèlf zijn loon is,
rijk en diep, omdat het stijgt tot boven de steenbrooden van de werkelijkheid.
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Bij Wouda's werk
door W. Retera Wzn
IN een goed interieur, waar het prettig is te verblijven, schijnen weldadige krachten
aan het werk te zijn, wij staan als het ware in een strooming van woonachtigheid en
ruimtelijke belangstelling. Wouda's interieurs hebben deze eigenschappen.

H. Wouda, Woonhuis De Appelhof te Wassenaar

In de groote tijdperken, wanneer alles geladen schijnt van één geest en de ideeën
ruimtelijk worden, ontstaan interieurs die de levensspanning uitdrukken, sociaal en
religieus: men voelt, men ziet en men tast de gerichtheid, de bepaaldheid en de
strekking. Een Gothisch, een barok interieur heeft deze expressiviteit, evenals een
oud-Hollandsch binnenhuis, en minder sterk de binnenhuizen uit de tijden der
Lodewijken. In zoo'n interieur, verstrakt en teruggetrokken in schematische
grondvormen of uiteenvallend in een plastische of kleurige beweeglijkheid, speelt
het meubel een bijkomstige rol. De aard van de omsluiting, de verhoudingen, het
materiaal en het licht geven in de eerste plaats de ruimte-eigenschappen. Een
drie-dimensionale voorstelling, een beeld bijvoorbeeld, kan ijl of massaal krachtig
zijn, doch is het meest lichamelijk geldend. De geleerden kunnen erover strijden of
wij zoo'n beeld ervaren door de oppervlakte van de materie, of door de holte in de
onderbroken ruimte, de ondervinding leert dat hier wisselwerkingen van beiden ons
de oplossing geeft. Bij de tot het platte vlak teruggetrokken sculptuur, het flauwe
relief, wordt de lichamelijkheid verzwakt; een omgekeerd relief, bij voorbeeld een
gietvorm, kan vrijwel denzelfden indruk maken als het relief zelf, maar we missen
dan het bevestigende, de zekerheid en de bevrijding. Wij krijgen het gevoel dat wij
niet meer buiten de materie staan en dat wij aan de binnenzijde het relief bekijken.
Een geheel witte ruimte kan beklemmend op ons werken omdat een indruk van
omkeering, van ont-
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kenning van absolute waarde ons denken beïnvloedt. De vrees voor het platte vlak,
de vrees voor onzekerheid van het vlakke relief, is in de ontwikkeling van de
beeldende kunsten steeds gebleken: het karakter van ontwijken en vluchten werd
ontnomen door beschildering, waardoor het vlak of het relief optisch weer relatie
kreeg met de realiteit; ook wel bewerkte men het vlak, men gaf het structuur en
verband.

H. Wouda, ‘Nenyto’-hal B.K.I. (1928)

Interieur woonhuis familie Smalt, Wassenaar

Ook in Wouda's interieurs bemerken wij de vrees, deze afwijzing van het
heerschende platte vlak en het flauwe relief. Hij breekt den wand door een krachtige
kubisch-plastische werking. Ongetwijfeld is hij hierdoor aan Dudok verwant. En
wanneer een vlak eenmaal tusschen andere vlakken is afgebakend, gebruikt Wouda
geen andere onderbrekingen. Hij wil de vlakken slechts tegen elkaar zetten, zeer
duidelijk, zoodat zij niet door licht of schaduwwerking kunnen vervloeien en een
optische omkeering tot stand brengen, een gevaar, dat bij het interieur door de
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teruggekaatste verlichting veel grooter is dan bij architectuur in de open lucht. Doch
deze kubische vlakkenindeeling is niet willekeurig, geen louter spel van verbeelding.
Wouda gaat uit van de binnenhuiselementen, hij geeft ze nauwkeurig hun plaats en
ontwikkelt vandaar uit zijn vorm-schematische aanduiding. Een bank, een schoorsteen,
een raam zijn gegevens die tot uitdrukking worden gebracht, om zoo te zeggen krijgen
zij architectonisch

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

21
organisme. Wouda doet dat wel zeer nadrukkelijk.

H. Wouda, Landhuis van de familie Berkel te Wassenaar

De vlakkenwerking is afgestemd op botsing of verbinding, er worden nissen of
voorsprongen gevormd, er zijn wisselende verhoudingen van volumina, die de functie
van de samenstellende onderdeelen tot onderwerp hebben. Dit decoratief uitwerken,
dit tot expressie brengen, is hiermede nog niet ten einde; door materialen van
bijzondere structuur of kleur wordt nog nadere onderstreping van functie, van richting
of van boedanigheid bereikt. Het is niet voldoende dat er een stookplaats is, zij krijgt
een donkere omlijsting welke zich voortzet, tot plotseling een ander motief wordt
bereikt. Steeds weet Wouda het tot een te kleine schaal doorvoeren van dit spel te
ontwijken. Het is ook niet zijn natuur tot het charmante detail over te gaan. Hij ziet
daarvoor te groot, te ruimtelijk. Hij haat het gekunstelde, het makke en het weeke,
het virtuoze en pathetische, en zoekt waarde in het groote en zuivere. In Wouda's
interieurs is geen spoor van burgerlijke zelfgenoegzaamheid te vinden.
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H. Wouda, Vacantiewoning te Ede (1932)

Dit nadrukkelijke en beheerschte bespeurt men in het geheele werk van Wouda;
en zelfs in de studies die hij in zijn jonge jaren te München maakte, meubelontwerpen
en interieurschetsen, leeft reeds een tasten naar verhouding in massa en lijn, een
streven naar vastheid. Die teekeningen zijn curieus. Het is alsof zij uit een geheel
andere wereld komen; de wereld van vóór 1914 is zoo moeilijk met de onze te
vergelijken. Als we denken aan Ruskin en Morris, Norman Shaw, Voysey, aan Van
de Velde, Olbrich en Wagner en Saarinen, dan teekent zich een heel tijdvak van
drang tot zuivering in bouw en sierkunst voor ons af, een tijdperk waarin het oude
vorm-leven nog vrij krachtig doorschemerde. Ook in de geschiedenis van het geestelijk
leven gaat alles geleidelijk en plotselinge versnellingen zijn niet zonder
gewelddadigheid tot stand gekomen. In die teekeningen is het moeizame
aanvangsstadium van de nieuwe monumentale idee vastgelegd: historische
gestemdheid, doch reeds richting zoekende naar een meer algemeene kunst die gevoed
wordt uit andere sociale verhoudingen.
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Wouda werkte bij Berlage voor hij naar München ging. Voor ons is de symbolische
beteekenis van Berlage duidelijk. Maar zijn principiëele streven, dat zijn geheele
gedachtenwereld beheerschte, was niet zonder gevaar voor de jonge krachten die
onder zijn leiding stonden en voor wie zijn theoretisch constructief rationalisme even
goed een ‘isme’ was als zooveel andere. Er werd geweldig getheoretiseerd in die
dagen! Berlage zocht naar de zuivering van de grondslagen, de uiteindelijke harmonie
gebaseerd op wetmatigheid. Niet de lichte en sprankelende geest was de motorische
kracht van het vernieuwend leven, doch het principe, het eenmaal en voor altijd vast
te leggen beginsel. Het was de tijd van de proportiestelsels. Iedereen had zijn stelsel.
Men leefde in een soort angst voor beweging en spanning en het streven naar orde
en gebondenheid dreef naar de mazen van een of ander geometrisch stelsel. In het
stelsel schuilde het geheim en argwanend speurde men naar pogingen van anderen
die wellicht een nog zuiverder systeem zouden kunnen ontdekken. De ontwerpen
van Berlage zijn overdekt met ruitjespatronen en soms zijn er zooveel kris-kraslijnen
door elkaar getrokken dat men nauwelijks het onderwerp kan herkennen. Het was
geen geschikte sfeer voor een emotioneele natuur als Wouda, die zich beklemd voelde
tusschen de nijptang der beginsels, wiens ooren toeterden van al dat geredeneer en
die zware betoogen.

H. Wowda, Woonvertrek in het huis van J. Catz te Rotterdam (1933)

Een gelukkige omstandigheid dreef hem naar München. Het was daar in den
vóór-oorlogschen tijd een koortsachtig leven. Door handel en industrie waren groote
kapitalen verdiend. Duitschland voelde zich krachtig als een jonge beer, en dit alles
voerde naar een kunst van monumentalen onzin. Maar we moeten niet vergeten dat
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daarnaast en vooral in München een reactie tegen de uitbundige nationale heroïek
groeide, die in een teere en ietwat modieuze kunst zich uitbloesemde. Het was een
renaissance van allerlei lichte motieven, rococo-achtig van speelschheid, sierlijk en
verfijnd, geen sterke kunst maar toch meesleepend als een Weensche wals door
prikkelende erotische componenten. Men kan zich geen sterker tegenstelling denken
dan de wereld van Berlage met het beklemmend angstgevoel voor verzieking, zijn
middelpuntzoekend denken en verstrakte vormgeving, tegenover de zorgelooze
levensaanvaarding en het plezier in weelde, het l'art pour l'art-idee en een vormgeving
in vrijheid-blijheid, wisselend naar gemoedsstemming, uit de vóór-oorlogsche
Münchensche dagen. Of Wouda deze hevige verandering, deze sterke lichtwisseling
zonder oogknipperen heeft verdragen, weet ik niet, maar groot heimwee naar het in
systeem doorploeterend Holland had hij niet. Hij kwam bij Eduard Pfeiffer.

H. Wouda, Woonhuis van de familie Ruys te Wassenaar

Die Eduard Pfeiffer was een geniaal man, een ontwerper van bijna onbegrensde
fantasie
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en een uitmuntend teekenaar. Een Berlijnsche jongen die zich met brandende energie
had weten op te werken tot leider der Werk-stätten van A. Pössenbacher, een werker
en een strijder die zich opleefde in de overstelpende hoeveelheid opdrachten welke
de haute finance en nieuwe industrieele rijken hem gaven. Hij was ontwerper van
gebouwen, van interieurs, meubels en kunsthandwerk. Het was niet allemaal rijp
werk dat hij schiep, doch het had toch het kenmerk van zijn rijke verbeelding en
oververfijnden smaak. Ten onrechte werd en wordt minachtend over deze periode
gesproken en geoordeeld. Want ondanks den kunstigen aan allerlei tijdperken
ontleenenden compilatie-arbeid schuilt er veel in dat later tot erkenning is gekomen
en dat ook nu, wanneer men zich van vooroordeel weet te ontdoen, kan boeien. We
verbeelden ons wel dat we nu veel verder zijn en dat al het achter ons liggende maar
stumperige, onmachtige voortbrengselen beteekenen, aesthetische goocheltoeren
zonder wetmatigheid of verband, maar om eerlijk te zijn: hebben we wel zooveel
meer bereikt?

H. Wouda, Luxe-hut S.S. Nieuw Amsterdam (1938)

Wouda spreekt met vereering over dien grooten meester, waarvan hij veel heeft
geleerd. Het leven in München en het werken bij Pfeiffer heeft hem duidelijk gemaakt
dat Holland niet het eenige land was waar geleden en gestreden werd om het door
nieuwe sociale verhoudingen, nieuwe ideeën en nieuwe materialen en
constructiewijzen geopende terrein te veroveren, dat er overal lenteachtige wendingen
en tendenties aan het woelen waren. Wij hebben in een kleine omgeving steeds de
neiging de waarde van eigen denken en werken te overschatten. In een gedwongen
of vrijwillige afzondering is een eenmaal gekozen werkwijze wel te volmaken, maar
hiermede hebben wij ons tegelijkertijd ingegraven. In Holland had men wel heel
sterk de overdreven overtuiging van eigen volmaaktheid, de overtuiging der juistheid
van eigen zienswijze en onverdraagzaamheid tegenover anderen. En het was daarom
van Wouda zoo verstandig ergens anders te gaan leven, te gaan werken en te zien,
niet om weer onder den invloed van ideeën en motieven te
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komen, doch om zich door toetsing en vergelijking van eigen kracht bewust te worden.
Toen Wouda in 1914 naar Holland terug moest keeren, had hij zich reeds
losgemaakt van de invloeden die tot nu toe zijn werk hadden beheerscht. Hij wist
zijn eigen weg en heeft dien tot nu toe met stugge onverzettelijkheid gevolgd.
Gaandeweg heeft hij zich van bijkomstigheden weten te zuiveren, abstracter en
strenger aangestuurd op het klare interieur, waarin de ruimte, de vormen en kleuren
in een schoon geheel zich samenvoegen. Maar al kan iemand zich geheel van den
invloed van ideeën en vormen bevrijden, het is daarom nog niet buitengesloten dat
iets van den geest blijft doorwerken. Het representatieve element dat zelfs bij het
mindere werk van Berlage doorschemert, vinden wij in de interieurs van Wouda, wij
vinden ook iets van de teederheid en verfijning van Pfeiffer. Er is geen dualisme in
Wouda's werk, we kunnen niets aanwijzen dat op een directe inwerking wijst, maar
toch zijn er betrekkingen, hooren wij fijne klanken natrillen als vage herinneringen.
In Wouda's kunstenaarsloopbaan zijn geen plotselinge vernieuwingen; machtige
stroomingen als van de Amsterdamsche school of van de zoogenaamde nieuwe
zakelijkheid, laten hem totaal onberoerd. Hetgeen door zijn persoonlijkheid is
afgeperkt, wil hij volmaakter, gaver, als een beeld van volmaakt uitgewogen
spanningen. Technische verfijningen, hij past ze wel toe, maar zonder nadruk en
zonder opzichtigheid. Het is alsof hij voelt dat het technische raffinement naar het
zeer tijdelijke wijst, naar het toegeven aan plotseling opkomende wenschen, waardoor
de rust van het interieur wordt verstoord. Zijn idealisme stuurt naar verheffing boven
de dagelijksche dingen van het leven. Voor hem is het interieur meer dan een technisch
gebruiksapparaat, het is vóór alles de leefruimte waar de gedachten ontdaan moeten
worden van opgeschroefdheden en infectie, waar door klaarheid en bepaaldheid om
ons heen een gevoel van beveiliging en rust ontstaat. Hierom zet hij de detailleering
niet voort tot op zichzelf staande, de belangstelling opeischende onderdeelen. Zijn
meubels zijn dan ook geen unieke staaltjes van interieurkunst, doch samenstellende
onderdeelen van de ruimtelijke expressie. Zij passen bij een bepaald interieur, zij
hebben de schaalverwantheid. Het is dan ook verkeerd zoo'n meubel uit zijn omgeving
te halen.
Wij kunnen de lijn van Wouda's werk verder trekken: zijn landhuizen. Het zijn
interieurs die men van de buitenzijde beziet, naar buiten gekeerde interieurs. Hetzelfde
kubische uitdrukkingsvermogen dat aan de interieurs het karakter van zelfbewustheid
geeft, wordt nog sterker en meer samengetrokken in de exterieurs geprojecteerd.
Wouda werkt gaarne met krachtige kubische massavormen, met accenten en
schaduwwer-
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kingen, die deze kleine gebouwen stevig op hun plaats te midden van het gewirwar
van boomen en struiken vastleggen. Een versmelting of aanpassing met het landschap
is hier stellig niet bedoeld en soms met opzet vermeden. Het landhuis heeft zijn eigen
karakteristiek, er wonen menschen in, die wel in een landelijke omgeving willen
verblijven doch niet landelijk zijn gebonden. Dit wordt nog te weinig ingezien. Door
een verkeerde gevoeligheid geleid, streeft men bij het landhuis naar beelden die van
een geheel andere doelstelling zijn. Het is verleidelijk en begrijpelijk, maar verkeerd
gezien. De boerenwoning, hoe volledig en betooverend ook het beeld moge zijn, kan
nimmer als uitgangspunt voor het landhuis worden gebruikt. Wie dit met geweld wil
doorvoeren, komt tot tweeslachtige, gewrongen oplossingen, die mogelijk eenige
oppervlakkige bekoring kunnen hebben, doch die een scherpere critiek niet kunnen
doorstaan. Wouda heeft meermalen moeilijkheden gekend met officieele instanties.
Iedereen die in deze materie thuis is, weet hoe verlammend zoo'n hardnekkige
tegenwerking haar invloed kan doen gelden. Intusschen schijnt Wouda er toch nog
goed afgekomen te zijn, want aan zijn landhuizen zien wij geen moedwillige
‘verbeteringen’. Het volume van het hoofdlichaam, de overduidelijke werking van
de lage aansluitende massa's, de rustige contourneering, zijn beheerscht ontworpen,
essentieel van opzet. Nergens gaat Wouda over tot de intieme kleine schaal. Het huis
als vorm, in zijn afsluitenden, beschuttenden arbeid vindt zonder ingrijpen van
decorachtige aanduidingen, onverzettelijk verwezenlijking. Bij voorkeur gebruikt
Wouda een lichten steen, die nieuw nog niet de rijpheid van kleur bezit, doch die
later een fraai patina verkrijgt. Dit geldt ook voor de leipannen en pannen; gepleisterde
of gekalkte muren en teervrije dakpapieren past Wouda niet toe.
Dat Wouda nimmer in staat is gesteld een omvangrijk werk te ontwerpen, is wel
erg jammer. De erkenning van zijn breede gaven, zijn ernstig
verantwoordelijkheidsgevoel en werkzaamheid kwam wel wat laat. De tijd is niet
rijk aan groote opdrachten, maar wanneer deze zouden voorkomen, hopen wij dat
Wouda niet overgeslagen zal worden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

28

Brederoo sterft
door Ab Visser
De dood stond achter hem en raakte even
Zijn arm, vanwaar hij uitkeek in de drukke straat.
Hij dorst niet opzien, maar een koortsig beven
Vond oorsprong rond zijn hart, trok wit naar zijn gelaat.
Hij dorst niet opzien, maar als afgedreven
Gleed hij terzij van 't voortgaand leven in de straat.
De dood stond achter hem en raakte even
Zijn arm, als een die waarschuwt en discreet weer gaat.
Hij bleef alleen met enkle uren leven,
Dacht hij aan vrouwen, wijn en zwerven langs de straat?
Hij kon niet meer weerstaan het aldoor wilder beven
En kroop naar 't laatste licht en wachtte desperaat
Den dood, die stond gereed, maar aarzelde nog even.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

29

August Strindberg, de onbekende?
Door Amy van Marken
IN 1912 stierf de groote Zweedsche dichter en dramaturg August Strindberg. Van
zijn debuut af was er rumoer rond zijn naam; zijn persoon en zijn werk waren een
voorwerp voor de felste discussies, zoowel in zijn vaderland als daarbuiten. Ruim
25 jaar zijn voorbijgegaan en de vraag rijst onwillekeurig: hoe beleven wij op het
oogenblik zijn kunst, hoe staan wij tegenover zijn persoonlijkheid? In gedachten
laten wij de hoogtepunten van Strindberg's geweldige oeuvre even aan ons voorbij
gaan. Heeft dat alles werkelijk afgedaan, zooals sommigen meenen?

August Strindberg

Daar zijn allereerst de zuiver autobiografische werken. Als tijdsbeeld, als documents
humains met een schat van psychologische gegevens, als onbarmhartige zelfontleding
en niemand en niets ontziende critiek, heeft deze lange reeks van werken niets van
haar waarde verloren, hoezeer zij ook een product zijn van een tijd, een
geesteshouding en een litteraire strooming, die reeds lang achter ons liggen. (Dit
geldt vooral van De Zoon der Dienstmaagd.) Enkele van Strindberg's romans, b.v.
De Roode Kamer, De Bewoners van Hemsö, het eerste deel van de huwelijksnovellen
en verscheidene prozavertellingen zijn nog van een ongekende frischheid. Strindberg's
belangrijkste en meest verstrekkende inzet is ongetwijfeld gelegen op het gebied van
het drama. Hij is de schepper geweest van het naturalistische èn het expressionistische
drama in Europa. Het is een niet gemakkelijk te beantwoorden vraag of Strindberg's
drama lééft, nu in onze dagen. Om dat
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eenigermate bevredigend te kunnen beoordeelen moet men zijn werken op het tooneel
zien, immers zijn drama's waren nooit bedoeld als leesdrama's. Willen wij ons heden
in Strindberg's kunst verdiepen, dan moeten wij ons tot Scandinavië wenden. Het
officieele litteraire Zweden, dat jaren lang in zijn belangstelling voor Strindberg
verre ten achterstond bij het buitenland, met name bij Duitschland en Denemarken,
lost langzamerhand zijn schuld af. Naast goede voorstellingen van b.v. Meester Olof,
Paschen, Advent e.a. staan de vertooningen van Naar Damascus (Oslo 1934,
Stockholm 1937), Droomspel (Stockholm 1936) en Doodendans (Kopenhagen 1937)
overgetelijk in het geheugen gegrift. Is men in de gelegenheid geweest dergelijke,
in artistiek opzicht vrijwel volmaakte voorstellingen te zien en Strindberg's kunst te
beleven, zoo intens als men misschien alleen maar een Strindberg-drama kan beleven,
en heeft men de reacties van het publiek kunnen waarnemen, dan begint men ernstig
te twijfelen aan de gangbare meening, dat hij uit den tijd is en, nu ja, toch heusch
niet heelemaal toerekenbaar was! Is het ook niet kenmerkend, dat nu nòg een
Strindberg-opvoering en de verschijning van een nieuwe studie over zijn persoon of
zijn werk aanleiding geven tot hevige discussies? Bij hem kan men zich immers nooit
op een generaliseerend standpunt stellen; men moet telkens opnieuw zijn houding
bepalen, bij elk van Strindberg's werken, bij elke beoordeeling van zijn persoon of
van zijn kunst. Zijn dood heeft daaraan niets veranderd.
Strindberg's litteraire productie is ten nauwste verbonden met zijn persoonlijk
leven. Zijn persoon is vrijwel nergens te scheiden van zijn werk. Het is daarom
begrijpelijk, dat vele van zijn vrienden, verwanten en vijanden óók, zich gedrongen
hebben gevoeld hun persoonlijke aanraking met den beroemden schrijver in boekvorm
te publiceeren. Litteratuurhistorici, psychologen en philosofen hebben zich evenmin
onbetuigd gelaten: er is een geweldige litteratuur rondom Strindberg ontstaan. De
vraag is nu: zijn er nieuwe gezichtspunten geopend? In hoeverre kunnen en moeten
wij in het huidige stadium van het Strindberg-onderzoek spreken van een nieuwe
belichting van den persoon en de werken van den Zweedschen schrijver? Bij de
beantwoording hiervan gaat onze belangstelling uit naar verschillende uitgaven, die
gedurende de laatste vijf à tien jaar zijn verschenen.
Van de hand van den jongen Deenschen litteratuurhistoricus Vagn Börge verscheen
in 1931 een boekje Strindberg og H.C. Andersen (Der unbekannte Strindberg,
Marburg 1935). Uit dit boek blijkt dat Strindberg, die zichzelf Andersen's leerling
noemde, reeds vóór de zoo sterk ingrijpende religieuze Inferno-crisis, dus in zijn
naturalistische periode, Andersen formeel trachtte na te volgen, ja zelfs verscheidene
van diens sprook-
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jes vertaalde! Na de crisis ging de invloed van Andersen's sprookjes veel dieper.

Siri von Essen

Toen pas wist Strindberg zich volkomen in te leven in die wonderlijke,
naïef-godsvruchtige, poëtische sfeer van den grooten Deen, omdat hij toen langzaam
maar zeker tot een vroom-godsdienstige levensaanvaarding was gekomen, welke die
van Andersen zeer dicht naderde. Bewijzen voor de aanraking tusschen beide dichters
zijn er te over. Behalve Strindberg's Sprookjes staan b.v. de uiterst fijne, poëtische
schilderingen van de kinderfiguren in stukken als Advent, Paschen, Zwanewit en
Erik XIV sterk onder Andersen's invloed; verder kan men nog de Kamerspelen en
het Droomspel noemen. Hoezeer hij echter ook Andersen nadert in de keuze der
dramatis personae, in de symboliek en in den gedachtengang, in de genoemde stukken
is de stemming alles behalve Andersen-achtig, daarentegen typisch voor Strindberg
zelf. Het verschil in nationaliteit spiegelt zich natuurlijk duidelijk af. En dan: Andersen
behoorde tot de romantiek, Strindberg tot het realisme; toch weten wij hoe Andersen
eenerzijds wel degelijk zin had voor de werkelijkheid (daarvan getuigen vele
sprookjes) en hoe anderzijds Strindberg's verlangen steeds uitging juist naar de
romantiek. Beiden leden onder een sterk minderwaardigheidsgevoel, waaruit een
voortdurende angstpsychose voortvloeide. Bij Andersen angst voor zijn weldoeners
en de critiek, bij Strindberg angst voor zijn vader en later de angst, dat men zijn
persoonlijkheid zou onderdrukken. Hiertegenover stond het idealiseeren en het zich
vastklampen aan de moeder. Voor Strindberg is dit van de diepste beteekenis in zijn
houding tot de vrouw, welke voor hem in haar hoedanigheid van Moeder het hoogste
vrouwenideaal vertegenwoordigde. Hun gevoelsleven was uiterst rijk, maar
onevenwichtig. Beiden waren zij vervuld van een waarachtig idealisme, een diep
schoon-
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heidsverlangen en een drang om zonder aanzien des persoons de menschheid het
masker van levensleugens af te rukken. Börge's boek geeft wellicht te eenzijdig een
in lichte kleuren gehouden beeld van den anders zoo donkeren Zweedschen dramaturg,
een natuurlijk gevolg overigens van het onderwerp. Want hoe ver is de dichter van
Het Pleidooi van een Dwaas, Freule Julie, Doodendans, Zwarte Vaandels en De
Gotische Kamers niet verwijderd van H.C. Andersen? En toch kan ook daar, temidden
van hartstocht, haat, onrechtvaardigheid en pessimisme, plotseling Strindberg's poëzie
doorbreken als een wonderlijk weldoende lichtstraal, waaraan men zich vastklampt
in de zwarte duisternis. De feiten echter hebben Börge gelijk gegeven in zijn theorie,
dat er naast den door velen verguisden Strindberg nog een andere, onbekende
Strindberg leeft.
In 1936 verscheen een nieuw boek van Börge, Kvinden i Strindbergs Liv og
Digtning (De Vrouw in Strindberg's leven en werken). Het onderwerp is van centraal
belang voor het begrip van Strindberg. Het boek als geheel is te beschouwen als een
zeer belangrijke positief-critische bijdrage binnen het terrein van het
Strindberg-onderzoek, ook al is het laatste woord in deze zaak geenszins gezegd.
Gelijk vanzelf spreekt, ruimt Börge aan het vraagstuk Siri von Essen een groote
plaats in. In 1875, 26 jaar oud, ontmoette Strindberg Siri voor het eerst. Zij was toen
gehuwd met baron Wrangel. Na de ontelbaar vele liefdeshistories van zijn moeilijke
jongelingsjaren stond Strindberg plotseling tegenover de vrouw, die zulk een
ingrijpende verandering in zijn leven bracht en wier persoonlijkheid van zoo
onnoemelijk veel belang is geweest voor zijn kunst. Vele zijn de oorzaken geweest
van den noodlottigen afloop dezer ontmoeting. Bij beiden lag schuld. Van Siri's hand
bestaat helaas geen persoonlijk getuigenis van haar huwelijk. Hun oudste dochter,
Karin Smirnoff, publiceerde in 1925 een treffend boek Strindbergs första hustru
(Strindberg's eerste vrouw) waarin vooral het beeld van Siri als moeder ons levendig
voor oogen komt te staan. Voor ons ligt echter een boek van Strindberg zelf, waarvan
men zou wenschen dat het nooit geschreven was, zoo afschrikwekkend is het in zijn
felle persoonlijke aanklachten tegen Siri, in zijn bijna dierlijken haat en manische
achterdocht, met een absoluut eenzijdig aanwijzen van de vrouw als de bron van het
kwade. Het is geschreven in een proza dat, ondanks het feit dat de oorspronkelijke
tekst in het Fransch geschreven was, tot zijn beste gerekend mag worden. Börge
heeft gepoogd de draden van dit kluwen van beschuldigingen en verwijten te
ontwarren, een schier hopelooze taak, waarbij men wel moet stooten op de meest
onsympathieke zijden van Strindberg's karakter, welke men later opnieuw in werken
als Zwarte Vaandels en De Gotische Kamers terugvindt. Börge verklaart de
tegenstelling tusschen deze boeken en de
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overige van waarachtige religiositeit getuigende, lichter gestemde
na-Inferno-dramatiek als gekrenkt religieus gevoel. Dit is echter onhoudbaar zonder
de aanvaarding van dien ‘zwarten’ Strindberg, die de overhand verkreeg in
oogenblikken van de diepste wanhoop en psychische spanning, vooral veroorzaakt
door teleurstelling in het ideaal, dat hem niet hoog en schoon genoeg kon schijnen,
doch, wanneer het in botsing kwam met de werkelijkheid, met één slag alle idealiteit
meedoogenloos verloor. In zijn verhouding tot zijn drie echtgenooten komt dit wel
heel duidelijk tot uiting. (Hoe sterk Strindberg innerlijk gegroeid is, blijkt uit de
harmonische oplossing van zijn huwelijk met zijn derde vrouw Harriet Bosse). Door
een parallel te trekken tusschen Het Pleidooi van een Dwaas en Tolstoi's
Kreutzersonate raakt Börge aan een van de diepste oorzaken van de mislukking van
het huwelijk met Siri. Zoowel Strindberg als Tolstoi probeerden een duurzaam
huwelijk op te bouwen op den wankelen grond der erotische liefde. In de Infernocrisis
eerst deed Strindberg de bittere ervaring op, dat een dergelijke liefde slechts op een
illusie berust. Toen pas begon hij het conflict Eros contra Charitas dramatisch te
benutten: het thema der ‘haatliefde’ kreeg een metaphysisch perspectief, wat b.v.
blijkt uit Doodendans in tegenstelling met De Vader. Bij beide schrijvers zien wij
een religieus verlangen, dat in ascese op wil gaan eenerzijds, anderzijds echter een
buitengewoon sterk driftleven, dat ascese volkomen uitsluit. (Dit geldt in sterkere
mate voor Tolstoi dan voor Strindberg, bij wien dit het duidelijkst in zijn verhouding
tot Harriet Bosse aan den dag komt). Vrouwen nu, zoo schrijft Börge, die aan
dergelijke, elkaar diametraal tegengestelde eischen van den man voldoen, bestaan
eenvoudig niet. Dit maakte een harmonisch huwelijk voor Tolstoi evenals voor
Strindberg onmogelijk. In dit verband kan men nog wijzen op het feit dat Siri von
Essen, Frida Uhl en Harriet Bosse alle drie behoorden tot het type der geëmancipeerde
vrouw, de kunstenares. Tolstoi en Strindberg begingen de fout de Vrouw als eenige
schuldige te beschouwen en tegelijkertijd het huwelijk als instituut te veroordeelen,
in plaats van de schuld bij zichzelf te zoeken.
In 1891 gingen Siri en Strindberg definitief uiteen. In haar had Strindberg voor
het eerst zijn vrouwelijk ‘oerideaal’ ontmoet; aldus lag zijn liefde voor haar als het
ware ten grondslag aan zijn gevoelens voor Frida Uhl en Harriet Bosse. De
briefwisseling tusschen Strindberg en den Zweedschen dichter Ola Hansson
(Stockholm 1938) geeft een troosteloozen indruk van Strindberg's krampachtige
pogingen zichzelf, zijn verlaten gezin en zijn werk in leven te houden. Met een
wanhoopsgebaar trachtte hij zich met behulp van Nietzsche's Übermensch
onkwetsbaar te maken voor het verdriet, den tegenslag en het wanbegrip, waarop hij
steeds stuitte. Een vereenzaamde, door de einde-
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looze conflicten uiterst prikkelbare, cynische ‘vrouwenhater’ vormde in 1892 het
middelpunt van een kring van kunstenaars en geleerden te Berlijn, wier stamcafé het
beruchte ‘Zum schwarzen Ferkel’ was. Daar ontmoette Strindberg zijn tweede vrouw,
de drieëntwintigjarige Oostenrijksche journaliste Frida Uhl, die wat karakter en
aanleg betrof, evenmin de vrouw was om hem gelukkig te maken. In 1893 trouwde
hij met haar, een huwelijk dat hij later als een ‘dwaasheid’ betitelde. Het heeft
ongetwijfeld het minst voor hem beteekend, al zou men bijna het tegendeel gaan
meenen bij het lezen van de twee lijvige deelen mémoires, welke Frida Strindberg
in 1936 in Zweden en Duitschland liet verschijnen. Uit alles spreekt de groote
bewondering, die zij nog steeds koestert voor den man, die haar toch de grootste
teleurstelling van haar leven heeft bereid. Haar boeken brengen natuurlijk veel
belangrijk materiaal uit den Berlijnschen tijd. Het feit echter, dat haar beschrijvingen
van gebeurtenissen van haast 40 jaar geleden, dikwijls weergegeven in lange
gesprekken, bijna woordelijk overeenstemmen met situaties en replieken uit
Strindberg's werken, welke dienzelfden tijd behandelen, maakt helaas, dat wij de
uiterste voorzichtigheid moeten betrachten bij het vaststellen der objectieve waarheid
dezer beschrijvingen. Daarbij komt dat Strindberg's brieven aan haar oorspronkelijk
in het Fransch geschreven waren, maar door haar in het Duitsch en daarna wederom
in het Zweedsch werden vertaald! Dat dit huwelijk, dat nauwelijks twee jaar duurde,
bijna van den aanvang af mis ging, berust o.a. op de omstandigheid, dat Strindberg
aan het begin der z.g. Inferno-crisis stond, welke een samenleven met hem voor een
ieder onmogelijk maakte.

Frida Uhl

Psychiaters en psychoanalytici hebben Strindberg's eigen referaat over de crisis
(de boeken Inferno en Legenden en tevens de dramatische trilogie Naar Damascus)
gebruikt
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tot het stellen hunner verschillende diagnosen.

Harriet Bosse in Naar Damascus

De diepere oorzaak ervan is daarmee echter niet verklaard. Strindberg's geweldige
productiviteit, de hooge kunstwaarde van de crisisboeken, die wederom oorspronkelijk
in het Fransch zijn geschreven, zijn zin voor realiteiten en critiek, zijn verlangen naar
bewijzen voor de meest fantastische occulte ervaringen, welke hij opdoet, zij maken,
dat men alleen met het constateeren van een zekeren vorm van krankzinnigheid niet
van de zaak en zeer zeker niet van haar gevolgen afkomt. Het boekje van prof. Martin
Lamm Strindberg och Makterna (Stockholm 1936) vraagt hier onze aandacht. Lamm,
een bekende Zweedsche litteratuurhistoricus (zie ook zijn werk Strindbergs dramer)
raakt een belangrijke kwestie aan, wanneer hij zegt, dat Strindberg's veelvuldige
‘openbaringen’ meestal alledaagsche werkelijkheidssituaties waren welke hij, mede
onder invloed van zijn vervolgingswaanzin, vertolkte als stonden zij in direct verband
met zijn eigen persoon en lot, als vingerwijzingen van de machten dus, die een
werktuig waren in God's hand. Volgens Lamm geeft dit een duidelijk beeld van
Strindberg's egocentriciteit, welke inderdaad zijn persoon en werk beheerscht; onzes
inziens is het echter de eenige voorwaarde waaronder de persoonlijke verhouding
God-enkeling voor Strindberg mogelijk was. Verder toont Lamm aan, dat dezelfde
gebeurtenissen, die Strindberg op het einde van de tachtigerjaren, onder de hevige
huwelijksconflicten, tot atheïst maakten, hem in de negentigerjaren wederom
terugbrachten tot het geloof. Hij werd atheïst omdat de wereld, de menschen en de
heele ontwikkeling hem te zinloos en slecht toeschenen om nog aan een rechtvaardig
God te kunnen gelooven. Religieus werd hij, steeds volgens Lamm, omdat die factoren
in zijn oogen zulke afmetingen aannamen, dat hij behoefte had te grijpen naar het
laatste redmiddel: het ge-
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loof aan soms kwaadwillige, soms goede machten, die eerst langzamerhand
gesubordineerd werden onder een nu eens streng straffenden en dan weer
beschermenden God. Het graadverschil, waarvan Lamm hier spreekt, doet niets ter
zake. Hier staan wij voor een ‘Umwertung aller Werte’ die van binnen uit, van boven
komt (om in Strindberg's geest te spreken) en die noch afhangt, noch het gevolg is
van wetenschappelijke onderzoekingen, occulte en hypnotische experimenten en
andere uiterlijke factoren. Dit proces kunnen wij alleen verklaren door ons in te leven
in Strindberg's geest, te beseffen en te aanvaarden het mysterie van de werking der
eeuwige, goddelijke krachten in een mensch, die er zich voor open stelt. Dan weten
wij, dat wij niet alleen maar staan tegenover een krankzinnige, die geen onderscheid
meer weet te maken tusschen werkelijkheid en verbeelding, geloof en bijgeloof, maar
voor een schrijver, die den strijd voert voor en tegen zijn eigen intellect, een mensch
physisch en psychisch ten prooi aan het hevigste lijden in de smeltkroes waarin hij
van materialist tot ‘mysticus’ wordt omgeschapen. De benaming ‘mysticus’, door
enkele bewonderaars van Strindberg gebruikt, is in zooverre misleidend omdat
Strindberg's sterke gevoel voor en contact met de werkelijkheid, zijn schuldbesef en
zijn steeds weer opduikende drang tot opstandigheid een levenshouding als absoluut
mysticus uitsloot. Strindberg's religieuze opvatting gedurende en na de Inferno-crisis
is misschien moeilijk te definieeren (het is een ver doorgevoerd syncretisme), doch
daarom niet minder ingrijpend en waarachtig, iets wat zeer vele onderzoekers, Lamm
inbegrepen, nog steeds niet begrijpen, voornamelijk omdat zij in hun gedachtensfeer
te ver af staan van Strindberg's religiositeit.
Toen Strindberg de crisis te boven was gekomen, wierp hij zich met verdubbelde
energie op zijn kunst, welke aangepast werd aan en geïnspireerd door zijn nieuwe
levensopvatting. Naast een grootsche historische dramatiek (Gustav Vasa, Erik XIV
e.a.) ontstonden werken als Naar Damascus, Roes, Advent. In 1900 volgden o.a. het
buitengewoon fijne en hoogstaande Paschen, de sprookjesspelen Zwanewit en De
Kroonbruid eenerzijds, en anderzijds werken als Doodendans en de romans De
Gotische Kamers en Zwarte Vaandels, een contrast waarop tevoren werd gewezen.
Strindberg's dramatiek bereikte ongetwijfeld zijn hoogtepunt in het Droomspel, om
zich in de Kamerspelen nog eenmaal te vernieuwen en tenslotte te eindigen in de
tragische, bitter weemoedige epiloog De Groote Weg.
Intusschen was er een tweede, door velen onmogelijk geachte verandering
ingetreden in Strindberg's leven. Wederom was het een vrouw, die deze metamorphose
bij den z.g. vrouwenhater te weeg wist te brengen. De tweeëntwintig-jarige
tooneelspeelster Harriet
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Bosse was plotseling gekomen in het leven van den veelbeproefden schrijver, die
toen een en vijftig jaar was. Zij is hem een bron van de zuiverste en schoonste
inspiratie geworden. De briefwisseling tusschen beiden begon in het najaar van 1900,
de laatste brief is gedateerd van Mei 1908. De beteekenis van deze verzameling
brieven, die door Harriet Bosse in 1932 in Stockholm werd uitgegeven, kan men niet
hoog genoeg aanslaan. Tezamen met de later verschenen boeken van Frida Strindberg
werpen deze brieven en de gezindheid, die aan dergelijke uitgaven ten grondslag
ligt, een geheel nieuw licht op de persoonlijkheid en dus op het werk van Strindberg.
(In dit verband kan nog genoemd worden het in 1921 verschenen boekje van Fanny
Falkner Strindberg i blaa tornet). Strindberg's brieven aan Harriet Bosse zijn een
van de schoonste documents humains uit de wereldlitteratuur, waarin ons opnieuw
wordt geopenbaard het wonder der waarachtige liefde in de ziel van een mensch, die
in zijn gevoelsleven ver boven de middelmaat uitging (ook in negatieven zin!) en
die, ondanks de bitterste, dikwijls grootendeels zelf veroorzaakte teleurstellingen,
ondanks den felsten strijd en haat, toch den moed bezat zijn idealisme te bewaren en
het te toetsen aan de werkelijkheid, ditmaal door een huwelijk met Harriet Bosse.
De jeugd en de levenslust van Harriet Bosse, hun kunstenaarstemperament, hun
beider eisch van absolute persoonlijke vrijheid, Strindberg's wisselende stemmingen,
zijn achterdocht en angst voor de inmenging van anderen in zijn verhouding tot haar,
het zijn alle oorzaken, die ook ditmaal een duurzaam samenleven onmogelijk maakten.
In 1903 gingen zij uit elkaar, Harriet trok met hun door Strindberg verafgood
dochtertje in een eigen huis. Het contact bleef echter bestaan, Anne-Marie bond hen
samen. Ook later, na de officieele scheiding, stond Strindberg in voortdurende
briefwisseling met haar, totdat haar tweede huwelijk hieraan een definitief einde
maakte. Deze brieven, men zou ze stuk voor stuk willen citeeren om den
fijn-besnaarden geest, welke op schier elke bladzijde tot ons komt, om de natuurlijke
volmaaktheid van den ‘stijl’, om die groote liefde voor haar en Anne-Marie, de fijne,
zuivere erotiek, die in vergelijking met de brieven uit zijn verlovingstijd met Siri
von Essen (Hij en Zij), op een veel hooger niveau staat, maar ook om de bittere
verwijten, de vertwijfeling en de grenzelooze eenzaamheid van den wederom alleen
achtergebleven schrijver. Hij voelt zich onafscheidelijk met Harriet verbonden, hij
laat haar deelen in zijn kleine en groote vreugden, in zijn werk en Anne-Marie's
leventje (gedurende Har riet's tournées woonde zij bij hem); hij staat haar met raad
en daad terzijde in haar werk. De strubbelingen, welke een dagelijksche omgang
onoverkomelijk met zich meebracht, vormen geen beletsel meer om hun verhouding
(in ieder geval van zijn kant) te brengen
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op een hooger plan, zooals hij het zelf noemt. Maar tenslotte werd ook deze laatste
band op een voor Strindberg bijna niet te beseffen wijze afgesneden door Harriet
Bosse's tweede huwelijk. Aangrijpender tragiek dan die, welke wij vinden in de
laatste brieven, laat zich nauwelijks denken.
Het is duidelijk, dat de geest die spreekt uit deze verzameling brieven bijzonder
nauw aansluit bij die, welke Börge in zijn vergelijkende studie over Andersen en
Strindberg naar voren meende te moeten brengen.
Tot slot nog een paar andere recente uitgaven, die van belang zijn voor de juistere
kennis van Strindberg. Om te beginnen August Falck's boek Fem aar med Strindberg
(Vijf jaar met Strindberg, Stockholm 1935). Hij beschrijft o.a. de stichting en de
geschiedenis van Strindberg's eigen theater ‘Intiman’, waarbij Falck het
directeursschap bekleedde en tevens als eerste acteur optrad. Tal van anecdoten, het
vele brieven- en illustratiemateriaal, de bijzonderheden over de opvoeringen en
Strindberg's groote aandeel in de regie, het is alles van veel belang. Dan zijn er de
mémoires van den Duitschen arts Carl Ludwig Schleich, een groot vriend van
Strindberg. Merkwaardig is, dat Schleich den denker in Strindberg zeer hoog aanslaat.
Hij constateert verscheidene gevallen, waar Strindberg in zekeren zin intuïtief op de
resultaten van latere wetenschappelijke onderzoekingen vooruitliep. Tenslotte snijdt
Börge in zijn laatste boek Kvinden i Strindhergs Liv og Digtning nieuwe zeer centrale
problemen aan, als hij de ‘scenische’, aan vele opvoeringen getoetste werking van
Strindberg's stukken aan een onderzoek onderwerpt en daarbij waardevolle
regieaanwijzingen geeft.
Het vele nieuwe materiaal, dat ons op het oogenblik ten dienste staat, maakt een
herwaardeering van Strindberg's kunst absoluut noodzakelijk. De tijdsafstand maakt
haar gemakkelijker en waarborgt grootere objectiviteit. Börge is den weg der
herwaardeering (hetgeen zeer zeker niet wil zeggen idealiseering) ingeslagen met
zijn beide studies, die blijk geven van zijn bewondering en zijn geestelijke
verwantschap met den grooten schrijver.
Over het geheel genomen moet men concludeeren, dat August Strindberg, zooals
hij te voorschijn treedt uit de werken na de Inferno-crisis, te weinig begrepen en
geschat is geworden. De vertolking van Strindberg enkel als naturalist, als
vrouwenhater, geestes-proletariër, instinctmensch enz. is eenzijdig en verkeerd,
evenals het niet aangaat Strindberg's religieuze beleven schamper glimlachend voorbij
te gaan. Dat b.v. de strijdvraag over de vrouwenemancipatie, welke Strindberg
eenzijdig, kinderachtig en manisch behandelde, verouderd is, laat geen twijfel over.
Gelukkig is het echter allerminst het
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essentieele probleem bij Strindberg. Bij hem geldt overigens meer dan bij eenig
ander, dat men zijn geheele oeuvre moet kennen om een eenigermate juist oordeel
te kunnen vellen. Men is het er algemeen over eens, ook de felste tegenstanders van
Strindberg, dat de naturalistische drama's uit de tachtigerjaren een onbetwistbaar
hoogtepunt in de wereldlitteratuur beteekenen. Strindberg heeft ons echter méér
gegeven, nl. in de na-Inferno-dramatiek, welker kern ongetwijfeld wordt gevormd
door het Droomspel. Wat den universeelen ideeën-inhoud en de menschelijkheid
betreft is dit werk ver verheven boven elke eenzijdige geestesrichting en
kunststrooming. Naar onze meening behoort het Droomspel in het centrum te staan
bij iedere poging tot vertolking van Strindberg's leven en werken. Het is als het ware
het knooppunt van heel zijn kunst. De naturalist, de romanticus en symbolist, de
lyricus en de groote dramaturg, zij vallen samen. De scherpe aanvaller van al wat
scheef is in de maatschappij, de een tijd lang manische bestrijder van de Vrouw als
geëmancipeerde, echtgenoote en moeder, hij is opgelost in een nieuwen Strindberg.
Eenmaal tot een diep-religieuze levensovertuiging gekomen, hekelt hij dezelfde
gebreken, behandelt hij dezelfde problemen als voorheen. Nu echter ziet hij het alles
van een metaphysisch standpunt uit, en daaraan weet hij ook den technischen opbouw
van zijn stukken aan te passen. In de centrale figuur van het Droomspel, de dochter
van den God Indra, heeft Strindberg zijn hoogste en schoonste ideaal belichaamd:
de verzoening met het Leven door een vrouw. Door velen wordt het Droomspel
beschouwd als een uiting van het diepste pessimisme. Men stuit, zoo zegt men, op
een gebrek aan synthese van gedachten. Inderdaad, Strindberg's geest was in veel
sterkere mate analytisch dan synthetisch (verg. zijn houding tot de vrouw, maar óók
tot de religie!). Het hoofdverwijt is: het gemis aan een positieve oplossing. Voor
Strindberg persoonlijk heeft er echter wel degelijk een oplossing gelegen in de
beschouwing van deze wereld als een schaduwbeeld, een illusie, een droom, waaruit
wij eens zullen ontwaken om te komen tot de eeuwige levenswaarden. Het essentieele
van den ideeën-inhoud voor ons is, dat wij gedreven worden tot zelfbeschouwing en
zelfcritiek door Strindberg's genialen blik, die in dit werk het volle leven wist te
omvatten tot aan zijn diepste wortels. Het leven in al zijn schakeeringen, met zijn
liefde en zijn haat, kleinheid en grootheid, met zijn tragische en komische zijde, zijn
schoonheid en afzichtelijkheid, zijn tijdelijke en eeuwige waarden. Wij leeren het
onderscheid zien tusschen imitatie en echtheid. Strindberg toont het ons met simpele
middelen. De eenvoudigste re quisieten dienen hem tot symbool (verg. H.C.
Andersen!). En hij bereikt daarmee momenten van de grootste schoonheid en de
diepste ontroering. Bij de schier volmaakte opvoering
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van het Droomspel in Stockholm, 1935/1936, werd men slechts gesterkt in die
overtuiging.
Strindberg heeft de imponeerende geestelijke veerkracht, energie en eerlijkheid
gehad, zichzelf te herzien en te vernieuwen, telkens wanneer hij zag, dat de Waarheid
dit van hem en zijn kunst eischte. Steeds heeft hij gestaan in het volle leven, niet als
een passief beschouwende natuur, noch als een begenadigde, die op mystieke wijze
is ingewijd om zijn medemenschen het levensraadsel te verklaren, of de oplossing
ervan aan te duiden. Hij behoorde tot diegenen, die als het ware voorbestemd zijn in
voortdurenden strijd met zichzelf en de wereld om zich heen te leven. En hoewel zij
vallen en struikelen over het weerspannige en bekrompen ik, herstellen zij zich steeds
weer en richten zich op om den strijd te hervatten en om, met den inzet van geheel
hun leven en hun kunst, daar zij nu eenmaal niet anders kùnnen, door het onbarmhartig
blootleggen en uitrukken van alles wat het stempel der onwaarheid draagt, te komen
tot de eeuwig geldende waarden in een menschenleven. Als één groote biecht is zijn
werk geworden, de biecht van een lijdend, strijdend en zoekend mensch, die zijn
fouten en gebreken nooit verdoezelt met een mooi vernisje, doch zich met al zijn
licht- en schaduwzijden blootstelt aan critiek. Temidden van den chaos van zijn leven
heeft hij in religieuze bezinning verzoening gevonden en het geloof herwonnen en
bewaard, zoodat hij, die anderen zoo oneindig veel leed heeft berokkend en die de
tragiek van zijn leven neerlegde in de volgende eenvoudige, maar diepdoorleefde
repliek uit De Groote Weg: ‘Ik leed het meest door niet te kunnen zijn degene die ik
wilde’, den dood in kon gaan met de woorden: ‘Nu is al het persoonlijke uitgewischt!’
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Het Rijksmuseum in oorlogstijd
door J.G. van Gelder
Nieuwe aanwinsten
HET betreden van een museum geeft in deze maanden nieuwe gewaarwordingen.
Wie er binnengaat zoeke niet de hoogtepunten, hij zij al met heel weinig tevreden.
Het is voorloopig beter zoo, want kan men eigenlijk veel en dat dan zuiver verwerken?
Wie uit een geteisterde streek komt, weet te goed welk een ontzaglijke droefenis er
over heel zijn denken en voelen als een sluier hangt, het geluid van de vernietiging,
wil hem evenmin uit het hoofd, als de brandvlammen uit zijn oogen, hij vertrouwt
den reuk niet meer van wat hij ademt. Zoo ging het mij tot op een goeden morgen
een schilder bij mij kwam, die alles kwijt was en penseelen vroeg en een muur om
op te werken. Het zou goed worden, zei hij, want al dagen wilde hem het beeld niet
meer uit den kop dat hem vervulde en deed gelooven in het leven dat hij, hoe berooid
ook, toch nog had. Wat of dat beeld dan was, vroeg ik. Het was met enkele woorden
te zeggen. Op een van die eerste ochtenden na de ramp had hij temidden van het
rookende en stoffige puin een kleine stoet zien aankomen van enkele werklieden,
puinruimers met hun schoppen, vorken en voorhamers. Maar een van hen, in een
blauw werkpak, droeg een lammetje dat ze nog levend hadden aangetroffen en nu
in veiligheid wilden brengen. Het was als een beeld uit de openbaring van Johannes,
van gelijke kracht, van een even hevige werkelijkheid. Daar had hij een wand voor
noodig om in dezen tijd te schilderen wat eens Johannes geschreven had: ‘en die stad
behoeft niet de zon en de maan, dat zij haar zouden beschijnen, want de heerlijkheid
Gods verlicht haar en hare lamp is het Lam.’
Zooals deze schilder zich trachtte te herstellen door het beeld te hervinden dat hem
een werkelijkheid kon doen aanvaarden, nadat alles om hem heen verbrijzeld en stof
geworden was, zoo moet ook menig bezoeker thans in die enkele geopende
museumzalen rondkijken of te midden van dat puin van zijn herinnering ergens dat
lammetje te vinden is. Ook hij zal weer beelden zoeken te ontmoeten die te schuiven
zijn voor de pijnlijkste die hij ooit ervoer en moest beleven. De ervaring leert dat het
hooren van muziek daarvoor een bereider klankbodem is dan het zien van beeldende
kunst, dat een
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geestelijke inspanning vergt en een activiteit vereischt, die zonder lichamelijke
moeiten en zonder voorbereidingen of’ langzame veroveringen in het verleden geen
directe winst opleveren. Hoe 't ook zij, ook het Rijksmuseum ging nu, evenals het
Mauritshuis, het Amerikaansche voorbeeld volgen en muziekuitvoeringen in zijn
zalen arrangeeren. Zoo worden door dezen noodtijd enkele muzen bijeengedreven,
zoo worden de musea als vluchtheuvels nu vanzelf opgenomen in een wijder cultureel
verband dan tot nu toe het geval placht te zijn. Wordt de nood nog hooger, dan zullen
ongetwijfeld nog wel meer muzen hier een laatste toevlucht zoeken. En stellig kan
er iets goeds uit geboren worden, mits een gemeenschappelijke geestelijke basis
wordt gevonden.

Florentijnsche school ± 1445, De heldenmoed van Horatius Cocles

Wat het Rijksmuseum laat zien is van tweeërlei aard. Een tentoonstelling van
hedendaagsche Belgische schilders, welke het euvel heeft van een te veel aan schilders
met te weinig werk (73 met 110 schilderijen), maar welke het voordeel geniet van
een aantal prachtige doeken (G. de Smet!). In een volgende aflevering komen wij
daarop terug.
De benedenzalen van het museum herbergen aanwinsten van het Prentenkabinet,
uitsluitend teekeningen en prenten uit de achttiende eeuw. Bovendien geven enkele
zalen een overzicht van Engelsche prentkunst uit de 18e eeuw, uitgevoerd in de
mezzotinttechniek. Het museum bevat hiervan een keurcollectie. In dit tijdschrift
heeft wijlen Dr N.G. van Huffel daar indertijd menige bladzijde aan gewijd.
In één hoekzaal zijn tenslotte nog schilderijen tentoongesteld die, dank zij een
legaat, eveneens tot de aanwinsten behooren. Ook hier zijn oude bekenden onder,
die herinneringen terugroepen aan tentoonstellingen uit rustiger dagen, maar die ook
opnieuw
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treffen en in woeliger tijden rust geven, omdat in kunstwerken, zoolang zij nog
behouden zijn, een eenmaal bereikt evenwicht zich toch altijd weer laat terugvinden.
Het oudste is een fantastisch brok schilderwerk, een cassone-paneel, dat eenmaal
deel uitmaakte van de collectie van Arij Prins. Mr Jeltes heeft in een van onze vroegere
jaargangen (1923) diens verzameling uitvoerig besproken. Kort na den dood van
Prins kwam het Italiaansche paneel in het bezit van D.A.J. Kessler en eenige jaren
was het te zien in het Rijksmuseum; daarna zagen we het fonkelend stuk nog terug
op de Italiaansche tentoonstelling (1934); ingelijfd in de Rijksverzameling is het nu
voor goed.
Het paneel is niet anders dan de beschildering van een bruidskist. Vooral in de
ateliers van Florentijnsche schilders uit het midden van de 15e eeuw kwamen
dergelijke stukken gereed. Zij moesten bruid en bruidegom herinneren aan daden
van deugd en liefde, moed en trouw, veelal aan de mythologie of de historie van
Rome ontleend. Het paneel in het Rijksmuseum, omstreeks 1440-1450 ontstaan, stelt
de onverschrokken heldhaftigheid van Horatius Cocles voor. De voorstelling zat
soms aan den binnenkant, maar meestal aan de buitenzijde van de kist, waarin lijfgoed
bewaard werd en die met andere platte kisten als het ware een zitbank vormden om
het bed. Lichtte men het deksel op, dan zag men vaak een decoratieve beschildering.
De beschildering van de eene kistplank vormde meestal een pendant met die van de
kofferkist er naast. Dikwijls vormen de voorstellingen ook contrasten. Het is
merkwaardig dat op deze middeleeuwsche koffers als het ware letterlijk de historie
en de mythologie van den Italiaan bewaard werden. Christelijke voorstellingen komen
bijna niet voor, Dante, Boccaccio (diens Genealogia deorum. en de boekjes De viris
illustrious en De claris mulieribus) en Petrarca (Trionfi) zijn naast Ovidius, Virgilius
en Livius de voornaamste bronnen. De geschiedenis van Horatius Cocles is uit Livius
(Lib. II, 10) geput, evenals het vermoedelijke pendant Mucius Scaevola, Marcus
Curtius of de grootmoedigheid van Scipio (Livius XXVI, 60). Deze voorstellingen
der ‘cassoni’, getrokken binnen de intieme sfeer van het slaapvertrek, zoo tegengesteld
aan wat de bijbel leerde, hebben door het moraliseerend en didactisch karakter de
antieke wereld misschien nog meer doen voortleven dan de boekillustraties voor de
handschriften der oude schrijvers, welke grootendeels de voorbeelden waren voor
den iconografischen opbouw der cassoni. Zij hebben gemeen die sfeer van
eigenaardige objectiveering van het geval, welke niet lyrisch maar episch van aard
is. Er wordt gedacht in abstracte formuleeringen, waarbij de grondtoon de liefde, de
trouw tot in den dood, de verrukking over het schoone lichaam, de
opofferingsgezindheid, of de onverschrokken moed is. Denken wij daarover door,
dan wordt het duidelijk
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waarom juist Arij Prins geboeid moest worden door deze uitbeelding, verwant aan
de wijze waarop hij de middeleeuwen bezag, hoe ‘impressionistisch’ zijn eigen
groepeering van zegswijzen en woordbeelding ook bleven, wanneer men b.v. regels
leest over krijgspaarden, als ‘beesten in moiren glans, of hettig bruin, dat soms zoo
fel als sandelrood, waartusschen, alsof toovering, een bespaard luister-schimde op
met warmte van oud-ivoir, dat roomig-blond geworden’. Dat is de impressionist die
oud-Italiaansche schilderijen zag.

Rembrandt, Man met tulband, 1635

De episode op het Florentijnsche paneel is boeiend van beeldspraak geworden,
omdat beweging en tegenbeweging in beide gevallen door Horatius Cocles
geaccentueerd zijn, éénmaal in den strijd op de brug, den Pons Sublicius, welke
tegelijkertijd achter Horatius wordt afgebroken, maar waarbij de kromming van de
brug de steigering en den aanval tegen den oprukkenden vijand als het ware
voorbereidt en versterkt, en éénmaal in tegenovergestelde richting in zijn afwerenden
aanval midden in de rivier tegenover de aanstormende voetknechten en boogschutters
op den voorgrond. Als filmbeelden schuiven deze acties langs elkaar heen. Op den
achtergrond links ligt de stad, star en onverzettelijk door zijn architectuur, rechts als
tegenstelling bergen en tenten, daarvoor aan weerszijden de paardenstoeten met
ruiters om hun aanvoerders, waarbij vooral de Etruriërs met Porsenna aan het hoofd
op hun witte en bruine paarden en met hun schildknapen, kleurig door de bonte
kousen, in hun beklemmend staren naar de onverschrokkenheid van Horatius Cocles
in hun blik reflecteeren wat ook het gemoed van den beschouwer van dezen
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menschelijken spiegel dient te ondergaan: een lichte huivering over zooveel moed.
Wie dan de lansen van de groep rechts bekijkt, begrijpt hoe de strakheid van die
onderling telkens wat afwijkende richting verantwoord is door de trillende spankracht
waarmede de lanzen omklemd worden en de paarden ingetoomd. ‘Een even-scherp
flitsen, dat rilde door het licht’, zou Prins zeggen.

Jan Steen, De tric-trac-Spelers

Er is nog iets wat dergelijke paneelen zoo belangwekkend maakt en dat is dat,
ondanks een zekere onbeholpenheid en enkele onvolkomenheden, wanneer men
althans de werken van beroemder tijdgenooten in gedachten heeft, deze paneelen
hun ambachtelijk karakter zoo weten te behouden. De handswerkman die een meubel
te maken heeft wordt eerbiedig. De zorg waarmede de ondergrond is versterkt,
versierd, bedrukt en verguld getuigt daarvan. Het blijft een paneel voor een kist,
waarop het deksel dichtklapt en die dan zitbank is. Eischen van lichtval tellen
nauwelijks. En desondanks voldoet het als voorstelling, als wand, als schilderij, zoo
hecht is het opgenomen in de functie van het leven van de kamer, waar men zich
terugtrekt en herinnerd wil worden.
Een andere aanwinst van beteekenis is de nieuwe Rembrandt. Een werk uit 1635,
van een negenentwintig-jarige, die nog in zijn opkomst is, maar met welk een groot
zelfvertrouwen reeds bezield. Streek naast streek is rap en zeker neergezet. Een
studiekop in dien zin dat een dergelijk portret van een gefantaseerden Turk toch vrijer
geschilderd is dan de Oosterlingen die in die jaren in Rembrandt's grootere
composities figureeren. Zulke studies hebben de kracht van Rubens' ‘modello's’, van
voltooide schetsen. Het persoonlijke karakter blijft daarbij voor alles bij Rembrandt
maatgevend. Wel is het grondprincipe, de interpretatie der barok, van het licht en
donker, algemeen geldend,
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vormend ook, maar de typeering is aan geen regels gebonden en volkomen eigen,
volkomen Rembrandt. De drift voor het exotische lost Rembrandt en ook alleen
Rembrandt op in den trant van dezen Turk. Het Oosten zit hem hier louter in de muts,
in de fonkeling der sieraden, in den gefronsden blik der oogen. Er zou later een Saul
of een Simson uit kunnen groeien. Ook daarin zit de kracht dezer verbeelding, in het
niet-afgeslotene, in het voortdurende. Wat daarmede bedoeld wordt, wordt duidelijk
wanneer men den nieuwen Jan Steen, een interieur met tric-trac-spelers, bekijkt.
Daar is alles voltooid, alles volkomen af. Het doek is een 25 jaar later ontstaan, een
jongere generatie is dus aan het woord. Maar het spel schijnt uitgespeeld, de rommel
en het gebroken spul is alleen heel netjes gearrangeerd, het vuurtestje en de
mosselschalen, de eierschillen en de hond die jeuk heeft, het kan niet fijner en
precieser, de realiteit is uitgepeld en daarna heel voorzichtig gepenseeld in de glanzing
van een dun, ijl licht. Elk voorwerp, elke figuur is een stilleven. Men zal moeten
toegeven dat de schikking van al deze stillevens meesterlijk is, elke kleur vindt haar
tegenwaarde. De innerlijke kracht blijft echter die schikking. Had de oude kwakzalver
links de kasteleinsvrouw op de knieën genomen, dan was de heele opstelling
vermoedelijk iets veranderd, maar er was geen verder geweest, het was even voltooid
en af gebleven en het had het uitzicht niet verruimd. Aan die uitputting is de
17e-eeuwsche kunst tenslotte te gronde gegaan. Het thema liet zich honderd maal
veranderen, maar menschelijk bracht het geen winst meer. Menschelijkheid is bij
Steen daarentegen nog wel te vinden en wel bij den verloopen cavalier aan de
speeltafel; in zijn vuist klemt hij den dobbelsteen, mond en blik zijn gespannen, krom
en vergiftigd door den speellust, verhongerd en aangetast door de leegte van zijn
bestaan.
Ook het licht in den doorgang, in de kamer, in den tric-trac-bak, voor de schouw,
tegen het raamluik, dat hier eens de contouren versterkt, daar weer ze doet vervagen,
dat licht is in al zijn groepeeringen naast en tegen elkaar stilleven-achtig fraai, maar
toch ook werkelijk gezien. Een heel register van opgevoerd kunnen, gebaseerd op
een onvermoeid waarnemen en weergeven tot het bijna knapt, tot het als een ei als
het ware leeggeblazen is. Het is prachtig, maar het weegt niet veel meer.
Het ‘zien’ geeft altijd verrijking. Ook minder belangrijke werken zijn soms een steun
en toeverlaat. In elke stad van ons land zijn nog oases te vinden, mits men ze wil
vinden, mits men zich wil bevrijden.
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Overeenkomsten in de beeldende kunst
door Dr Annie Mankes-Zernike

De Apollo van Belvédère

NIEMAND leeft alleen uit zichzelven, allen ondergaan we tallooze invloeden van
wat we hooren en zien van anderen. Het is onbillijk te verlangen, dat groote
kunstenaars een uitzondering zullen maken op deze wet. Hun gevoelige natuur zal
dikwijls juist zeer ontvankelijk voor indrukken zijn, zooals blijken kan uit hun werk.
Uitermate boeiend is het gelijkenissen op het spoor te komen tusschen werk van
kunstenaars. Wanneer de stof wel ontleend, maar de bewerking een eigene is, mogen
we natuurlijk van plagiaat niet spreken. Wie zou Shakespeare een plagiator noemen,
of Bach? Ook verborgen zij de bronnen niet, waaruit zij hun verhalen en melodieën
putten, die trouwens algemeen bekend waren. Er is geen literatuur- en geen
muziekgeschiedenis, waarin die niet worden vermeld.
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Michel Angelo, David - Accademia te Florence

Overeenkomsten, ontleeningen, beïnvloedingen tusschen beeldende kunstwerken
echter moeten we voor 't grootste gedeelte nog zelve vinden. We kunnen er niet naar
gaan
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zoeken, ze duiken plotseling voor ons op, in de herinnering of bij het aanschouwen.
Te bewijzen zijn ze, voorzoover ze geen slaafsche navolgingen zijn, nooit volkomen.
Men heeft er oog voor, of men heeft het niet. Ik weet, dat ik niet iedereen overtuigen
zal van de overeenkomsten tusschen de volgende paren van reproducties. Maar
sommigen zullen erdoor gefrappeerd worden en die mogen met mij een oogenblik
nadenken over de kwesties, die ze oproepen.

Claus Sluter, Pleurant - Museum Cluny

Auguste Rodin, Balzac
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Daar zijn allereerst de David van Michel Angelo en de Apollo van Belvédère. Ik
heb ze geen van beide in het oorspronkelijke gezien, ken ze slechts van reproducties.
Dat de jonge Michel Angelo, toen hij zijn David maakte, op het Grieksche beeld
geïnspireerd was, wist ik plotseling op een oogenblik toen ik aan beeldende kunst,
althans bewust, niet dacht. De foto's, die ik daarna opzocht, bevestigden dit vele
malen. Vooral de gelijkenis tusschen de koppen is op de twee profielbeelden treffend.
Maar ook de lichamen hebben veel overeenkomstigs. Bovendien rusten beiden
eigenlijk alleen op het rechterbeen. Wel
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werd de linkervoet van David op den grond gezet, maar hij rust daar niet overtuigend;
wij begrijpen heel dat wonderlijke linkerbeen pas, als wij zien, dat het bij Apollo
oorspronkelijk zweefde. Ook de gesloten rechterhand van David behoort niet bij den
van 't lichaam afstaanden arm, die om de geopende hand van Apollo vraagt.

Rodin, De burgers van Calais

In alle kunstgeschiedenissen kunnen we lezen, dat Michel Angelo zelf de
verzameling antieke beelden in den Florentijnschen tuin der Medici zijn eenige
leerschool noemde. Hier zien wij nu, wat niet te verwonderen valt, hoe hij in zijn
jeugd te direct onder den invloed heeft gestaan van een beeld uit die school!

Claus Sluter, De Mozesput met de profeten Jesaja en Daniel
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Met Rodin en Claus Sluter verging 't me anders. Ik heb den Balzac van Rodin
nooit voluit kunnen bewonderen. Het beeld leek me altijd te groot voor wat het heeft
te zeggen. Plotseling, in 't museum Cluny, voor een kleinen marmeren pleurant van
Claus Sluter,
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zag ik: dit is de kern, de geconcentreerde vorm van Rodin's Balzac. Het is de
geslotenheid van de beide beelden, het ontbreken van een overgang tusschen de
schouders en de op gelijke wijze naar achteren hellenden kop, die het eerst treft.
Maar wat zien we nu bij nadere vergelijking? Dat dit gebrek van overgang bij Sluter's
pleurant gemotiveerd is door den capuchon, die gelijkelijk hoofd en hals omsluit; bij
Rodin's Balzac door een wanstaltige krophals. Bij den pleurant moet 't hoofd iets
achterover hellen, omdat de rechterarm 't grijpt; de Balzac heeft beide armen onder
den wijden mantel verborgen, wat aan de gestalte iets mismaakts geeft. De linkerarm
is onder den mantel ongemotiveerd gebogen. Bij Claus Sluter heeft die gebogen arm
zin, daar de uit de plooien te voorschijn komende hand een muts vasthoudt. Is het te
gewaagd te concludeeren, dat Rodin, bij de schepping van zijn Balzac, zij het
misschien onbewust, beïnvloed is door het werk van onzen landgenoot, dat hij in
Cluny stellig meermalen heeft gezien?

Jan Steen, Emmaüsganger. Rijksmuseum

Maar nog een andere parallel tusschen Rodin en Sluter zou zich voor mij opdoen.
Het was in Dijon, bij de z.g. Mozesput, dat het beeld van Jesaja mij met onafwijsbare
zekerheid aan de burgers van Calais deed denken. De greep van Jesaja's hand op 't
uitgerolde stuk perkament is dezelfde als die van den meest rechtschen burger op
den steutel der stad; Jesaja, in tegenstelling tot de andere figuren langs de put, die
stilstaan, loopt, denzelfden zwaren, gebogen loop als de oude en de jonge burger
naast den sleutelhouder. Dit komt vooral uit, als men hem van achteren ziet,
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zooals op de tweede foto. Van navolging is hier nauwelijks sprake; maar wel blijkt
ook hieruit dat de groote 19de-eeuwsche Fransche beeldhouwer den 15de-eeuwschen
Hollander goed gekend en bewonderd moet hebben.1

Juan de Cordua, De Emmaüsgangers, Rijksmuseum, Amsterdam

Mijn laatste en misschien voor velen meest overtuigende voorbeeld van
overeenkomst, betreft twee schilderijen uit 't Rijks-Museum in Amsterdam. Ze stellen
beiden de Emmausgangers voor. 't Eene heette lang van een onbekenden Spaanschen
meester, maar is den laatsten tijd toegeschreven aan Juan de Cordua (1640-1702); 't
andere is van Jan Steen. Ze geven beiden, anders dan Rembrandt en Vermeer, den
Christus slechts vaag weer, blijkbaar op het moment, dat Hij, zooals het evangelie
van Lucas zegt, ‘weg kwam uit hun gezicht’. Op het Spaansche schilderij zien wij
Zijn omnevelde gestalte nog achter de tafel, bij Jan Steen is Hij reeds buiten de deur.
Maar bij beiden zitten Kleopas en zijn vriend verslagen terneder. En wie kan nu
ontkennen, dat de meest rechtsche figuur op beide schilderijen dezelfde is? Het
coloriet is anders, de Spaansche schilder heeft zijn werk geheel in bruinen en grijzen
gehouden, Jan Steen gebruikt sprekender kleuren. Ook geeft hij er een dienstmeisje
bij. Maar 't jongentje, dat met zijn rug naar ons toe staat te schenken, is op beide
schilderijen weer hetzelfde. Jan Steen heeft den tweeden Emmausganger als 't ware
een slag omgedraaid. Hij zit niet meer op zij, maar achter de tafel; doch zijn houding,
het hoofd gesteund op de rechterhand, is volkomen dezelfde als op het doek van den
Spanjaard. Ik kan deze overeenkomst niet verklaren. Het Spaansche schilderij lijkt
mij oorspronkelijker toe, het palet meer dan dat van Jan Steen in overeenstemming
met de duidelijke verslagenheid, waarin de verschijning van den opgestanen Heer
de twee vrienden heeft gebracht. Hoe het echter mogelijk is, dat Jan Steen dit schilderij
heeft gekend, weet ik niet. Het is door het museum eerst na 1900 aangekocht. Waar
is het vandaan gekomen? Het lijkt mij een aantrekkelijke
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taak voor kunsthistorici dit te onderzoeken. De mogelijkheid moet natuurlijk ook
niet worden buitengesloten, dat beide schilderijen teruggaan op een derde. Maar op
welke dan? Niet het minst om de hoop, dat deze vragen nog eens zullen worden
beantwoord, heb ik dit artikel gepubliceerd.

Eindnoten:
1 De relatie Rodin-Sluter stelde ook reeds R.M. Rilke vast (vgl. Rilke, Rodin, 1919, pag. 63).
Domien Roggen komt tot een gelijke conclusie in zijn boekje over de rouwstoet van Sluter
(1936, pag. 42). Red.
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Ontvoering
door Hendrik de Vries
Sterk, boven eigen kracht mijn ellende bedwingende,
Duld ik, onteerd en veracht, wat niemand ooit verneemt,
Begrijp niet hoe dit zoo komen moest: ....Plots vervolgd, en onmiddellijk
Ingehaald van een bende
Springende boschduivelen, miste ik
Vol ontzetting 't perk, witgepaald, met brug
En ketting.... Onverbiddelijk wist ik
Mij verdwaald....
Langs de berg terug
Rende ik in wanhoopsjacht.
Al 't oud-bekende werd woest en vreemd.
Eens nog, terwijl ik ten hoogen voer,
Woei koortslucht uit moer, frischheid uit kustwier....
Diepgedaald, zwenkte de wereld....
Een vaag-overschimde
Kuil ving mijn val, waar de maan bang schuil ging,
Spin-fijn geragd: kom eener tinmijn.
Toen bruiste de aandrang der drom rondom.
Zij grimde in moordzucht, en wreeder lustgier,
Doch duchtte 's Konings geeselwacht,
Zwaar-toegerust hier op loer; bleef spiedend rondspeuren.
Geen die nederklom.
Trotsch, door 't rumoer der duizenden
Dicht aan de schacht, riep 't gewrongkroond Hoofd:
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‘Redt, bekrompen-huizenden, rauw van wondscheuren,
Deze schoone naar 't mistrijk, eer daglicht in-schijn,
't Hofgezin ten geschenk: daar zal zij slavin zijn,
Stofgrauw, in grondkleuren, van spraak beroofd.
Giftig kruid haar bed. Zwart bazalt haar graf.
Wee wie haar genaak of raak. Wacht mijn wenk,
Roekloos volk: laat af’.
Gebiedend, vuist-gebald,
Hief hij tegen 't reeds geschiedend onheil 't bedreig der straf.
Slagbui barstte op slagbui. Wie, ziedend van kervelwijn,
Driest zich vergrepen, of schaamteloos laf mij beslopen,
Deinsden kermend. Eén keerde in stervenspijn,
Door de zweepen nogmaals gruwzaam ter aarde geknald,
Paarsrood bedropen; heeft zich opgericht
Staarde in wraakzucht, of zielsgeheim hopen.
Daar wendde een weg waar een brand langs walmde.
Geen uitgang. Bij verfoeilijk spel
Weergalmde en talmde een droef gedicht.
Mijn bruidzang. De hel deed zijn grendels open.
Land van licht, vaarwel.
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Het kind
door J. Brachel
NU ik deze bladzijden over Jijoepe, die mijn zoon was, schrijven ga, zweeft zijn
tengere figuur als een zoete engel in mijn kamer. Zijn gelaat is verstild en zacht, de
oogen zijn van een diep en teeder blauw, zooals eens de oogen van zijn moeder
waren. Rond z'n hoofd ligt het blonde haar in een milde golving, er gaat rust van
hem uit. Er is groote toewijding in z'n gezichtje te lezen en hoewel hij niet spreekt,
geloof ik dat wij elkander eindelijk begrepen hebben, dat de afstand, de eeuwige
onoverbrugbare kloof, die er tusschen ons was, eindelijk verloren gegaan is in den
zoeten glimlach van z'n kleinen mond.
Zooals alle herinneringen, die eens pijn deden, een stille vreugde kunnen worden,
zoo is ook deze terugkeer van mijn jongen een groote verrukking geweest. Wij praten
in het geheel niet met elkander. Waarom zouden wij praten? Woorden kunnen alles
weer bederven, woorden kunnen de spanningen die verdwenen waren doen herleven.
Eén verkeerd woord, één letter dwaas of onachtzaam uitgesproken en een wereld
van geluk stort weer ineen. Een duivel van achterdocht blijft steeds op de loer liggen
in een hart, dat eenmaal werd gewond. Iedere genezing is een schijngenezing, zooals
herstellen altijd maar een tijdelijk herstellen is, iedere beterschap een tijdelijke
beterschap. Wat is dan vreugde om beterschap? Een gelukkige dwaasheid, een zoete
roes, een heerlijk kortzichtig zijn. Want eens, onvermijdelijk, staan wij weer met
geslagen handen, stijgt weer om ons hart de groote angst, die dieper kwetst dan een
benauwde droom.
Alleen met Jijoepe is het zoover gekomen, dat er geen angst meer behoeft te zijn
in het hart van z'n vader. Jijoepe is allang dood en ik kan me nog maar heel moeilijk
herinneren hoe hij er heeft uitgezien. Mirjam heeft nooit een foto van hem laten
maken.
Mirjam, Jijoepe en ik, eens vereenigd in den verrukkelijken nacht van zijn ontstaan,
wij zijn verstrooid over aarde en hemel en nimmer meer zullen wij elkander bereiken.
Van mijn zoon nog de vage herinnering aan een blond, broshoofdig, imbeciel
jongetje van zeven jaar met open mond en vage grijze oogen.
Van Mirjam, mijn vrouw, nog zoovele levendige herinneringen, pijnlijker en
hardvochtiger dan die aan ons kind.
Laatste herinnering. Een smalle blonde figuur in een nauwsluitend grijs
reiscostuum. Een kleine koffer in de linkerhand, onder den rechterarm een blauw
leeren taschje.
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Zoo ging Mirjam van mij op een zonnigen ochtend, twee maanden na Jijoepe's dood.
Het groote huis met de grijze vensters was leeg; wat eens het paleis van mijn
vreugde was, werd de kerker van de smart.
Aan het begin van het leven staan wij allen zoo luidruchtig en blij, dan lijkt alles
goed te worden, het einde is ongekend ver.
Wat rest mij nu nog van lusten, liefde en energie?
De jaren in dit eenzame huis hebben mij stil gemaakt en regelmatig. Een masker
van onverschilligheid voor het leven op aarde is over me gekomen. Mijn leven is
eentonig, altijd hetzelfde, beheerscht en misschien niet heelemaal nutteloos. 's
Morgens klopt de oude meid en ik sta op. Waar zijn de dagen dat Mirjam twintig
maal over mij boog en twintig maal op dezelfde zoete manier mij wekken moest,
aleer ik lachend en stoeiend naar de badcel ging. Verrukkelijke slaap van een gelukkig
en onbezorgd menschenkind. Er is geen vreugde meer in het ontwaken, geen vreugde
meer in het slapen gaan.
Na het ontbijt iederen morgen langs dezelfde straten met denzelfden pas naar het
kantoor. Iederen dag rond mij dezelfde menschen met een plichtsbetrachting die mij
vroeger een gruwel was. Ik ben een correct maar onbuigzaam chef geworden.
Mirjam, Jijoepe, waarom zijn onze wegen zoo eenzaam geworden! Waarom denk
ik de laatste dagen weer zoo sterk aan alles wat ik vergeten dacht!
Hier in mijn stoel op dezen vochtigen najaarsavond, met de schaduw van het kind,
zooals wij het droomden, bij me, leeft weer het verleden en het verlangen om het
weer te laten leven is zoo hevig, zoo sterk, dat ik mij wel moet laten gaan en alles,
alles nogmaals zal beleven.
Verbittering, verbittering, waar zijn de uren dat ik je nog kende? De weken dat jij
als eenige gezellin getrouw bleef en je lasterlijke tong een walgelijk lied van den
haat zong. Uren en uren, altijd hetzelfde lied. Verbittering, waar ben je gebleven met
je sluwe zoete stem, zooals die zong aan mijn ooren, eerst over m'n ongelukkig kind,
later dat grove lied van afschuw over de vrouw die mij verlaten had.
Stem die zong zoo lang en zoo sterk, dat ik geloofde de waarheid gevonden te
hebben, dat ik jouw raadgevingen beluisterde als een orakel en jouw macht in mij
liet woekeren tot ik de dwaasheden beging die je verlangde. Haat kweekte je tegen
mijn zoon, mijn hulpeloos kind, haat tegen Mirjam, wier hulpeloosheid ik niet meer
zag en die ik wel vervloeken moest toen zij een anderen weg gekozen had.
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Ontrouw, ik heb zooveel ontrouw gezien in de wereld. Ik heb de stem gehoord, die
steeds weer verleidt en het geweten met haar zoeten raad insluimeren doet. Kleine
verbitteringen, zustertjes van jou, mijn groote verbittering, beginnen den rondedans
en benevelen de gedachten en paaien met duizend woorden en bepraten het verweer
tot het moe en ineengedoken in slaap verzinkt. En dan kom jij, groote verbittering.
En zooals je bij mij bent geweest, was je eens bij Mirjam en met dezelfde woorden,
met dezelfde stem, zong je over de mislukking die het leven geworden was, zocht
je een ontkomen en zoo sterk was je en zoo machtig, dat wel iedereen bijna bezweken
zou zijn onder den vloed van woorden en gedachten, die je te verwekken wist.
En toch ben je weer van mij geweken, voor mij ben je te zwak geweest, voor mij
kon je geen nieuwe passie bedenken. Alleen kortstondig, heel even, heb je me
gegrepen, maar ik was te moe en kon onmogelijk zoo gaan als je wilde.
Die vacantie in Parijs, nachten met goedkoope vrouwen, die ondanks haar
raffinement de herinnering niet konden overmannen en later weer hier dat gesjouw
met kortstondige liefden, aangeblazen liefden, tot dat alles gelijdelijk bezweek en ik
jou minder zag en alle haat dien ik Mirjam toegedragen had veranderde in bijna
vergeven, althans begrijpen.
Jijoepe zou een mooi kind geworden zijn. In de maanden vóór zijn geboorte hadden
wij zijn gezichtje geschapen, tenger en blond, met fijne diepe oogen, die wijsheid
en een stil geluk beloofden. O uren, waar zijn de uren, Mirjam voor mij bijna mooier
dan ooit tevoren, de blauwe oogen donker beschaduwd, zachte kleuring van een
zwellend vrouwenlichaam op wit laken in een mild slaapvertrek en ik luisterend met
nimmer meer gekende teederheid naar het nieuwe leven, ons nieuwe leven, daar in
haar zoet, verrukkelijk en bijna extatisch aanbeden lichaam. Wereld, kleine eigen
wereld van twee gelukkige menschen, die weer als kinderen worden, kleine speelsche
kinderen, en groote vreugde beleven in hun kinderlijk spelen. Uren waarin zinnelust
slechts een heel vaag en donkerder accoord is, waarin het leven zuiverder en hooger
gestegen schijnt dan ooit een mensch verwachten kon.
Ik weet heel goed dat bijna alle menschen deze uren gekend hebben en dat men
verder ging en vergat en niet eens bemerkte dat deze droom voorbij was.
Toen kwam het kind. Werd ooit een kind met grooter vreugde ontvangen? Zachter
en warmer werd het huis rondom, er danste een lange schoone droom om de wiegegor-
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dijntjes. Daar was een herstellende Mirjam, een bijna nog jongere, nog mooiere
Mirjam, daar was een jonge moeder met haar kind.
Een goede groote droom. Maar met een bitter ontwaken. Het kind groeide. Het
was niet zoo heel mooi, dachten we, maar het zou lief worden. Toen kwamen de
weken van twijfel. Er is iets aan dit kind, er is iets in dit kindergezichtje. De oogen
spreken niet, de handjes trachten niet den speelschen vadervinger te grijpen. Dagen
van onzekerheid. Een waas komt over ons geluk. We spreken er met geen woord
over. Maar beiden hebben we dien twijfel, dien grooten ontstellenden angst. Het doet
pijn, zooals alle smart en vertwijfeling ergens in ons pijn doen, lichamelijk pijn. En
we weten niet waar. Dan geeft de dokter zekerheid. De bliksem slaat in. Het kind is
achterlijk.
Het kind groeit op. Wij spelen er mee en zijn er goed voor, zoo goed als een vader
en moeder zijn voor een kind, waaraan zij iets misdaan zouden hebben.
Mirjam is veranderd. Zij is uiterlijk zelfs vroolijker geworden, ze heeft meer
opschik gekregen, ze verzorgt en kleedt zich zoo goed, dat ze me een raadsel wordt.
Uren brengt ze door aan de toilettafel. Tusschen ons beiden echter is de kloof
gekomen. Wij spreken alleen nog maar over zakelijke dingen, over het kind en zijn
ongeluk bijna nooit. Ze heeft me gezegd - en ik kromp ineen zoo koel was haar stem
- dat ze geen kinderen meer wilde.
Zoo leven wij zeven jaar. Het kind is hulpeloos, de geluiden die het voortbrengt
zijn hard en verschrikkelijk. Maar soms is de jongen zacht en handelbaar en zit op
m'n schoot plaatjes te kijken als een kind van twee en ik moet wel m'n mond drukken
op z'n witte brosse haar.
In huis wordt het stil. De vrienden komen minder, want de schaduw van ons huis
treft een ieder die er komt. Men heeft medelijden, veel medelijden vooral met Mirjam,
omdat ze mooi en zoo ongelukkig is. De schaduw volgt mij overal. Soms vang ik
een paar woorden op, die erger zijn dan onze ellende. ‘Hij is zoo'n echte ambtenaar,
zoo'n droge, dorre.... en dan zoo'n mooie levendige vrouw, waar hij een ongelukkig
kind bij heeft, verschrikkelijk!’ Zoo wordt met ons kind een andere ramp geboren,
het geloof aan de schuld, het zelfverwijt. God, wat zijn we laf, wat zijn we dom en
klein!
Zoo wordt ons leven een hel, zonder veel woorden of tranen, die andere huwelijken
verwoesten. Het gaat langzaam, maar heel zeker, het woekert in ons als een kanker.
Mirjam gaat veel uit. Ze heeft haar eigen kennissen gekregen, ik houd niet meer
van de menschen. Vaak gaat ze 's avonds naar den schouwburg of een concert en
ook 's mid-
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dags is ze veel weg. Onze goede dienstmeid is als een moeder voor Jijoepe. Zelf
misdeeld, oud en zonder toekomst, hecht ze zich aan ons kind, dat haar genegenheid
beantwoordt en haar liever bij zich heeft dan z'n vader of moeder.
In de vacanties gaan we naar een stil dorp bij een groot meer. Daar zou onze
scheiding, onze werkelijke scheiding komen.
Het was een mooie zomermorgen. Een klein beetje uitgelaten door den
verrukkelijken dag, een beetje milder gestemd voor elkander en tevreden over ons
kind, dat zoet tusschen ons in over den weg danste, besloten we ergens een bootje
te huren en een eind het meer op te roeien.
Het was heerlijk op het water. De lucht zoo diep blauw, de waterlelies zoo wit,
Mirjam voorin neuriënde, ik - zonder jasje - aan de riemen, Jijoepe, die z'n handen
door het water liet glijden en af en toe trachtte een bloem te grijpen, achterin.
Toen gebeurde het plotseling, ik zweer dat ik het niet gezien heb, al keek ik naar
hem. Ik moet ergens over gedroomd hebben. Ik heb gekeken en niets gezien. Alleen
hoorde ik Mirjam gillen. Toen wist ik dat Jijoepe overboord geslagen was en toch
deed ik niets. Ik heb niets gedacht, niets gewild, alleen ik kon niets doen. Mijn God,
het is de waarheid. Ze heeft het nooit geloofd. Toen ik m'n bezinning weer kreeg en
naar ons kind dook, was het te laat. Zoo zijn we met z'n levenloos lichaampje
teruggevaren.
Twee maanden later heeft Mirjam mij verlaten. Wij hebben koel en zakelijk
gesproken. We hebben gezegd dat we elkander begrepen. Ons leven was mislukt,
onze wegen moesten scheiden. Wij waren vreemden geworden. Er was een ander
waar zij van hield, die haar een kind kon geven, die haar misschien weer gelukkig
zou maken. We hebben elkander niets verweten, maar in ons brandde de haat. We
hebben nog een nacht in dezelfde kamer geslapen, alsof alles waanzin was. Den
volgenden ochtend, na het ontbijt, is zij gegaan. Ze heeft me een hand gegeven en
langs me heen gezien en er was een bitter trekje om haar mooie mond toen ze zei:
‘Het ga je goed, adieu!’
Adieu Mirjam, adieu Jijoepe, adieu verleden! Adieu!
Het is kil geworden in m'n kamer en duister. Ik hoor den regen en het ruischen der
hoornen. Ik zal het venster sluiten en de lamp aandoen.
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Ik hou zooveel van u
door Eric van der Steen
Ik hou zooveel van u, dat alle dingen
tot schaduw van uw beeld verkoren zijn:
ik hoor u lachen, maar 't is de fontein,
ik zie een dubbel snoer van flonkeringen
het kleine medaillon der maan omringen,
dan zie ik hoe uw borsten 't blauw satijn
doen spannen, glanzend, een juweelenschrijn,
en 'k hoor het koren en herinneringen.
Ik zie den zomernacht aan u gelijk:
zijn weelde en gij, zij maakten dubbel-rijk,
zoo 't hart niet miste wat het lang verspilde;
en 'k ben zóó arm, dat als ik slapen kon,
ik droomen zou dat in de morgenzon
uw oogen als twee sterren lachen wilden.
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Paul Arntzenius
door W. Jos de Gruyter
OP groeptentoonstellingen is menigeen geneigd de kunst van den Haagschen schilder
Paul Arntzenius over het hoofd te zien en zelfs wanneer hij een afzonderlijke expositie
houdt, krijgt zijn werk zelden de aandacht waarop het in feite recht heeft. De reden?
Men vindt het gevoelig, beschaafd, sympathiek, maar niet erg persoonlijk en heelemaal
niet ‘modern’, waarmee dan hoofdzakelijk gezegd is, dat het in onze wisselvallige
en luidruchtige, problematieke wereld weinig opvalt. Wat er kostbaar in is, de
argelooze fijnheid, de trouwhartige aandacht en het zeldzame evenwicht, blijkt van
zoo subtielen aard, dat het den meesten ontgaat. Het werk ‘toont’ niet genoeg om
indruk te maken in museumzalen of expositieruimten, het doet niet fel, of machtig,
of weidsch aan, laat staan dan ‘interessant’. Het is van formaat in den regel
bescheiden, van kleur onopzichtig en van teekening oogenschijnlijk aan den
volgzamen, naturalistisch bevattelijken kant. Een vorm van innerlijk vrije
aandachtskunst, voorbestemd om genoten te worden in de stille beslotenheid van
atelier of woonkamer.
Inderdaad schijnt Paul Arntzenius' wereld, ook voor wie niet blind is voor haar
diepe bekoringen, op het eerste gezicht begrensd. Het valt ten slotte gemakkelijker
met enkele woorden duidelijk te maken wat zij níet dan wat zij wèl is. Rust,
voornaamheid en een ongedwongen picturaal sensitivisme zijn hoofdtrekken van dit
werk, maar wordt daarmee het wezenlijke aangeduid of zelfs benaderd? Iets dichter
in de buurt komen wij wanneer wij zijn specifiek Nederlandsche, vaak weemoedig
getinte innigheid in het oog vatten, zijn besef ook van het kostbare der
verschijningsvormen, besef, dat in den grond evenzeer op een ethisch-religieus als
op een aesthetisch levensgevoel steunt.
Arntzenius betast de dingen met een, zoo niet langzame, dan toch zich nooit
haastende gevoelsaandacht, hij ziet zijn gegeven niet in een vitalen schok, maar met
een geleidelijke, als zwevende verwondering of bevreemding. Zijn wijze van
schilderen is zonder gulzigheid, bij tijden beschroomd, zelfs bijna gedwee, al doet
het werk overigens volkomen doelgericht aan en al spreekt het van een scherpe
kieskeurigheid, een sterk selectief vermogen. De aandacht neemt niet te veel en niet
te weinig in zich op, ontdekt en verovert geleidelijk, zift het pictureel essentieele van
het bijkomstige en handhaaft zich juist door haar liefderijke overgave. De beschouwer
merkt niets van den veel geprezen strijd tusschen ‘subject’ en ‘object’ in deze kunst,
waarbij dan het ‘object’ in meerdere
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of mindere mate door het ‘subject’ verslagen en geworgd wordt; eer zal hij denken
aan een vertrouwelijk tweegesprek tusschen kunstenaar en natuur, tusschen den
schilder en zijn geanimeerde of ongeanimeerde modellen. Gesprek, waarin de
ontvankelijke beschouwer als vanzelf mee betrokken wordt, want het werk schept
geen afstand door pose of problematieke diepzinnigheid.
Het is niet opzienbarend, maar simpel, beheerscht, gedegen; ernstig, niet
zwaartillend; verfijnd, niet geraffineerd of toegespitst; en van een langzaam winnende
zekerheid van blik, die de natuur niet naar zich toehaalt en deze niet deformeert, of
styleert, of opsierenderwijs zoekt te verfraaien.
De bedoelde vertrouwelijke toon mag inmiddels in geen omstandigheid worden
verward met die babbelzieke en burgerlijke intimiteit, waarmee we helaas te goed
vertrouwd zijn. Paul Arntzenius schildert geen stemmige plaatjes, geen vleierige of
familiare gevalletjes; hij brengt heel beminnelijke doeken voort van een duidelijke
begrensdheid, maar die binnen deze begrenzingen zeldzaam gaaf en op
spiritueel-zinnelijke wijze compleet, volkomen zijn. Zijn werk kent en schept geen
noodeloozen afstand tot den beschouwer, maar wel bezit het de terughouding van
het in de kern aristocratische. Het geeft zich niet ineens en wil langdurig bekeken
worden; het heeft een gezonde, als ongewilde subtiliteit die zeker voor een deel
onaanwijsbaar moet heeten; en het lijkt af en toe belangrijker door wat verzwegen
dan door wat gezegd wordt. Als gevolg van het verwijlen binnen bepaalde grenzen
en het koesterend eerbiedigen van de schilderachtige zichtbaarheid spreekt deze
kunst in zekeren zin gemakkelijk aan, maar daarmee is niet gezegd, dat iedereen haar
dadelijk verstaat; was dat het geval, de erkenning zou van menige zijde grooter zijn
dan zij is.

Paul Arntzenius, Verdroogde hulst in beigegrijs potje op etspers - 1922

Paul Arntzenius - zijn vader was een neef van Floris - werd 20 Mei 1883 in Den
Haag geboren. Op zijn vijftiende haalde hij het diploma aan de landbouwschool te
Wageningen, maar wist daarna door te zetten, dat hij zich aan het schilderen kon
geven. Belangrijker voor zijn ontwikkeling dan eenige cursussen,
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die hij volgde aan de Haagsche Academie, was de vroege aanraking met Tholen. Hij
kwam veel bij dezen meester, den laatste der beteekenisrijke ‘Hagenaars’, en ging
later ook meermalen met hem varen in de kleine zeilboot, onder Tholen's persoonlijk
toezicht in 1901 te Enkhuizen gebouwd, om dan op de Zuiderzee, de Kaag of elders
te gaan schilderen. Overigens heeft Arntzenius zich pas sedert vier of vijf jaren tot
een echten schilder van het water ontwikkeld; zijn recente zeeën en strandgezichten
zijn meest in Domburg ontstaan. Omstreeks 1920 en volgende jaren schijnt het
stilleven hoofdzaak voor hem te zijn geweest, vervolgens kreeg het landschap een
centrale beteekenis. De landschappen zijn deels uit ons land (Zeeland voornamelijk)
en deels uit België (Canne) en Frankrijk (o.a. Centropez). Menig geteekend portret
en interieurstudie valt daarnevens te melden, alsook de reeks van aquarellen en
doeken uit het herhaaldelijk en met voorliefde bezochte Parijs.
Op Tholen, den leermeester en misschien meer nog den vaderlijken, vriend voor
wien Paul Arntzenius een duurzame bewondering heeft, dienen wij nog even terug
te komen; en wel om te herinneren aan een bizonder juiste uitspraak van A.M.
Hammacher in een opstel over Floris Verster: ‘Daar is niets beschamends noch
kleineerends in het constateeren van invloeden, mits ze inderdaad beschutting,
dekking, beteekenen en samenhangen met groei-wetten van een organisch geestelijk
leven’.

Paul Arntzenius, Stilleven met Oud-Duitsch Kruisbeeld - 1924-'25 (Olieverf)

Al te lang heeft men echter gewezen op Tholen's invloed op Paul Arntzenius. Men
zag daarbij over 't hoofd dat wat vaak voor een invloed gehouden wordt, gedeeltelijk
althans zijn grond vindt in een innerlijke verwantschap, een gelijke gezindheid of
levenshouding. Op zijn tijd is misschien geen enkele criticus geheel aan het gevaar
ontkomen, te veel gewicht toe te kennen aan zoogenaamde invloeden in het oeuvre
van een kunstenaar, althans door zijn geschriften bij den lezer dezen indruk te
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voor een ander deel uitkomst van een zekere gemakzucht, want wie van een ‘invloed’
spreekt wijst in een bepaalde, bij den lezer gewoonlijk bekende richting en geeft
aldus een ‘groote lijn’ aan. Historisch bekeken lijdt het geen twijfel, of men kan het
werk van Arntzenius terugvoeren op dat van Tholen (èn van Gabriël), maar daarmede
wordt eerstgenoemde nog allerminst tot epigoon gestempeld.
Sommigen moeten nu eenmaal nieuwe, onbeproefde wegen inslaan, anderen mogen
volstaan de reeds beproefde lijnen van een kunst te volgen en zich daartusschen te
bewegen op vrije, gemakkelijk verzekerde wijze. In de uitdrukking van voorgangers
de eigen uitdrukking te voelen, in het wezen van voorgangers het eigen wezen te
herkennen, dit heeft niets te maken met een nabootsing uit innerlijke armoede, een
volledig beheerscht-worden door het voorbeeld eener voorafgaande generatie. Onlangs
overkwam het mij, dat ik een groot pak foto's naar werken van Paul Arntzenius
doorkeek, waartusschen er - ongeweten - een tweetal van Tholen lag. Het trof mij
bij die gelegenheid, hoe onmiddellijk deze ‘er uit sprongen’: het handschrift, de geest
er van deed bij den eersten oogopslag anders aan, al valt het tenslotte gemakkelijker
het specifieke van beider kunst met het oog te vatten dan in woorden weer te geven.

Paul Arntzenius, Strand Walcheren

Gezien het breede, meesleepende kader van de Haagsche School, kader, waarin
trouwens Gabriël en Tholen reeds niet te best passen, mist Arntzenius allure en
hartstocht, bovenal vaart. Wie hem binnen dit kader blijft beschouwen ziet hem per
se verkeerd. Zijn middelen zijn die van een getemperd impressionisme of naturalisme,
getemperd en verinnigd echter op een wijze, die hem stempelt tot kind van zijn eigen,
meer samengestelden tijd. Er is nooit de drift en gloed, de directe oogenbetoovering
der Hagenaars; nooit dat wat de Engelschman ‘glamour’ noemt. Zijn werk vangt
feitelijk pas aan op een punt, waar de optische ontroeringen verzacht en ten deele
overstemd zijn door de bezinning en de loutering van een herinneringsleven. Het
visueele stemmingsmoment wordt aldus van ondergeschikte beteekenis en hoezeer
de waarde der spontane reactie begrepen mag zijn, het
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emotioneele kijken heeft in laatste instantie meer een middellijke dan onmiddellijke
functie. Zelfs bij Tholen is dit niet in dezelfde mate het geval.

Paul Arntzenius, Paalhoofd - Zeegezicht
Olieverf

Het vroegste hier afgebeelde doek, takjes verdroogde hulst in een potje op een
half in schaduw gehulde etspers, zal uit 1922 dagteekenen. Het kan eer aan Fantin
dan aan Tholen herinneren en het is karakteristiek voor een kant van Arntzenius'
kunst. De wijze van zien is droomerig stil, als verstorven, en de trant van schilderen
bleef hieraan ondergeschikt. Onkundig is de voordracht stellig niet, maar deze mist
alle kenteekenen van een openbare vlotheid en de factuur bleef goeddeels verborgen.
De zekerheid, de vastheid van doen vormt een ondergrond, daarover ligt behoedzaam
het gevoelsweb gesponnen van eerbiedig tastende toetsen en van nauw merkbare
schakeeringen van grijs.
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Vrijwel het geheele doek werd gehouden in een donker en droefgeestig grijs, enkel
de olijftinten der verdorde blaadjes en het lichtere, naar beige gaande grijs van de
pot vormen een contrastwerking met de teruggehouden vlakken van pers en
achtergrond. Het licht is een dralend half-licht en de kleur een gesluierde niet-kleur,
het werk spreekt van een zwijgzame afzondering en den lust zich te verdiepen in die
afzondering. Hoe gemakkelijk was de schilder hier ‘weggezonken’ in het
binnendomein zijner aanschouwing, hoe gemakkelijk was hij te ver gegaan in
egocentrische verteederingen. Maar de blik bleef helder in alle omfloersdheid, de
vorm vast bij alle verdrooming; het warme, sterkende contact met de buitenwereld
ging niet verloren.
Het stilleven met oud-Duitsch kruisbeeld, van enkele jaren later, is verwant en
toch anders. Het valt dadelijk op, dat hierin meer licht werd toegelaten, dat de
vloeiend-nauwkeurige grijzen meer verklaard zijn en dat de aandacht dieper doordrong
in de concrete verschijningsvormen van het gegeven. Het doek heeft dan ook een
strakker, meer zakelijk aanzien, alhoewel deze zakelijkheid geen enkel verband houdt
met wat tegenwoordig ‘neo-realisme’ heet. Veth heeft eens terecht opgemerkt, dat
Arntzenius met voorliefde dingen uit een vroegeren tijd uitbeeldt, dingen die een
sfeer, een verleden hebben: ‘Hij is niet de schilder van lucifersdoosjes en
verfrommelde kranten’. Ik zou eraan willen toevoegen, dat de waarneming bij hem
altijd selectief blijft en daardoor ontkomt aan het gevaar van automatisch of tyranniek
te worden, m.a.w. de zuivere en strenge nauwlettendheid van het oog blijft steeds
gevoed door hart en geest. Bij veel neo-realisten is dit in onvoldoende mate het geval,
het zien wordt bij hen van middel tot doel, het wordt in verkeerden zin bewust en
aldus tot een vooropgezetheid, een ‘program’.
Behalve op dit tweetal stillevens zou men nog op een reeks andere de aandacht
kunnen vestigen, waaronder het kostelijke met de sierlijk getooide eend op 'n
taartdoos, en dat van het groot gehouden, statige steenen vat, dat pas van een paar
jaar geleden dagteekent. Toch is Arntzenius méér nog een schilder van de open
ruimtelijkheid der natuur dan van de binnenkamersche sfeer van huiselijke objecten,
en dit vooral het laatste tiental jaren. Den drang zich veilig te stellen in een knusse
geslotenheid binnen vier wanden kent hij zoomin als den drang te vluchten in het
onberispelijke, precieuze detail. De winter is goeddeels de tijd waarin hij uitrust, het
een en ander afmaakt, zijn indrukken laat bezinken en nieuwe krachten verzamelt.
Maar nauwelijks breekt het mooie weer aan of hij trekt naar buiten, zoekt de vredige
weiden en heuvels op, het glanzende strand van Domburg of de ongerepte rotskust
van Bretagne. Dan begint een nieuwe periode van hard werken en ontstaan soms
twee doeken op één dag. Begrepen in het geheel van zijn
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voortbrenging zijn de doorwrochte en geconcentreerde stillevens echter vooral daarom
van belang, omdat deze hem behoed hebben voor een te gemakkelijke vlotheid van
penseelvoering en zijn zin voor een hechte structuur hebben versterkt.

Paul Arntzenius, Sous bois
Olieverf

Oudere landschappen van zijn hand zijn meermalen zwakker van bouw en tevens
neutraler van coloriet dan de recente. In den laatsten tijd heeft Arntzenius zijn palet
verhelderd en het lichter worden beteekende tegelijk een rijper en krachtiger worden
van de kleur. Zijn laatste tentoonstellingen klonken meer dan vroeger in de majeur
en het zorgzame, plichtgetrouwe verfoppervlak ruimde geleidelijk veld voor een
vrijeren en wat volleren toets, toets, die evenwel nooit morsig of opdringerig aandoet.
Want de kwast, schijnbaar achteloos over het doek spelend, blijkt bij nadere ontleding
van het resultaat feilloos zeker te zijn geweest in zijn aanduidingen. Een luchtig
preciese, doeltreffende verf behandeling, gepaard aan een seismographische
gevoeligheid in het opteekenen van licht- en kleurwaarden, verleent deze kunst haar
aspect van juistheid en
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gaafheid, van betrouwbaarheid en volkomen evenwicht. Het glas-achtig krullen en
breken van golven aan het strand, de harde kantigheid van een onverwacht paaltje,
de nauw merkbare toonvervloeiingen van het half-natte zand, de vlucht van een
enkelen vogel over het spiegelend watervlak, de zachte bewogenheid der duinen, al
deze dingen, die anderen vaak aanleiding geven tot pronkend etaleeren van
metierkennis, zijn geschilderd met een zoo ingehouden vanzelfsprekendheid en een
zoo evocatieve verfijning tevens, dat zij het besef van het wonderlijke in den
beschouwer gaande maken en hem voeren tot een veredelde en verdiepte visie op de
werkelijkheid.
Zoeken wij niet te zeer in de kunst het ingewikkelde of opzienbarende, het
buitensporige of vastnagelende? Terwijl zij juist het onafwijsbare en onvermijdelijke
moest zijn, het ons bij tijden zóó innig vertrouwde, dat wij haar openbaringen
ternauwernood als zoodanig herkennen en enkel ondergaan als deel uitmakend van
onszelf en het leven van allen dag. Wij wenschen den kunstenaar te zeer als
geestesacrobaat, dien wij prijzen kunnen voor zijn problematieke goocheltoeren,
voor de virtuositeit zijner merkbare krachtsinspanningen. Terwijl hij juist het
volmaakte, onmerkbare evenwicht tusschen spanning en ontspanning dient te
suggereeren en den beschouwer niet mag dwingen, maar enkel mag overhalen, - en
overhalend hem mee zal voeren over de grenzen van deze wereld van drie dimensies
naar die van de vierde dimensie, die après tout niets blijkt te zijn dan de zuiverste
essentie van het driedimensionale.
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Een Nederlandsch kunstenaar: J.B. van Bree
door H. Muller
‘Die Kunstenaar, de roem der boorden Van d'Amstel, Hollands lust en
eer.’

Portret van J.B. van Bree omstreeks 1835 Krijtteekening - Gemeente-Museum, Den Haag

DE 19de-eeuwsche Nederlandsche muziekgeschiedenis is een terrein dat nog
grootendeels braak ligt. Wat hiervan de oorzaak kan zijn, laat zich slechts gissen.
De meening evenwel, die helaas maar al te zeer proselieten heeft gemaakt, dat onze
muziekbeoefening gedurende die periode niet veel zaaks zou zijn geweest, zal hieraan
wel niet vreemd zijn. Nog steeds kan men overal het inzicht hooren verkondigen,
dat de doodsklok, die de mare van het overlijden van J.P. Sweelinck bracht, tevens
onze muzikale cultuur uitluidde. De Nederlander, bekend om zijn scepticisme
tegenover alles wat ‘kunst’ heet, schijnt zeer moeilijk toegankelijk te zijn voor zijn
nationale kunsthistorie en wel in het bijzonder voor die der muziek. Ongetwijfeld
heeft het Calvinisme, met zijn hang naar soberheid, zijn duidelijk geaccentueerd
streven tegen het uiterlijk schoone, zijn onuitwischbaar stempel op ons kunstleven
gezet. Het valt niet te ontkennen, dat deze mentaliteit bij een groot deel der burgerij
ook nu nog aanwezig is. Het doorsnee-geschiedenisboek, dat onze vaderlandsche
historie behandelt, doet den lezer zijn volk slechts kennen als zeevaarders, kolonisators
etc.
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Doch onze letterkunde, onze schilderkunst en voor alles de muziek, welke
klaarblijkelijk als de paria onder de zusterkunsten wordt beschouwd, worden wel
uiterst summier behandeld.
Wij mogen dan ook den Engelschen muziekhistoricus Charles Burney niet te hard
vallen, wanneer deze de meening uitspreekt, dat ‘the ringing of bells and ducats’ het
eenig attractieve moment in het leven der Nederlanders zou beteekenen. Hij vergat,
of beter, hij wist niet, dat de Nederlandsche muziekbeoefening gedurende de 15de
en 16de eeuw een ongekende periode van hoog-conjunctuur had beleefd. Eerst in
1828, het jaar waarin het Koninklijk Instituut te Amsterdam een prijsvraag uitschreef
over ‘de verdiensten der Nederlanders omtrent de Toonkunst in de 14de, 15de en
16de eeuw’, zou men tot het inzicht komen, dat ook ons land een roemrijke
muziekhistorie bezat. Doch, nòch deze daad, hoe belangwekkend ook, nòch het
loffelijk streven van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst heeft de
belangstelling van den gemiddelden intellectueel voor onze nationale
muziekgeschiedenis wezenlijk kunnen opwekken. Gebrek aan daadwerkelijke
belangstelling, lauwheid en onverschilligheid voor de daden van ons voorgeslacht
op muzikaal gebied, ziedaar eenige factoren, welke niet hebben nagelaten uiterst
remmend te werken op den onderzoekingslust van den tegenwoordigen
muziekhistoricus.
En toch, is de eerste helft der 19de eeuw op muzikaal gebied werkelijk wel zoo
weinig belangrijk als altijd wordt aangenomen? Inderdaad, figuren als Beethoven,
Schubert, Schumann etc. zal men tevergeefs zoeken. Maar ook persoonlijkheden van
minder directe beteekenis kunnen in sommige omstandigheden van onschatbare
waarde blijken te zijn. Getuigt het niet van een groote ondankbaarheid en een gemis
aan historische piëteit, wanneer wij hen ignoreeren? Moeten wij niet in mannen als
Van Bree, Fodor, Kufferath en vele anderen de geestelijke werkers zien, die den
stuggen bodem bereid hebben gemaakt het zaad te ontvangen? Zwaar te volbrengen
is hun missie geweest. Vele moeilijkheden, zoowel van socialen als van cultureelen
aard, heeft hun brandend idealisme moeten overwinnen. De grootste lof, dien wij
hun kunnen toezwaaien, schuilt in de woorden van Mr Hugo Beyerman ‘Zij hebben
gezegevierd over niet gunstige omstandigheden.’
Ongetwijfeld is de Amsterdamsche musicus Johannes Bernardus van Bree een
van hen, die door hun nimmer verflauwende energie en liefde voor de muziek van
een wezenlijk stimuleerende kracht voor ons nationaal muziekleven zijn gebleken.
Geboren in 1801 en opgegroeid onder vrij zorgelijke huiselijke omstandigheden,
is de jonge Van Bree reeds zeer spoedig genoodzaakt de moeilijkheden, die de strijd
om
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het bestaan meebrengt, moedig onder het oog te zien. Onder leiding van zijn vader
Frans van Bree Jr, die, getuige zijn benoeming tot muziekleeraar aan het Athenaeum
te Franeker, een degelijk onderlegd musicus schijnt te zijn geweest, heeft Van Bree
zich zoowel violistisch als compositorisch zeer gunstig ontwikkeld. Hoewel
verschillende feiten hiervan getuigenis afleggen, is de omstandigheid dat Van Bree
op 28-jarigen leeftijd tot dirigent van ‘Felix Meritis’ werd benoemd, zeer opvallend.
Deze benoeming beteekent den hoogsten trap in ons muziekleven te hebben bereikt;
in ‘Felix Meritis’ immers culmineerde het Amsterdamsche muziekleven van dien
tijd.
Voor de taak van dirigent schijnt de als reproducent zeer begaafde Van Bree in
alle opzichten berekend te zijn geweest. Men is geneigd de uitspraak van Grégoir
over zijn voorganger Fodor ‘un talent hors ligne comme chef d'orchestre’ op hem
toe te passen. Het werken van Van Bree in deze functie is uitermate vruchtdragend
geweest voor muzikaal Nederland. Hier raken wij het cardinale punt van de muzikale
missie, die hij in ons land heeft vervuld. Wij mogen dan ook wel zeggen, dat door
zijn persoon de dirigentenperiode werd ingeluid, zooals dat in Frankrijk door
Habeneck en in Duitschland door Mendelssohn geschiedde. Voor ons land is Van
Bree degene, dien wij evenals Stamitz, de dirigent der Mannheimers, den ‘vader der
moderne orkestdiscipline’ zouden kunnen noemen. Door de natuur begenadigd met
een uiterst receptieven, uiterst fijnvoelenden geest, was het hem gegeven, zich in te
leven in de meest delicate intenties van den componist. Moeite noch tijd spaarde hij
teneinde de partituur zoo ideaal mogelijk te realiseeren. Heftig verzet hij zich tegen
elke verminking van het notenbeeld. Transcripties, welke juist in dezen tijd zoo
veelvuldig voorkomen, waren hem een gruwel. Wij wanen ons in den tegenwoordigen
tijd verplaatst, wanneer wij vernemen hoe Van Bree stelling neemt tegen een
eigendunkelijke retoucheering van het geestelijk eigendom van den componist. De
partituur was voor hem een heilige en onaantastbare manifestatie, een ‘document
humain’ van groote geestelijke waarde. Hoog en ideëel was de opvatting die hij van
zijn taak had. Zijn leven is een louter dienen van het kunstwerk, met terzijdestelling
van iedere persoonlijke ijdelheid. Het is zijn diepste, onwankelbare overtuiging, dat
de dirigent slechts middelaar dient te zijn tusschen notenbeeld en de klinkende
verwerkelijking. Met inzet van al zijn krachten en door een nobel enthousiasme
bezield, tracht Van Bree dit artistiek credo ingang te doen vinden bij zijn tijd- en
kunstgenooten. Nog evenwel kan dit werkelijk hooge dirigentenideaal niet in
vervulling gaan. Te zeer is men op onnaspeurlijke wijze aan de oude, veel vrijheid
tolereerende dirigeer-praktijk gebonden. Op welk een bijkans onoverkomelijke be-
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zwaren en moeilijkheden moet deze mensch gestuit zijn bij het vervullen van zijn
zegenrijke zending. Aan den eenen kant de zuivere, hooggestemde kunstenaarsziel
voor wie de muziek ‘höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie’ beteekent,
aan den anderen kant zijn auditorium, dat in de muziek slechts verstrooiing vermocht
te zien. Hier treedt de schrijnende antithese tusschen artiest en alledagsmensch
duidelijk aan het licht. Het tragisch conflict tusschen droomwereld en realiteit, dat
iedere werkelijke kunstenaar doormaakt, is ook Van Bree niet bespaard gebleven.
In bewondering zien wij op naar de onbuigzame geestkracht en den ontembaren
geestelijken moed, waarover deze mensch heeft beschikt.
Slechts een betrekkelijk kleine kring van getrouwen, onder wie Dr F.C. Kist een
eereplaats inneemt, staat hem in zijn worsteling terzijde. De groote massa evenwel,
voor wie het zinnenstreelende bel-canto van de in Amsterdam gevestigde Italiaansche
opera van grooter waarde is, gaat innerlijk onberoerd aan dezen idealist voorbij.
Nochtans ziet onze muzikale reformator het als zijn plicht op te treden als muzikaal
paedagoog. In dit verband krijgen de woorden van Dr F.C. Kist: ‘Hij is de eerste
geweest in ons vaderland, die toen de toonkunst te gering werd geschat en in
verhouding met vroeger eeuwen niet bloeide, de muzikale smaak van ons publiek
heeft gecultiveerd’, een wel zeer diepen zin. Moeizaam streeft Van Bree ernaar ons
volk liefde en vooral eerbied voor de muziek bij te brengen. De uitlating van Mr J.J.
van Lennep ‘Het deed mij in de ziele aan, zoovaak ik buiten 's lands met minachting
over Hollandsche poezij, Hollandsche letterkunde, Hollandsche kunst hoorde spreken,’
moet Van Bree als uit de ziel zijn gegrepen. Met groote daadkracht geladen, werkt
Van Bree voor zijn hartewensch, een schoon en bloeiend Nederlandsch muziekleven.
Ongetwijfeld zal het dezen geestelijk helderzienden mensch niet zijn ontgaan, dat,
wil hij dit ideaal inderdaad verwezenlijken, het ontwikkelingsniveau van den
kunstenaar dient te stijgen. Immers, eerst wanneer de artiest als geestelijk en sociaal
volwaardig individu wordt beschouwd, zal het mogelijk worden een vruchtbare
muzikale gemeenschap te stichten. Het probleem van den nood der musici, zoo
onwaardig voor een samenleving als de Nederlandsche, eischt zijn volle aandacht
op. Hoe pijnlijk moet het dezen altruïst getroffen hebben, wanneer hij de vernederende
omstandigheden, waaronder de doorsnee-musicus in dien tijd moest werken,
aanschouwde. Doordrongen van de onhoudbaarheid van deze toestanden, hamert hij
het zijn kunstbroeders in, dat slechts een souverein beheerschen der muzikale materie
zou kunnen leiden tot een geregelder levenswijze der artiesten en daardoor ook van
heilzamen invloed zou zijn op ons muziekleven. Van Bree voelt het terecht als een
ongerijmdheid, dat nog steed,
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‘aan elk een die het in het hoofd krijgt om onderwijs in de muziek te geven, zulks
vrij staat, hetzij hij ertoe berekend of een stumper is.’ Diep is hij er van overtuigd,
dat in alle opzichten competente leermeesters van noode zijn. Deze immers kunnen
ervoor zorgdragen, dat het aanzien van den kunstenaar en met hem dat van de muziek
stijgt. Theoretische kennis acht hij minstens gelijkwaardig aan technische vaardigheid.
Als practisch werkend musicus heeft hij het immers te veelvuldig ondervonden,
hoezeer juist eerstgenoemde kennis tot een grooter begrip en inzicht in de muzikale
structuur van een werk kan leiden. Deze universeele geest gaat uit van het standpunt,
dat niet slechts de partituur, doch ook het wezen der muziek, het hoe en waarom van
groote waarde is. Voor het forum van een aandachtig toeluisterend auditorium,
verkondigt de didacticus Van Bree de stelling, ‘een kunstenaar behoort na te denken
over zijn kunst.... de voortbrengsels in het door hem beoefende kunstvak gade te
slaan en onderling te vergelijken.’ Waarlijk, het is alsof een modern paedagoog het
woord tot ons richt.
Zich diep-innerlijk zeer duidelijk bewust van zijn zending, gaat Van Bree zijn weg
tot veredeling en verbetering van ons nationaal muziekleven. Heeft menig kunstenaar
zijn ideaal zien versplinteren op niet-begrijpen en zelfgenoegzame burgerlijkheid,
de Europeesche strooming, de Romantiek, heeft zijn streven wonderwel opgevangen.
Psychologen zoowel als historici hebben met tal van bewijzen kunnen aantoonen,
dat, zooals Glöckner beweert, tijdens de Romantische beweging de muziek van alle
psychische en intellectueele energieën de leiding nam. De muziek gaat als een ‘Abbild
einer metaphysischen Wirklichkeit’ alle tijdsuitingen beheerschen. De gedachte,
theoretisch doorgevoerd tot Schopenhauer, dat de muziek de hoogste en diepste van
alle levensuitingen is, vindt algemeene waardeering.
Aarzelend en moeizaam, daar de stemming van onbevredigdheid, de geest van
opstandigheid ontbraken, doet deze cultuurstrooming zich bij ons gelden. De weerslag
van de Romantische mentaliteit, haar groote vereering voor de muziek, is voor het
werken van Van Bree van onschatbare waarde geweest. Wat hij misschien alleen
niet had kunnen volbrengen, wordt mede verwezenlijkt door de tendentie van deze
periode. De tijd is rijp voor het door Van Bree gekoesterde ideaal. Men begint zich
bewust te worden van de hooge ethische en aesthetische waarde der muziek. In den
spiegel der contemporaine literatuur valt het ons gemakkelijk de veranderde zienswijze
te demonstreeren. Doch niet slechts in abstracten zin is deze kentering te constateeren.
Ook door de oprichting van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, met
haar vele onderafdeelingen, en van de
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Amsterdamsche muziekschool wordt het ons duidelijk dat de stem van Van Bree
niet die eens roependen in de woestijn is geweest.
Ook de meestentijds vrij ongunstige maatschappelijke positie, waarin de musicus
verkeerde, is Van Bree een doorn in het oog. De vele sociale misstanden die op dit
gebied bestonden, zullen hem niet lang onbekend zijn gebleven. De zielegrootheid
van dezen edelen mensch, zijn ‘onuitputtelijke bereidvaardigheid te dienen’, waarvan
Dr J.P. Heye gewaagt, moesten hiertegen in opstand komen. Gezien zijn mentaliteit,
is het alleszins begrijpelijk dat hij op middelen zint, om hieraan een einde te maken.
Immers, welk een leed moet het dezen ethisch hoogstaanden mensch berokkend
hebben, wanneer hij de omstandigheden vernam, waaronder vele musici hun
levensavond sleten. Zijn liefde voor zijn medemensch eenerzijds, en anderzijds zijn
nimmer aflatende energie, danken wij dan ook de oprichting van de Maatschappij
‘Caecilia’, een instelling welker loffelijk streven het is, behoeftige musici of hun
nagelaten betrekkingen te ondersteunen. Deze daad is het, die ons Van Bree doet
zien als een waarlijk groot en edel mensch.
Er is een bekend woord van Fustel de Coulanges, dat een jaar analyse een uur
synthese mogelijk maakt. Deze verhouding in acht genomen, kan in eenige punten
worden samengevat, hetgeen is betoogd. De beteekenis van Van Bree voor ons
Nederlandsch muziekleven zou men dan drieledig kunnen noemen:
1. als dirigent;
2. als paedagoog;
3. als sociaal hervormer van de positie van den musicus.
Uit dien hoofde kunnen wij Van Bree als een der steenleggers beschouwen van onze
muzikale cultuur. Onze muzikale cultuur, die in dezen tijd van zedelijke en moreele
verwording, waarin alle hoogere levenswaarden schijnen weg te vallen, van
onschatbare beteekenis mag worden genoemd.
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Wandeling
door M. Mok
Op een dag, in den grijzen nanoen,
toen nog enkele menschen passeerden,
maar langzaam, heel langzaam verkeerde
het leven tot slaperig nietsdoen liep ik uit mijn woning op loome voeten,
om van de stilte te genieten
en de zee en den hemel te begroeten,
nu alle anderen hen verlieten.
Ik ging tusschen de kinderen door;
die speelden nog, maar hun geluid verloor
zich in diep zwijgen - zij waren zoo klein en verrukt,
ik had hen aan mijn hart gedrukt,
was niet een schaamte in mij opgekomen,
dat ik van zoo iets dorst te droomen.
Kinderen en huizen ging ik voorbij.
Er liep nog een man langs den zeeboulevard,
ik heb hem nagezien, hoe hij
versmolt met den hemel, zonder gebaar
verging in den grijzen horizon,
en enkel stilte en geen droom gewon.
Ik wilde niet vergaan als deze,
en voelde hoe smal ik hier stond,
met de verschrikkelijke ruimte rondom mijn leden.
De menschen wisten wat zij deden,
die zich niet meer op straat vertoonden
en in gesloten huizen woonden,
ver van wat hier stond opgericht
onder het grijze, stervende licht.
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Het verlangen
door Peter van Steen
Derde Hoofdstuk
I
Dr Van Leeuwen had zich, in den loop van den tijd, een zekere bedrevenheid
verworven in het omzeilen van moeilijke oogenblikken en het overspringen van
inzinkingen die onder hem gaapten als smalle afgronden. Hij was dan vaak naar de
badkamer gevlucht, had ijskoude douches genomen, kamergymnastiek gedaan,
wandelingen gemaakt op stormachtige avonden. Het hielp wel. Daarna was een
tijdperk gekomen van verwoede studie. Na uren van inspanning kwam voldoening
over hem. Toch wist hij hoe voos dat gevoel was. Dan rookte hij, veel, hartstochtelijk,
stak haastig de nieuwe sigaret aan met het brandende peukje van de vorige. Na het
bezoek van Freek was het hem echter te machtig geworden. Het was als een zachte,
knagende pijn, een zoet, verlokkend schrijnen, een wijd, bijna vormloos verlangen.
Hij wist, dat alles nu in een gevaarlijk stadium kwam. Het dwalen in de stad begon
weer. Hij was het zich toch niet bewust. Alles verliep zoo vanzelfsprekend. Toen hij
den volgenden dag uit school kwam, zong het in hem. Hij wandelde vlug naar huis,
vond er de thee klaar. Blij, gulzig, dronk hij eenige koppen. Daarna kamde hij voor
den spiegel zijn haar, verschikte wat aan zijn das, keurde zijn uiterlijk, met voldoening.
Bij het verlaten van zijn woning nam hij den wandelstok mee, flaneerde even later,
sigarettengeur achter zich aanwaaiend, door de straten. Zachtjes neuriend of fluitend
begon hij één van zijn schijnbaar doellooze zwerfwandelingen. Hij zoog uit volle
kracht het leven in. Hij liet zich meenemen in den menschenstroom, glimlachte van
tijd tot tijd, groette een enkele keer een bekende. De Vijzelstraat doorloopend kwam
hij op de Munt. Als alle vorige keeren. Hij bleef er staan, leunde een beetje scheef
op zijn wandelstok en keek naar het verkeer. Hij deinde er als het ware op mee,
zoodat het rhythme zijn lichaam doortrok en hij er zich in opgenomen voelde. Eenige
minuten later stak hij over, ging de Kalverstraat in. Dat was het hoogtepunt. Veel
was hier te zien, zoodat hij onwillekeurig de oogen wijder opende. Plotseling stond
hij voor een winkeletalage, keek met nietsziende oogen naar de uitgestalde
voorwerpen. En toen gebeurde het. Een dame kwam naast hem staan, trachtte een
gesprek met hem te beginnen. Eerst een gewoon, luchtig praatje, een onschuldige
inleiding over de artikelen in de uitstalkast. Op zijn koelheid volgde van de andere
zijde een voelbare toenadering, raakte zij zijn arm of, per ongeluk, zijn been aan,
kwam zij met andere voorstellen, die hij al gevoeld had achter het praatje over het
weer of de eau de Cologne. Hij zweeg stug, bleef staan. Het leek een verfijnde
uitnoodiging. Dichter trachtte zij zich naast hem te dringen. Plotseling zei hij het:
‘Ga weg, voor den donder.’ Zij, verschrikt eerst, schoof wat weg, begon dan smalend
te glimlachen. ‘Nou....’ Dan keek hij haar aan, tilde zijn wandelstok even van den
grond. Zij verdween, een beetje weifelend, bleek kramplachend. Het was voorbij.
Van Leeuwen wischte zich het zweet van het voorhoofd, voelde zich moe en
teleurgesteld. Hij liep door, maar zijn gevoel van geluk was gebroken.
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Op den Dam pakte hij de tram. Kapot en ontnuchterd keerde hij naar huis terug, zette
zijn stok in den bak, hing te kalm zijn hoed op, ging met bedachtzame passen naar
zijn studeerkamer. Daarna zuchtte hij diep, staarde enkele seconden roerloos voor
zich uit. Grauw, mager en oud, was hij dan.
Plotseling was het of zijn nek knakte, bonsde zijn hoofd voorover op den arm, die
op het blad van de schrijftafel lag. De eerste snik wrong zich naar buiten, dan de
tweede, de derde en dan, sneller, volgden ze elkaar op. Bijna geluidloos huilde hij,
maar alsof het uit hem gescheurd werd. Later werd hij kalmer, sliep in, om een uur
later te ontwaken, wezenloos, met een bitteren, ellendigen smaak in den mond, met
pijn door zijn heele lichaam. Daarna dronk hij zijn glas jenever.
Dagen daarna voelde hij nog den terugslag, lag over de dingen een grijs,
melancholiek waas. Het leek of alles er was om hem een gevoel van smart te
berokkenen. Ook van schaamte. En van schrale troost om de schamele overwinning.
En in hem schrijnde de verschrikkelijke onvoldaanheid, het zuigende verlangen.
Erger nog waren de wandelingen, waarbij alles leek mee te loopen, waarbij het
bleef zingen in hem. Als hij dan in de drukke straten van de binnenstad liep, was het
hem een genot al dat zinnelijk leven te ondergaan, in te ademen. Dan ging hij een
bioscoop binnen, zat in de donkere zaal, luisterde naar de zoete, weëe muziek en
keek naar een hevig bewonderd, zinnelijk, drakerig leven. Dan stond hij op
hoogspanning. Een toevallig naast hem zittende vrouw maakte, alleen reeds door
haar aanwezigheid, haar geur, alle verlangens in hem los. Na afloop ging hij naar
een lunchroom, dronk er een kop koffie, rookte zenuwachtig-gelukkig een sigaret,
dronk nog een kop koffie en voelde hij de streelende blikken, die langs hem gleden.
Zijn hart ging sneller kloppen. Wanneer hij de lunchroom verliet wist hij, dat een
ander hem volgen zou. Ook wist hij, dat hij, op het laatste oogenblik, in een taxi zou
springen en vluchten. Thuis liep hij, uren, in zijn studeerkamer op en neer, rookte,
rookte. Tot hij weer op zijn plaats stond, zijn evenwicht bereikt had en opnieuw kaal,
arm en onbevredigd bleef.
Heieen, en geen ander!

II
Freek was zich bewust welk vertrouwen Dr Van Leeuwen hem had geschonken door
hem uit te kiezen, als hulp bij het vertalen. Er waren in zijn klasse leerlingen, die
betere cijfers voor Fransch hadden, die ijveriger en nauwkeuriger in hun werk waren.
Ook bezaten zij bepaalde karaktereigenschappen, waardoor zij onmiddellijk in het
verband der klas de aandacht trokken. Soepelheid, bescheidenheid, beleefdheid
ontbraken Freek geheel.
Hij was niet bescheiden, maar stug. Stugheid en soepelheid zijn misschien twee
nuances van éénzelfde eigenschap. Toch had Dr Van Leeuwen hem uitgekozen voor
dit werk. Dit gaf Freek den stoot tot de eerste, nauwere aanraking met de wereld
buiten hem. Het was de eerste inbreuk op zijn vrijheid, maar ook een vrijmaking,
welke hem niet onaangenaam was en beschouwd moest worden als een ware
omwenteling in zijn leven.
Hij moet er zelf een vaag vermoeden van gehad hebben. Meerdere malen betrapte
hij zichzelf er op te denken, dat het ware leven nu pas ging beginnen. Het gaf hem
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zichzelf, veel meer aan den ander. Het leek hem, of hij, juist door aan Dr Van Leeuwen
te denken, zichzelf als het ware ontdekte.
Hij moest er om lachen, want hij vond het dwaas, dat men, door aan een ander te
denken zichzelf vond. Hij kreeg een helderder wordend besef van eigen
onvolmaaktheid en hij kon zich, plotseling, voorstellen, dat er jongens en meisjes in
zijn klas waren, die zich liever niet met hem inlieten.
De spiegel, die hij altijd bewust genegeerd had - een ding voor wijven - kwam in
een geheel andere verhouding tot hem te staan. Wanneer hij zich niet bespied wist,
ging hij er voor staan, trachtte zijn gezicht zoo natuurlijk mogelijk te houden, iets
wat zeer moeilijk was, en deed alle moeite er zoo nuchter en zuiver mogelijk over
te oordeelen. Hij spande alle krachten in om te vergeten, dat het zijn eigen gezicht
was, probeerde zichzelf in te prenten, dat het het gelaat was van een onbekende en
hem volslagen onverschilligen vreemde. Daardoor kwam hij, voor het eerst, in
aanraking met het vraagstuk der zelfkennis. Hij vond het zoo moeilijk, dat hij het
driftig van zich afstootte, als nuttelooze droomerij en vruchteloos gedachtengepeuter.
Hij had nu andere, gewichtiger dingen om aan te denken.
Alles, de geheele hem omringende wereld leek anders en vooral meer de moeite
waard om bekeken en ontdekt te worden. Hij zag ook, plotseling, dat de straat waar
hij woonde een armoedige straat was. De meest ontnuchterende ontdekking was die,
waarbij hij zijn moeder eigenlijk voor het eerst zag. Wat was ze afgewerkt en
afgesloofd. Kaal, vermoeid, zorgelijk. Het hinderde hem, maakte hem prikkelbaar.
Niets haatte hij meer dan gevoeligheid, vooral wanneer het betrof man en vrouw,
moeder en zoon. Als hij deze woorden alleen maar hoorde uitspreken, krulden zijn
mondhoeken al schamper op. Dat waren van die dingen, waarover je niet sprak,
ternauwernood nadacht.
Uiterlijk was er in den laatsten tijd dan ook niets aan Freek veranderd. Het leek
hem wel (evenals haar), dat hij zich thuis minder op zijn gemak voelde, wat zich
uitte in een veelvuldig geijsbeer in de kamer, iets wat haar hevig prikkelde en een
gespannen verhouding tusschen hen deed ontstaan. Ook liep hij meer de straat op,
om een eindje om te gaan. Daar voelde hij zich rustig worden, kon hij zich ongestoord
overgeven aan zijn droomerijen over Dr Van Leeuwen. Eenmaal weer thuis overviel
hem een gevoel van leegte en bedomptheid, wat hem meestal deed besluiten maar
naar bed te gaan.
Hoewel hij nooit spraakzaam was geweest, had hij, tot voor kort, alles wat hem
betrof, met zijn moeder besproken. Met een half woord begreep ze hem meestal, iets
wat lange gesprekken nog minder in de hand werkte. Eigenlijk was de toestand zoo,
dat zij jaren naast elkander geleefd hadden, elkaar door en door kenden, precies
eikaars gewoonten en behoeften wisten. Zonder er over te spreken regelden zich de
dingen tusschen hen. Het had aan hun genegenheid iets zeer hechts en betrouwbaars
gegeven. Aan de andere zijde borg deze zwijgzaamheid groote gevaren in zich. De
mensch heeft, van tijd tot tijd een klein teeken noodig om den innerlijken stand van
zaken, zooals hij zich hem voorstelt, bevestigd te zien.
Freek's moeder werd opgeëischt door de zorgen voor haar bewoners, het onderhoud
van het huis, de kamers, kortom de tallooze, onnoembare en vele beslommeringen,
die aan het pensionleven verbonden zijn. Daardoor was ze 's avonds dikwijls
gevoelloos van vermoeidheid, hoewel ze een sterke vrouw was, en verlangde ze niets
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kopjes. Freek zat dan tegenover haar, maakte zijn huiswerk of las. De diepe, genegen
stilte maakte haar rustig en tevreden, was, na de vaak overvolle dagen, een lafenis.
Maar sedert Freek's laatste bezoek aan Dr Van Leeuwen was hierin een verandering
gekomen. 's Avonds bleef de milde ontspanning uit. Zij voelde, dat er met den jongen
iets gaande was. Maar daar hij nergens over klaagde, zich gezond voelde, goed at en
sliep, schreef zij zijn ongedurigheid toe aan de lastige jaren van ontwaken. Toch
hinderde haar zijn zenuwachtige gedoe. Het met de handen in het haar wroeten was
bij voorbeeld iets nieuws, ook het heen en weer loopen in de kamer. Het leek haar
dat, langzaam maar zeker zich iets tusschen hen drong, als een wig. Dat maakte haar
bezorgd en gespannen. De spanning werd echter des te beklemmender, daar er geen
woord over gerept werd.

Vierde hoofdstuk
I
In de zomervacantie ging Dr Van Leeuwen meestal op reis. Hij bezocht het Zuiden
van Frankrijk. Ook maakte hij eenige malen een reis door Zwitserland, Italië en
Spanje.
Geheel verfrischt en verjongd kwam hij er van terug. Pas de laatste jaren, sedert
hij weer alleen was, kon hij ook op reis, het tergende gevoel van rusteloosheid en
onvoldaanheid niet verdrijven. Hij keerde terug, lichamelijk wel uitgerust, maar
geestelijk nog onder een hevige, vermoeiende spanning. Was hij dan, den eersten
dag na de vacantie weer op school, dan had hij het gevoel niet weg geweest te zijn.
Hij had daarom besloten eens in Holland te blijven, naar Texel te gaan en daar,
aan zee, eens flink uit te luieren. Tijdens het schooljaar had hij er geen oogenblik
meer aan gedacht. Nu echter werd het vacantievraagstuk dringend. Hij wist hoe groot
zijn teederheid voor Freek was. Een genegenheid, die snel bezit van hem had
genomen, waartegen hij eerst vocht, worstelde en waaraan hij zich later koesterde
en overgaf.
In zijn overwegingen speelde Freek een ingrijpende rol. Eerst dacht hij er over
hem mee te nemen naar Frankrijk. De knaap zou op die manier eens iets van de
wereld te zien krijgen. Het zou ook goed zijn voor zijn Fransch. Niets dan Fransch
zou hij met hem spreken. Dit zou hem tevens in de gelegenheid stellen hardop zijn
gevoelens te zeggen. De Hollandsche taal leent zich daartoe niet, is te hard, te bot
en vooral te weinig soepel om een verrukking, als die van Dr Van Leeuwen onder
woorden te brengen. Er bestaat in het Hollandsch geen weg, ook geen smal pad,
tusschen ja en nee. In het Fransch is dat zoo heel anders, gevarieerder, rijker en fijner.
Ook heeft een vreemde taal een grooter bekoring, denkt men bij de woorden aan veel
mooier en schooner begrippen. Werelden roept het op, waar het in de eigen taal
nuchter klinkt. Dr Van Leeuwen zou zich vrij en rijk kunnen uitspreken, gebruik
makend van den beperkten woordenkennis van den knaap. Hij schaamde zich er wel
voor. Maar hoe een hart, dat overvloeit van teederheid tot zwijgen te brengen?
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De laatste weken had hij het druk met de repetitie en het eindexamen. Hij nam stapels
correctiewerk mee naar huis. Daarbij kwamen nog de verschillende
leeraarsvergaderingen, die afmattend waren en veel tijd kostten. Zoo vergat hij vaak
zichzelf en zijn problemen,
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ook dat van de vacantie. Maar soms, middenin het zenuwsloopende werk van tallooze
keeren dezelfde zinnen nalezen, voelde hij een scherpen steek door zich gaan. Dan
herinnerde hij zich eensklaps zijn plan. Bliksemsnel bekeek hij het, van alle kanten,
maakte het aantrekkelijk, overwoog, schrok, glimlachte, genoot, tuimelde omlaag in
de teleurstelling en bouwde langzaam en voorzichtig weer op, schoof het dan weer
naar een milderen achtergrond en dook opnieuw onder in het werk.
Soms dacht hij, dat misschien een ingespannen bestaan, een leven vol
verplichtingen, lessen, zoodat geen tijd voor iets anders overbleef, hem zou redden
en op den duur alles zou doen vergeten. Dan koesterde hij bijna het eentonige
correctiewerk, was hij verliefd op de vele beslommeringen van examens. Maar na
elke onderdompeling in den arbeid, kwam hij weer boven, stond hij weer tegenover
zichzelf, kaal en verlangend.
Hoe hij ook wroette en peuterde, een bevredigende oplossing kon hij niet vinden.
Wanhopig door de vele moeite, die het hem kostte zich genegenheid te verwerven,
gaf hij het dan weer op. Hij zou de dingen maar op zijn beloop laten, misschien kwam
de oplossing vanzelf.
Dit gaf hem voor eenigen tijd rust. Maar dan, onverwacht, viel de gejaagdheid
weer op hem. Dan sloofde hij zich weer af om een eindelijke oplossing te vinden.
Hij vond er dan ook een. Hij zou rustig wachten tot de knaap weer eenmaal tegenover
hem in de kamer zat. Alles zou dan misschien veel vlotter verloopen, dan hij zich
voorstelde.
Het uitstel bleef verkwikkend tot Dinsdagmiddag. Maar om vier uur vernam hij,
dat er den volgenden middag leeraarsvergadering zou zijn. Hij kon niet wegblijven.
Thuis schreef hij Freek een briefkaart, dat hij verhinderd was wegens ambtelijke
bezigheden. Meer niet. Het was ook een geldige verontschuldiging tegenover zichzelf.
Maar deze laatste uitvlucht werd een teleurstelling en een duidelijk zelfbedrog. Echter
deed hij daarna de verheugende ontdekking, dat het eigenlijk zoo veel beter was.
Freek zat voor zijn overgangsrepetities naar de vijfde klas en zou meer dan genoeg
te doen hebben. Beter was het alles te laten wachten tot de drukke tijd voorbij was.
Er zou dan een tijd van rust aanbreken en zij zouden beiden beter kunnen spreken
en genieten van de dagen.
Dr Van Leeuwen wreef zich verheugd in de handen. Alleen de spiegel weerkaatste
een gezicht waarin angst en wanhoop leefden.

II
De laatste rommelige dag voor de vacantie was voorbij. Alles was geregeld.
Dr Van Leeuwen had Freek nog even gesproken en hem gevraagd bij hem te
komen. Freek had het beloofd, dus kon den volgenden dag begonnen worden met
het inhalen van de geleden schade.
Het was prachtig weer, volop zomer en er hing voor Dr Van Leeuwen iets in de
lucht, dat onmiskenbaar op veel geluk wees. Ook Freek was in een uitstekende
stemming. Hij was met prachtige cijfers naar de vijfde klas gegaan. Na de vacantie
kwam hij dus in de hoogste en kon hij, met dezelfde, koele onverschilligheid de
leerlingen der lagere klassen bekijken, als waaraan hij zich zoo geërgerd had bij de
vorige vijfdeklassers. Je voelde nou tenminste dat je opschoot, dat je wat werd.
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de stad geweest. Het zat er niet aan om naar buiten te gaan. Zijn zomersche reizen
bepaalden zich tot een dag op de fiets naar de hei of naar het strand. Van kampeeren
met vrienden hield hij niet. Hij had bovendien geen vrienden. Geld om zich een tent
en allerlei andere benoodigdheden te koopen was er niet. Dus sleet hij zijn vacanties
in Amsterdam. Hij ging vaak naar het zwembad op Zeeburg, lag daar uren in het
water, later in de zon. Zoo had hij zijn strand- en zeeillusies. Toch voelde hij het
gemis van niet eens iets heel anders te kunnen. Dan liep hij met een gevoel van
vernedering door de straten en vervloekte het, dat hij nooit eens iemand van school
tegenkwam, omdat iedereen buiten zat. Meestal echter volhardde hij in een volmaakt
negeeren van de vacantiegenoegens der anderen. Als je geluk afhankelijk was van
wel of niet naar buiten gaan.... Maar nu was er de vriendschap met Dr Van Leeuwen.
Dat, wat in den aanvang alleen maar een prikkel scheen te zijn voor zijn jongenstrots
en ijdelheid, had zich, op geheimzinnige wijze omgevormd tot gevoelens van
vriendschap. Het is moeilijk en misschien ook wel pijnlijk na te gaan in hoe verre
hier het gevoel der jaarlijksche verandering en naderende eenzaamheid, een tegenwicht
vonden in het bezoek aan Dr Van Leeuwen en de daaraan, voor Freek, zoo gewichtige
taak en de knaap dit samengaan van omstandigheden doopte met den naam van
vriendschap. Zou men overigens hem, die ons vreugde schenkt, zijn vijand kunnen
noemen?
Freek had dus eensklaps bemerkt, dat hij Dr Van Leeuwen in deze rommelige
weken gemist had. Nu de spanning voorbij was voelde hij het duidelijk. Hij overzag
het leven dat achter hem lag. Het was nuchter en koud geweest.
Thuis zat zijn moeder in spanning. Maar Freek vond, dat ze vandaag hartelijker
was. Hij keek haar aan, lachte blij, voelde een knijpende pijn in zijn borst omdat hij
ineens zag hoe ze daar zat. Vermoeid, afgewerkt, met groote, peinzende oogen. Hij
voelde zijn eigen koelheid jegens haar. Ontstuimig sloeg hij plotseling zijn arm om
haar nek en gaf haar een klappenden zoen op de wang. Zij, verschrikt, verbaasd, zei:
‘Nou toch, malle jongen.’ Maar haar stem trilde. Een wonderlijke glans lag ineens
over haar gezicht. Een licht dat Freek deed besluiten, dat hij zijn moeder nooit meer
uit het oog zou verliezen.
Zoo werd deze dag vol van licht en geluk. Freek moest denken dat hij, zonder de
vriendschap met Dr Van Leeuwen, zijn moeder misschien nooit ontdekt zou hebben.
Dit deed zijn gevoelens nog hooger oplaaien.
Den volgenden dag bracht hem een nieuwe verrassing. Toen Freek weer tegenover
zijn leeraar zag en zij samen praatten en lachten over de dingen van school, kwam
de man, achteloos, met het voorstel of Freek er wat voor voelde om een dag of veertien
met hem naar het strand te gaan. Eerst had hij gedacht Texel, maar later had hij
besloten om naar Bergen te trekken.
Dit had Freek niet verwacht. Het verwarde hem en hij voelde hoe hij een kleur
kreeg. Hij kon dan ook eerst niet uit zijn woorden komen, stootte er toen uit:
‘Graag, dat wil zeggen, ik moet 't natuurlijk eerst aan mijn moeder vragen. En
wanneer gaan we dan?’ Van Leeuwen lachte nerveus. ‘Liefst morgen al.’
De uitnoodiging was zoo onverwacht gekomen, dat de jongen, toen hij al weer op
straat liep, het eigenlijk nog niet goed kon begrijpen. Aan de vertaling was niet
gewerkt.
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Dr Van Leeuwen vond, dat het nog wel wat kon wachten. Er was den laatsten tijd
genoeg gewerkt, ze moesten nu eerst maar een beetje gaan uitrusten. Daarna kon
men altijd nog zien. Het had den heelen winter nog den tijd. Toen Freek zijn moeder
een en ander vertelde, keek zij vreemd op. Ze aarzelde met antwoorden, zei, dat ze
er eerst nog eens over moest nadenken. Het irriteerde Freek.
‘Wat valt daar nou over te denken?’ Hij keek haar kinderlijk boos en verbaasd
aan. Zij voelde haar onrust onder den blik verglijden. ‘Ach ja, je hebt gelijk, ga maar.
Er valt eigenlijk niets over na te denken.’
‘Nee, dat dacht ik ook al. Dan ga ik, na het koffiedrinken het maar meteen even
zeggen. Kan ik morgen al?’
Zij zuchtte, dacht aan het extra werk. ‘Goed hoor. Ja, ik zal zorgen, dat alles in
orde is.’

III
Ze logeerden in een hotel aan zee. De eerste dag was stralend. Vanuit de kamers, die
zij betrokken hadden, kon men de zee zien liggen. Freek had zich, toen hij eenmaal
alleen in de kamer stond, even beklemd gevoeld. Een oogenblik van angstige
eenzaamheid was het geweest, een soort weemoedige vermoeidheid, ten gevolge van
de vele, snel opeenvolgende indrukken.
Nieuwsgierig keek hij daarna rond, monsterde den waschbak aan den wand, den
spiegel er boven. Hij waschte zich altijd in de keuken aan de kraan. Verder stond er
een bed, twee stoelen, een nachtkastje, een tafeltje. Het zag er alles deftig zindelijk
uit, een beetje stijf en beklemmend.
Ze hadden ook samen een kamer kunnen krijgen. Toen de gérant het vroeg had
Freek haastig gezegd: ‘Nee, ieder een kamer.’ Dr Van Leeuwen had wat ironisch,
bleekjes geglimlacht. De man had hen met een snellen blik gemonsterd en Freek,
die zich er verlegen onder voelde worden, had zich afgewend en was in de hall gaan
drentelen. Toch hoorde hij nog dat Dr Van Leeuwen tot den gérant zei: ‘Mijn zoon
houdt er niet van zijn kamer met een ander te deelen.’ Freek had één seconde het
gevoel gehad dat zijn keel toegenepen werd, daarna was de opwelling gekomen om
te gaan zeggen.... Maar hij had de schouders opgehaald. Dr Van Leeuwen zou wel
zijn reden gehad hebben om niet te zeggen ‘m'n vriend’. Ze zouden hem misschien
uitgelachen hebben. Goed bekeken was het handig van hem geweest. Het sneed alle
discussies af en vermeed argwaan. Dat was voor Freek reden tot nog meer
bewondering. De gemakkelijkheid waarmee zijn vriend zich bewoog....
Maar toen de knecht de koffers naar boven droeg en aan Dr van Leeuwen vroeg:
‘Is dit de koffer van uw zoon meneer?’ voelde Freek toch iets van pijn.
Hij wist ook niet, heeft ook nooit geweten, dat Dr Van Leeuwen hen beiden als
vader en zoon, onder een anderen naam had ingeschreven.
Freek stond nu voor het geopende raam van zijn kamer en keek naar het bewegen
van het helle water voor zich. Hij had niet bemerkt, dat Dr Van Leeuwen zijn kamer
was binnengekomen en schrok toen deze zeide:
‘Nou, zoon, bevalt het je?’
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‘Prachtig,’ had hij snel geantwoord. Maar hij had zich benauwd gevoeld toen Dr Van
Leeuwen op z'n dooie gemak de kamer bekeek. Hij had hem willen vragen er uit te
gaan, maar was er oogenblikkelijk beschaamd over geweest.
Het was, of er iets veranderd was in die paar uur. Het woord ‘zoon’ hinderde hem
onmatig. Er lag iets in van een giftige bekoring. Freek zou hem vragen het niet meer
te doen. Want hij was zijn zoon niet, wilde het ook niet zijn.
Het was of de ander voelde wat in den knaap omging, want hij zei, de kamer
verlatend:
‘We gaan ons eerst wat opfrisschen en dan er uit, het strand maar eens langs, eens
poolshoogte nemen.’
Freek moest er, eenmaal alleen, om lachen. Wat viel er nou op te frisschen? Van
dat eindje in den trein werd je niet bepaald smerig. Als het nu maar niet te lang
duurde, want dat was zonde van den tijd. Hij zou toch naar even zijn handen wasschen,
ze waren kleverig van het zweet. Freek kende de kleine, geraffineerde genoegens
van den modainen mensch niet. Daarom wist hij, toen hij zijn handen gewasschen
had, niet wat verder te doen. Hij stond eenige oogenblikken roerloos voor het
geopende raam en tuurde naar de zee. In de andere kamer hoorde hij geloop. Het
verschuiven en verzetten van voorwerpen, zachtjes fluiten. Eensklaps schoot hem te
binnen, dat hij zijn koffer wel eens kon gaan uitpakken. Maar ook daarmee was hij
spoedig klaar. In de portefeuille in zijn binnenzak zat het biljetje van tien gulden.
Het was bestemd voor bijzondere gevallen. Toen zijn moeder het hem gaf had zij
hem ernstig en vermoeid aangekeken zoodat Freek besloten had er geen cent van uit
te geven. Al zou hij het opmaken, ze zou er niets van zeggen. Hij herinnerde zich
ook, dat hij eenige brief kaarten bij zich had. Hij had haar beloofd even te berichten
of ze goed aangekomen waren. Op een stoel zittend, zijn portefeuille als onderlegger,
er stond wel een tafeltje, maar het lokte hem niet aan, deed hem te weinig denken
aan de tafel thuis, leek koud en vijandig, dacht hij er over na, wat hij zou schrijven.
‘Lieve moeder? Nee, dat ging niet op een briefkaart. ‘Moeder, even deel ik u mee,
dat we goed aangekomen zijn. Prettige reis, prachtig weer. We logeeren in een mooi
hotel aan zee. Schitterend gewoon. We gaan nu direct een wandeling maken langs
het strand. Nu dag moeder. Ik schrijf wel weer eens. Freek.’
In de kamer naast zich hoorde hij heen en weer loopen, gestommel en het zachte
gefluit van steeds dezelfde melodie. Vreemd was dat alles plotseling. Zooals hij hier
nu zat. Als hij er over wilde gaan nadenken, was het niet, of iets in hem zich er tegen
verzette. Hij stond op, ging weer naar het raam. Doelloos en zonder gedachten staarde
hij naar buiten.
Het duurde lang. In hem ontstond een gevoel van wrevel, maar ook van spot. Het
was hem onbegrijpelijk wat een mensch allemaal te doen had om zich even op te
frisschen. Drie kwartier duurde het. In dien tijd had hij meerdere malen op het punt
gestaan om te zeggen: ‘Ik ben al lang klaar, ik ga maar vast naar buiten.’ Maar het
hotel, de gangen, al het nieuwe, de hall met den portier weerhielden hem. Zoo wond
hij zich op. Totdat uit de andere kamer weerklonk: ‘Klaar, kom je?’, Ja.’ antwoordde
hij, blij dat het eindelijk afgeloopen was. Tegelijkertijd verlieten ze hun kamers.
‘Heeft het lang geduurd?’ vroeg Van Leeuwen glimlachend. ‘Nog al.’ Freek's stem
klonk stuursch. Hij kon ook niet onmiddellijk ontdekken, waarmee Dr Van Leeuwen
den tijd had zoek gebracht. Een ander pak aantrekken was vijf minuten werk. Toen
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kousen. De jongen kon slechts met moeite een schamper lachje onderdrukken bij het
zien van de dunne beenen, die uit de flodderige pijpen te voorschijn kwamen.
Buiten, op den boulevard, woei hun de frissche, pittige zeewind tegemoet. Ze
wandelden den boulevard af, Freek een en al oog voor de zee, de man met schijnbare
achteloosheid. Maar hij zoog de omgeving, de hen omringende menschen in zich
op. Op den rug gezien kon men de twee houden voor vader en zoon. Van Leeuwen
was zich dit sterk bewust. Hij had er zelfs op gerekend. Het was hem of zijn oogen
en intuïtie den laatsten tijd scherper waren geworden. Hij zag werkelijk, dat de
menschen dachten: vader en zoon, en de romantische zijde van: gescheiden of
weduwnaar. In beide gevallen was hij de getroffen, liefhebbende vader. De nobele
man. De martelaarsrol paste hem maar al te goed. Maar niemand vermoedde wat
hem de achteloosheid waarmee hij hier liep, kostte aan innerlijke pijn, beheersching,
cynisme en minachting. Omdat hij wist, hoe zij zich zouden omdraaien, hen nawijzen,
en dubbelzinnig zouden lachen.
‘Nou, hoe vind je 't hier?’ vroeg hij achteloos.
‘Heerlijk.’
‘Zoo, dat doet me genoegen.’
Dr Van Leeuwen tuurde weer recht voor zich uit, zoog met even trillende
mondhoeken aan zijn sigaret.
Het was druk op den boulevard. Veel badgasten, loopend, in auto's, op fietsen.
Zij gingen langs de groote villa's van rijke stedelingen, die hier, op den uitersten
duinrand toonden, wat zij in het leven bereikt hadden, zonder er bij te vermelden
hoe. Dr Van Leeuwen keek er schamper naar, ook al moest hij zichzelf bekennen,
dat hij van een dergelijk bezit niet afkeerig zou zijn. Freek keek er niet naar. Hij zag
de badgasten en voelde zich stijf en harkerig worden te midden van de, met hun
lichamen paradeerende menschen. Hij voelde een walging tegen de dikke vrouwen
met de geweldige borsten. Beschaamd voelde hij zich en vies omdat zij, evenals hij,
menschen waren. De te dikke, bleeke dijbeenen gaven hem een gevoel van
misselijkheid. Plotseling moest hij aan zijn moeder denken. Wanneer zij eens hier
zou loopen, in badpak en zoo'n flodderjas, die steeds openwoei. Het versterkte zijn
afkeer tegen die vrouwen, die zich als hoeren gedroegen en als dames wenschten
beschouwd te worden.
Ze waren aan het einde van den boulevard gekomen. Freek slaakte een zucht van
verlichting. Beneden lag het strand, warm tegen de duinen, koel bij het aanrollend
water. In de lendenen steunend gingen zij zwijgend het mulle pad naar beneden af.
Dr Van Leeuwen, lichtelijk geprikkeld door het zand, dat bij bergjes zijn schoenen
binnengleed.
‘We zullen langs het water gaan loopen, daar is 't tenminste hard,’ zei hij.
‘Ja.’
‘Plasje hè,’ zei Dr Van Leeuwen grinnikend.
‘Nou!’
Een tijdje liepen ze zwijgend verder. Het werd stiller. Ten slotte hadden ze de
laatste tentjes met etende, schreeuwende en drinkende menschen achter den rug. Het
stille strand begon. Meeuwen in alle soorten, scholeksters en pluviertjes zaten rustig
in groepen op de zandplaten.
Het was of van Freek een beklemming afviel. Toch was er iets tusschen hen
gekomen, een lichte gespannenheid. Wel een half uur liepen ze zonder een woord te
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nu steeds meer omklemmen. Soms had hij de benauwende gewaarwording niet meer
te kunnen praten. Elke seconde werd het hem moeilijker zijn indrukken onder woorden
te brengen. Iets stugs scheen meer en meer macht over hem te verkrijgen.
Dr Van Leeuwen had dit niet verwacht. Gedacht had hij, dat de jongen dol,
uitgelaten zou zijn, dat hij zou lachen en hollen van blije uitgelatenheid. Maar dit
stugge zwijgen.... Het maakte hem zenuwachtig. Hij kreeg de neiging hem bij de
schouders te pakken, door elkaar te schudden en te snauwen: ‘Zeg dan es wat!’ Maar
hij zag het dwaze ervan in. Daarom zweeg hij. Maar dat zwijgen, dat zwijgen, maakte
hem gek. Was dat nu de vrucht van zijn denken? Had hij daarvoor zijn buitenlandsche
reis opgegeven? Niets was er, geen spoor van wondere gemeenschap. Hij keek om
zich heen als om iets te zoeken waarover hij zou kunnen gaan spreken. Maar er was
slechts water en zand. Recht voor hem uit, heel ver, stond een paal op een duintop.
‘Zie je die paal daar?’ Hij wees met den wandelstok voor zich uit.
‘Ja.’
‘Da's Camperduin.’
‘O.’
‘Hoe ver schat je dat 't loopen is?’
Freek tuurde, zei toen: ‘Een half uur.’
Dr Van Leeuwen lachte. ‘Nee hoor, ruim een uur, wel anderhalf uur, als je flink
doorloopt.’
‘Had je niet gedacht hè?’
‘Nee.’
‘Zullen we er naar toe loopen, dan gaan we daar wat drinken en met de bus over
Schoorl terug.’
‘Ja, da's goed.’
‘Mooi.’
Ze begonnen steviger te loopen, in de maat. Freek siste een deuntje tusschen de
tanden. Dat hun wandeling nu een bepaald doel had, reinigde de sfeer. Langzamerhand
begon de jongen te praten, vroeg naar de namen der vogels, hun bijzondere
eigenschappen, het trekken. Dr Van Leeuwen bleek er goed van op de hoogte te zijn.
Naarmate het gesprek vlotte, voelde hij zich ook losser en kalmer worden. Soms,
doordat één van hen moest uitwijken voor een aanrollende golf of een plas, streken
hun armen langs elkaar. Dan keek de man snel terzijde, maar in het strakke
jongensgezicht viel niets te bespeuren. Dat verwarde hem dan weer, bracht hem tot
een zenuwachtig denken, waarachter een wijd gevoel van verlangen, eenzaamheid
en smart. En hij had toch dezelfde gebaren als Heieen, het haar....
Het spreken deed hem goed. Het was of zijn eigen woorden en die van Freek een
wal vormden om het gevaarlijk gebied, de leegte. Dr Van Leeuwen voelde, dat hij
iets wilde wegpraten, wilde begraven onder woorden. Hij sprak verder, vertellend
over eb en vloed, den stand van de maan, waarom de duinen met helm beplant waren.
En onder zijn vele woorden voelde hij zich eenzamer en leeger worden.
Ze waren nu bij de eerste strekdammen aangekomen en keken toe hoe ze gemaakt
werden. Met een slang waaruit een straal water spoot, gestuwd door een oliemotor,
spoten de dijkwerkers de betonnen palen den grond in. Freek stond met wijdopen
mond te kijken hoe snel de palen in het zand zakten. Hij vroeg hoe lang ze waren,
hoe zwaar, hoe
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lang het duurde voor zoo'n dam klaar was, of er ook met vloed werd gewerkt en was
eensklaps in een heel gesprek met de arbeiders gewikkeld. Dr Van Leeuwen stond
een beetje terzijde, wit en verlaten. De jongen scheen hem geheel vergeten te zijn.
Ten slotte werd Van Leeuwen ongeduldig, liep vast een paar passen door, keek toen
om. Freek stond, met den rug naar hem toe, druk te praten en te gebaren. Dr Van
Leeuwen keek toe met brandende oogen. Hopeloos verlaten en treurig leek hij zoo.
Eindelijk werd het hem toch te machtig.
‘Kom Freek.’
De jongen draaide zich om, zag den ander een eindje verder staan, knikte, praatte
nog even door. Daarna kwam hij pas, een sigaret rookend terug.
‘Nou nou, wat had jij 't druk.’
‘Aardige menschen, ik heb nog 'n saffie ook van ze gehad.’
‘Een wat?’
‘Een saffie.’
‘Wat is dat?’
‘Een sigaret.’
‘O! Niet veel lekkers zeker.’
Freek voelde zich kleuren, werd driftig, wilde iets zeggen, haalde toen, bijna
onmerkbaar, de schouders op.
‘Gooi dat smerige ding toch weg, ba, wat 'n stank. Ik heb wel een betere voor je.’
Hij greep naar zijn sigarettenkoker, maar ziende dat de jongen bleef doorrooken, liet
hij het ding waar het zat. ‘Hoe kun je....?’ Verder kwam hij niet. Plotseling werd hij
zich zijn belachelijke houding bewust en zweeg beschaamd. Dat een man als hij zich
zoo kon bloot geven! Hij voelde drift in zich oplaaien. ‘Zou je die snotneus niet met
z'n heele boeltje op den trein zetten en naar huis sturen? Had hij daarvoor....?’
Het was dien dag de tweede maal, dat hij naar de dankbaarheid als schild greep.
Enkele seconden later was zijn drift gezakt en voelde hij zich mateloos ellendig.
Zwijgend liepen ze verder. Freek had zijn sigaret op en floot zachtjes voor zich heen.
Pas toen zij in het eenige hotel dat Camperduin heeft, zaten, scheen er weer een
toenadering te komen. Tenminste van den kant van Dr Van Leeuwen, want de jongen
was zich van geen kwaad bewust. Toen de kellner vroeg wat de heeren zouden
gebruiken bestelde Dr Van Leeuwen een kop koffie en Freek een glas limonade.
‘Dat was een flinke wandeling, hè?’ begon hij toen de kellner zich verwijderd had.
‘Nou, ik ben moe,’ antwoordde de jongen.
‘Dan kunnen we hier mooi uitrusten.’
‘Ja. Jammer dat ik m'n badpak niet meegenomen heb.’
‘Had je zoo graag in zee gewild?’
‘Nou!’
Even hing weer een stilte tusschen hen.
‘Morgen komt er weer 'n dag,’ zei Freek toen.
‘Wees maar voorzichtig.’
Freek lachte overmoedig.
Het gesprek dat zoo moeizaam op gezet was, stokte weer. Er was even afleiding
toen de kellner kwam. Met beleefde, onderdanige bewegingen zette hij het blad op
de punt van de tafel, nam toen eerst de koffie, daarna het schoteltje met klontjes en
zette beide
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met overdreven voorzichtigheid neer voor Dr Van Leeuwen. ‘Alstublieft meneer.’
‘Merci.’ ‘En een ranja voor uw zoon,’ voegde hij er, onnoodig spraakzaam aan toe.
Van Leeuwen lachte witjes. De jongen kleurde, opende den mond, zag toen eensklaps
de groote, verschrikte oogen van den ander en zweeg. De spanning verebte weer.
Later kwam de kellner afrekenen, boog diep voor de groote fooi, groette uitdrukkelijk
eenige malen. Buiten stond de autobus al klaar. Op den terugtocht gebeurde niets.
Alleen was er in Freek een wegglijden van vriendschapsgevoelens. Hij besefte het
zelf niet. Hij dacht dat hij moe was. En Dr Van Leeuwen kon met niemand over zijn
angst spreken, een angst, die hij uitnemend wist te verbergen.

IV
Na het diner zaten ze zwijgend tegenover elkaar aan een tafeltje, dat op verzoek van
Dr Van Leeuwen in een hoek, bij het raam geplaatst was. Freek wat slaperig door
de wandeling, de man, beurtelings met kleine teugjes zijn koffie drinkend en een
sigaar bezuigend. De lijdelijkheid van den jongen hinderde hem. Terwijl hij hier
langzaam verbloedde, zat de knaap tegenover hem met loome oogen naar buiten te
kijken.
‘Wil je niet een kop koffie?’
‘Nee meneer, dank u.’
Ontmoedigd liet Van Leeuwen de hand met de sigaar, langs het lichaam zakken,
zuchtte.
Het was stil in de zaal. De meeste badgasten hadden reeds gedineerd en waren
naar buiten gegaan, het dorp ronddrentelend of voor een avondwandeling langs het
strand.
Er hing een loome duisternis. Soms vielen er gaten in. Het leek of, in de hoeken,
de wereld ophield te bestaan. ‘Iets van geplunderd zijn,’ dacht Dr Van Leeuwen. Hij
keek naar die zwarte, diepe gaten, zag ze grooter worden en werd er door bevangen.
Hij kreeg het gevoel of ze naderbij kwamen en hem over enkele seconden zouden
opslokken. Langzaam voelde hij zich radeloos worden en hij schrok van den kellner
dien hij niet had hooren aankomen. ‘Tik’ deed de schakelaar van het lampje op de
tafel. Weer schrok Van Leeuwen. Er was eensklaps een verlossende dankbaarheid
om het veilige, beschermende licht. Het leek of de gaten armen en beenen kregen en
plotseling wegholden.
‘Ik ga slapen,’ zei Freek toen en stond meteen op.
‘O.’
‘Dag meneer, tot morgen.’
‘Dag jongen, welterusten.’
Toen Van Leeuwen alleen was zakte zijn figuur ineen. Het was of hij zichtbaar
verviel. Vermoeid rookte hij zijn sigaar. Toch dreef hij zich zelf op om zijn geheele
aandacht aan het rooken te wijden. Het gelukte maar half. Toen de kellner weer langs
kwam bestelde hij cognac. De man boog en haastte zich naar het buffet. Enkele
oogenblikken later stond het glaasje cognac voor hem. Hij keek er een oogenblik
naar met wellustig turen door de oogharen. Even schepte hij behagen in de flonkering
van den drank. Daarna bracht hij het glaasje met trillende hand aan de lippen, proefde
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een gloeiend straaltje door zijn lichaam omlaag glijden. Hij huiverde, maakte een
zat smakkende beweging met de lippen. Daarna zette hij ontmoedigd het glaasje
weer voor zich neer. Met den zegelring tikte hij er tegen.
‘Ja meneer.’
‘Nog een.’
‘Zeker meneer.’
Dr Van Leeuwen keek met starende, nietsziende oogen toe hoe de ander met een
gracieus gebaar het glaasje op het presenteerblad zette en daarna snel verdween. Het
was hem onbegrijpelijk. In het oogenblik, dat hij de oogen even gesloten had en weer
opgeslagen, bleek de kellner al weer een ander glaasje voor hem neergezet te hebben.
Afwezig staarde hij er naar. ‘Idioot, dat hij was, het hielp niets en hij kon er ook niet
tegen.’ Met weerzin nam hij het glaasje op, goot het ten tweeden male leeg in zijn
keelgat. Hij voelde zich van binnen warmer worden. Even daarna begon het bekende
gebrom in zijn hoofd. Als van een zacht gonzenden motor.
Hij riep den kellner, rekende af, grinnikte minachtend om de veel te ruime fooi
die hij gaf. Daarna stond hij op, verliet wat gebogen de zaal.
Buiten was het frisch. Hij hoorde het geruisch van de zee, maar het drong niet tot
hem door. Hij haalde zijn horloge te voorschijn, keek er op, mompelde toen: ‘Bij
tienen.’
Automatisch wandelde hij naar het stationnetje, stapte in het wachtende lokaaltje,
zonder eenig besef van hetgeen gebeurde, liet zich naar Bergen Binnen brengen,
stapte uit en kwam, wat verdwaasd in de avondlijke dorpsvolte. Verschrikkelijk
vreemd en verlaten stond hij daar, recht voor zich uitstarend. Een paar opgedirkte
meiden lonkten naar hem. Hij keek over hen heen. Werktuigelijk liep hij daarna met
de menschen mee. Langs de ruïne, er omheen en kwam toen weer op dezelfde plaats
uit. Besluiteloos bleef hij staan, leunde, om zich een houding te geven, op zijn
wandelstok, stak toen den weg over en nam plaats in den tuin van ‘De Rustende
Jager’. Het was er schemerig, zinnelijk zoetig met het lampionlicht en de smoezelende,
vrijende menschen.
Een band schoot zijn schelle syncopen de avondlucht in. Toen de kellner kwam
bestelde hij koffie.
Lang keek hij voor zich uit. Alles versmolt tot een draaienden wirwar van kleuren.
Toen hij eindelijk zijn koffie opdronk was ze heelemaal koud geworden. Hij rekende
af, wandelde de paar passen naar het stationnetje, zat weer op een bank, wachtte en
staarde voor zich uit.
Na tien minuten zat hij weer in het treintje dat hem naar Bergen aan Zee bracht.
Weer een klein kwartier later stond hij daar buiten het stationnetje.
Hij ging naar zijn hotel, dronk nog drie glazen cognac. Met moeite heesch hij zich
daarna langs de trap omhoog.
Op zijn eigen kamer kleedde hij zich uit, afwezig, smeet de kleeren om zich heen,
op een stoel, op den grond. Maar zonder woede of bitterheid. Hij mompelde nog:
‘Zal morgen wel met 'em praten....’ Hij stapte in bed en viel in een loodzwaren
slaap.
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Vijfde hoofdstuk
I
De volgende dag begon met stralende zon. Het was om vijf uur al lekker warm. De
badmannen waren al bezig met het klaarzetten van de strandstoelen, het opzetten der
tentjes en het naar zee rollen van de badkoetsen. Ze waren goed gestemd. Als zoo'n
dag goed werd, was er een hoop zorg minder.
Freek ontwaakte klokslag zes uur. Hij wipte uit het bed, keek voor het geopende
raam staande, naar het glanzende, wijde watervlak. Een gevoel van geluk
doorstroomde hem. Snel begon hij zich te wasschen en aan te kleeden. Toen hij klaar
was, herinnerde hij zich zijn voornemen van den vorigen dag, om te gaan zwemmen.
Haastig ontkleedde hij zich weer, trok toen het zwempak aan. Fluitend voltooide hij
zijn toilet. Na enkele minuten was hij klaar. Daar hij niet wist hoe laat het was, besloot
hij maar even naar beneden te gaan.
Op de gangen was het doodstil. Voor alle deuren zag hij nog schoenen staan. Dat
bracht hem aan het weifelen. Maar het verlangen er uit te gaan deed hem toch besluiten
maar eens poolshoogte te gaan nemen.
In de restauratiezaal was niemand aanwezig. Het was er nog rommelig. De stoelen
stonden omgekeerd op de tafeltjes en er hing een geur van verkookte koffie en koude
asch. Op de klok boven het buffet stond het kwart over zes.
Verlegen en harkerig voelde hij zich in deze vreemde omgeving. Juist toen hij
weer naar boven wilde gaan kwam de kok, met opgestroopte mouwen uit één der
deuren in den hoek van de zaal. Hij zei glimlachend: ‘U bent vroeg.’ ‘Ja, dat geloof
ik ook.’ En de verlegenheid van den jongen bemerkend voegde de man er aan toe:
‘Het ontbijt begint om acht uur. Alleen op voorafgaand verzoek kan het vroeger.’
‘Dank u.’
Freek ging, twee treden tegelijk nemend, de trap op. Op zijn kamer zocht hij een
handdoek. Daarna ging hij weer naar beneden en verliet fluitend het hotel. Buiten
was het stil. Alleen stond midden op den boulevard een kind met helblonde haren
en lichtblauwe oogen, een snotneus en een open mond, Freek in opperste verbazing
aan te staren. Hij schoot in een lach en zei: ‘Dáág.’ Het meisje wiebelde verlegen
met haar eene been, knipperde met de oogen, holde toen een eindje weg. Toen Freek
al weer doorgeloopen was, riep het kind eensklaps met schelle stem: ‘Dáág.’ Freek
draaide zich onder het loopen om, lachte en riep terug: ‘Dáág.’ Dit herhaalde zich
drie maal.
Het vergrootte het bruischend geluksgevoel in hem. Hij snoof diep de frissche,
pittige zeelucht in. Uitgelaten, dol voelde hij zich. Aan het einde van den boulevard
holde hij het mulle zandpad naar beneden af, voor zoover dat mogelijk is in mul
zand. Langs het water loopend kwam hij op de gedachte zijn kousen en schoenen
maar vast uit te trekken. Het door het water plassen met bloote voeten was heerlijk.
Zoo fijn vond hij het, dat hij op het laatst op een holletje langs het water liep. Zijn
badhanddoek had hij over den schouder gehangen. Spoedig bereikte hij het vrije
strand. Hij zocht tusschen de rietmatbeplanting naar een geschikt plaatsje om zijn
kleeren neer te leggen en kleedde zich toen snel uit. Even rekte hij zich goed uit,
ging daarna op een holletje het water in. Brr! Het was venijnig koud. Hij dook meteen
onder. Heerlijk was het water daarna. Met forsche slagen zwom hij weg, liet zich
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waarschuwing van Dr Van Leeuwen. Hij grinnikte. Maar eensklaps werd hij zich
bewust, dat hij heelemaal vergeten was, hoe het kwam dat hij hier was. Hij vergat
daardoor water te trappen, zoodat hij zonk. Met een paar forsche armbewegingen
kwam hij weer boven. Maar hij schiep minder behagen in het zwemmen dan zooeven.
Langzaam zwom hij terug. Toen hij bij het ondiepe kwam, liep hij verder. Het leek
of het feit, dat hij hier was op kosten van Dr Van Leeuwen, hem eensklaps hinderde.
Hij voelde iets van benauwenden druk. Hij drentelde, in gedachten verzonken, naar
den duinvoet terug. Toen hij tot op enkele passen genaderd was van de plek, waar
hij zijn bundeltje kleeren had gelegd, zag hij ineens, dat er vlak naast een meisje zat
in badmantel. Naast haar ook een pakje kleeren, bijna niets. Freek bleef stokstijf
staan, staarde verschrikt het meisje aan. Ze bekeek hem koel, met iets verdedigends
in haar blik, daarna lichtelijk geamuseerd.
‘O,’ zei hij.
Zij lachte. Freek voelde, dat iets begon te kittelen in zijn nek, vlak onder zijn
achterhoofd. Vandaar ritselde het langs zijn ruggestreng omlaag. Hij rilde even.
‘Heb je 't koud?’ vroeg ze toen.
Hij keek haar uiterst verbaasd aan, begreep niet, dat een meisje, dat je niet kende,
zoo maar tegen je sprak. Je gewoonweg in je gezicht uitlachte en je vroeg: ‘Heb je
't koud?’ Alsof je elkaar al heel lang kende. Het meest verbaasd was hij er echter
over, dat het hem niet onaangenaam was, maar dat hij het, in tegendeel heel prettig
vond. Hij schudde het hoofd.
Het meisje dat op antwoord wachtte, probeerde het toen langs een anderen weg.
‘Hoe is 't water?’
‘Frisch, maar wel lekker,’ antwoordde hij, meteen naar zijn kleeren loopend. Hij
greep zijn handdoek en wilde zich een eindje verder gaan afdrogen.
‘Ben je bang voor me?’ Ze gichelde.
Hij draaide zich met een ruk om, keek haar aan, kleurde.
‘Nee.’
Even zwegen beiden. Hij in gespannen turen naar zijn natte teenen in het zand, zij
met een licht spottend glimlachje om zijn bedeesdheid.
‘Droog je je altijd af?’
‘Ja.’
‘O, ik laat me altijd in de zon drogen.’
Freek maakte een beweging om te gaan zitten, bedacht zich en bleef staan. Het
was haar echter niet ontgaan.
‘Ga d'r toch bij zitten,’ zei ze en lachte weer. Hij zag haar sterke, hagelwitte tanden.
‘Waar?’ vroeg hij.
Ze barstte los in een schaterlach, hakkelde toen, onder het lachen door:
‘D'r is toch.... ruimte.... genoeg,’ en maakte met den rechterarm een halven cirkel
om het strand van Hoek van Holland tot aan den Helder aan te duiden. Hij kreeg het
gevoel voor den mal gehouden te worden, keek snel van zijn voeten naar haar gezicht
en lachte toen. Meteen plofte hij naast haar neer in het zand, toch nog op een
behoorlijken afstand van haar.
‘Ja, wees voorzichtig.’
Hij kleurde weer, zei toen plotseling:
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‘Jij bent me ook 'n rare.’
‘Vindt u?’
‘Nou.’
‘En waarom, als ik vragen mag?’ Ze zette een quasi onderdanig gezicht waarom
hij moest lachen, onbedaarlijk.
‘Wat lach je nou?’ vroeg ze, op haar beurt geïntimideerd.
‘Nou?’ drong ze aan toen hij bleef lachen.
‘Je kent me niet eens en je doet alsof je me al heel lang kent.’
Ze glimlachte geheimzinnig, keek een beetje listig.
‘Nou?’ zei hij toen weer.
Ze fronste de wenkbrauwen, haalde ze toen even op, kuchte, zei daarna
bedachtzaam:
‘Ken je mij dan niet?’
‘Ik jou?’
‘Ja.’
Hij keek niet begrijpend, staarde haar met halfopen mond aan, herhaalde toen:
‘Ik jou kennen?’
‘Ja.’
‘Nee.’ En met een licht schouderophalen: ‘Ik zou niet weten waarvan.’
‘Wel allemachtig,’ brak zij los.
‘Wat nou allemachtig?’
‘Mal jog, al een jaar lang kom ik je elken morgen tegen, als we naar school gaan.’
‘Mij?’ vroeg bij ongeloovig.
‘Ja, jou. En elken ochtend kijk je me zoo verwaand aan, zoo minachtend....’
‘Nou, daar herinner ik me niets van....’ Hij rilde even.
‘Heb je 't koud?’
‘Nou, een beetje.’
‘Wacht, ik heb nog een badjas. Ik heb er altijd twee, zie je, een voor als ik droog
ben en een voor als ik uit het water kom.’
‘Nou....’
‘Nou, doodeenvoudig. Dan doe jij die andere aan.’
‘En jij dan?’
‘O, dan droog ik me wel eens voor een keer af.’
‘Nee....’ stribbelde hij tegen.
‘Zeur niet.’ Ze nam de jas van het bundeltje kleeren en gooide hem over zijn
schouders. Hij rilde even, rook toen een bedwelmende geur, die van den badmantel
scheen te komen. Zoet en benevelend werkte het op hem in. De lichamelijke
gewaarwording was sterk en hem zoo aangenaam, dat hij roerloos bleef zitten.
Daardoor kwam het, dat het grootste deel van den mantel achter hem in het zand
bleef liggen.
‘Je moet 'em heelemaal omdoen anders geeft het niets.’
(Wordt vervolgd)
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Kroniek
Beeldende kunsten
Bankbiljetten 1900-1940
In het jaar 1909 kreeg Prof. A.J. der Kinderen van de Directie van de Nederlandsche
Bank te Amsterdam de opdracht een ontwerp te maken voor een nieuw bankbiljet
van vijf en twintig gulden. Dupont zou het ontwerp graveeren. De ontwerpen (vooren achterzijde) hadden de goedkeuring van de Directie verkregen in het voorjaar van
1910. Deze goedkeuring werd evenwel door de bezwaren van de firma Enschedé te
Haarlem, die de eischen formuleerde ter bemoeilijking van namaak, vrijwel ongedaan
gemaakt. Tot in 1915 bleef de kwestie slepen. Het werk van Dupont, inmiddels
overleden, werd door Prof. Aarts voortgezet. Tot overeenstemming is het niet gekomen
en de zeer ver uitgewerkte ontwerpen, prachtig gegraveerd en in verscheidenheid
van tinten gedrukt, zijn tenslotte museumobject geworden ('s Rijks Prentenkabinet).

Proeve van een door Dupont gegraveerd ontwerp van A.J. der Kinderen voor een bankbiljet

Het heeft in dezen tijd, die zich overigens meer met andere vraagstukken bezig
houdt, toch beteekenis deze museumobjecten te brengen in het leven van de
hedendaagsche aandacht, nu de Nederlandsche Bank kort geleden aankondigde, dat
een nieuw biljet van
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f 20 in omloop werd gebracht, dat men overigens om andere redenen dan het
aesthetisch aspect gaarne zal willen ontvangen. De kleuren zijn in de officieele
beschrijving aangeduid als: paars, oranje-bruin, bruin-groen-blauw, grijs, bruin,
groen, grijs met rood, grijs met bruin, bronsgroen. De voorstellingen zijn: een eskader
van de 17de-eeuwsche Hollandsche oorlogsschepen, een gedeelte van een naar boven
uitstralende zonneschijf, een portret van wijlen H.M. de Koningin-Moeder, rozetten,
kransen, de tekst van art. 208 van het Wetboek van Strafrecht op een lintvormige
figuur, twee Amsterdamsche stadsgezichten, de St-Nicolaaskerk en de Geldersche
kade met Schreierstoren.

Een eerste schetsontwerp met inkt voor een bankbiljet van f 20.-, opgedragen in 1909 aan Prof. A.J.
der Kinderen - reproductie op ware grootte

Deze opsomming komt, met uitvoeriger aanduiding van nog andere onderdeelen,
aldus voor in de aankondiging in de Staatscourant van 7 Maart 1940, nr 48. Het is
geen grap en toch lijkt het of de samenstellers van deze aankondiging plagiaat
pleegden! Wie opslaat hetgeen R.N. Roland Holst in 1915 schreef over de
tegeltableau's, die het personeel van de Nederlandsche Spoorwegen aan de directie
heeft aangeboden, ter eere van het 75-jarig bestaan, zal een verwante opsomming
van zaken en krullen vinden, gekruid echter met de speelsche ironie, eigen aan Roland
Holst, die daarmede het wanproduct van
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goede bedoelingen, dat nog altijd in het stationsgebouw bewonderd kan worden, de
juiste maat gaf. Intusschen heeft de stijl van de tegeltableau's school gemaakt tot in
1940 toe. Op dit punt is nog weinig of niets verbeterd en de in 1915 glimlachend
maar scherp gegeven commentaar onverzwakt geldig gebleven. Nog altijd wordt
aanvaard als iets vanzelfsprekends, dat de eischen (reeds in 1909 door de firma
Enschedé voor Der Kinderen geformuleerd) van belemmering van namaak niet
vereenigbaar zijn met de eischen van zinrijk ornament en zinrijke beelden. Der
Kinderen had deze op zijn wijze geformuleerd in een rijk en schoon geheel, zuiver
van vlak-verdeeling, edel van verhoudingen en met een juist besef van hetgeen een
versiering kan zijn. Ziet men daartegenover de geuite wenschelijkheid van een ‘portret,
omdat de gelijkenis daarvan meer dan iets anders tot het publiek spreekt. In dit opzicht
schijnt een vrouwenportret, althans een baardeloos beeld nog de voorkeur te
verdienen’, dan kan het niet verbazen, hoe Der Kinderen het tenslotte moest opgeven.
Hetgeen altijd beter lijkt dan het toegeven dat ons het product 1940 bezorgde en niets
anders beteekent dan het nog altijd voortduren van een geestesgesteldheid anno 1900.
Dat het anders mogelijk is, dat dit verzet wel degelijk gebroken kan worden, bewijzen
de Nederlandsche postzegels. Hoe men ook over de resultaten moge denken. Ze
toonen een ander zoeken, een andere gezindheid, een beter plan, dan de tegeltableau's
1914 en onze geheele vaderlandsche bankbiljettentooi.

Het jongste bankbiljet van Nederland (Maart 1940)

Wie neemt het op zich hierin grondig verbetering te brengen? Het is niet voldoende
een kunstenaar te belasten met het ontwerp. Het is noodig een kunstenaar met
graphisch inzicht te kiezen, noodig een juiste keuze te
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doen. En dat kan! Want wij bezitten meer dan één kunstenaar die aan de graphische
en decoratieve eischen kan voldoen. Mits hij officieel gesteund wordt en de eischen
van bemoeilijking van namaak worden herzien, in plaats van aanvaard als een dogma.
De moderne techniek van vervalschingen is ver gevorderd.
Het voorbeeld van mannen als Der Kinderen kan ons juist in tijden als deze naar
den geest tot richtsnoer strekken. Hij, die de monumentale verten zag, wist dat groote
maar ook kleine daden noodig zijn. Hij wist, dat ‘zeer zeker groote cultuurwerkingen
noodig zullen zijn om de glorie der menschelijke vermogens weer in volle
harmonische ontwikkeling te toonen, en gaarne wordt erkend, dat zij den weg te
banen zullen hebben: ook de oude kunst dankte daaraan zijn diepste levenskracht’.
Doch tevens besefte hij voortdurend: ‘Wij moeten den weg vinden van de hoogten
en vergezichten, die wij begeeren en vermoeden, naar de reëele en actueele gegevens,
waarin wij leven en werken.’ ‘.... ons hart blijft kloppen voor het werk dat zoo nabij
is en dat onze toewijding zoo noodig heeft; onze plicht als artiesten is het te arbeiden
en er voor te zorgen, dat de werkplaats van den dag ons ruimte en gelegenheid biedt.’
De constructieve taak, waartoe wij in den nood van nu meer dan ooit geroepen
worden en die een krachtproef voor velen van ons zal zijn, strekt zich uit over het
kleinste en het grootste deel van het levensorganisme. En hierin vonden wij steun
tot het aangeven van nog steeds verzuimde mogelijkheden voor onze kunstenaars
op een misdeeld gebied, dat niettemin zijn plaats heeft in het maatschappelijk leven.
A.M. Hammacher

Vijf zomerzegels 1940
Reeds eenige jaren biedt de reeks van vijf zomerzegels gelegenheid aan eenige
graphische kunstenaars zich te oefenen in de bijzondere eischen, te stellen aan een
portretzegel. Het zelf graveeren was reeds tot regel geworden. Ontwerp en uitvoering
kwamen in één hand. Door de verdeeling van de opdrachten over vier kunstenaars
ontstond, ondanks een zekere eenvormigheid, toch een levendige afwisseling door
karakteristieke verschillen in het graveeren en de conceptie van het portret. Kuno
Brinks had de moeilijke opgaaf Vincent in beeld te brengen. Hij is niet vervallen in
een poging tot het nabootsen van de typische factuur van Vincent. Straf en streng
heeft hij de gegevens van een zelfportret1 van Vincent graphisch omgezet. Mevrouw
Reitsma blijkt - met Hartz - het meest beweeglijk. Zij zochten een actie: de handeling
van het schrijven en van het schilderen. Deze opvatting is picturaal en plastisch vooral
in de belichting en den achtergrond van Jan Steen. Levigne wist een zekere sierlijke
fijnheid te brengen in zijn werk. In de reeks gezien heeft hij het meest allure; hij wist
alle zwaarte te ontgaan, zijn werk kreeg iets lichts en is toch geserreerd. Letters en
cijfers bleven - als vroeger - voor alle zegels eender. De opvatting is, dat deze
noodzakelijke aanduiding van land en waarde over de beeltenis heen, als iets aparts
moet worden gezien. Deze opvatting kan worden bestreden. De tot nu toe gevonden
oplossing lijkt niet bevredigend. Er zijn voorbeelden van een gelukkiger, graphisch
gelukkiger, letter en cijfer en het bijeen zijn in één vlak
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van twee dingen dwingt o.i. tot een verband, dat niet straffeloos kan worden ontgaan.
Doch deze critische opmerking doet aan de waardeering voor het instituut der
zomerzegels geen afbreuk, dat, zooals men weet voor sociale en cultureele doeleinden
in het leven is geroepen. Door kunstenaars ontworpen en uitgevoerd, door
kunstzinnigen geest geleid, zoo zijn de zegels een voorbeeld van onze mogelijkheden
binnen het gebied der overheidszorgen. Laten de kunstzinnige lezers van Elsevier's
deze instelling als zoodanig verstaan en de zomerzegels in ruime mate doen getuigen
van ieders waardeering van de doeleinden, hiermede beoogd.

Vijf Zomerzegels 1940:
ontworpen en gegraveerd: 1 Vincent van Gogh - door Kuno Brinks, 2 Potgieter - door mevr.
Reitsma-Valença, 3 Petrus Camper - door Hub. Levigne, 4 Jan Steen - door S. Hartz, 5 J.J. Scaliger
- door Hub. Levigne.
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Letterkunde
Menno ter braak (1902-1940)
Met schrik en verdriet heeft ook de steller van deze regels, slechts weinige uren nadat
het feit gebeurd was, van Menno ter Braak's plotseling sterven kennis genomen.
Schrik en verdriet, het zijn geen ijdele, hier gedachteloos neergeschreven woorden.
Ze zijn letterlijk gemeend. Want ook ik heb toen aanstonds levendig gevoeld dat er
iets gebeurd was, waardoor in onze literatuur een merkbare leegte zou ontstaan; en
persoonlijk ontviel mij de gelegenheid, waarop ik gehoopt had, om met dezen
merkwaardigen man in nader, rechtstreeksch contact te komen. Hij had mij altijd
geboeid. Ik had nog kort tevoren in dit tijdschrift over hem geschreven. Ik had tamelijk
onomwonden op zijn fouten gewezen, maar met nog meer nadruk op zijn
exceptioneele gaven. Enkele lezers hadden de opmerking gemaakt dat mijn
portretschets veel wit en veel zwart vertoonde, maar heel weinig tusschentinten, te
weinig om het portret waarschijnlijk te maken; en zelf had ik het bezwaar gevoeld.
Het kwam mij echter voor dat het vooral aan Ter Braak zelf lag. Ik geloofde, en
geloof nog, dat hij zijn diepste persoonlijkheid nog niet altijd ten volle in zijn
geschriften tot werkelijkheid maakte; in zijn beste stukken kwam zij voor een goed
deel
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tot uiting, maar op andere plaatsen scheen een minder essentieel gedeelte van zijn
wezen te spreken, dat hem van tijd tot tijd vergissingen deed begaan. Ter Braak liet
zich in zijn eigenlijke wezen nog niet heelemaal zien; zoo moest iedere schets daarvan
onbevredigend blijven. Met een belangstelling, zoo groot dat het wel leek of het onze
eigen zaken betrof, zagen wij allen, zijn vele lezers, uit naar de verdere zuivering en
den algeheelen uitgroei van deze persoonlijkheid; ik voor mij deed het met
vertrouwen, en dat er aan het proces nu plotseling een eind was gekomen, beteekende
voor mij, als voor ongetwijfeld velen, een werkelijk verdriet.
De leegte in onze literatuur is groot, het besef ervan schokkend. Hier was een nog
jonge man die voortreffelijk schreef, belangrijke denkbeelden consequent verdedigde,
een eigen gevoelswijze op aanstekelijke wijze vertolkte. Hij vereerde Multatuli en
Nietzsche. Het vraagstuk der religie liet hem niet los en telkens kwam hij met
antwoorden die aan het traditioneele christendom niet welgevallig konden zijn. In
de kunst veroordeelde hij den cultus van den vorm en maande tot aandacht voor de
persoonlijkheid die zich in de kunstwerken uit. Lang had hij de mogelijkheid eener
bevredigende fundeering van de moraal onderzocht en hij meende tenslotte, het
principe ervan in de eigen, individueele persoonlijkheid te kunnen vinden. Hij had
ontzaglijk veel van anderen geleerd. Zijn belezenheid was enorm en veelzijdig. Wat
hij las, las hij goed en zijn indrukken formuleerde hij feilloos: Ter Braak was een
der beste critici die wij hadden. En altijd was zijn toon herkenbaar, d.w.z., altijd was
er, door zijn woorden heen, een onderstroom van zich gelijk blijvend gevoel te
bemerken. Het was altijd Ter Braak zelf, dien wij hoorden: een man die naar kennis
en inzicht verlangde, die veel verwierp en verachtte, die enkele weinige, door hem
gevonden waarden op mannelijke, zakelijke en doeltreffende wijze wist te prijzen.
Wij zullen dit alles missen. Het is niet voldoende, met de gebruikelijke zegswijze
te betuigen dat een figuur als Ter Braak in een land en een cultuur ‘er mag wezen’;
men moet verder gaan en nadrukkelijk zeggen dat iemand als hij er wezen moet.
J.T.
P.S. Binnenkort zal in dit tijdschrift, van de hand van een medewerker die met Ter
Braak goed bevriend was, een samenvattende, ge-illustreerde studie over hem
verschijnen.

E. du Perron (1899-1940)
Du Perron is te vroeg gestorven. Hij heeft het oeuvre niet kunnen voltooien, dat hij
zich had gedroomd. Met Schandaal in Holland, een kroniek die als inleiding bedoeld
was tot een romanreeks, ging zijn schrijverschap een nieuwe phase in. Minder direct
persoonlijk gebonden, zou ze vooral een bevestiging hebben gebracht van zijn grote
gaven van vertelkunst en psychologische intuïtie. Zijn onrust over eigen
moeilijkheden, over de mensche-lijke waarden die hij voorstond, werd nog in het
laatste jaar niet voor een gering deel verhoogd door het voorgevoel, dat hij het werk
niet zou kunnen afmaken, dat geen oogenblik uit zijn gedachten was. Hij gunde zich
geen rust, tot zijn lichaam aan de spanningen waaraan het onderhevig was, te gronde
ging.
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Maar elke bladzijde die hij geschreven heeft, blijft, levend en nieuw. Wat hij naliet
is genoeg om hem onder de eersterangs-schrijvers te rekenen en tot een phenomeen
te maken in onze arme litteratuur. Sla elk van zijn boeken op, willekeurig, op een
willekeurige bladzijde: er is een direct contact met een mensch, die zich totaal en
intens uitspreekt. Zijn bewegelijkheid en luciditeit, zijn individueel gevoel, zijn
bijzondere preoccupaties, zijn gespierde, sobere stijl geven elke zin een apart accent
en dwingen tot onmiddellijk partijkiezen. Tegenover deze figuur, die een zeldzame
vriend of een verbeten vijand wist te zijn, is lauwheid onmogelijk; men is vóór of
tegen hem. Hij gaf zich onverbiddelijk rekenschap van zijn eigen persoon en hierdoor
dwong hij anderen tot dezelfde onverbiddelijkheid jegens zichzelf. Voor de jongeren,
die zijn werk een goed deel van hun jeugd heeft begeleid, was dit een van zijn
aantrekkelijkste eigenschappen.
Men heeft lang geen raad met Du Perron geweten. Toen hij zijn geboorteland,
Indië, verliet, beteekende Europa voor hem Frankrijk. Zijn weg naar de Nederlandsche
cultuur vond hij via Parijs. Natuurlijke affiniteit met de Latijnsche geest deed hem
Stendhal, Léautaud, Larbaud en Gide als gelukkige voorbeelden vinden; de dichter
Du Perron onderging invloed van Rimbaud, Corbière en de fantaisisten. Zoo was hij
voorbeschikt, door vorming en persoonlijkheid, om in fel conflict te raken met de
Nederlandsche ‘gravité’. Zijn houding van amateur, die een andere ernst bezit, vond
hier weinig begrip. Hierdoor trad hij onze letteren binnen als oppositiefiguur. Met
Greshoff, zij het onafhankelijk, begon hij in een drietal bundels (later in Mikrochaos
vereenigd) de richting van de z.g. aardsche poëzie. Het directe, naakte woord, het
gesproken rythme, het ontbreken van esoterische beelden, het psychologische geval,
binnen het verskader behandeld, waren nieuwe elementen in een dichtkunst, die in
een rhetorisch epigonisme dreigde te ontaarden.
Den Du Perron van deze verzen vinden wij even onmiddellijk in zijn jeugdroman
Een Voorbereiding en in zijn verhalen in Bij Gebrek aan Ernst en Nutteloos Verzet
terug. Een ontgoochelde, gevoelige jonge man, onzeker, nuchter en romantisch,
innemend en irritant, een talent, dat in sommige verhalen van Nutteloos Verzet reeds
meesterstukken leverde.
Als figuur trad Du Perron eerst goed op de voorgrond toen hij met Ter Braak in
1932 het tijdschrift Forum oprichtte. Hierin verscheen zijn Uren met Dirk Coster,
dat met het Démasqué der Schoonheid van Ter Braak, de litteraire geloofsbelijdenis
van de Forum-groep inhield. De waarde van de persoonlijkheid, die in de
familieroman verburgerlijkt was, afkeer van den litteraat en de geforceerde
dichter-cultus, smaak en inzicht in Europeesche cultuurwaarden waren de
programmapunten van de mannen van Forum. De aanval, die Du Perron op Coster
deed, was in de eerste plaats gericht tegen de ethische, rhetorische traditie, tegen de
valsche ernst en de onechtheid, die remmend op de Nederlandsche cultuur hebben
gewerkt. Hierdoor knoopte Du Perron bij Multatuli aan; Multatuli vertegenwoordigde
voor hem het hoogste wat in deze landen mogelijk is geweest aan geest, stijl,
onbevangenheid, genie en persoonlijkheid. Zijn studies over dezen auteur, De Man
van Lebak o.a., zijn het beste wat over hem bestaat. Bij een onbevooroordeelde lezing
van deze studies moet men zich er achteraf over verbazen dat
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Du Perron bij een dergelijke verbondenheid zijn luciditeit wist te bewaren. Du Perron
bezat vooroordeelen, maar hij doorzag ze als zoodanig en hij hield ze alleen vast,
omdat hij wist dat ze bij zijn vorm van intens leven behoorden.
Du Perron's critisch proza in de Cahiers van een Lezer zijn de geschiedenis van
zijn liefden en afkeeren, maar bovenal zijn zij uitingen van smaak. Hierin vindt men
zijn amateurshouding nog onverzwakt. Met De Smalle Mens en zijn groote roman
Het Land van Herkomst krijgt de ouder geworden amateur meer het gezicht van een
auteur, die de beste eigenschappen van een amateuristische tijd bewaarde. De Smalle
Mens is een plaatsbepaling in de tijd, waarbij hij zich hartstochtelijk in het strijdperk
wierp voor de oude individueele waarden.
In Het Land van Herkomst leeft de mensch Du Perron voorgoed, zooals zijn
vrienden hem hebben gekend. Het is een der meest volkomen uitspraken van mensch
tot mensch, die in het Nederlandsen geschreven zijn. De Indische hoofdstukken
bewaren zijn boeiende vertelkunst; de Europeesche hoofdstukken zijn evenzooveel
ontmoetingen met zijn vrienden. Zij behouden de sfeer van zijn brillante conversatie,
waarbij hij altijd zijn volle persoonlijkheid inzette, den andere prikkelend dit eveneens
te doen. Het geeft een beeld van zijn leven dat zich afspeelde om de volstrekte liefde
voor een vrouw, - de eigenlijke levensinhoud van zijn romantische en chevalereske
persoonlijkheid, en het eenige waarin hij werkelijk gelukkig was.
Ongetwijfeld zal het hoe langer hoe duidelijker worden welke leegte door het
wegvallen van zijn figuur ontstaan is. En wie de warmte van zijn vriendschap gekend
hebben, zullen nog sterker een dubbele leegte voelen.
R. van Lier

Jo Otten (1901-1940)
Ook den schrijver van Bed en Wereld, van Angst, Dierbare Vijandin, van Muizen en
Demonen hebben wij te betreuren. Velen in ons land verliezen in hem een hartelijken
vriend; de literatuur mist voortaan een curieuze verschijning.
Otten vereenigde een onmiskenbare weekheid met een sterke, telkens weer
opkomende activiteit. Groot is het aantal sociologische, historische, literaire studies
die hij als Dr J.F. Otten in den loop der jaren heeft gepubliceerd. Als Jo Otten, dat
is als roman- en novellen-schrijver, was hij origineel; niet zoozeer door den vorm,
die in hoofdzaak traditioneel was, als wel door den toon en de inspiratie. Het genre
dat hij beoefende, doet vanzelf denken aan weergaaf der omringende wereld, aan
psychologische ontleding van menschentypen. En inderdaad vindt men bij Otten wel
schildering van milieu's, maar vaker nog dan een schilderen, is het een aanduiden en
noemen. Men kan ook eerder zeggen dat de personen als uiterlijk-eigenaardig worden
gegeven - Otten had veel belangstelling voor amoreel levende typen - dan dat zij
innerlijk zouden worden verklaard. De zaak is dat deze romancier geen realist was.
Bovenal was hij lyricus. Het was er hem blijkbaar om te doen, door middel van zijn
personen zichzelf te uiten. Hij verwerkte altijd in de eerste plaats zijn eigen thema's.
Voornamelijk behoorde hiertoe een klaarblijkelijke angst voor het leven, zoowel
voor
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het leven dat hij aanwezig wist in zichzelf, als voor hetgeen hem omringde in de
wereld van de stof, in die van den geest, in het heelal. Ergens beschrijft hij zichzelf,
in een spiegel kijkende en wanende, daarin ‘het groene, hoonende gezicht van den
duivel’ te aanschouwen. Niet de mensch Otten natuurlijk, de mensch van allen dag,
was voortdurend van dezen angst bezeten; hij zou geen leven hebben gehad; maar
de ziel die in hem leefde was er altijd van vervuld; zij verwonderde zich smartelijk
over de rampen die ons kunnen treffen, de fatale toevallen waarvan wij het slachtoffer
kunnen worden. Lianen, grijparmen, poliepen, zuignappen en spinnepooten bevolkten
Otten's verbeeldingswereld. Tegen dit angstthema in speelt dan het thema van zijn
innige liefde voor kleine kinderen, speciaal voor kleine meisjes, en ook dat andere:
zijn dwingende behoefte aan vrouwenliefde. Daarbij verlangde deze ziel naar
veiligheid, rust, hereeniging met gestorvenen. Op kinderlijke wijze wilde zij, na de
ergste onheilen ‘dat er niets gebeurd was’, ‘dat alles goed zou zijn’, zooals men leest
in Muizen en Demonen. En zij had daarbij een merkwaardige neiging om hetgeen
zij zoo innig verlangde, van het lot af te dwingen; zij wist mee te voelen met hen die
voor de hevigste geweldplegingen in bepaalde gevallen niet terug zouden deinzen.
Een mensch die sensueel en sentimenteel tegelijk was en wiens zenuwen misschien
niet van de sterkste waren. Een schrijver die, waarschijnlijk door het gebrek aan
congruentie tusschen zijn exceptioneele gevoelens en zijn al te gewone taal, nog niet
geheel bevredigde. Een persoonlijkheid waarvan wij nog veel goeds verwachtten en
waaraan wij nog menigmaal zullen moeten denken.
J.T.

Critische notities
vertellersrisico
I
Antoon Coolen, Uit het kleine rijk, Nijgh & van Ditmar Uitg.-Mij. N.V.
Rotterdam 1939.
Er zijn vertellers, die door de wijze waarop zij hun woorden weten te rangschikken,
in staat zijn den lezer te doen vergeten dat hetgeen zij te zeggen hebben niet zeer
belangrijk is. Zij hebben zich gespecialiseerd in een bepaalden bouw van den volzin,
zij hebben den ‘vertellersvolzin’ gecultiveerd. Zij onderhouden in hun verhaal een
eigen toon, een eigen rhythme, dat den lezer boeit en hem soms zóó gevangen houdt,
dat hij zich van hetgeen de auteur eigenlijk te zeggen heeft geen rekenschap meer
geeft: de auteur heeft den lezer in zijn ‘systeem’ gevangen en het hangt maar van
den geestelijken weerstand des lezers af hoelang zijn prooi gewillig blijft.
Natuurlijk is tegen het bezitten van een min of meer volgens een vast schema
verloopende schrijfwijze geen enkel redelijk argument in te brengen. Een persoonlijke
stijl is een voorwaarde voor volwaardig schrijverschap. Anders wordt het echter,
wanneer zoo'n schrijfwijze bewust tot een systeem wordt gecultiveerd, waarin de
auteur alles wat in zijn hoofd opkomt weergeeft. Het wonder van een persoonlijken
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stijl is dat hij nooit in een systeem of een formuleering te vangen is en toch den eenen
auteur van den anderen volledig onderscheidt. Een persoonlijke stijl is lenig als een
kat, zich nauw aansluitend aan den gedachtengang van den auteur. Hij is telkens
anders, altijd nieuw, altijd
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verrassend, maar nooit of te nimmer systematisch zichzelf gelijk. Het gevaar van
een systematischen stijl is dat de auteur het systeem voortzet, zonder dat een
equivalente gedachteninhoud er in is ondergebracht. Er gebeurt dan iets dergelijks
als men bij zeer muzikale dichters wel eens aantreft: het voortzingen van het vers
terwijl de woorden al geen wezenlijken inhoud meer hebben. Dat is het risico van
den dichter en van den verteller. De ontaarde vormen van het systeem-Couperus kan
men waarnemen in zijn romans Psyche en Wereldvrede, waarin de woorden zich in
lichte rhythmen en fraaie klank-schakeeringen aaneenvoegen, terwijl de
gedachteninhoud is verzwakt tot een bestanddeel van het derde plan. Het
effectsysteem-Heijermans heeft veel navolging gevonden, vooral bij auteurs die
gedachtenarmoede hadden te verbergen. Een kras staaltje van systeemschrijverij
leverde Arij Prins in De Heilige Tocht. Hoe sterker de persoonlijkheid van een auteur
is, des te meer systeem kan hij velen zonder in leege-woorden-schrijverij te vervallen.
Schrijvers als Heijermans, Couperus, Coolen zijn op hun best wanneer zij in het vuur
hunner gedachten alle systeem laten varen. Van oude menschen van Couperus is een
prachtig en aangrijpend boek, dank zij het feit dat het geheel vrij is van de
gemaniëreerdheid van Psyche of Wereldvrede. Maar de meeste schrijvers zijn de
dupe van hun systeem. Het wil ons voorkomen dat Antoon Coolen, één van onze
vaardigste vertellers, langzaam maar zeker vastloopt in zijn vertelsysteem. Het
systeem-Coolen bezit onbetwistbaar een aantal hoedanigheden die onmiddellijk
innemen: een quasi nonchalanten zinsbouw, een quasi slordige interpunctie - komma's
waar men punten en punten waar men komma's verwachten zou - en een kinderlijke
argeloosheid, die meermalen in verrassend contrast staat met den ernst en de tragiek
van Coolen's onderwerpen. In het systeem-Coolen is de naïveteit met zulk een
geslepenheid opgevoerd, dat wij ons meermalen afvroegen: is dit alles tóch niet echt,
is dit niet werkelijk een kinderlijk mensch die met groote verbaasde oogen en een
dosis gezond verstand de wereld inkijkt? Maar telkens wanneer wij ons weer gevangen
wisten in het geraffineerde stijlsysteem van dezen verteller en bekoord werden door
zijn lenige zinnen en slimme interpunctie, legden wij zijn werk uit handen: neen, dit
is niet het leven, dit is schijn van leven, dit is onecht, vervalscht. Het toeval wilde
dat wij dezer dagen Coolen's roman De drie gebroeders nog eens onder het oog
kregen en bij de tweede lezing van dit akelig holle boek moest het ons van het hart:
deze veelverteller is geen kunstenaar, maar een kunstemaker, gevaarlijk door zijn
raffinement in het opdisschen van schijn voor werkelijkheid. Ook wat nu voor ons
ligt, Uit het kleine rijk, kan ons niet bekoren, ofschoon wij moeten erkennen, telkens
geboeid te zijn geweest door de wonderlijk innemende, glimlachende wijze van
vertellen. Deze verhalen van een vader over zijn kinderen zijn charmant en toch....
tóch kunnen wij ons achteraf niet onttrekken aan den indruk dat hier oorspronkelijk
zuivere en diepe gevoelens werden uitgebuit ter-wille van een den lezer gerievend
vertelsysteem. Voor a.s. moeders is het boekje om van te genieten. Maar leg dit nu
eens naast hetgeen Aart van der Leeuw over kinderen verteld heeft, of naast Tsjip
van Willem El-
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schot en ge ziet hoe duidelijk onzuiver tegen zuiver afsteekt.

II
Herman de Man, Zonen van den paardekop, Nijgh & van Ditmar Uitg.-Mij
N.V. Rotterdam 1939.
Onzuiver is het proza van Herman de Man zeker niet. Het is vrij van de
geraffineerdheid van het systeem-Coolen en zonder valsche effecten. Het is ronde
Hollandsche taal, die op pooten staat, met hier en daar een krachtterm als een vlag
in den wind. Wij hebben De Man altijd voor een voortreffelijk
verteller-zonder-systeem gehouden, die nog niet die erkenning geniet waarop hij
krachtens zijn degelijk oeuvre recht heeft. Men moet in Holland tot een kliek
behooren, die bereid is over u, naar aanleiding van u en in verband met u en uw werk
te schrijven, zoodat uw naam naar voren springt wáár ge ook maar een krant of
tijdschrift opslaat. De Man, die afzijdig van alle geharrewar aan zijn werk voortbouwt,
moge het tot troost zijn dat deze rust hem tot concentratie in staat stelt en dat het niet
de zingende straatjongens zijn die een lied tot cultureel goed maken.
Door Zonen van den Paardekop, een stevige roman over ruige kerels en ruige
toestanden, zijn wij echter teleurgesteld. Wij ontkomen niet aan den indruk dat in
dit omvangrijke verhaal De Man's joviale, gekruide taal tot een systeem dreigt te
ontaarden, dat situaties en personen omspint met een netwerk van woorden en nog
eens woorden, die aardig sappig klinken, maar systematisch het wezenlijke der dingen
aan het oog onttrekken. Menschen en toestanden in dit boek blijven ons vreemd. De
Man heeft het vertellersrisico, het voortzingen in inhoudslooze klanken en rhythmen,
niet kunnen omzeilen. Hij vertelt maar voort en wij luisteren geboeid naar het geluid
van zijn stem, zonder dat de beteekenis der woorden tot ons doordringt. Sommigen
luisteren misschien tot het eind, maar wij vielen telkens bijna in slaap. Alleen waar
De Man zijn vertellersallure Iaat schieten en zich door den ernst van zijn onderwerp
tot een soberen en indringenden stijl laat verleiden, zooals op pagina 210 e.v., waar
hij met kennis van zaken een tetanusgeval beschrijft, werden wij even wakker als
hoorden wij een bekend geluid. Maar aan ons hart ging ook dit voorbij.

III
C.J. Kelk, De vos en zijn staart, A.W. Bruna Uitg.-Mij N.V., Utrecht 1939.
Eén van de menschen die instinctief, maar ook wel bewust systematisch, de zonzijde
van het leven zoeken, is C.J. Kelk, de voortreffelijke recensent van de Prov. Zwolsche
en Overijselsche Courant. Zijn boekbesprekingen getuigen van een volstrekt eerlijke
natuur, die oprecht en zonder onderscheid des persoons het goede zoekt te waardeeren,
maar zich daarbij wel wat te sterk laat leiden door zijn voorkeur voor het gezonde
en probleemlooze. Auteurs, die pathologische gevallen of zielige figuren behandelen,
staan bij Kelk in een kwaden reuk. De litteratuur moet z.i. het gezonde, het positieve,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

het levenskrachtige in den mensch naar voren brengen. Boeken moeten blijdschap
zaaien en den mensch tot den levensstrijd sterken, dat is zoo ongeveer de litte-
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raire opvatting van dezen gezonden Hollander. Het valt dus niet te verwonderen, dat
in De vos en zijn staart deze tendentie zeer duidelijk naar voren komt. Of men het
nu al of niet eens is met deze tendentie, mag, dunkt ons, in dit speciale geval geen
invloed hebben op de waardeering van dezen roman. Want de hartelijke, optimistische
levenskijk des auteurs komt in De vos en zijn staart zoo onverbloemd en zuiver tot
uiting, dat de recensent op slag ontwapend is. Wij moeten eerlijk erkennen: zulk een
licht en probleemloos boek is werkelijk een herademing in dezen onheilsvollen tijd.
Kelk is allesbehalve een geboren verteller en heeft daardoor ook met het
bovenomschreven vertellersrisico niet van doen. Zijn taal is elastisch en typisch
systeemloos. Dit boek is zonnig, de recensent voelt zich eindelijk eens bevrijd van
de duizend en een problemen waarin hij zich bij zijn critischen arbeid dient te
verdiepen. En wat hindert het dan dat b.v. de liefdesverhouding Bob-Agnes wat erg
simplistisch wordt weergegeven en dat pagina 126 zóó uit een stuiversromannetje
gestolen kon zijn? Het boek heeft ons een vollen middag geboeid en den regen doen
vergeten. Inderdaad, deze roman is - om met B. van Noort in de Ned. Bibliographie
mee te spreken - meer prettig dan levenswaar.

IV
Constant van Wessem, Koning-Stadhouder Willem III, H.P. Leopold
Uitg.-Mij N.V., Den Haag 1939.
Zonder eenig risico was voor Van Wessem het schrijven van Koning-Stadhouder
Willem III. Wie een vergadering van den gemeenteraad verslaat, beeft met het risico
van systeemschrijverij of valsche effecten geen rekening te houden. De feitelijke
gegevens moeten kloppen en daarmee uit. Evenzoo is het wanneer men een objectief
levensverslag samenstelt. Van Wessem's angstvallig objectieve relaas over het leven
van den schralen, onsympathieken Willem III, die weinigen tot voorbeeld en velen
ten detrimente was, heeft ons maar matig geïnteresseerd. Wij hebben een onprettige
herinnering aan de dorre geschiedenisboeken van Pik, waaruit wij destijds het verleden
moesten leeren kennen en begrijpen. Toen wij het boek van Van Wessem lazen,
roken wij weer de schoolbanken: zóó werden wij vroeger ook onderwezen, zakelijk
objectief en zonder een grein persoonlijkheid, om de lieve jeugd zoo weinig mogelijk
te beïnvloeden.
In tegenstelling met Maurits Dekker, die in Oranje zijn geheele wezen op de historie
projecteerde, zoodat iedere pagina, ja iedere zin in dat werk van menschelijke warmte
is doorgloeid, heeft Van Wessem zichzelf zorgvuldig uit deze levensbeschrijving
weggehouden. Daardoor is Willem de Derde een skelet gebleven en is het heele boek
koud en naargeestig als een sterfkamer. Op de enkele plaatsen waar een schijn van
de persoonlijkheid des auteurs doorbreekt, komen wij in verzet. Van Wessem's respect
voor de botte vitaliteit van Willem den Derde staat ons tegen. Wij houden dezen
koning-stadhouder voor een geraffineerden egoïst, dien men, wil hij in een biographie
tot levende gestalte worden, met diepe menschenkennis en een sterk persoonlijke
visie te lijf dient te gaan. En wanneer Van Wessem Willem de Derde's
medeplichtigheid aan den moord op de ge-
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broeders De Witt euphemistisch aanduidt als ‘afzijdigheid’ en van hemzelf beweert
dat hij, zonder tot laagheden zijn toevlucht te nemen, zeer door zijn persoon werd
beïnvloed bij zijn middelen tot het doel, dan is dat diplomatentaal.
De eischen niet te hoog stellend, hetgeen de uitgever bij zijn opdracht aan den
auteur wel niet gedaan zal hebben, mag men vaststellen dat Koning-Stadhouder
Willem III als geschiedenisboekje er wezen mag. Het valt echter buiten de litteratuur.
B. Roest Crollius

Geest, minder geest, geen geest
Jan van Rheenen, De Glijbaan, H.P. Leopold's Uitg.-Mij N.V.,
's-Gravenhage, 1939.
Jan Walch, Is het te laat voor Bayart?, N.V. Uitg.-Mij Kosmos, Amsterdam,
z.j.
J. Gerhard Toonder, Een man zet door, N.V. Uitg.-Mij Elsevier,
Amsterdam, 1939.
Erik Hazelhoff Roelfzema, Rendez-vous in San Francisco, derde druk,
A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij N.V., Leiden, 1939.
Ieder mensch, zou men kunnen zeggen, is een knooppunt van reacties op cultureele
en sociale verschijnselen. Naarmate zijn reacties betrekking hebben op dieper in de
cultureele en sociale structuur wortelende factoren, is hij meer cultureel en sociaal
gebonden. Wat men gewoonlijk als een beschaafd persoon aanduidt, is in vele gevallen
niet meer dan een individu dat zich een zekere vaardigheid heeft verworven in het
simuleeren van cultureele en sociale gebondenheid. Hij hanteert met gemak een flink
aantal psycho-analytische termen, kent de namen van de meeste stroomingen waarop
het menschelijk denken zich liet voortdrijven en juist doordat hij zorgvuldig aan de
oppervlakte blijft van alles wat diepte heeft, kenmerkt zijn wezen zich door een
zekere gewichtloosheid. Men hoeft nooit naar hem te duiken omdat hij altijd boven
drijft.
Een werkelijk cultuurmensch daaarentegen wordt steeds naar beneden getrokken
in de geestelijke ‘aarde’ waarin hij wortelt, hij is ‘neerwaarts’ gekeerd krachtens zijn
geaardheid om altijd tot de diepste in het onderbewustzijn gelegen oorzaken terug
te gaan. De echte cultuurmensch heeft deel aan al hetgeen de menschheid zich in
haar worsteling naar het licht tot gevormd geestelijk bezit heeft eigen gemaakt. Hij
heeft er deel aan omdat hij het contact heeft gaande gehouden en gecultiveerd met
het onderbewuste, de gemeenschappelijke aarde waarin alle individueele bewustzijnen
wortelen en waaruit ons denken zijn ‘voedingsstoffen’ opzuigt.
leder boek dat ge leest brengt u in aanraking met een bepaalde geestesgesteldheid,
belangrijker naarmate de auteur een cultuurmensch is. Een man met geest is iemand
van wien we intuïtief beseffen dat zijn wezen verankerd is in de cultuur van het
verleden en van zijn tijd. Een man zonder geest is ankerloos, hij drijft als een
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losgeslagen schip op de woelige golven en vermeit zich in de schittering van de zon
op het wateroppervlak, zonder zich te bekommeren om de diepere oorzaak die de
zee doet golven.
Wie De Glijbaan van Jan van Rheenen leest, beseft onmiddellijk dat hier een
persoonlijkheid aan het woord is, een cultuurmensch die in nauwe relatie staat met
het
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onderbewustzijn, de oerbron van alle intuïtieve kennis. Men bemerkt dat o.a. aan de
beelden die hij gebruikt. Beelden, die, ofschoon ze oogenschijnlijk niet ‘redelijk’
zijn, toch reëele intuïtieve associaties opwekken, die appelleeren aan in het
onderbewustzijn ‘opgeslagen’ gedachtencomplexen. Rendez-vous in San Francisco
van Erik Hazelhoff Roelfzema daarentegen doet geen enkel beroep op het
onderbewuste van den lezer, het is een aaneenschakeling van ‘wortellooze’ woorden,
die nergens heen reiken. Het boek is als de valsche schittering van zonlicht op de
oppervlakte van een of ander kil metaal. Beide boeken zijn vrijwel in alle opzichten
eikaars tegengestelde.
Een schrijver met geest is Jan van Rheenen ongetwijfeld. De Glijbaan is de helling
die de cultureel niet sterk gebondenen naar beneden rutschen, zoodra zij uit het
productieproces zijn uitgeschakeld. De auteur doet in zijn verhaal voortdurend een
beroep op den voorraad intuïtieve menschenkennis, in ieders onderbewustzijn in
meerdere of mindere mate aanwezig, waartoe de deuren slechts met bepaalde sleutels
geopend kunnen worden. Van Rheenen weet die sleutels uitstekend te hanteeren,
menschen en situaties worden door enkele juist gekozen woorden volledig geteekend.
Die woorden zeggen ons veel meer dan er, strikt genomen, staat. Het zijn woorden,
die sleutelposities innemen en daardoor onzegbare geheimen openbaren. Dit trof ons
bij dezen roman: dat er zoo oneindig veel meer aan leven in staat dan men gezien
den omvang van het boek zou vermoeden. Welk een gevoelsrijkdom, welk een vlucht
van teedere gedachten wordt opgeroepen door den volgenden dichterlijken regel:
‘Eentonig druppen haar woorden, voorjaarsregen op het gebladerte’ (pag. 95). Vol
diepen zin is ook de ‘vergissing’ van Joep, de uitgestootene die er maar niet in slaagt
zich weer in de werkende gemeenschap in te schakelen: ‘Wat ons verbindt is onze
onverbiddelijke eenzaamheid. Met schrik bemerkt hij dat hij zich vergist heeft en
zegt hard en snel ‘eerlijkheid’! (pag. 96). Deze verwarring: eenzaamheid, eerlijkheid,
geeft de tragiek van de werkloosheid schrijnender weer dan een vele pagina's lange
beschrijving. Een typisch sleutelwoord is ‘vergissing’ in den volgenden zin: ‘Pal
voor het raam rijst de verweerde steenklomp van een kerk bij vergissing uit het
rumoer van trams, auto's en fietsen’. (pag. 7). Dit ééne woordje ‘vergissing’ roept,
voor wie er gevoelig voor is, een gedachtenwereld op die, met alle tusschenliggende
gamma's, reikt van de middeleeuwsche kathedralen tot de tegenwoordige karakterlooze
groote-stads-architectuur.
Van Rheenen is een uitstekend menschenkenner, een specialist blijkbaar in de
mentaliteit van die werkloozen die bij gebrek aan cultureele gebondenheid moreel
ten onder gaan. Joep Cassel is echter wel een triest specimen dier overbodigen. Het
wil er bij ons niet in, dat werkloosheid onvermijdelijk moet leiden naar den moreelen
ondergang, zooals De Glijbaan wel eenigszins suggereert. De practijk wijst trouwens
uit dat velen in staat blijken uit zichzelf te putten en een tegenkracht in werking
stellen. Zij cultiveeren een liefhebberij, of verdiepen zich in sociale of ethische
problemen, op die wijze een dam opwerpend voor de afstompende ledigheid. Het
boek is, wat dit betreft, wel wat eenzijdig en al te generaliseerend. Het had er aan
ge-
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wonnen, wanneer er tusschen al die grauwe gebogen ruggen, die wij in eindelooze
rijen achter Joep Cassel en zijn vrienden zien staan, enkelen waren geweest die zich
de veerkracht van den menschelijken geest ten nutte hadden gemaakt. Men moet een
boek echter nemen zooals het uitgevallen is en achteraf geen eischen stellen. Jan van
Rheenen heeft op het oogenblik niet anders gekund. Het verhaal is geschreven vanuit
een machtelooze wanhoopsstemming, die de auteur, zonder zichzelf geweld aan te
doen, niet kon verbreken. Onder de vrouwen rondom Joep Cassel zijn er enkelen die
als lichtere plekken naar voren treden. Anke is een prachtvrouw en haar verdediging
tegenover Joep van het kindje, dat in haar schoot groeit en dat de anderen willen
laten wegmaken, is hartverscheurend; een fellere aanklacht tegen de misselijke
sexueele moraal, die ten koste van alles in stand wordt gehouden, laat zich nauwelijks
denken.
De uitwegen die de werklooze jeugd heeft gezocht voor haar sexueelen nood zijn
met inzicht en kennis van zaken weergegeven. Sober, zonder ophef, beschrijft Van
Rheenen ons de aparte moraal op sexueel gebied, die deze van kudde en cultuur
losgeslagen wezens zich hebben eigen gemaakt. Wel zijn deze menschen vaak hard
voor elkander, maar de sexueele huichelarij der brave lieden hebben zij voorgoed
uitgebannen. Het gesprek in bed tusschen den berooiden Joep en zijn vriendinnetje,
Hansje, is zóó aangrijpend dat wij het met ingehouden adem gelezen hebben.
Inderdaad, zegt een stem in ons, zóó verstooten wij elkander wanneer de liefde door
God-weet-wat ineens is verdwenen, zóó kwetsen wij elkander en zóó vertrappen wij
elkanders hart.... Treffend is bij dit gesprek de volgende aanduiding van den schrijver:
‘De nacht hangt als een zwarte lap voor de vensters’, waarmede hij op metaphysische
wijze de doode stemming van Joep suggereert. Van Rheenen is een auteur die
voortdurend een beroep doet op datgene wat dieper ligt dan ons dagelijksche denken.
Hij ontsluit, zoo tusschen de regels door, telkens deuren van het onderbewustzijn,
die leiden tot de duistere oergronden van ons wezen. Zijn menschen zijn elementair,
zijn werkloosheid is ‘de’ werkloosheid van alle tijden. Zijn boek heeft iets tijdloos',
daardoor is het een menschelijk document, dat ook nog zal boeien wanneer de
menschheid haar heilstaat op aarde heeft verwezenlijkt. Tegenover de echtheid van
dit monumentaal sombere boek vallen kleinere bezwaren, zooals de niet altijd even
zuivere dialogen, absoluut weg. Wij hebben dezen roman ondergaan als een
aangrijpende klacht tegen het waanzinnige economische bestel, dat onnoodig
duizenden laat verkommeren, of nog erger: net niet laat verkommeren.
Dat Jan Walch een man zonder geest is, zal iemand die indertijd zijn
Goedenmorgens in Het Vaderland heeft gevolgd, moeilijk kunnen beamen. Het waren
brillante improvisaties vol ‘sleutelwoorden’ en getuigend van een fijnen, diep in de
cultuur gewortelden geest. Ook wie persoonlijk met Walch te maken heeft, komt
onder de bekoring van zijn typische bohémien-allures, geen oppervlakkige
schitteringen, maar de zekere merkteekens van den beschaafde, wiens wezen
verankerd is in de cultuur van het verleden en van zijn tijd. Wij hadden eenigen tijd
terug het genoegen Walch te
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hooren in een lezing over Karei den Stoute. Deze lezing was precies zooals wij naar
aanleiding van zijn Goedenmorgens hadden verwacht: tintelend van bohémien-humor
en telkens, met een fijnzinnig gekozen woord, heenwijzend naar de diepste oorzaken
der menschelijke strevingen. Van dit menigmaal zoo vruchtbare huwelijk tusschen
diepen ernst en brillante scherts valt in Is het te laat voor Bayart? geen schijn of
schaduw te bekennen. Aanvankelijk waren wij hierover verwonderd. Walch's
gebundelde Goedenmorgens nog eens overlezende, werd het ons echter duidelijk dat
zijn typisch ‘eruptief’ talent uitsluitend is aangewezen op de zeer korte baan en op
de lange roman-route onvermijdelijk moet struikelen. De onmiddellijke korte
improvisatie, het pardoes afgevuurde schot dat in het hart treft, is Walch's sterke
zijde. Wanneer zijn artistieke impulsen zich over de lange baan van een roman moeten
verdeelen, verliezen deze hun spontaneïteit en daarmede hun directe werking. Is het
te laat voor Bayart? is de geschiedenis van een via een spiritistische séance in vleesch
en bloed weergekeerden middeleeuwschen ridder, op zichzelf een thema dat genoeg
gelegenheid biedt tot brillante uitwerking. Wat Walch er van gemaakt heeft is echter
zóó intens flauw en onbeduidend, dat wij ons afvragen wat hem er toe bewogen heeft,
zoo'n pruts-verhaal te publiceeren. Ongetwijfeld staat het boek op een zeker
intellectueel peil. Het is geschreven door een man van eruditie en dat verloochent
zich niet gemakkelijk. Maar de lengte van het verhaal heeft den geest zoo zeer verdund
dat alle leven er uit verdwenen is. Het heeft iets triests, zoo'n misrekening in eigen
kunnen....
Het debuut van J. Gerhard Toonder Een man zet door - een verhaal van flirt en
sollicitaties - heeft eenige kwaliteiten: het ergert niet en het is pretentieloos. De
gewichtige dikdoenerij, die zoo menige eersteling ontsiert, ontbreekt geheel. Dat is
op zichzelf verfrisschend. Het is een volkomen te goeder trouw geschreven verhaal
dat met groote zorg alle diepte vermijdt - hetgeen ook een kwaliteit kan zijn. Maar
dat is het in dit geval toch niet. Bij gebrek aan cultureelen diepgang, mag men
tenminste eenige brillante schittering aan de oppervlakte verwachten. Waar die echter
ook ontbreekt, rest den recensent niets anders dan onverbloemd te zeggen waar het
op staat: Een man zet door is amusementslectuur voor trein en wachtkamer, niet meer
en niet minder.
Rendez-vous in San Francisco door Erik Hazelhoff Roelfzema is het verslag van
een zwerftocht door Amerika. Over smaken valt niet te twisten, het ligt ook niet in
ons voornemen ons over dit flodderverhaal op te winden. De serieuze lezer zij echter
gewaarschuwd: zelden kwam ons een boek onder de oogen zóó volslagen aan alle
cultuur ontworteld, zóó ontdaan van alles wat een eenigszins ontwikkeld mensch
vermag te boeien. De toon van het verhaal is in hooge mate arrogant. De eerste
woorden van het boek zijn al niet innemend: ‘Ik heb een eerlijk karakter’. Het is
voorwaar een prestatie om 273 pagina's over Amerika vol te schrijven zonder dat de
lezer ook maar iets wezenlijks over het Amerikaansche volkskarakter te weten komt,
laat staan over de cultuur van dat belangwekkende volk. Hoe is het mogelijk, vragen
we ons af, dat iemand zóó zeer terzijde staat van alles wat het betere deel
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der menschheid vervult. Maar genoeg over dezen eerlijken man. Pijnlijk is het dat
er blijkbaar voldoende menschen zijn die zulk een volstrekt gewichtloos boek met
plezier ter hand nemen. Rest ons er onze teleurstelling over uit te spreken dat een
solide uitgever zich aan zulke flut-lectuur bezondigd. Wie praat er nog over de
cultureele roeping des uitgevers?
B. Roest Crollius

Siegfried van Praag, De Hartstochtelijkheid der ziel, Van Loghem Slaterus
1939.
C.G. Carus, de psycholoog der romantiek, beschrijft in zijn Psyche den hartstocht
als ‘die Flamme der Liebe an und für sich’. Hij teekent de hartstochtelijkheid (bijv.
in de Geschichte der Liebe) als een der phaenomenen van het gevoelsmatige. Hij
herkent daarin, evenals Brentano, de kracht van het sympathie-antipathie-beleven,
van de krachten, die den mensch uitheffen boven alle begrenzingen van de reflexie,
en hem voeren tot de opperste gelukzaligheid of hem meesleuren in de verarming
van de zelfvernedering.
De hartstochtelijkheid der ziel! Dat is het terrein van het onbewust-dynamische,
het machtig zich voltrekkende, het drijvende, dat in den vorm van strevingen en soms
zelfs als willen zich aan het rationaliseerende ik voordoet. Totdat de overrompeling
de machteloosheid van het eigen zelfbewustzijn aantoont en de mensch zich weer
moet prijsgeven aan wat grooter is dan hijzelve: aan het leven, dat in hem stuwt en
uitbreekt.
Begrijpelijk is het, dat een auteur als Siegfried van Praag zich tot deze studie
aangetrokken voelde. Als schrijver toch heeft hij, vooral in Julie de l'Espinasse, blijk
gegeven, de gebondenheid en de onderworpenheid van den mensch aan zijn lot te
zien als hèt dramatische probleem, wanneer deze, gerijpt, daarin herkennen gaat, dat
het de eigen hartstochtelijke strevingen zijn, die zijn lot vormen, waaraan hij niet
kan ontkomen.
Maar het is een groot verschil, deze momenten in den mensch zóó te kunnen zien,
dat zij de creatie rechtvaardigen van een figuur in een litterair werk, dan wel deze
krachten wetenschappelijk, psychologisch te onderzoeken als verschijnselen, als
herkenbare en herleidbare, te ordenen en wetenschappelijk te waardeeren uitingen
van hetgeen zich in de diepten der ziel afspeelt. Dit verschil is zóó groot (doordat
het een verschil in denkvormen is), dat slechts enkele begenadigden, b.v. een Goethe,
erin slaagden, deze beide ziens- en werkwijzen te beheerschen. En tot deze enkelen
behoort Van Praag niet.
Er zou op zijn eerste definitie (blz. 8-9) reeds uitvoerig critiek zijn te leveren. Is
de hartstochtelijkheid der ziel ‘de werkende of latente bestaansliefde der menschen
in haar neiging, zich te verbijzonderen’? En komen wij deze ‘bestaansliefde’ nader,
wanneer wij haar ‘om ons haar gespannenheid, haar bewustheid, haar menschelijkheid
beter voelbaar te maken, de hartstochtelijkheid der ziel noemen’? Moeten wij in een
wetenschappelijk bedoelde uiteenzetting trachten, iets ‘voelbaar’ te maken, en kunnen
wij in een verklaring, in een omschrijving van de hartstochtelijkheid der
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(menschclijke) ziel, het begrip ‘menschelijkheid’ gebruiken? En bovendien, is
hartstochtelijkheid zichzelve bewust? Wat verstaan wij dan onder baar bewustheid?
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Neen, dit zijn geen harde, heldere, skelet-vormige definities, waarmede wij een
wetenschappelijke probleemstelling kunnen opbouwen. Dit zijn uitingen van een
denkwijze, die in de abstract-analyseerende, noch in de
phaenomenologisch-descriptieve psychologie voorkomt. Het is duidelijk, dat dit geen
uiterlijke bezwaren zijn, maar zeer centrale, tegen de geheele behandeling van de
stof gericht. Een indeeling als door den auteur aangebracht, in ‘subjectieve en
objectieve hartstochten’ is als zoodanig reeds, maar zeker op de gronden door hem
aangegeven, uiterst aanvechtbaar.
Ondanks dit alles kan men waardeering hebben voor de poging, dit onderwerp
breed en voornaam te behandelen, zoowel als voor verschillende kleine typeeringen,
voor een aantal goed gekozen voorbeelden en voor de menschenkennis, waarin de
schrijver zijn ‘psychologischen blik’ verraadt. Maar al is deze psychologische blik
voorwaarde voor het schrijven van een goeden roman, voor het samenstellen van
een psychologische verhandeling is hij niet alleen niet voldoende, doch, zooals hier
in dit werk, zelfs een bezwaar.
Dr P.Th. Hugenholtz

Albert Verwey, Frederik van Eeden. N.V. Uitgeverij v.h. C.A. Mees,
Santpoort 1939.
In de rij van geschriften, die in de loop van een kleine twintig jaar over Van Eeden
zijn verschenen, komt dit boek van Verwey een ereplaats toe naast de dissertatie van
Dr H.W. van Tricht: Frederik van Eeden, denker en strijder (1934) en de lijvige
studie van Dr G. Kalff Jr: Frederik van Eeden, Psychologie van den Tachtiger (1927).
Hoewel de drie schrijvers dezelfde materie behandelden en hun conclusies omtrent
de persoon van Van Eeden vrijwel overeenstemmen, maakt geen der drie boeken
een der andere overbodig, ze vullen elkaar aan. Wel verschillen ze onderling zeer,
vooral in werkwijze en in toon.
Het sterkst is het verschil tussen Verwey en Kalff. In Psychologie van den Tachtiger
is iemand aan 't woord, die van vererend bewonderaar ontgoochelde is geworden en
wiens polemische geest alle personen oproept en te woord staat, die voor of tegen
Van Eeden en diens werk hebben getuigd. Daardoor is het boek wel een rijk
bibliografisch arsenaal, maar de lezer bevindt zich voortdurend in de onrust van het
strijdgewoel.
In het boek van Verwey daarentegen verwijlen we in de rustige atmosfeer van de
collegezaal. We horen weer den hoogleraar, die in 1933-34 voor zijn studenten de
persoon en het werk van Van Eeden in 't licht van diens dagboeknotities stelde.
Zij, die de acht delen Mijn dagboek kennen en Verwey's critieken hebben gelezen,
zullen weinig nieuws vernemen uit Verwey's boek, maar toch zullen ook zij 't met
aandacht tot het einde toe doorlezen, onder de indruk van den man, die als bentgenoot,
als vriend en als zwager gedurende vele jaren omgang met Van Eeden had en die
dus het best in staat mag worden geacht tot het interpreteren van Van Eeden's
aantekeningen. Wel is met dit boek het laatste woord over Van Eeden niet gezegd,
want Verwey sprak in de eerste plaats als dichter-criticus en Van Eeden's werk heeft
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verschillende zijden; maar de rustige, waardige toon van den hoogleraar wekt
vertrouwen. Als men niet beter wist, zou men kun-
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nen geloven, dat geen ander over Van Eeden had geschreven. Slechts een enkele
maal voert Verwey een ‘stil toernooi’, zo o.a. waar hij uiteenzet (pag. 111) waarom
hij zijn critiek van 1894 op Ellen en Johannes Viator nooit deed herdrukken. Te
vermoeden is, dat hij hier antwoordde op Dr Kalff's onderstelling (pag. 79 a.w.), dat
Verwey zelf achteraf zijn critiek onrechtvaardig vond.
A. Zijderveld

Varia
Een stuk van racine in het Nederlandsch
Het is misschien goed, te weten dat men thans een der beste stukken van Racine, zijn
Phèdre, ook in een behoorlijke Nederlandsche vertaling kan lezen; velen trouwens
weten het al, o.a. doordat deze vertaling gebruikt is voor de Amsterdamsche opvoering
van Phaedra, waarin Charlotte Köhler triumfen heeft gevierd.
Ze is van de hand van Dr Jan Walch, hetgeen al dadelijk de verwachting wettigde
dat ze goed zou zijn.1 Walch immers is neerlandicus van studie en een talentvol
Nederlandsch schrijver; bovendien is hij eenige jaren, als privaat-docent aan de
Sorbonne, in Frankrijk woonachtig geweest. Dat deze omstandigheden hem in staat
moesten stellen, zoowel den oorspronkelijken tekst goed te begrijpen, als de
benoodigde woorden en wendingen te vinden voor een ongeveer adequate weergaaf
in onze taal, lag voor de hand.
De verwachting is bewaarheid. Walch zelf zal de eerste zijn om toe te geven dat
zijn tekst niet gelijk in waarde is aan dien van Racine. Vele terecht beroemde,
indrukwekkende versregels uit het oorspronkelijke werden in het Hollandsch wat
vlakker, wat bedaarder, wat gemoedelijker, en het rhythme is hier en daar een beetje
gedwongen. Het was een prijzenswaardig streven, de alexandrijnen van Racine weer
te geven door zesvoetige, jambische regels, twee aan twee rijmende, evenals in het
Fransch, maar het was ondoenlijk op die wijze de volmaaktheid te bereiken; ik zou
trouwens niet weten op welke andere wijze dat wèl mogelijk zou zijn geweest. Een
deel van de bezwaren, die men tegen deze vertaling gevoelt, ontmoet men overigens
evenzeer bij het lezen van Racine zelf; ik bedoel monotonie en plechtstatigheid. Alles
bij elkaar genomen, moet men het waardeeren, thans dezen duidelijken, niet
onwelluidenden en over het geheel correcten Hollandschen tekst tot zijn beschikking
te hebben.
J.T.

De jongste Nederlandsche letterkunde voorwerp van nieuwe studie
Van de zeer bekende Historische schets van de Nederlandsche Letterkunde door
prof. De Vooys is aan het einde van het vorige jaar de zestiende druk verschenen.2
Het meest merk
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waardige hiervan is dat het tevoren reeds zoo nuttige boek thans ook volledige
gegevens en beschouwingen bevat aangaande de jongste Nederlandsche literatuur.
Ze zijn van de hand van Dr G. Stuiveling en verdienen alle aandacht, ook na de
studies die door W.L.M.E. van Leeuwen e.a. aan hetzelfde onderwerp waren gewijd.
J.T.

Correctie
In de vertaling naar Wordsworth, verschenen in de Mei-aflevering van dit tijdschrift,
gelieve men den eersten regel aldus te lezen: Zij was verrukkings droombeeld zelf,

In memoriam
Kort voor het verschijnen van dit nummer werden enkele sterfgevallen bekend van
figuren, die voor het Nederlandsche kunstleven en voor Elsevier's Maandschrift een
bijzondere beteekenis hebben gehad. Plaatsgebrek laat slechts een enkel woord van
afscheid toe. Allereerst herdenken wij hier een van onze oudste redacteuren
(1894-1905) Mr L.J. Plemp van Duiveland, vriend van Herman Robbers, uitnemend
stylist. Samen met Ph. Zilcken heeft hij als eerste, nog onder Schimmel, het
maandschrift weten te verjongen en weten open te stellen voor de generatie waartoe
hij en Robbers behoorden. Tot deze generatie behoorde ook de bouwmeester W.
Kromhout, wiens American Hotel in diezelfde jaren(1898-1901)werd gebouwd. Wie
als ik nog geen twee weken geleden den 76-jarige te Rotterdam, waar hij geboren
was, had ontmoet na een bezoek aan de resten van zijn gebouwen, waaronder het
indrukwekkende pand Noordzee, zou ervaren hebben dat deze schok hem te hevig
is geweest. Hij nam afscheid van een gebroken mensch.
Een direct slachtoffer van het oorlogsgeweld is de jonge schilder T. van Doorn,
die, eveneens Rotterdammer, later te Uccle gevestigd was. De verwachtingen die Mr
J. Slagter in 1931 in dit tijdschrift uitsprak zijn niet geheel vervuld. Toch bleef er
een belofte. Van Doorn was bezig zich als schrijver over kunst te ontwikkelen. Voor
de N.R. Ct volgde hij Greshoff te Brussel op. Ook voor ons tijdschrift was hij bezig
met een essay over den schilder War van Overstraten, een studie waar wij ons veel
van hadden voorgesteld.
Geen kunstenaar, geen schrijver maar voor het kunstleven van Amsterdam een
onmisbaar element was de nog jonge kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Ook hij
is slachtoffer van dezen oorlog. De door hem ingerichte tentoonstellingen in zijn
zaak (o.a. Stillevens, Winterlandschappen, Rubens) en samen met anderen in het
Rijksmuseum (Oude Kunst) en in het Stedelijk Museum (Italiaansche kunst) hebben,
in tijden toen het van officieele zijde nog niet mogelijk bleek, de belangstelling voor
kunst aanmerkelijk verruimd. Toen er een impasse was betrok hij daar ook in de
moderne kunst, opende tentoonstellingen van groepen jongere schilders en ook van
kunstenaars afzonderlijk, waaronder die van Charley Toorop's werk wel de
opmerkelijkste was. Het was uitsluitend door het persoonlijk initiatief van Goudstikker

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

dat de kunstmanifestaties van Amsterdam een vaak zoo feestelijk en kleurrijk karakter
verkregen.
J.G. van Gelder

Eindnoten:
1 Het tweede uit St Remy (no 29 cat. Scherjonde Gruyter)
1 Verschenen bij P.N. van Kampen, te Amsterdam, in 1939.
2 Bij J.B. Wolters te Groningen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

112

Kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie
Amsterdam
Musea
Rijksmuseum
Juli: Belgische kunst van Heden; Teekeningen en grafiek uit de 18e eeuw; Nieuwe
aanwinsten (schilderijen, teekeningen en prenten); iederen middag van 3-41/2 uur
kamermuziek in de Nachtwachtzaal (weekelijks wordt het programma gewijzigd).
Stedelijk Museum
Tot 13 Juli. Tentoonstelling Sint Lucas.
20 Juli-September. Tentoonstelling van stillevens en bloemen van Nederlandsche
schilders.
In het museum is te bezichtigen: De Toorop-collectie van den Heer W.J.R.
Dreesmann; schilderijenverzameling; moderne toegepaste kunst; Aziatische kunst.
Arti et Amicitiae
Juli: Voorjaarstentoonstelling; werk van leden.
Kunsthandel
Kunstzaal Van Lier
22 Juni-11 Juli. Nieuwe litho's van Aart van Dobbenburgh. Juli: Hedendaagsche
en oude kunst van Bali.
E.J. van Wisselingh & Co 4 Juni-6 Juli. Tentoonstelling van aquarellen door
Nederlandsche meesters der XIXe eeuw (J. Bosboom, G.H. Breitner, V. van Gogh,
J. Israëls, M. Maris, A. Mauve, A. Neuhuys, J.H. Weissenbruch, W. Witsen e.a.).
Kunsthandel Aalderink
Tot 5 Juli. Nederlandsche schilders.

's-Gravenhage
Musea
Mauritshuis
Juli: gedeeltelijk heropend. Iederen middag kamermuziek van 3-41/2 uur.
Gemeente Museum
Juli: Stillevens van 30 Nederlandsche schilders.
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Pulchri Studio
Juli: werk van leden.

Kunsthandel
G.J. Nieuwenhuizen Segaar Juli: Werken van Nederlandsche kunstenaars.
Toonzaal Gispen
Tot 22 Juli. Werken van Nederlandsche schilders.
Kunsthandel De Poort
Tot 15 Juli. Tentoonstelling van werk van E. Rensburg.

Rotterdam
Museum Boymans
Juli: Tentoonstelling van werken van hedendaagsche Rotterdamsche schilders.

Utrecht
Centraal Museum heropend.
Kunsthandel
Gerbrands' Kunsthandel
Tot 6 Juli. Werk van P.A. de Groot en A. Labberton.
*
De veranderde omstandigheden maakten het niet mogelijk de kunstagenda van dit
nummer te illustreeren. De directie hoopt zoo spoedig mogelijk de agenda in haar
ouden vorm te herstellen.
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Op den terugweg naar de Grieksche kunst
door A.N. Zadoks-Josephus Jitta

Vrouwefiguur door Anterior. 6e eeuw v. C. - Athene

NA vele omzwervingen in verre en vreemde gebieden keert het kunstlievend
publiek allengs weer terug naar de eens verafgode, later verguisde Grieksche
beeldhouwkunst, die ten slotte toch zooveel nader staat, zooveel dieper treft dan alle
exotische. Deze terugkeer is niet gemakkelijk. Daar is allereerst de betrekkelijke
schaarschheid der origineele Grieksche kunstwerken. Daar is vooral de overvloed in alle oudere collecties en groote musea - van als Graeco-Romeinsch bestempelde
beeldhouwerken, die gene door hun ietwat opdringerige aanwezigheid overstemmen.
Dit zijn copieën en variaties naar Grieksche beelden, die in veel lateren, meestal
Romeinschen tijd zijn ontstaan en van de Grieksche kunst een geheel verkeerd
denkbeeld geven. Door hun knappen opzet en virtuoze uitvoering hebben zij de
bewondering van vorige generaties opgewekt; hun roem leeft voort, terwijl hun zin
voor den modernen kunstliefhebber verloren is gegaan. Hem treffen en ontroeren
niet meer de plechtstatige Juppiter-, de sierlijke Apolloen Venus-beelden, de rustende,
vluchtende, spelende boschgoden en -nymphen. De verveling, die van hen uitstraalt,
verwijt hij ten onrechte de Grieksche kunst. Teleurgesteld wendt hij zich af en in
zijn baloorigheid gaat hij allicht een prachtig doch bescheiden
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Romeinsch archaïstisch vrouwebeeld
Napels
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fragment voorbij, dat den geest der Grieksche kunst zuiverder tot uiting brengt dan
heel het heirleger dier fraaie en kunstige figuren.
Dikwijls bedoelden zulke copieën getrouwe reproducties te zijn van een bewonderd
kunstwerk, meestal uit ouderen tijd. Maar ook in dat geval veranderde de copieerende
kunstenaar zijn voorbeeld in proporties, in expressie min of meer bewust naar den
smaak van zijn eigen tijd. Ja, hoe grooter kunstenaar de copiist, hoe sterker zijn eigen
persoonlijkheid zal spreken en de copie van het origineel zal afwijken. Hoe slechter
artist, hoe minder kans zijn voorbeeld geestelijk ook maar eenigszins te benaderen.
Men denke slechts aan de Dresdensche copie van Holbein's beroemde Madonna te
Darmstadt, naar den smaak des tijds gewijzigd. Men stelle zich voor Rubens of zelfs
Millet alleen te kennen uit copieën door Van Gogh. En wat geeft Lundens' brave
copie van het wezen der Nachtwacht weer?
Dikwijls ook zat slechts de bedoeling voor landgoed of huis te sieren met beelden
in den trant van beroemde meesterwerken. Dan werden van vromen zin bezielde
godebeelden omgewerkt tot decoratieve figuren voor tuin of hal. Dan gaf de
opdrachtgever wijzigingen aan of ‘verbeterde’ de copiist het voorbeeld naar eigen
smaak. Dan werden maten en proporties veranderd naar de plaatsing het eischte. Om
een keurig stel pendants te vormen werden beelden van rechts naar links omgezet;
groepen werden wreed gescheiden, willekeurige beelden tot groepen samengevoegd.
Zulke variaties kunnen kunstig, ja zelfs mooi zijn, met Grieksche beeldhouwkunst
hebben zij weinig of niets uit te staan.
In beide gevallen werden al te dikwijls bronzen beelden in marmer gecopieerd,
hetgeen met groote technische moeilijkheden ging gepaard. De voor het aanzien zoo
hinderlijke stutten, die de uitstekende deelen moeten steunen, zijn het gevolg daarvan.
Werden marmeren beelden in marmer gecopieerd, dan veranderde toch het aspect
door de totaal verschillende werkwijze der Romeinsche copiisten. Want waar de
Grieksche beeldhouwer zijn figuur van alle kanten uit het marmerblok hieuw, daar
werkten zij slechts van vooren achterkant uit, zoodat veel aan volume en
dieptewerking verloren ging. Het best geslaagd zijn dan ook bronzen copieën van
bronzen beelden; het kleine bronsje naar Myron's Discuswerper (te München) geeft
het origineel in zijn merkwaardige houding oneindig beter weer dan de groote, op
zichzelf fraaie marmeren copieën.
Wat geeft het archaïstische Diana-beeld uit Pompeji in zijn popperige stijfheid
weer van de stijlvolle gratie - ondanks gebondenheid - der archaïsche meisjesfiguren,
zooals wij die van de Akropolis kennen? Wat blijft in de Romeinsche copie der
Caryatide over van de wonderbaarlijke combinatie van bouwkundig onderdeel en
levende figuur, van
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zuil en mensch? Wat hebben de elegante, keurig gefriseerde jongemannen der
Romeinsche copiisten gemeen met den nobelen Apollo van den tempel van Olympia,
de fiere jongelingen van het Parthenon?

Grieksche en Romeinsche Curyatide - Britsch Museum, Londen

De drang tot copieeren ontwaakte, tegelijk met de kunsthistorische belangstelling,
in den loop der 2de eeuw v. C., waarschijnlijk het eerst aan het kunstlievende hof
der Attaliden te Pergamon. Hier zien wij voor de eerste maal een museum van oude
kunst, zooveel mogelijk van origineelen, echter met copieën aangevuld. De voorkeur
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ging uit naar werken uit den tijd van Phidias, waarvan verdienstelijke copieën zijn
gevonden. Uit de schriftelijke bronnen weten wij, dat Attalos II schilders naar Delphi
zond om daar de beroemde schilderingen te copieeren. In de laatste helft der 2de
eeuw v. C. ontvlamde ook te Rome de belangstelling voor oude kunst; de Eeuwige
Stad zou voorloopig de voornaamste opdrachtgeefster blijven en voor later eeuwen
een schier onuitputtelijke vindplaats zijn
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van velerlei copieën uit alle tijden. Toch schijnt zij niet het middelpunt dezer
‘industrie’ te zijn geweest; immers de meest gecopieerde werken zijn daar nooit
geweest. Plaatselijke kunstenaars moeten hen ter plaatse hebben nagebootst ofwel
beeldhouwers werden - naar voorbeeld van Attalos - her en der uitgezonden. Van de
copiisten, die ons met name zijn bekend, zijn velen Atheners; er zijn ook verdere
aanwijzingen, dat Athene in dezen een belangrijk centrum is geweest. Vandaar was
waarschijnlijk het schip onderweg, dat ± 100 v. C. bij Mahdia schipbreuk leed; een
deel der lading is gevonden, dat wel zgn. Nieuw-Attische, op oudere werken
geïnspireerde sculpturen bevatte, maar geen eigenlijke copieën. Dit was wel het geval
in een dergelijk schip, dat omstreeks 50 v. C. bij Antikythera is vergaan.
In het begin had men zeker wel de bedoeling getrouwe reproducties te geven, pas
langzamerhand gaat men zich verlustigen in vrijere variaties. De prachtige
verzameling van Juba II, koning van Numidië (25 v. C.-23 n. C.), die in Algerië, te
Cherchell, het oude Caesarea, te voorschijn is gekomen, bevat beiderlei. Zoo ook de
rijke collectie van den kunstzinnigen keizer Hadrianus (117-138 n. C.) in zijn villa
te Tivoli. In diens tijd was in het Klein-Aziatische Aphrodisias een beroemde
copiisten-groep gevestigd, waarvan ons werken bekend zijn. Tot in het midden der
3de eeuw werd met onverflauwden ijver gecopieerd en gevarieerd; de groote
verandering in stijl en smaak, waarbij men zich geheel van de klassieke kunst
afwendde, maakte aan deze werkzaamheid een einde.
In de lange rij van copieën, van 150 v. C. tot 250 n. C. ontstaan, is heel wat
kwaliteitsverschil te zien. Naast het vele bestelwerk in den slechtsten zin des woords
zijn ook verscheidene verdienstelijke, eenige prachtige stukken. Heftig omstreden
is zelfs een beroemd beeld als de Hermes van Olympia, dat steeds gold als eigenhandig
werk van den grooten Praxiteles, maar nu voor een copie gehouden wordt. Omtrent
de echtheid van eenige bronzen beelden bestaat evenmin zekerheid. Maar ook de
matige copieën zijn voor de studie der antieke kunst ontegenzeggelijk van groot
belang; zij zijn een welkome aanvulling voor die perioden, waarvan weinig origineelen
zijn bewaard; van het geheel verdwenen oeuvre veler beroemde meesters geven zij
althans eenig denkbeeld; voor de kennis der ontwikkeling van 't Romeinsche
kunstgevoel zijn keuze, opvatting en bewerking leerzaam en interessant. Den vakman
kunnen zij ook de schoonheid van het oorspronkelijk werk onthullen, voor den leek
werken zij slechts verwarrend en afstootend. Hij vermijde hen, als hij zich van de
macht der Grieksche kunst bewust wil worden en haar schoonheid wil genieten!
Vele van deze copieën, ja juist de meest gave en volledige, die daarom ook het
sterkst
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de aandacht trekken, zijn bovendien het slachtoffer geweest van al te vaardige
restaurateurs, die bij de wijzigingen van den copiist nog hun verbeteringen voegden.

Venus van Aries - vóór de restauratie (rechts - Arles,) en na de restauratie (links - Parijs, Louvre)

Sinds in de Renaissance de antieke beeldhouwkunst in ruimeren kring belangstelling
trok, werden de opgegraven vondsten duchtig onder handen genomen, alvorens zij
waardig werden gekeurd in openbare of particuliere verzamelingen ten toon te staan.
Wat nog over was van het oorspronkelijk oppervlak, werd met puimsteen of bijtend
zuur verwijderd om den beelden den toen zoo gewaardeerden diepen glans te geven.
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Bovendien werd al wat ontbrak aangevuld; niet alleen werden de bijna altijd
afgebroken neuzen hersteld, maar ook werden met gulle hand nieuwe armen, beenen
en koppen uitgedeeld. Indien een nieuwe neus of hand niet makkelijk paste aan het
fragment, werd het breukvlak eenvoudig wat afgeslepen. Daar het gemakkelijker is
heele ledematen aan te zetten dan ge-
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deelten ervan, werd dit afslijpen vaak zeer ver doorgevoerd; vele bovendeden van
armen en beenen zijn zoo spoorloos verdwenen en menige aanwijzing over de
oorspronkelijke houding der figuur ging daarmee verloren. Als een bijfiguur
onherstelbaar was beschadigd, werden er alle sporen omzichtig van weggewerkt. En
hoe verleidelijk was het niet een onoogelijk fragment naar eigen verbeelding te
herscheppen tot een volledig ‘antiek’ beeld! Roept niet Cellini, naar hij in zijn
autobiographie verhaalt, bij het zien van een antieke torso: ‘Ik zal er een kop bijmaken,
armen en voeten, ik zal er een adelaar aan toevoegen en het zal een Ganymedes zijn!’
Deze Ganymedes, die thans in de Uffizi prijkt, is een treffend voorbeeld van Cellini's
virtuositeit, maar zeer weinig ‘antiek’.
Te zelfder tijd weigert Michel Angelo den Torso Belvedere, den Hercules Farnese
en den Meleager van het Vaticaan te restaureeren; toch schijnt van geen principieele
weigering sprake te zijn, daar hij wel de completeering van den rechterarm van den
Laocoon aangeeft; helaas werd deze in de 18de eeuw door een minder juiste
vervangen, die eenige jaren geleden werd verwijderd. De Hercules Farnese wordt
tenslotte gerestaureerd door Guglielmo della Porta; de door hem vervaardigde beenen
laat men er zelfs aan, als de echte eenigen tijd later te voorschijn zijn gekomen.
Montorsoli geeft den Apollo van Belvedere twee handen en een boog; ook deze
completeering is onlangs weer verwijderd. Aan den machtigen Torso Belvedere heeft
gelukkig niemand zich gewaagd. De in Griekenland gevonden sculpturen, die de
familie Grimani naar Venetië bracht, werden volgens tijdgenooten door restauratie
‘onherkenbaar verfraaid’.
In de 17de eeuw zien wij in Frankrijk een dergelijk optreden. Sterker nog dan in
Italië vindt men hier een waardeerende, maar crtische houding tegenover de antieke
beeldhouwwerken, die naar hun decoratieve werking worden geschat en met het oog
daarop worden gerestaureerd en zelfs verbeterd. Zoo is in de tuinbeelden van
Versailles menig antiek fragment verscholen, pasklaar gemaakt, gekleed,
gecompleteerd naar den smaak des tijds. Een leerzaam voorbeeld van restauratie is
bewaard gebleven. In 1651 werden in het theater van Arles vier fragmenten van een
vrouwebeeld gevonden, waaraan de armen bleken te ontbreken. In 1684 kreeg
Eodewijk XIV het inmiddels weer samengestelde beeld ten geschenke, waarvan
Arles echter een afgietsel behield; dit toont een in zijn nobelen eenvoud en forsche
vormen indrukwekkend werk. Een hevige strijd was ontbrand over de vraag of het
een Diana dan wel een Venus voorstelde; de geestelijkheid was tot het eerste geneigd;
de koning echter besliste anders en liet het door den hofbeeldhouwer Girardon
restaureeren tot de thans nog beroemde ‘Venus van Arles’, die zich in het Louvre
bevindt. Natuurlijk werden er armen aangezet; de juistheid
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hunner houding is zeer twijfelachtig. Maar bovendien zijn - zooals vergelijking met
het gipsafgietsel duidelijk laat zien - heup en borst sterk met zuren bewerkt en
gladgemaakt; ja, zelfs is van hun forsche rondheid weggebeiteld. Een bloeiende,
struische vrouw van nobele allure is zoo herschapen tot een bloedelooze elegante
hofdame met precieus gebaar. Wat de tijdgenoot zong:
Praxiteles Gnidiam Venerem procul abice;
Ecce Girardonis pulchrior arte Venus

Z.g. Diomedes met het geroofde palladium (vroeger Lansdowne-collectie) - Voorbeeld van te ver
gaande restauratie

kunnen wij dan ook moeilijk onderschrijven. Toch is dit ontegenzeggelijk nog fraaie
beeld een prachtig voorbeeld, zoo niet van antieke kunst, dan toch van de opvatting
daarvan aan het hof van den Zonnekoning.
Maar naast het hoofsch classicisme kent de 17de eeuw ook de welige barok. En
daarvan getuigen de restauraties van den beroemden Algardi (1602-1655), die in het
tweede kwart der 17de eeuw te Rome werkzaam was. Zijns ondanks herschiep hij
zelfs het meest gebonden archaïsche fragment tot een zwierige barok figuur. En toch
was hij de eerste wetenschappelijke restaurateur, die tevens een uitstekend kenner
der Oudheid was, de eerste ook, die zich uitsluitend aan het restaureeren wijdde.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

121
Het was hem meer dan een beroep, een ware roeping. Zijn intelligentie en
aanvoelingsvermogen, zijn smaak en intuïtie, zijn verbluffende vaardigheid zoowel
als zijn gebrek aan scheppende kracht maakten hem bij uitstek daartoe geschikt. Nog
was te weinig van de antieke kunst bekend om tot theoretische reconstructies van
eenige waarschijnlijkheid te komen. Zijn archeologische kennis kwam dan ook
voornamelijk tot uiting in de vernuftige keuze van attributen, die hij met gulle hand
zijn figuren toedeelde. Zijn groote virtuositeit en vindingrijkheid hebben heel wat
verwarring gesticht en lateren archeologen menig probleem gesteld. Toch heeft hij
het intuïtief ook bij het rechte eind gehad. Zoo wordt verteld, dat zijn restauratie van
den Hercules met Hydra in het Palazzo Verospi zoo uitmuntend was, dat men deze
zoo liet, ook toen de ontbrekende deelen later weer te voorschijn kwamen; men stelde
deze zelfs ernaast ten toon om de voortreffelijkheid van Algardi's arbeid uit te doen
komen. Proeven van zijn ongetwijfeld verdienstelijk en altijd pakkend werk zijn nog
te zien in de oude verzameling van kardinaal Ludovisi (thans in het Thermen-museum
te Rome), die hem menige opdracht heeft gegeven. Ook vele vreemdelingen, die
Rome bezochten, vooral Franschen, maakten van zijn diensten gaarne gebruik.

Discuswerper - Massimi-collectie, München

De 18de eeuw was het gulden tijdperk der restaurateurs. Een ware verzamelwoede
was ontstaan. De Engelschen kochten op groote schaal voor groote sommen gelds.
Ook vele Italiaansche verzamelingen, thans in het bezit der groote musea, zijn toen
gevormd. De wetenschap der archeologie nam een hooge vlucht en met haar de
wetenschappelijke restauratie. Of dit laatste een vooruitgang was? Herschiep Algardi
de geschonden stukken tot levendige barok-sculpturen, zijn opvolgers maakten hen
tot de pseudo-klassieke werken, die de antieke kunst zoo vaak van saaiheid doen
betichten. In frischheid en originaliteit ging evenveel verloren als in beter gefundeerde
kennis werd gewonnen; deze was bovendien toch nog niet voldoende om tot juiste
resultaten te leiden. Ook overtrof de vraag naar gave stukken zoo

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

122
verre het aanbod, dat de goede trouw wel wat in het gedrang kwam. De Engelsche
kunsthandelaar Jenkins verzucht, dat het mooiste lichaam ter wereld zonder kop nu
eenmaal onverkoopbaar is. Wie zal het den restaurateurs euvel duiden, dat zij dan
uit voorraad antieke beenen, armen, koppen erbij leverden of, als deze niet voorhanden
waren, hen zelf vervaardigen? Wie zal het hun kwalijk nemen, dat zij een bestelde
Minerva of Mercurius - dikwijls van nauwkeurig opgegeven hoogte - soms wel wat
verdacht prompt leverden? Wie zal zich verwonderen, dat van de negen Muzen, die
de beeldhouwer Sergell, de ‘Zweedsche Phidias’, aan Gustaaf III van Zweden zond,
weinige er werkelijk Muzen voorstellen, de meeste koppen niet bij de lichamen
hooren en vele ledematen nieuw gemaakt zijn? De uitvoerige opdrachten, die de
verzamelaars geven, lokken werkelijk vervalsching uit.
Een voor dezen tijd typische verzameling was de collectie Lansdowne, in 1930
geveild en over de wereld verspreid. Even kenmerkend als de beeldhouwwerken zelf
(haast uitsluitend copieën!) zijn de brieven erover van den ‘leverancier’ Gavin
Hamilton, uit Rome geschreven aan Lord Shelburne, later markies van Lansdowne.
Een sprekend voorbeeld is de zgn. ‘Diomedes met het geroofde palladium’. Een
fragment van een copie naar Myron's Discuswerper is met behulp van nieuwe beenen,
armen, dolk en zgn. palladium en een aan een modernen hals gezetten antieken
barbarenkop tot deze min of meer fantastische figuur herschapen. Wanneer Hamilton
dit stuk voor £ 200 aanbiedt als pendant van een vroeger geleverden Cincinnatus
schrijft hij: ‘U zult vragen, waarom ik dit beeld voor een Diomedes houd. Ik antwoord
daarop: omdat het buitengewoon absurd zou zijn het voor iets anders te houden’. Het
argument is wel wat zwak! De ware reden ligt echter waarschijnlijk in een anderen
zin van denzelfden brief besloten, waarin Hamilton eraan herinnert, dat Lord
Shelburne hem te Rome vertelde zich speciaal voor zulke onderwerpen te
interesseeren! Ter verontschuldiging diene, dat de uitvoerige copie, als Diskobolos
Massimi bekend, pas eenige jaren later, in 1781, is gevonden en toen eerst de
beteekenis van dergelijke figuren duidelijk werd.
Hier en daar laten waarschuwende stemmen zich hooren. Zoo wijst Barthélemy
in zijn veelgelezen Voyage d'Italie op de gunstige uitzondering, bij den Torso
Belvedere gemaakt. Zoo ook Grosley in zijn Observations sur l'Italie, die eraan
toevoegt, dat restaureeren een gevaarlijke onderneming is, waarbij steeds verloren
en nooit gewonnen wordt. In het in 1759 verschenen deel van zijn Recucil (III) uit
de graaf van Caylus bezwaren tegen al te fantasievolle restauraties, naar aanleiding
van de hierboven besproken Venus van Arles, en waarschuwt hij tegen de
verwarringen, die zoo vaak ontstaan, omdat
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nauwkeurige vermelding der completeeringen in de beschrijvingen en reproducties
achterwege blijft. Hevig vaart Winckelmann uit tegen het euvel der restauraties in
een in 1756 voltooid geschrift, dat later opgenomen is in de voorrede zijner
Kunstgeschiedenis. Evenals bij Caylus zijn zijn bezwaren echter niet van artistieken
en aesthetischen, maar van archeologischen aard. Hij veroordeelt de restauraties niet
als zoodanig, maar omdat zij zoo dikwijls verkeerd zijn en den archeoloog op een
dwaalspoor brengen. Goede restauraties verwerpt hij geenszins, integendeel.
Dit blijkt ook uit zijn vriendschappelijke samenwerking met den grootsten
restaurateur der 18de eeuw, Bartolommeo Cavaceppi (1716-1799), die hem zelfs op
een reis naar Duitschland vergezelde. Evenals Algardi is deze een kunstenaar van
groote vaardigheid, smaak en intelligentie, wien echter scheppende kracht ontbreekt.
Ook hij is een uitnemend kenner der Oudheid, die bovendien telkens bij archeologen
raad wint. Helaas, zijn restauraties zijn er niet beter om. Toch was hij in zijn tijd een
zeer gevierd man, wiens ‘salon’ door de velen, die naar Rome togen, gaarne werd
bezocht en een artistiek en mondain centrum was. Hij werkt zoowel voor Italiaansche
als voor Engelsche en Duitsche verzamelaars en is tevens kunsthandelaar. In de in
twee deelen (in 1768 en 1772) gepubliceerde raccolta van de door hem gerestaureerde
stukken, eigenlijk een verkoopscatalogus, zet hij zijn systeem uiteen. Minstens
driekwart van een kunstwerk moet echt zijn, de belangrijkste onderdeelen daaronder
begrepen. Men zoeke den raad der geleerden, maar aanvaarde dien niet blindelings.
Als karakteristieken ontbreken, restaureere men zonder nadere individualisatie. Men
ga uit van de echte deelen en make dan alles tegelijkertijd glad. De voegen moeten
onregelmatig zijn en er als echte toevallige breuken uitzien. Of hij zich steeds aan
deze beginselen gehouden heeft? Er is alle reden om aan te nemen dat hij dikwijls
meer dan een kwart erbij heeft gefantaseerd, menig middelmatig fragment met van
andere beelden gecopieerde deelen heeft aangevuld, menig willekeurig stuk, als tors,
hoofd, arm of been, vaardig heeft gecombineerd. Zijn arsenaal van overal voor een
kleinigheid opgekochte antieke ledematen heeft hem daarbij zeker goede diensten
bewezen. De boven besproken restauratie van den zgn. Diomedes is geheel in zijn
stijl, misschien zelfs van zijn hand. Zijn leerling Carlo Albaccini deelde in zijn succes
en roem.
Zoowel Winckelmann als Cavaceppi werkten veelal samen met den grooten
verzamelaar kardinaal Albani, volgens tijdgenooten den réparateur-en-chef de
l'antiquité. Hij was degene, die alles als nieuw maakte (‘nova fecit omnia’), degene,
bij wien de meest onoogelijke en hopeloos verminkte fragmenten den glans der jeugd
hernamen. De Kapito-
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lijnsche keizer- en philisophenzalen danken aan hem hun ontstaan en vele der daar
tentoongestelde bustes aan zijn vernuft het aanschijn; een klinkende naam werd voor
deze in verschillende mate tot composiet-personen geworden figuren steeds gevonden.
De Villa Albani is nog heden, hoewel de verzameling niet geheel intact is gebleven,
het schitterendste voorbeeld van een particulier museum uit dien tijd.
De eerste jaren der volgende eeuw brengen geen verandering. Bedenkingen tegen
restaureeren worden gehoord; Goethe schrijft in zijn Winckelmann und sein
Jahrhundert (1805), dat naar zijn meening restaureeren overbodig en zelfs schadelijk
is en verwarrend uit het oogpunt van kunsthistorische en archeologische studie.
Anderzijds wordt het toch nog steeds gedaan. Zoo restaureert de Deensche
beeldhouwer Bertel Thorwaldsen (1770-1844) voor den koning van Beieren de pas
opgegraven tempelsculpturen van AEgina in de jaren 1815-1818 met zulk een animo
en onverstand, dat de ontbrekende deelen, die later werden gevonden, niet eens meer
op hun plaats gebracht konden worden. Zijn zonde is niet erger dan die zijner
18de-eeuwsche voorgangers. Het resultaat is alleen betreurenswaardiger, omdat het
hier geen min of meer matige, niet-unieke copieën betrof, maar origineele
5de-eeuwsche Grieksche werken, die oorspronkelijk in schoonheid de
beeldhouwwerken van Olympia en van het Parthenon zullen hebben geëvenaard en
nu levenlooze, klassicistische poppen zijn geworden.... Maar te zelfder tijd weigert
Canova, de andere groote beeldhouwer van het classicisme, de juist naar Engeland
gebrachte Parthenon-sculpturen aan te raken en verklaart, dat het heiligschennis zou
zijn. Deze categorische weigering wekte groote verbazing, maar werd ten slotte
aanvaard. Ja, zelfs heeft het British Museum deze en dergelijke opdrachten aan geen
ander meer gegeven en is daarmee het eerste museum geworden, dat van restauraties
heeft afgezien. Antonio Canova (1757-1822), groot bewonderaar der antieke kunst
en pauselijk hoofdinspecteur der Romeinsche oudheden, had zich na den val van
Napoleon naar Parijs begeven om te onderhandelen over de teruggave der door
Napoleon meegevoerde kunstwerken; na afloop der conferentie gaat hij naar Londen
om den prins-regent te bedanken en ziet daar de hem zoo imponeerende
Parthenon-sculpturen. In zijn Discorso sopra gl' Antichi geeft hij nog de theorie van
wat hij met zulk een succes in practijk beeft gebracht. Met restauraties op groote
schaal is het sindsdien gedaan. Tot schoonmaken, samenstellen en het allernoodigste
repareeren is men zich gaan beperken; zelfs worden menigmaal, b.v. in het
Vaticaansch museum, oude restauraties weer verwijderd.
Zooals de copieën meer dan van de Grieksche kunst spreken van de Romeinsche
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opvatting daarvan, zoo getuigen de restauraties van de begrippen daaromtrent in de
17de en vooral 18de eeuw. Beide verrijken zij het inzicht in de kunst van den tijd
van hun ontstaan. Beide zijn zij obstakels op den terugweg naar de Grieksche kunst,
obstakels echter, waar men nauwelijks hinder meer van heeft, zoodra men zich van
hun aanwezigheid, hun aard en wezen bewust is. Deze terugweg voere slechts langs
de onberoerde, origineele werken, gelukkig nog talrijk en gaaf genoeg om ons de
schoonheid der Grieksche kunst te doen beseffen.
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't Is keerenstijd
door Aug. van Cauwelaert
't Is keerenstijd; de torens wenken
in 't glanzend goud van late zon;
deze avond zal in rust gedenken
wat deze dag aan vreugd gewon.
De weelde van wat luttle dingen,
die 't oog in eenen vadem vangt:
het licht, het land, een bos seringen,
een zeil dat bont te flappren hangt;
het lage en windbewogen koren,
de roode daken in 't verschiet,
en boven 't spoor der versche voren
de jubel van een rijzend lied;
wat wolken die naar 't Oosten varen,
een maaiend vrouwke naast een gracht,
en in den bloei der kerselaren,
een merel die op kersen wacht.
Wat was er meer? In 't zinkend Westen
een vlieger die zijn vlucht begint,
en hoog op de vergulde vesten
het welkom van een wuivend kind.
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Kantteekeningen
door Lizzy Ansingh
Emmaüsgangers
IN het Rijks-Museum - tóch, vaak verguisde Cuypers! is het ons waardigst en schoonst
museum, en, dank rij Schmidt Degener, het smaakvolst gearrangeerde dat wij met
trots kunnen toonen - hangt een donkere Spaansche schilderij, voorstellende de
Emmaüsgangers. De meester koos het oogenblik, waarop Jezus in een nevel vervaagt,
na het brood te hebben gebroken, op de hem eigene wijze, die zij plotseling herkenden
- en nu zijn de mannen, eenigszins verdoofd, tot de erkentenis gekomen, dat het
waarlijk de Heer! is geweest, die met hen wandelde en at - het schilderij is van
Spaansche ernst en somberheid. De avond valt.
Niet minder ernstig is, niet ver daar vandaan, de Jan Steen; ofschoon in heldere
kleuren en gedetailleerd geschilderd, is die sterk verwant aan het Spaansche werk,
is het sentiment hetzelfde. Dezelfde verdooving bij de twee mannen, de Christus
vervagend buiten het priëel; de goede boerenmeid voelt onbestemd, dat er iets gaande
is, deze drie zijn afwezig, droomend, zoo meteen zullen zij ontwaken en boodschappen
Wien zij gezien hebben, met Wien zij avondmaalden.

Rembrandt, De Emmaüsgangers, 1630.
Museum Jacquemart-André, Parijs

Bij deze twee schilderijen wordt de toch schoone schilderij van Vermeer: geposeerd.
Ik kan het idee: modellen in het atelier en daarbij een model voor de meid, zoowel
als voor de niet indrukwekkende Christus-figuur, niet van mij zetten. De hoofdfiguur
breekt het brood, maar niets in die figuur
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wijst, op al wat hier vooraf is gegaan. De twee mannen kijken met eenige
verwondering toe, hun handen werden door Vermeer neergelegd.
De kleuren zijn Vermeer waardig, de kop der vrouw grootsch en prachtig, m.i. het
schoonste fragment in de schilderij. De figuren zitten gedrongen in een kleine ruimte
bij zijlicht, van 't atelierraam. Hier werd geen maal gebruikt: er werd een fraai stilleven
gearrangeerd en geschilderd zooals Vermeer dat, vol distinctie, geheel en al: eigen,
kan. Het mysterie van dit oogenblik heeft m.i. deze groote schilder er niet ingeweven.
Voor mij zijn de kleine Vermeers, ‘blauwe brief’, ‘briefschrijfster’ enz. grooter
wonder.
En dan is er een kleine grisaille van Rembrandt; ik zag die voor 't eerst op de
Rembrandt-tentoonstelling '98 in het Stedelijk Museum te Amsterdam; daarna was
't mij gegeven ze nog tweemaal te ontmoeten, 't laatst in Parijs (Museum
Jacquemart-André).
Hier is de Christus waarlijk hoofdpersoon, gezien als silhouet tegen een lichtenden
achtergrond, de mannen hebben Hem herkend, zijn opgerezen van hun zitplaatsen
en neergezonken op den grond, ontzet, geschokt. De Heer, het hoofd sterk achterover,
breekt het brood met een grootsch en verheven gebaar, niet meer van deze wereld.
Triumphator.

Rembrandt, Familiegroep, 1668 - Brunswijk

Twee Families
.... te Brunswijk bevindt zich een groote Rembrandt, dus gingen wij naar Brunswijk.
In 't midden van de wand e e n f a m i l i e p o r t r e t ; het duwde, zooals de bijzondere
dingen dat gewoon zijn, met niet te weerstanen drang alles van zich, dat in de buurt
was. Dus weken de andere schilderijen en bleven, met gepaste bescheidenheid, in
een nevel, ergens
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vèr weg, zoodat ik ze mij niet kan herinneren en eenzaam heerschte de Rembrandt.
Een moeder, rechts op het breede, niet hooge doek - het schilderij is een ‘kniestuk’;
laat een kind dartelen op haar schoot; zij draagt een fantastische japon, het kind is
in een warm rose, kleur die bij Rembrandt zeldzaam is, evenals blauw. De moeder
is verzonken in blijde bewondering, haar aandacht is geheel voor dit, jongste, dat zij
aanbiddelijk vindt en waarmee zij zich van de andere familieleden, den vader en de
twee meisjes, schijnt af te zonderen. De twee dochtertjes zijn levendig en speelsch,
stellig onrustige modellen, een van haar draagt een schaal roode en witte bessen,
achter hen staat de vader.
Dit schilderij is, voor mij, het type van het, door de opdrachtgevers niet aanvaarde
portret, ik zou bijna zeggen; het is niet geijkt genoeg. Een der meisjes, en profil, ‘je
ziet de oogen niet’ - de vader is niet 't indrukmakend gezinshoofd - allicht werd 't
jongste ouwelijk bevonden, op de gelijkenis was misschien ook een en ander aan te
merken - het was een portret waarvan de maker geen pleizier had.
Misschien, het zijn maar veronderstellingen - heeft dit schilderij wel maanden,
jaren, op het atelier gestaan, in een donkeren hoek, tusschen andere doeken, omdat
Rembrandt het niet meer zien kon, totdat hij het op een goeden dag, plotseling te
voorschijn haalde. In het volle licht bekeek hij het ‘alsof het zijn ergste vijand was’,
zooals Titiaan het noemde en toen, in een geweldig élan, heeft hij groote
veranderingen gemaakt. De rijke lappen en draperieën van het atelier, diep helder
sterk rood, wierp hij over den schoot der moeder, het kind kreeg een warm rose, deze
combinatie van rooden en rose gaf aan die beiden een wilde vreugd. Voor de meisjes
had hij de kleuren der rijpe reine Claude en nu kon hij in dit nieuw kleurgamma en
op die plaats geen koel wit gebruiken, zelfs geen lichte plek en schilderde dus den
plooikraag van den vader eenvoudig wèg, wat hem iets ongekleeds geeft.
Nu was het een fantastisch verkleede voorstelling geworden, geïnspireerd door,
misschien wel, een gewone Amsterdamsche koopmansfamilie, nu was het een
uitbundig feestelijk geheel, in magnifique kleuren en het geleek in niets op andere
familiegroepen.... zoo was 't goed. Vermoeid liet de meester zich in een stoel zinken
en bleef uren zoo en keek en keek en wist dat hij dat portret gered had, na jaren. Voor
eeuwen.
Veronderstellingen; het zouden evengoed familieleden kunnen wezen van den
schilder; die laten zich wel verkleeden, toetakelen zelfs, die poseeren zooals hij 't
verkiest, omdat zij in hem gelooven en van hem houden.... Wij zullen 't niet te weten
komen.
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Van hem geen brieven, geen dagboeken, die ons op de hoogte brachten van 't geen
hij vandaag deed en voornemens was morgen te gaan doen, hij, de grootste.
*
Als hij na 't werk binnenkwam, in zijn huiskamer, moet het hem telkens opnieuw
gefrappeerd hebben, de zorgzame vrouw die haar kind op den schoot houdt, haar
wang tegen 't kinderwangetje gedrukt luisterend en aandachtig. Hier, op 't schilderij
te Cassel, heeft zij 't juist uit de wieg genomen, 't handje rust op haar warme borst;
heeft het gedroomd? 't is wat bang, 't knuttert, 't snikt nog wat na, met korte snikjes.
't Roodbaaien broekje is een beetje afgezakt. Onbeschrijflijk lief en aandoenlijk, dit,
en de bloote voetjes van het kind. De wieg staat naast de moeder; er is een klein vuur;
de kat, bij uitstek meelevend dier, kroop erbij, in de buurt haar schoteltje voedsel, in
de verkwikkelijke nabijheid van moeder en kind.
Een imposant ledikant doemt op uit de schemerige kamer, op den achtergrond is
een man bezig met timmerwerk; daar, bij een trapleuning, is het schilderij er, maar
Rembrandt schilderde rechts een weggeschoven gordijn, als wilde hij ons verrassen
met het eerste lieflijke bedrijf van het gruwelijk drama....
Geen pracht van rijke stoffen; geen gekroonde moeder in goudgeborduurd slepend
gewaad; geen praal van kleurig marmeren pilaren met gouden kapiteelen. Een zich
voorover buigende vrouw die zachtjes haar kind toespreekt in de moedertaal. Een
zeventiend' eeuwsche kamer, Hollandsch. Toch de Heilige Familie.

Rembrandt, De Heilige Familie, 1646 - Cassel
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Twee Conversation-pieces

Johann Zoffany, Lord Willoughby de Broke en familie. Particulier bezit

Het is mij wel eens overkomen, 's zomers, dat ik, wandelend genietend van de
nerveuze charmes van Parijs, plotseling een verlangen voelde opkomen, naar het
statige ernstige Londen. De verrukkelijke Champs Elysées, de Jardin des Tuileries
met de beelden, de grootsche proportiën van de Place de la Concorde in een lichtrose
nevel, de fonteinen! ideaal, en toch werd een heimwee in mij wakker, te zijn op
Trafalgar Square, zelfs, neen juist! op een kalmeerenden regendag in den winter. De
steenen leeuwen, de silhouet der National Gallery tegen een grauwe lucht, de hooge
zuil met Nelson.... en daar staat een man en voert duiven in een grijze mist.
En zoo ging het mij op de Fransche tentoonstelling waar zeker veel te genieten
viel: ik verlangde naar de Engelsche van '36 in ons Stedelijk Museum. Zij was van
een bijzondere aantrekkelijkheid; op de lichte wanden kwamen de fijne, niet luide
kleuren geheel tot hun recht; 't gaf een rustige behaaglijkheid er te dwalen. Ik
wandelde in Constable's bewogen landschappen, waar het juist geonweerd heeft wij snuiven de lucht op en zeggen: wat is het nu frisch buiten! Waar het gekletterd
heeft van den regen, en de bladeren hun waterdruppelen afschudden. Sterke paarden
trekken een kar, alles ademt kracht, werk- en levenslust.
Maar bij Reynolds en Gainsborough is 't ook goed; zoowel binnen als buitenshuis.
Eendrachtige echtelieden bewegen zich waardig in ongemakkelijke costuums, de
slanke vrouwen, allen min of meer mooi, wandelen op kamervoetjes in een
gearrangeerde natuur. Waar zouden deze schilderijen gewoonlijk hangen? in groote
halls van buitenhuizen, waar een bejaard tuinman in groote vazen bouquetten schikt,
waar geurige houtblokken knappen in den haard. Daar worden beschaafde, niet
diepgaande gesprekken
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gevoerd; zij beroeren niemand kwetsend de oppervlakte; men lacht er niet luid, nurse
komt even met de kinderen die nu al beheerscht zijn - ja! daar voelen zulke portretten
zich thuis! Wie spreekt er van ontroerd willen wezen door deze schilderijen? Dat is
nu juist wat ge niet verwachten kunt van Reynolds, Gainsborough, Romney of
Raeburn. Laat ons dan ook niet altijd wenschen, wat er nu juist niet is. Genoeg te
bewonderen, te genieten van compositie, kleur en karakteruitbeelding.

Johann Zoffany, Major William Palmer en zijn familie, 1786 - The India Office

Tot het boeiendste dat ik er vond, behoort de familie van Generaal Palmer,
geschilderd door Zoffany, een zoogenaamd conversation-piece. Onvoltooid deze
schilderij. Er zijn plekken waar de dunne onderschildering zichtbaar is, heele stukken
werden losgelaten, alsof de schilder dacht: daar kom ik nog wel op terug: zooals zij
is, sterk geïnspireerd, nergens vermoeid, zou niemand ze, dunkt mij, anders kunnen
wenschen; wat hij te
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zeggen had heeft hij gezegd, in de expressie der gezichten, hun houding. Hij vertelt
ons hun karakter, hun stand, hun ras, hun saamhoorigheid. In kleuren, diep sterk
rood, warme okers, zoodat het rijk en Oostersch aandoet. Aan Generaal Palmer's
voeten is zijn Indische vrouw gezeten, een ietwat ziekelijke zuigeling op schoot. Zij
is gehuld in roode shawls, kwistig getooid met kettingen en oorversierselen. Achter
het paar staat de kindermeid; zij zal met de familie door dik en dun blijven gaan; er
zijn nog wat bedienden en nog twee wel wat opvallend blanke kinders. Dicht bij de
linkerknie van den Generaal is een vurige schoonzuster gezeten, een ongemakkelijk
persoontje, ook voor zichzelve. Allen scharen zich met genegenheid, toewijding en
deemoed om het hoofd des huizes, dien zij elk op eigen wijze adoreeren. En zoo
levend heeft Zoffany deze familie voor ons bewaard, dat de gedachte na langen tijd
wel eens bij ons opkomt: ‘Hoe zou het toch met die Palmers zijn afgeloopen? - die
schoonzuster....’
Tegenover dit familieportret, geschilderd in Indië, hing een koelere, zeer
geacheveerde Zoffany, geschilderd in Engeland. Lord Willoughby de Broke, een
schalksche toch ernstige Papa, vermaant (in dien tijd durfde een vader nog zijn kind
te vermanen) met geheven vinger een meisje dat sprekend op hem lijkt; zij is n.l.
juist van plan een stukje toast te nemen van de schaal. Zij zijn in de huiskamer,
theetijd. Zijn oudere vrouw, niet ‘mooi’ maar groot en elegant, houdt de baby vast,
die roodbestrikt, in 't wit, op tafel staat. Het is een genoeglijk samenzijn, drie kinderen,
Vader, Moeder, de haard brandende, het theeservies, de meubels - gaat er op den
duur eigenlijk wel iets boven het bezit van een eigen, maar dan vredige huiskamer?
- Zorgvuldig geschilderd, dit conversation-piece, uitmuntend van stofuitdrukking en
stellig van gelijkenis. Maar 't wil mij toch toeschijnen dat Zoffany door de Indische
familie dieper getroffen werd, die hij met heel andere verrukkingen heeft afgebeeld.
De eene schilderij werd ‘vervaardigd’ de andere ‘ontstond’ en that makes all the
difference.
Augustus 1939.
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Petri
door Walter Brandligt
I
MET den avond kwam de korte schemer over het schiereiland. De kleine kade werd
verlaten, de bootjes, geverfd in bonte kleuren, schommelden aan hun touwen als
dansmeisjes voor Savigny. Op een klein houten vlot lag een tros touw en een erg
oud, zeer roestig anker. Verder was er wat droomerig licht, melancholiek verslagen
door de groeiende duisternis en de geuren van allerlei coquillages en wier, en de
spatters van de opkomende maan op de rotspunten. De zee rimpelde naar het strand
toe, steeds breed en ernstig, totdat ze met een zoet geruisch - alsof ze trots allen ernst
toch met de barre rotsen coquetteerde - er tegen uitvloeide en weer terugkeerde. Zoo
begon het om tien uur in den avond en zoo was het, sterker misschien, maar niet veel
sterker, om één uur 's nachts; de zee deinde, de bootjes dansten, de maan scheen en
de sterren blikkerden boven de laatste zware zuchten van een vluchtende mistral;
toen de nacht kwam had het liefdesspel, begonnen in den avond, nog geen einde
gevonden. Van wat er in zóó'n nacht geschiedt, weet men niet veel. Wat kan er in
zoo'n zwoelen nacht geschieden? Misschien niet meer dan dat er een vreemdeling
gekomen is, die gezocht heeft naar een plaats om er te slapen. Een bundel kleeren
had hij bij zich; toen hij tot de uiterste punt van het schiereiland was gekomen, legde
hij dien bundel neer en keek uit.
De vreemdeling was klein, mager en gekleed in een blauw linnen jasje en een
broek van dezelfde stof; zijn voeten staken in versleten espadrilles. Dien nacht kwam
hij aanzwerven en den volgenden morgen lag hij er. Op het kleine houten vlot, lag
niet alleen het oude anker en de tros; het hoofd van den vreemdeling rustte op het
touw, het lichaam, gekromd als een vraagteeken, warmde zich in de zon. Ergens lag
het bundeltje kleeren. De man sliep. Geen enkele nieuwsgierige blik wekte hem.
En is zoo'n begin niet goed? Men moet bij nieuwe vriendschap niet meer dan een
naam weten, de rest komt later, tegen den tijd dat de vriendschap er niet meer is.
Deze hier heette Petri. Hij kwam in een zomerschen nacht en lag als een lamgeschoten
vogel op de kust van het schiereiland. Toen het later bleek dat hij goed visschen kon,
heeft hij hier en daar wel een paar frankjes verdiend.
De kennismaking tusschen hem en mij was nogal zonderling. Ik zat met een kleinen
jongen in een bootje dat weliswaar met een sterk touw aan den oever verbonden
bleef,
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doch, zeer tot vermaak van den kleine, gemakkelijk kon schommelen. Wij waren in
een vriendelijke stemming toen Petri mij aansprak. Hij vroeg of ik Hollander was;
hij had mij met den kleine hooren praten. Op mijn bevestigend antwoord zei hij, niet
zonder vertoon van ijdelheid:
- Ik ken ook een beetje Hollandsch!
Om dit te bewijzen streek hij den kleinen jongen over diens zijige haren en sprak
een paar keer een liefkozend, Hollandsch woord, met een licht-sentimenteele intonatie.
Hij lachte zoo vriendelijk mogelijk, al viel dat door het gemis van twee voortanden
niet mee; zijn oogen waren echter goedig (blauw en goed!) zoodat de jongen zonder
zich af te wenden hem bleef aankijken. Terwijl Petri het kleine hoofd bleef streelen,
zei hij: - Goffedom,.... Goffedom!....
Ik knikte hem enthousiast toe en moest toen nog méér Hollandsche woorden
aanhooren. Petri was er dermate trotsch op, dat hij er na zijn derde glas bij ‘Joseph’
nog af en toe over begon te spreken en daarom waarschijnlijk, zonder erg, mijn
sigaretten oprookte.
Kort na deze kennismaking, toen hij mij een enkelen keer opzocht, was hij reeds
door de geheele visschersbevolking geaccepteerd. Weliswaar kon dit niet verhinderen
dat hij altijd iets van den vluchteling in zijn blik behield, soms een gesprek kon
afbreken door ingespannen den weg af te zien, naar de dichtstbijzijnde kroeg kon
gaan, of zelfs haastig verdwijnen, bij voorbeeld als het bootje met vreemdelingen
aankwam. Soms ook had hij belangstelling voor zaken die hij op andere oogenblikken
scheen te vermijden.
Om geschenken te kunnen geven, ging hij op roof uit. Hij stal dan natuurlijk dingen
die hij zelf prachtig vond, zooals stukken koraal, bootjes in flesschen en dergelijke
snuisterijen, daarmede een grenzelooze onverschilligheid voor wetten en
verordeningen demonstreerende; hij hield zich niet aan maat, noch kende, zoo te
zien, eenig doel, hij deed alsof hij slechts te leven had van de zon en den wind. 's
Avonds, om half elf meestal, ging hij naar zijn vlondertje om er den nacht door te
brengen. Hij beweerde dat hij liever dáár sliep dan in een bed.
- Zoo'n bed, zei hij, zoo'n bed.... Merkte hij dan een bed op, dan gingen zijn blikken
snel door de kamer en liep hij naar de deur.
- Een bed is te warm, zei hij. - Neen, een bed is niet goed voor me. Wat mij betreft,
ik slaap maar liever buiten. - Die planken zijn hard, makker!
- Ja zeker, en een bed is zacht. Goeden nacht en de groeten aan Madame....
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Een onvergetelijke herinnering heb ik aan een bepaalden avond met Petri
overgehouden, een avond dien ik mij misschien later in steeds overdrevener proporties
ben ga voorstellen, zoodat het als een herinnering aan moord geworden is.
Hij kwam mij 's avonds halen omdat er geen maan was en een weinig lauwe wind;
het was aarde-duister.
- We gaan een loup vangen, zei hij, - als u wilt.
Ik vroeg of hij groote krabgarnalen had. Ja, die had hij in een emmer bij zich. Wij
namen ieder een hengel en monteerden die, daarop gingen we naar buiten. Het licht
van de zaklantaarn was alles waar bij we konden zien, en dat was weinig. Toen we
aan het haventje gekomen en tot den uitersten rand van het steigertje waren gegaan,
sloeg Petri een groote garnaal aan beide haken. Wij doofden het licht van de lantaarn
en in een absolute duisternis, onder volkomen stilzwijgen, begonnen wij te visschen.
Na een uur zwegen wij nog steeds, onze zenuwen waren echter gespannen, voor en
achter ons was een diepe, bewegende zee die we hoorden doch niet zien konden.
Eindelijk werd de eerste en eenige loup van dien avond gevangen. Doch dat is allemaal
niets en heeft eigenlijk geen belang.
Wat er toen gebeurde beteekende iets anders. Toen namelijk de loup de hengel
omboog en vreeselijk geweld maakte, vloog Petri op. Hij flitste de lantaarn aan en
stond gebogen naast mij, zijn armen hield hij even voor zich uit, zijn vingers gekromd
als klauwen. De loup gaf na een tijd den strijd op en kon met eenig overleg uit het
water worden geschept. Dat scheppen deed Petri. Maar eenmaal in zijn handen, sloeg
het beest zóó onverwacht en met zulk een kracht, dat de aalgladde roover weggleed
en op den steiger viel. Met een enkelen slag zou hij weer in het water terecht gekomen
zijn, als Petri er niet geweest was. In een oogwenk, met een almachtige beheersching
van zijn lenig lijf, als een kat, stortte Petri zich op den visch, zette zijn overgebleven
tanden achter den harden kop en schudde het dier bijna onmerkbaar, doch krachtig.
Toen ik iets hoorde kraken, stond hij op. Hij hield steeds de loup tusschen de tanden
en klauwde met zijn nagels nog in de slijmerige huid. Daarna, toen het beest in de
mand lag, sloeg hij het met het heft van zijn mes, tot de visch geheel dood was.
Ik had onderwijl de lantaarn genomen en hield deze boven mij om toe te zien wat
er gebeurde. Het licht bescheen zoo den kerel die achter de mand op de knieën lag,
een band om den visch geklemd. Hij keek mij aan. De mondhoeken hield hij omlaag,
de mond half geopend. Van zijn lippen droop het vischslijm. In den geopenden mond
zag
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ik opnieuw het ontbreken van de twee voorste tanden. Het vischslijm lag als een
glibberig web over zijn gelaat, een draad was er voor één zijner oogen gespannen.
Petri keek naar mij op, vijandig, wreed en troebel, alsof hij dronken was. Ik had de
grootste moeite mijn afkeer meester te blijven, had hem van mij af kunnen trappen;
evenwel, ik stond roerloos met de lantaarn boven het hoofd. Petri spoog langzaam,
kwijlerig en sullig, alsof hij plotseling de beheersching over zijn spieren verloren
had en werkelijk beschonken was, iets uit zijn mond. Ik vloekte luid en vol afschuw
de eenige Hollandsche godslastering die Petri ook kende, waarop zijn gezicht weer
tot een lach vertrok. Gelijktijdig kwam de maan van achter de rotsen, een helder
schijnsel over de zee werpende. Ik knipte de lantaarn uit. De zee was zwart met een
enkele zilveren baan, de contouren van de rotsen bleven duister tegen den lichtenden
achtergrond van den laten nachtelijken hemel. Ik keek eerst om mij heen, daarna
weer naar Petri. Het scheen dat in het korte oogenblik het vijandige uit zijn oogen
verdwenen was; met een doek deed hij moeite zich het vischslijm uit het gezicht te
vegen. En vreemd, een ondeelbaar oogenblik kreeg ik het gevoel of ik van den dood
gered was.
- Ja, ja!.... Hij wilde blijkbaar iets zeggen. Ik wist evenmin de spanning geheel te
breken en zocht naar wat woorden. Ik zei iets over de maan en dat het nu te licht
geworden was. Tenslotte was het maar een gewone vischpartij. Petri haalde diep
adem.
- Het is genoeg, niet? zei hij, - we gaan slapen, niet? Voordat ik iets antwoorden
kon, liep hij reeds weg, liep hij sneller en sneller vluchtende den steiger af en weg.
Waarom?
- Petri!!! riep ik hem nog achterna. Ik zette de handen als een trechter voor den
mond en schreeuwde nog eens, van den steiger af over de haven naar het duistere
punt waar hij bezig was in te verdwijnen: - Petri!!!.... Petri!!!.... Hij gaf geen antwoord.
In den nacht hoorde ik het wegstervende geluid van zijn vluchtende stappen, haastig
en doelbewust, ik hoorde hem draven, struikelend nu en dan, steeds harder en harder
loopende, totdat zijn stappen niet meer te hooren waren. Ik luisterde nog even; daarna
viel er, niettegenstaande het geruisen van de zee, een plotselinge, doodsche stilte. Ik
keek om mij heen en zag wat er door Petri achtergelaten was; de hengels, de emmer
met de groote krabgarnalen, de zaklantaarn en in de mand: de loup, de eenige die
wij dien avond gevangen hadden, morsdood met een stuk van achter den kop
weggebeten. Ik begon alles in te pakken en bracht het weg.
Den volgenden morgen ontmoette ik Petri weer. Evenwel, toen stond hij in mijn
keuken en had knoflook en vele specerijen, witten wijn en een handvol gedroogde
vruchten
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noodig. Hij stond, alsof er niets bizonders geschied was, de loup te bereiden en
vertelde er bij.

II
De visschers van het schiereiland komen en gaan; weinigen blijven er voortdurend
wonen. In den winter zijn er de blijvers, de anderen komen niet vóór Mei; dat wil
zeggen: in den winter wonen er vijf gezinnen. Dat is alles. Er staan zeven huisjes,
dat is ook alles. Maar bovendien zijn er twee kroegen die van Mei tot October de
kosten voor een geheel jaar goed maken, want dan komen de visschers.
Het schiereiland is slechts door een zeer smalle landtong aan het vasteland
verbonden; achter deze landtong zijn de zoutwinnerijen; enorme witte heuvels in een
witte woestijn van zout; boven deze witte vlakte spant zich de hemel strak blauw,
en laait de zon vlammende als een vormelooze, reusachtige brand. Boven de
zoutwinnerijen spettert het licht, het zout schittert en weerkaatst een bijtende hitte
op de kerels die met naakte bovenlijven, in rijen van tien, doorwerken; ze hakken de
harde korst tot poeder, verzamelen dit en bouwen er heuvels van. Het zeewater
verdampt in de zon en men vindt weer zout; de wereld kan zonder zout niet bestaan
en ieder mensch moet wat te doen hebben. Zoo zijn er die leven van de zoutwinning,
ze hebben gezichten als maskers, hun haren zijn geel, hun huid lijkt aangevreten door
chemicaliën, chloor of salpeter. Om vier uur in den middag gaan de kerels heen, ze
gaan om hun wijn te drinken of hun vrouwen te omhelzen; maar den volgenden dag
zijn ze er weer.
De landtong naar het schiereiland is smal en vervelend. De zee, links en rechts,
lijkt daar een moeras en is een kweekplaats van ongedierte. Er dansen wolken
muskieten boven en er zijn groene slangen die het brakke water verkiezen. Dan komt
het schiereiland met zijn rotsachtige kust en zijn enorme parasol-dennen. De grond
wordt rood en geel, de kleur der klei van het schiereiland; er woedt een razernij van
kleuren, harde kleuren, rood en geel en blauw en groen. Op het einde van het
schiereiland staan de weinige huisjes waar de blijvers wonen. Twee huisjes staan
westwaarts, honderd meter van het haventje waar weer vier andere huisjes en de
beide kroegen te vinden zijn. Honderd meter naar oostelijke richting, tegenover de
twee groote rotsen, dien men ‘les parents’ noemt, omdat één grooter is dan de andere,
staat nòg een huisje. En dat is alles.
In het huisje, tegenover vader en moeder, woonde de vrouw Maria, bij wie de
meeste visschers die des zomers kwamen en die maanden lang om de kleine haven
verblijf
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hielden (ze sliepen doorgaans in een groote loods, even van de kust af) heul en troost
vonden als ze het noodig hadden; Maria was, zoo het geviel, hun moeder, hun zuster
of hun minnares. Soms was ze alles tegelijk; ze streek de kerels door hun verwilderde
haren, stopte hun kleeren en ging met ze slapen. Ook kookte ze een voortreffelijke
soep. Maria was geëerd, niet zoozeer omdat ze zoo buitenissig met de liefde omsprong,
maar eerder omdat ze zich zeven jaren lang door haar wettigen man had laten
afranselen, voordat deze tijdens een verschrikkelijken storm verdronk. Ze had al dien
tijd haar man op zijn wenken bediend en zich nooit over zijn mishandelingen
beklaagd; maar toen hij aanspoelde, slechts gekleed in een blauw linnen broek,
vergoot ze geen tranen. Ze keek onbewogen naar het lijk en knikte toen tegen de
omstanders. - Hij is dood! zei ze. Daarna ging ze haar laatste zorgen aan hem besteden,
ze sprak met den pastoor en zorgde voor de begrafenis van haar verdronken
echtgenoot. Zonder veel overgang in innerlijke gesteldheid werd ze heel spoedig de
vriendin van bijna alle visschers die op het eiland den zomer doorbrachten. Ze was
nog niet eens zoo oud, toen Petri op het eiland kwam, even in de dertig, maar ze leek
wat ouder. Ofschoon ze nogal dik was, vonden de visschers haar knap, haar lippen
waren vol en gevoelig, haar donkere oogen schitterden spotlustig. Ze had ravenzwart
haar.
En dit nu is mij van Petri bekend geworden: hij wás een moordenaar.
Toen hij vier maanden op het eiland had doorgebracht, vertrokken de meeste
visschers en werd de kleine nederzetting alleen nog in stand gehouden door de blijvers
die de huisjes bewoonden; slechts vier of vijf vreemden bleven nog eenigen tijd in
de loods achter. Toen Petri er vier maanden was, ging hij op een avond naar het
huisje tegenover de twee rotsen ‘les parents’, en vond er Maria. Hij was niet veel
bizonders, Petri, hij miste twee voortanden en hij was mager; een zwerver die toevallig
hier aan was komen loopen. Hij praatte over het weer en zij gaf antwoord en toen
Petri een langdradig verhaal deed over het vangen van tweehonderd kilo's maquereaux,
joeg ze hem nog niet weg. Ze zei: - Kom binnen en drink een glas rooie wijn. Petri
eindigde zijn verhaal en ging naar binnen. - Zooals u wilt, zei hij en hing zijn pet aan
een stoel. - Dit heb ik meegebracht, vervolgde de kerel, zonder aan zijn vervelend
verhaal van de maquereaux te denken, en gaf haar een pak met twintig oursins, die
hij in een krant had gewikkeld. Het waren, stuk voor stuk, zeldzame exemplaren,
ieder zoo groot als twee mansvuisten. - Oh là là!... zei Maria en knipte er een dozijn
van open. Ze aten ze samen met wittebrood, en dronken witten wijn.
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Maria vroeg hem toen waar hij vandaan kwam. Hij zei: van Bretagne. Natuurlijk is
dat zoo, dacht Maria, maar hij wil er liever niet over spreken. Daarom vroeg ze ook
niet waarom hij juist naar hier gekomen was. Ze zei: - Wat zie je er uit, je moet je
kleeren eens wasschen! En toen:
- Is dat alles wat je hebt?
- Neen, ik heb nog meer.
- Geef mij dan je vuile kleeren, ik zal ze voor je wasschen!
- Zooals u wilt, Maria.
Onderwijl aten ze de zee-egels, na het eerste dozijn de rest. Er kwamen nog twee
andere mannen uit de loods bij; ze dronken rooie wijn, maar toen de zon onderging,
verdwenen ze met een armzwaai. - Tot ziens en wel bedankt, hè!
- Tot ziens, zei ook Maria, en Petri zei: - Tot ziens!
Die twee gingen weg, maar Petri bleef dien avond en dien nacht en verder bleef
hij alle dagen en nachten die daarop volgden, zooveel er hem nog gegeven waren.
Maria zorgde voor hem als een moeder en Petri nam haar zorg en haar liefde, zoo
men het liefde noemen mag. Overigens deed hij gewoon: hij werkte met mate en zat
uren op een steen voor het huis van Maria. En Maria dacht er niet aan hem tot werken
aan te sporen; ze zorgde toch maar voor hem. Verder werden de nachten werkelijk
te koud om ze nog langer op den steiger door te brengen met het hoofd op een tros.
Maar Petri werd onrustig, iederen keer als Maria des avonds de deur dicht deed en
de luiken voor de vensters sloot. Hij keek dan rond als een gevangen dier en scheen
te overleggen hoe hij ontsnappen kon. Na een zeer grooten strijd die hem voor de
keus stelde weg te gaan, voor goed, of te blijven, voor goed, had hij geen kracht zich
tegen de verlokkingen der liefde te verzetten en bleef hij binnen. Nadien had hij er
geen moeite meer mee, hij had zijn keus bepaald; hij bleef en Maria werd zijn laatste
liefde.
Maar in een nacht, men kon niet anders denken dan dat iedereen sliep, werden er
stemmen gehoord in de omgeving van het huisje waar Maria woonde. Petri, deze
geluiden bemerkende, vloog, waanzinnig van angst, uit het bed en luisterde. De
stemmen verwijderden zich echter zonder dat één der beide menschen had kunnen
hooren wat er gesproken was.
- Wat is er? vroeg Maria.
- Houd je mond! Petri deed een paar stappen naar de deur. Hij gebaarde kort en
woest tegen de vrouw die zich half had opgericht. Maria zweeg, ze dacht aan haar
man, die haar vroeger bij zijn leven wist te slaan als ze niet precies deed wat hij
gebood. Petri
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zou haar niet slaan, natuurlijk, hij had deze vrouw lief gekregen, als men dat zoo
zeggen kan van iemand die alles gaf wat hij aan vereering geven kon, hij was zacht
tegen haar en stil-eerbiedig; nu gebaarde hij dat ze te zwijgen had. Toen de stemmen
verstierven, kwam hij tot zichzelf. Hij schaamde zich kennelijk toen hij weer de stem
van Maria hoorde.
Niemand wist hoe dikwijls het leven van Petri reeds veranderd was. Toch vond hij
bij Maria weer een huis en onderscheidde zich in geen enkel ding, behalve in zijn
nerveusen angst, van de medebewoners van het schiereiland; hij zat op den steen
voor het huis, precies zooals alle andere mannen voor hun huizen zaten, en hij dronk
zijn wijn; hij sliep met het hoofd op de pet, lang uitgestrekt in de zon, als het uur dat
men siësta noemt, gekomen was; hij ging ook uit om te visschen toen er mulets
gesignaleerd waren, hij zocht oursins en Maria verkocht ze en stond in de stad met
een mand waarin trossen van ieder twaalf oursins. Voor het geld kochten ze wat ze
noodig hadden en daar ze niet alles noodig hadden, spaarde Maria er van. Zoo deed
iedereen en zoo deden zij. Ze dacht wellicht niet aan de vriendschap die ze anderen
ook gewend was te geven, en zoo gul geschonken had, maar ze zei Petri eens naar
Nicolini te gaan die een boot te koop had voor driehonderd francs. Ze had garen
gekocht, deze Maria, en breide een sardines-net; en Petri, als het niet anders kon,
werkte als een paard. Hij trok hardnekkig de gammele boot die hij leende, tegen de
golven in, zette in den avond de korven uit waar hij murènes in vangen wilde en
haalde die 's morgens weer op. Vóór zes uur in den morgen lagen de murènes op de
markt in de stad. Zoo deed iedere visscher en zoo deed Petri.
Het eigenaardige gevolg van dezen toestand was dat Petri een zwijgzaam mensch
werd, die den omgang met anderen meer en meer ging vermijden; de menschen die
hij vroeger gaarne bezocht, ging hij uit den weg, hij vroeg noode iets te leen en
voegde zich slechts bij de anderen als hij een slaapplaats zocht in het middaguur,
omdat er maar één plaats was waar de wind niet kwam en waar men van den weg af
lag. Voor de kleine bevolking van het schiereiland was hij een ongezellig mensch
geworden, sedert hij zijn intrek bij Maria had genomen; aan deze vrouw scheen hij
zich met lijf en ziel verkocht te hebben; het is dus ook niet meer dan billijk dat deze
zelfde Maria zijn ondergang zou worden. De verandering in Petri werd dikwijls het
onderwerp van gesprek onder de visschers; dat hij met de vrouw Maria samen was,
deerde niemand, zelfs de vrouwen niet. Als het zoo voorkwam hielpen de vrouwen
Maria en Maria hielp ook, als het noodig was.
Toen het winter werd sleepte Petri de boot, die hij altijd geleend had, op den wal
en meerde die stevig vast, teneinde haar voor de stormen te beveiligen. Daarna ging
hij haar
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grondig repareeren. Tegen den tijd dat hij met dit werk klaar was, ging hij naar
Nicolini en kocht diens boot voor tweehonderdvijftig francs. Ook die sleepte hij op
den wal en ging haar verzorgen. Hij gebruikte teer voor de kiel, het bovenstuk echter
schilderde hij lichtgroen, de schilden die aan voor- en achtersteven boven de boot
uitstaken, verfde hij rood. Met zware, zwarte letters, vervolgens, schreef hij langzaam
een naam op den voorsteven: Maria. Zoo heette voortaan de boot van Petri.

III
Waarom kon dat niet goedgaan? Bij alles wat Petri deed, werd het gevaarlijker voor
hem. Hij kon uitgaan of thuisblijven, maar de ellendige winter kwam onherroepelijk
met zijn matelooze regens, zijn verschrikkelijke stormen en donderbuien. In dien
tijd vergingen er twee zeilschepen onder de oogen der eilandbewoners.
Het water spoelde, roodgekleurd, van de heuvels; de zee was gekleurd van dat
neerstortende water; al wat blauw was verdween uit de lucht en een vuil-grijze,
donkere massa waaide laag over het eiland. De booten werden dan ook hooger op
gesjord, ook moest dus de ‘Maria’ in grooter veiligheid gebracht worden; maar wat
gaf het? Petri bracht zijn boot een stuk verder het land in, ze werd zelfs met luiken
afgedekt. Maar soms kwamen er weer dagen van zon en scheen het behagelijk te
zijn.
In dien verschrikkelijken tijd waren er de twee, in de loods achtergebleven, jonge
kerels, die Maria vriendelijk vroegen om verzorging; ze betaalden er redelijk voor.
Twee maal per dag kwamen deze nu bij haar eten en ondergingen de vijandige
zwijgzaamheid van Petri. Ze bleven de lange avonden, speelden kaart met Maria
(Petri weigerde met een norsch hoofdschudden, mee te spelen) en dronken hun flesch
wijn. Het was een fout van die twee dat ze geen rekening hielden met Petri.
Petri maakte echter nooit een duidelijke aanmerking op hun aanwezigheid, hij
werd alleen stiller en kwaadaardiger. De verdrongen woede nam de vriendelijkheid
van zijn wezen af, er bleef niet anders over dan een onbeduidend, klein en
afschuwelijk leelijk mannetje. Iederen dag dien God gaf zag Petri de kerels
binnenkomen; tot dat oogenblik ging alles goed, maar het steeds weer terugkeerende
moment van hun binnentreden moest hij moedig dragen; hij vloekte niet, hij beklaagde
zich niet, maar als met een giftigen priem werden zijn zenuwen geraakt, hij voelde
een doordringende pijn diep in z'n hart, hij kreeg een krampgevoel in z'n slapen, een
verlammend, knagend gevoel was plot-
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seling overal; toch ging hij met hen aan tafel zitten en at mee, onbeduidend en stil.
Waarschijnlijk vond Maria, juist omdat ze tot deze voor haar duidelijke jaloezie
volstrekt geen aanleiding gegeven had, er eenig behagen in; ze streelde haar gevoel
van eigenwaarde. De vrouw maakte dan ook geen einde aan deze dagelijksche
bezoeken (wat heel ongewoon en voor alle anderen van het eiland onvergefelijk
geweest zou zijn) maar zelfs deed ze luidruchtiger dan ze eigenlijk bedoelde, tegen
de beide kostgangers. Die op hun beurt precies wisten hoe Maria vele eenzame
visschers, al was het misschien gedeeltelijk uit deernis, terwille was geweest.
Petri zag dit alles ernstiger. Hij verdroeg den toestand vele weken lang, maar noch
aan den winter, noch aan de gesteldheid in het huis van Maria kwam zoo maar een
einde; de stormen buiten en binnen zouden als een Godsoordeel komen aanrazen.
Petri werd langzamerhand, in zijn afwezigheid, bespot; Maria, die zijn woede op
den duur niet aardig meer vond, deed wel niet mee aan dien spot, maar verbood dezen
evenmin. Er bleef, ook van dien spot, iets achter dat door de huid van Petri drong en
zijn bloed verdierf.
Toen tenslotte de brutaalste der beide mannen, na het drinken van veel wijn, in
het bijzijn van Petri afscheid van Maria nam, door haar op den mond te kussen, en
zij hem slechts lachend afweerde, was het einde spoedig gekomen.
Nadat de twee jonge kerels, goedig spottend (wellicht hadden zij uit verveling het
mannetje willen plagen, zijn onvriendelijk zwijgen moest daar wel haast toe leiden)
het huis verlaten hadden, ging Petri hun spoedig na, na vooraf Maria geboden te
hebben binnen te blijven. Ze gehoorzaamde, ten deele omdat zij hem niet nog meer
wilde ontstemmen, zeer wel begrijpende, dat de plagerijen plotseling te ver gegaan
waren, óók echter omdat zij Petri niet tijdens hun samenwonen had leeren begrijpen;
ze was tenslotte een domme vrouw die zich onder het juk van een man wilde buigen.
De beide mannen uit de loods waren nog vol pleizier over de geslaagde grap, toen
ze door Petri werden ingehaald. Zonder een woord te spreken plaatste deze zich voor
den eenen en zag hem aan. De lach van den jongen visscher verstierf toen hij het
moordlustige gezicht van Petri zag, de oogen waren bijna dichtgeknepen maar door
de oogharen heen, schitterden ze van wraaklust, de onderkaak hing neer, de
ontbrekende voortanden lieten een donker gat in den afschuwelijken mond. De jonge
kerel stamelde een paar woorden, doch werd doodsbleek bij het zien van het geopende,
kromme zeemansmes. Hij bleek niet zeer moedig te zijn en liep bevend van angst
achterwaarts. Zonder zich voor iemand over het misbaar te schamen, begon hij luid
te schreeuwen om hulp,
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waarop de ander zich bij hem voegde om hem in een gevecht bij te kunnen staan.
Zoover kwam het echter niet, daar op het hooren van de kreten: - Moord!! Moord!!
Maria haar woning verliet, en luid - Petri!! Petri!! roepende, op de mannen toeijlde.
Toen Petri het geluid van deze vrouw hoorde, wierp hij het mes met kracht in de
richting van zijn vijand, keerde zich om en vluchtte als een schuw beest van deze
plaats. Hij kwam niet terug.
Den volgenden dag deden die beide mannen iets, waardoor zij blijk gaven
vreemdelingen op dit eiland te zijn: zonder vooraf Maria om raad gevraagd of ook
maar haar gewaarschuwd te hebben, gaven zij het voorval aan bij de gendarmerie.
Toen de gendarmes bij Maria kwamen, loog ze hemel en aarde aan elkaar om Petri
te redden. Er was niets te redden. De politiemannen vonden ergens een blauw jasje
met een zeemanskaart er in, waarop de naam: Jean Donnizetti vermeld stond. De
commandant liet de foto, die er op geplakt was, aan Maria zien en vroeg wie dat was.
Zonder aarzelen antwoordde Maria: dat was Petri. Twee der politiemannen knikten
elkaar veelbeteekenend toe en zeiden: - Dat is dezelfde! ze lieten Maria onder
bewaking achter en gingen heen om te telefoneeren. Na eenige oogenblikken kwamen
ze terug met de order, Petri, koste wat het kost, te arresteeren, want Jean Donnizetti,
wiens foto wel bekend was, werd al ruim een half jaar gezocht wegens moord op
een zeeman in Brest.
Toen Maria in verzekerde bewaring was gesteld, kwam er nog een zestal gendarmes
bij, gewapend met karabijnen, en die mannen begonnen zorgvuldig het eiland af te
zoeken. Dat kostte hun een vollen dag, ze vonden echter niet den man dien ze zochten,
doch met dierlijke hardnekkigheid speurden ze verder.
Het ging toen zoo met Petri.
Hij had geen tijd gehad zijn vlucht voor te bereiden, integendeel, toen een jongen
van Joseph, den kroeghouder, na uren zoeken hem was komen vertellen dat er
gendarmes waren, sloop hij de schapenkooi, waarin hij den nacht had doorgebracht,
om en kroop over een rots, zich gedekt houdende tegen de rietkragen die langs het
strand hoog opgroeien. Even verder verdween hij in het bamboe. Hij had geen voedsel
en geen drinken, hij had niets dan een blauwe broek en een paar versleten espadrilles,
zijn bovenlijf was onbedekt. Op de wegen heeft hij zich niet gewaagd; niemand heeft
hem daar gezien. Hij moet door boschjes en tusschen de ontzaglijke steenklompen
doorgeklommen zijn, zich deerlijk aan de als lianen afhangende braamstruiken
verwondend. Zoo, weg-
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vluchtende uit de kleine nederzetting, waar hij een half jaar tevoren aan was komen
zwerven, kwam hij maar zeer langzaam verder. Wat hij tegen den dorst gedaan heeft,
weet niemand, maar waarschijnlijk heeft hij een soort kruid in den mond genomen,
dat de eigenschap bezit den dorst te lesschen; voor zijn honger is hij terecht gekomen
bij een wijnboer, die van zijn schuur uit gezien heeft hoe Petri een aantal vijgen van
een boom plukte en die at met een verwonderlijke gulzigheid. De schuur stond te
ver van het huis verwijderd om met succes den kerel toe te schreeuwen, op te houden
met zulke hoeveelheden dure vijgen van den boom te plukken; bovendien bleef Petri
er maar even.
Toen de duisternis inviel, heeft Petri de moerassen bereikt die links en rechts van
de smalle landtong, zich honderden meters uitstrekken. Later gevonden sporen wezen
uit dat hij door het water is gewaad en een rustplaats heeft willen vinden tusschen
het riet. Hij heeft het er toen koud gehad en weinig kunnen rusten, want in die
omgeving zijn er wolken muskieten.
Den volgenden morgen kwam de zon bloedend op en bleekte de zoutvlakte tegen de
nog donkere lijnen der bergen. De rijen heuvels, die tegen de vele regens met roode
dakpannen bedekt waren, stonden als oude monumenten op de lichtende vlakte.
Tusschen deze monumenten stonden mannen in blauwe uniformen en gewapend met
karabijnen; ze hielden scherp het moeras in het oog. Het was nog zeer vroeg toen
Petri er uit kroop en zich tusschen de zoutheuvels wilde verbergen. De mannen in
uniform kwamen nu te voorschijn, ze riepen hem toe halt te houden. Maar Petri
gehoorzaamde niet; hij wilde zijn vrijheid, hij rende terug naar het moeras.
- Halt, of er wordt geschoten!!
- Halt!! Halt!! Halt!!
Petri hoorde het wellicht niet eens, hij voelde zich in gevaar en liep door. Nog een
twintig meter was hij van het moeras verwijderd.
De commandant van de gendarmes zag het, hij wilde hem niet opnieuw laten
ontsnappen; reeds meer dan een half jaar zochten ze naar den kerel. De vent had
gemoord. De commandant gaf bevel den vluchteling, zoo mogelijk, door een schot
in het been te verwonden. Toen de gendarme den trekker van zijn karabijn overhaalde,
daverde het schot over de witte vlakte der zoutwinningen. Door het misleidende licht
waarschijnlijk, miste de kogel de plaats waar hij bedoeld was: de beenen van den
man. Maar toch werd Petri getroffen. Hij stond plotseling stil en hief de armen
omhoog; zijn gelaat kreeg een uitdrukking van grenzelooze verbazing toen hij één
keer luid een naam riep: Maria!
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Toen draaide hij zich achterwaarts om en sloeg tegen de harde zoutkorst. De
gendarmes vervoerden het lijk naar een politiebureau van de dichtstbijzijnde stad.
Nooit heb ik geweten waarom Petri gemoord heeft; in ieder geval heb ik hem in mijn
leven toegelaten, misschien (al heb ik toen een loup met hem gevangen) hield ik wel
van hem. Maar wat Maria betreft: ze zal, wijl haar man goddank verdronken is,
opnieuw de minnares van eenzame visschers zijn!

De verloren zoon
door Albert Redeker
‘Klein dorp, ik keer terug!’ De wanhoop werd te zwaar:
de verten met hun grauw verschiet en wonderbaar
benauwen gleden als beslijmde monsters recht
in cirkelknelling op hem aan tot een gevecht.
De loden hemeldreiging en een valse maan
beletten elke rust, zo mateloos begeerd
in eenzaam zwalken door een nauwelijks begaan
gebied, dat in sinister zwijgen heeft verteerd
de laatste weerstandskracht die hem nog resten kon.
Hij had gevochten, en gefaald: hij was te zwak,
zo leeg en moedeloos geworden, en begon
ten einde raad de reis terug: een eenzaam wrak,
langs steeds bekender en vertrouwder wegen gaand.
Het hoopvol naad'ren werd weer nieuw, en zijn getaand
gelaat verloor de hardheid van zijn plooienval
toen hij zijn schreden zette in het eigen dal.
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Enkele bespiegelingen bij de Belgische kunst in het Rijksmuseum
door A.M. Hammacher
EEN tentoonstelling van ‘Belgische Kunstenaars van heden’, zooals het Rijksmuseum
thans herbergt, geeft aan de tijdsbepaling ‘heden’ een groote uitbreiding, want talrijk
zijn de generaties, die ze omvat. Ensor, de tachtigjarige moge ontbreken, Minne, die
74 is, kunt ge daar vinden. Uit de jaren van '70 zijn Tytgat (1879), Gus de Smet
(1877), Daeye (1873) en uit de jaren van '80: Vaes (1882), Permeke (1886),
Brusselmans (1884), Oscar Jespers (1887), Servaes (1883). Uit de jaren van '90 zijn
Puvrez (1893), War van Overstraeten (1892). In klein bestek ziet men, zelfs bij de
niet strenge keuze die tot zoo'n tentoonstelling heeft geleid, een kunstontwikkeling
van een land, waarin wij verleden zoowel als heden herkennen. Een groepeering naar
de generaties - de oppervlakkige groepeering der geboortejaren van eenige kunstenaars
bewijst het - geeft echter geen voldoenden steun aan een ontwikkelingsbeeld. Zie
Walter Vaes - Servaes - Brusselmans. Een drietal uit '82-84; alle drie bezochten zij
in hun jeugd de academie van hun geboortestad (Antwerpen - Gent - Brussel), zoodat
de condities van hun begin niet sterk uiteenloopend kunnen zijn geweest. Maar hoe
verschillend blijkt niet alleen hun persoonlijkheid maar ook het aandeel, dat zij
hebben in het bepalen van het schilderkunstig tijdsbeeld! Hoe weinig hebben wij
voor de moderne kunstgeschiedschrijving in dit tijdsgewricht aan het geboortejaar!
Er moet gezocht worden in de krachten, die de persoonlijkheid bepalen en naar de
creatieve gesteldheid. En dan nog. Hoe weinig zijn we gevorderd, als we iets weten
van de vormende en van de behoudende of revolteerende krachten in den mensch.
Hoe weinig hebben we gezegd over de waarden in het werk, als we hebben uitgelegd,
dat Vaes de behoudende zal blijken te zijn, die leeft van de aesthetische genietingen,
die een verzadigd impressionisme biedt; dat Servaes het impressionisme een
expressionistische richting zal geven en dus, volgens deze begripsbepaling, moderner
zou mogen heeten en dat Brusselmans nog moderner dan Servaes zal heeten, omdat
diens expressionisme feller, harder, consequenter is geworden!
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G. de Smet, Naaktfiguur

Zoo schrijven we kunstgeschiedenissen, houden we lezingen en rondleidingen. Er
is iets goeds in. Het is voor veel gevallen het eenig mogelijke; het is de gebruikelijke
leiddraad. Maar bevredigt het u en mij? Leggen wij niet vaak, wrevelig, een oude of
een nieuwe kunstgeschiedenis ter zijde, nadat we deze hadden opgeslagen om een
ons boeiende figuur daarin toegelicht te vinden? We vonden deze in den regel vervlakt
opgenomen in één dier schema's waarin we Vaes, Brusselmans en Servaes zooeven
poogden onder te brengen. Maar het afwegen en bepalen, het meten van deze dingen,
komt niet toe aan de waarden, die we toch eigenlijk altijd zoeken. In het grove doet
men iets dergelijks op groote gemengde tentoonstellingen. Het wordt een
rangschikken, een sorteeren van kenmerken, die we hebben leeren lezen. Toch kan
niemand uit deze kenmerken en schema's opmaken of tenslotte Vaes niet werken
gemaakt heeft, die het langer zullen houden dan die van Brusselmans, of omgekeerd.
Ergens moeten we ons losmaken van dat geschiedkundig sorteeren. Dan komen we
misschien tot het werk zelf. Als we zoo gaan zien, kunnen er zalen zijn, die we
overslaan, omdat de werken ons niet raken en slechts hier of daar blijven we geboeid
staan. We houden dan slechts enkele werken over. Waarom, dat zullen we achteraf
misschien weten. Het onderling verband zijn we eenigszins kwijt geraakt, maar we
kwamen tot enkele eenheden. We vonden nu waarden. En we hadden het geluk de
juiste manier van zien terug te vinden.
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Want wat zoeken we eigenlijk? Het wezenlijke in schilderkunst en beeldhouwkunst.
Het wezenlijke, dat wil zeggen de waarheid van schilderkunstige of
beeldhouwkunstige vormen en van de gevoelens en gedachten, die deze vormen
vertegenwoordigen of verwezenlijken. En waarheid werd tot nu toe niet gemeten.
Ze werd be-kend en ge-kend; ze werd een be-kentenis. En ze werd steeds herkend.
Die herkenning is alleen mogelijk voorzoover we zelf deel hebben aan de waarheid,
voorzoover we wezenlijk zijn. Het moeilijke is en blijft, dat ieder levend wezen en
elk geestelijk werk van menschen, een in zichzelf besloten, ondoordringbare wereld
is, met een nooit geheel te doorgronden geheim. Voor onszelf kunnen we wel weten
waarin wij waar en waarin wij niet waar zijn. Maar van anderen kunnen we slechts
in de herkenning, in het opnieuw beleven van hetgeen wij weten, het ware vermoeden.
Daarom blijft het schrijven over kunstwaarden altijd een teere en een hachelijke zaak.
Er is altijd een overtreding in van een geheime afspraak, gemaakt in die teerste der
ontmoetingen, die het vinden van een verband met het kunstwerk is. Dat vinden van
een verband is zeldzamer dan men denkt. Het uur is niet altijd gunstig. Onze
gesteldheid laat niet steeds toe, dat we volledig ontvankelijk zijn voor een inwerking
van vormen, die toch pas geheel ontbloeien als die ontvankelijkheid geheel open is.
Wij, beschouwers, genieten en dragen een verantwoordelijkheid voor den goeden
staat dier ontvankelijkheid. Hebben we zoo'n begenadigd uur, dan her-kennen we
met zintuigen en geest. Ook het nieuwe herkennen we, want het wezenlijke is zonder
ouderdom. Daarbij hebben we steeds te maken met het goddelijke vergeten. Ontelbare
indrukken komen op ons af, zonder dat we weten wat wij er mee doen. Veel verdampt,
gelukkig. Maar meer dan wij bewust weten, verzinkt in de herinnering. Er is in ieder
van ons een begraafplaats van indrukken, het zijn schijn-dooden. En het zijn vaak
kunstwerken - boeken, muziek, platen, schilderijen - die onbekende beelden in ons
doen opstaan; onbekend tot op zekere hoogte. Want wie zich zelf waarnam, zal
ongetwijfeld de ervaring hebben opgedaan, dat een nieuw beeld of een nieuwe
klankenreeks toch een ondefineerbaar bekend aroom kan hebben. Met de herinnering
komen we er niet. En toch zijn we zeker, dat het nieuwe iets vertrouwds heeft, iets
van langgeleden. Op het oogenblik dat wij er behoefte aan hebben of dat een gevoelige
plek geraakt wordt, snelt uit den schat der verzonken indrukken een kracht te hulp.
Daarmede herkennen we het nooitgeziene als echt. Wij toetsen het, zonder dat wij
het instrument waarmee we toetsen concreet kunnen aanduiden.
Het zien van kunst is daardoor meer dan alleen maar genieten en ‘aangedaan’
worden.
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En toch - het mag niet ontaarden in een al te zwaarwichtig peinzen. Het moet toch
licht bedreven kunnen worden. Dat wil zeggen: beheerscht en vrij. Het maakt
ontzaglijk veel in ons los en wie gaat analyseeren ziet zich voor een veld van
moeilijkheden geplaatst. En toch - de handeling of de ontmoeting moet stijl bezitten.
Het moet iets van een licht ceremonieel zijn, niet achteloos, maar bijna of liever
oogenschijnlijk achteloos. Dat eischt een volledige maar niet zichtbare inspanning
van onze beste vermogens. Niet zwoegend, als het opmaken van een balans of het
afwerken van een door de cultuurpose voorgeschreven program. Cultuurpose bracht
menigeen tot ploeteren om niet achter te blijven. Heel ons leven van kunstgenieten
kent de gevaren daarvan, die tot stijlloosheid voeren, tot lusteloos plichtbetoon of
drentelend zich vervelen.

War van Overstraeten, Binnenhuis

Als we vermoeid geraken, om een enkel gewoon voorbeeld te nemen, moesten
we eenvoudig ophouden met zien. Het is een beleediging voor het kunstwerk, dat
uit een volle overgave ontstond. Wie vermoeid is wordt wrevelig, zelfs tegen het
allerschoonste, het edelste. Hij wil het niet bekennen, maar de schilderijen worden
onuitstaanbaar. Welke kwelgeesten hebben ze opgehangen en ons gedwongen er
naar te kijken. Wie vermoeid geraakt moest stil gaan zitten of naar buiten gaan.
Niet altijd treft men het zoo, als het mij gebeurde in het Rijksmuseum, toen in zulk
een kwaad uur uit de verte de weldaad tot mij kwam van een snel en licht gespeeld,
edel kwartet van Mozart. Het bracht precies wat ik noodig had. Het voerde de
indrukken
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even een anderen kant op en in dien toovertuin van klank was het een bezig uitrusten,
dat het evenwicht herstelde en het verhelderd gezicht terugbracht.

Edgard Tytgat, Het atelier

Toen herinnerde ik mij, dat men een tentoonstelling het beste ziet als een veld
waarin we bloemen mogen plukken. Wie bloemen plukte (doen we dat nog of is het
een lang verleerd jeugdgeluk?), laat zich door de voorkeur zijns harten leiden. Hij
kiest, doch zonder zich te vermoeien door alle bloemen te willen zien. Hij weet
precies welke hij hebben wil en moet. Het is een zekere handeling, oogenschijnlijk
willekeurig, doch geheel ingegeven door zijn vermogens, zijn onvervalschte, niet
krampachtig gespannen vermogens tot het kiezen en schikken van het schoone en
echte. Van zulk een tocht langs de Belgische kunstenaars noem ik u hier enkele
namen.
War van Overstraeten, die zich zelf vormde (zooals dat heet) tijdens den vorigen
oorlog, zich vervolgens politiek nogal geweerd heeft, veel reisde en eindelijk een
schilderkunst
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bedreef, die merkwaardig stil en zuiver blijkt te zijn. Hij bedrijft geen belle peinture.
Hij zoekt geen exotische formules. Slechts schildert hij menschen in huizen en
landschappen. De kleur heeft een stille blondheid. Ze is fijn zonder verfijning. Zijn
menschengroepen kenmerken zich door een sfeer van eenzaamheid. Elk is op zichzelf
en in zichzelf. Het bijeenzijn lijkt onwezenlijker dan het alleen-zijn. Het bekoorlijke
portret van een kind heeft diezelfde zuiverheid van het ondoorgrondelijk alleen zijn.
Het oog heeft iets van een gazelle. Het wezen is pril en onaangeraakt. Deze
schilderkunst zal niemand treffen door de uiterlijke kwaliteiten, door opzichtige
aspecten. Maar ze is innerlijk en natuurlijk.
Zoo'n meisjesportret van Walter Vaes doet ongetwijfeld ouderwetscher aan. Het
palet, de toets, ze stammen uit een anderen tijd. Maar wat doet het af aan een fijnheid
van sfeer, aan een warmte van visie, die zoo'n portret een zinnelijker bekoring geven
dan een portret van War van Overstraeten. Het vrouwelijk wezen is meer als een
vrucht gezien, gekoesterd met den blik waarmee men een perzik bekijkt. Maar hoe
fijn en intiem-open.
Ook Daeye treft door een fijne zachtheid waarmee hij zijn schildersindrukken van
menschen op bijna schuwe wijze schildert. Teer van schakeering, zuiver van tinten
en daarin, geschreven eer dan geschilderd, een fijne lijn, die niet een contour is van
een plastischen vorm, maar een in de vervloeiing der tinten geschreven bepaling van
de verschijning.
Tytgat is speelscher, maar niet minder schilder. Zijn atelier met de prachtige
schildering van het gezicht over de stad aan een rivier, gezien uit het raam en de
lichte, ijle grijsheid in het atelier, waarin man en vrouw even immaterieel gezien zijn
als de dingen, openbaart ons, meer nog dan de anecdotische motieven, die sommigen
te veel afleiden van zijn werkelijke waarde, zijn zuiverheid als schilder en den ernst
van zijn speelsche gratie.
Ik heb mij afgevraagd, is er iets van eenheid in deze rijke verscheidenheid van
schilders? Als Roger Avermaete, in een wanhopig boekje uit 1938 (La Belgique se
meurt), overal zonder succes naar eenheid zoekt in zijn land, dan moet hij toegeven,
dat de schilderkunst van zijn land deze bezit. De gemengde tentoonstellingen bewijzen
dat. Hij verwerpt een ethnische verdeeling van de Belgische schilders en komt alleen
tot groepeeringen volgens aesthetische beginselen. Deze constateering had den
schrijver tot de vraag kunnen leiden wat de grondslag dan wel kon zijn van die
kunsteenheid, waarop ze berust. Hij stelt ze niet en hoe belangrijk ook, ze kan hier
in deze aanteekeningen slechts worden aangestipt, doch bezwaarlijk worden opgelost.
De verscheidenheid bij de Belgen heeft tenslotte geen andere oorzaak dan de ver-
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scheidenheid bij ons.

Oscar Jespers, Samenspraak - relief-steen

Het snel opeenvolgen in den tijd van verschuivingen in de kunstproblemen, met een
groote speelruimte voor de persoonlijkheid, een ontbreken van constructieve, bindende
beginselen toch een gezamenlijk opgaan in dezelfde problemen en een gezamenlijk
gebruik maken van dezelfde mogelijkheden. Ik las ergens, dat deze Belgische
schilderkunst minder intiem zou zijn dan de onze. Men kan niet altijd reageeren op
hetgeen anderen verkeerd zeggen, doch ditmaal heeft het zin, omdat ik juist tot de
conclusie was gekomen, dat, indien men ze beter en langer kent dan uit enkele
exposities
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hier, ze veel inniger blijkt dan men hier meent. Wij zijn nog te vaak gevangen binnen
de heerlijkheid van onze afgeslotenheid en wij hebben op de intimiteit een algemeen
beslag gelegd. Laten we erkennen, dat er in ons dagelijksche leven reeds veel van te
loor is gegaan. De horretjes en spionnetjes eischten dichte, althans lage gordijnen en
was het niet Greshoff, die over den schemerlampencultus heeft geklaagd, dien wij
straat in straat uit bewonderen door groote, niet meer angstvallig gesloten ramen?
Wij zien in de moderne huizen tot achterin de huiskamers, van de straat af leven wij
mee, tot in het bordje soep, het kopje thee, het bittertje. De Hollandsche intimiteit
wordt uitverkocht, zooals ze in onze schilderkunst reeds geruimen tijd grover en
uiterlijker is geworden.

Henri Puvrez, Najade - hardsteen

En zoo trof het, hoe op deze Belgische kunsttentoonstelling de Hollander gauw
wordt afgeleid door eenigszins andere levensvormen en aspecten, zooals die zich
afspiegelen in de kunst en kennelijk verband houden met de vormen van het
maatschappelijk leven. Doch wij moeten onderscheiden. Tusschen die andere
gebruiken en vormen leeft een andere intimiteit. Reeds noemde ik eenige voorbeelden
van innigheid in deze schilderkunst. Doch ze is in menig schilderij te vinden en dan
vooral in het gebaar.
Wij hebben, misschien meer dan een ander volk, de innigheid gevonden van het
licht in onze kamers. Wij kennen de fijnheid van het tonige, de vele schakeeringen
van het licht over de dingen. Bij de Belgen vinden we herhaaldelijk de fijnheid van
het menschelijk gebaar, van een manier van staan, van een houding, van het heffen
van een hand,
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van een oogopslag. De innigheid van de menschelijke gestalte in velerlei
uitdrukkingsvormen, dat is iets bindends in deze Belgische schilderkunst. En dat is
reeds bij Minne te vinden, geconcentreerd in de beschermende moedergedachte (zie
Paul Hasaerts hierover). Het is te vinden bij Jacob Smits, die een Hollander was maar
in België een schilder werd en erkenning vond. Het is bij Van de Woestijne. Zie hoe
een figuurtje in mystieke houding gebogen staat, teer en zuiver. De innigheid is bij
Gus de Smet te vinden, in de houding, in het naïef gebaar der handen. Een vrouwtje
in een kamer kan hij schilderen als een schuchtere Eva, beduusd van eigen
natuurlijkheid en twee gelieven kan hij schilderen in het oogenblik, dat zij elkander
herkenden, maar nog niet bekenden. Tytgat kent alle schakeeringen van die
verhoudingen en ook bij Cantré is het gebaar te vinden van de natuurlijke innigheid
der verhoudingen van menschen. Verwant aan de wijze waarop de
Oud-Testamentische verhalen aan de Romaansche kapiteelen gebeeldhouwd werden.
Het relief van Oscar Jespers, een man en een vrouw, heeft diezelfde warme innigheid;
groot gezien de lijnen, als bij de Indische en Egyptische plastieken, fijn van onderlinge
relatie en expressie. Puvrez is daarbij ruiger, sterk van spanning in de volumina; hier
is het meer gangbare Vlaamsche vrouwebeeld, zonder de intimiteit, vrij en natuurlijk,
forsch en gul.
Het was mijn bedoeling den geest van den lezer te doordringen van de aanwezigheid
van fijne en innige krachten in deze Belgische schilderkunst, die in onze musea in
het algemeen nog te zwak vertegenwoordigd is en veel te slecht bekend, zooals
omgekeerd, onze beste schilders in België slechts een matige bekendheid genieten.
Iedere poging om hierin verandering te brengen dienen we aan te grijpen en te
bevorderen.
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Toen...
door Johan de Molenaar
Toen regende het ook
en het was nacht;
toen was ik ook alleen
als dezen nacht.
De regen stortte neer
op druipend loof,
als nu. Toen was ik jong
en vol geloof
en wist dat komen zou
geluk en faam.
Ik wachtte op een mensch;
ik wist haar naam.
Ik wierp een fellen blik
in toekomstland:
'k zou leven als een vlam.
'k Ben opgebrand.
Aan alle kanten dicht
viel het verschiet;
van alle kanten klinkt
een eender lied
als toen: die regenbui
voorbij mijn raam
en, ver, als klokgelui,
een naam...

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

157

Adolphe Monticelli (1824-1886)
door D.A. de Graaf
MEN is gewoon in de muziek van een Debussy het muzikale equivalent van de
poëzie der Symbolisten te zoeken, in het bijzonder van Baudelaire en Verlaine, de
verklanking dus van het parfum en de nuance, om de emblemen van deze beide
dichters met een enkel woord te karakteriseeren. Het ligt voor de hand, deze
‘correspondance’ der zintuiglijke gewaarwordingen ook op het gebied der
schilderkunst te betrekken. Gewoonlijk wendt men zich bij het zoeken van dergelijke
parallellen tot de Impressionisten. Hier begint echter de moeilijkheid. Want vormen
hun schilderijen wel een parallel met het oeuvre van beide bovengenoemde dichters?
Zeker, het temperament van een Manet b.v. is verwant in nervositeit en
registratie-vermogen, waar het de subtielste gevoelsnuances betreft, met dat van zijn
vriend Baudelaire, maar diens eigenzinnige, als het ware exclusieve en aristocratische
interpretatie van de omringende wereld mist men toch in de royale levensaanvaarding
van den Impressionist.
Men voelt dus een leemte wanneer men de gedachtenwereld der Symbolisten bij
de Impressionisten zoekt. Ook een schilder als Eugène Carrière stelt ons in dit opzicht
teleur en wel om de omgekeerde reden: hier is de nuance, het parfum in sterke mate
aanwezig maar men mist totaal het nerveuze temperament, het accent der
onevenwichtige, tragische persoonlijkheid; men mist de dramatische spanning.
Nu schijnt het zonderling dat een dergelijke leemte moet worden aangevuld door
het oeuvre van een figuur die al zeer weinig gelijkenis vertoont met hetgeen wij
onder een symbolistisch dichter verstaan. Een ‘bon-vivant’, welgedaan van uiterlijk
die op zijn medemenschen zeer zeker den indruk maakte van een materialist, het
tegendeel van een geraffineerden artist, van wien men alleen de verfijnde nuances
in de kunst kan verwachten - dit alles ervaart men bij de kennismaking met den
persoon van den Marseillaanschen schilder, Adolphe Monticelli. Echter biedt noch
Baudelaire noch Verlaine het ideale voorbeeld van den zielvollen dichter op zoek
naar de verfijnste gevoelsnuances. Baudelaire vertoont een Angel-Saksische
koelbloedigheid, een mathematische zekerheid in het oordeel, correctheid in kleeding
en de neiging zijn medemenschen te mystificeeren. En Verlaine overtreft Monticelli
nog in materialisme.1 Deze eigenschappen, eerder dan
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hun libertijnsche opvattingen zijn het, die den zoeker naar het conventioneele type
van den symbolistischen dichter uit het veld slaan. En bij komt dan pas tot een
bevredigend resultaat, wanneer hij zich enkel en alleen met het oeuvre van deze
dichters bezig houdt, dat de kern van hun persoonlijkheid bevat. Wel verre van de
persoonlijkheid van het werk te willen scheiden, geloof ik dat het ontbreken of althans
de zwakke aanwezigheid van deze persoonlijkheid zich in de eerste plaats in het
werk manifesteert.
Ook in het oeuvre van Baudelaire's tijdgenoot Monticelli verraadt zich de eigenlijke
persoonlijkheid van den schilder, manifesteert zich de geraffineerde geest van het
Symbolisme. Niet het werk maar het leven of liever de levensloop, voor zoover deze
een prooi is voor biografen, vooral voor auteurs van ‘vies romancées’, dient als
masker voor de persoonlijkheid van den kunstenaar. Daarom dunkt mij een zakelijk
interesse voor het leven naast een diepere belangstelling voor het oeuvre van artisten
in het algemeen gewenscht. Hetgeen niet wil zeggen dat de arbeid van den biograaf
overbodig zou zijn geworden. Het eischt meer tijd achter de nuchtere waarheid te
komen dan de fantasie in dezen vrij spel te laten.
Nu lijkt het op het eerste gezicht een hachelijke onderneming, uit het oeuvre van
Monticelli diens kunstenaarspersoonlijkheid op te bouwen. Immers wordt men bij
kennismaking van de tallooze schilderijen die hij geschilderd heeft, getroffen door
een veelzijdigheid of liever onsamenhangendheid in het karakter der voorstellingen,
die menigeen op het denkbeeld zou brengen niet met één maar met een groep van
schilders te doen te hebben. Men vindt er doeken die uit 18e-eeuwsche Italiaansche
of Spaansche schilderscholen afkomstig schijnen te zijn, doeken die door Ingres,
door Ary Scheffer hadden kunnen geschilderd zijn. Men meent soms Corot te
herkennen, soms zelfs Monet, Renoir of Cézanne, ja vaak ook Van Gogh... Maar
dan zijn er ook vele stukken die niet thuis te brengen zijn, althans niet bij een schilder
of schilderschool, doch die ‘correspondance’ vertoonen met gedichten van Baudelaire
of Verlaine. Een overzicht van den ontwikkelingsgang dezer schilderkunst zal trachten
in deze verwarring de noodige orde te stichten. Deze chaos heeft niets te maken met
het zeer veelzijdige karakter der voorstellingen, veelzijdigheid die vroeger vaak over
het hoofd gezien is, toen men nog dacht dat ‘een Monticelli’ synoniem was met de
afbeelding van mannen en vrouwen in maskeradepakken die elkaar in een
ondoordringbaar woud rendez-vous geven. Ongetwijfeld heeft Monticelli vele van
dergelijke scènes afgebeeld, waaronder meesterwerken, maar het is slechts één kant
van zijn werk, dat in rijkdom van voorstelling voor de 17e-eeuwsche Klassieken niet
behoeft onder te doen. Het is reeds Van Gogh geweest die vrij kort na
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Monticelli's dood in zijn brieven op die andere kanten gewezen heeft, met name op
de vele bloemstukken,2 die zijn eigen zonnebloemen e.d. zouden beïnvloeden.

A. Monticelli, Zee-egels, 1858 - Museum Boymans

Ook deze ‘ontmoeting’ zal wellicht menigeen zonderling voorkomen. Wat kon de
goed geconserveerde, levenslustige schoonheidsminnaar den tragischen, eeuwig
gedesillusioneerden zoeker, den levens-ontvluchter Van Gogh te zeggen hebben?
Beteekent een bloemstuk van Monticelli niet slechts een zuiver picturaal ‘geval’,
een van Van Gogh daarentegen niet het symbool van Vincent's vruchteloos streven
naar het licht dat het heil der menschheid zal zijn? Het is in dezen altijd gevaarlijk
te veel van iemands leven af te weten en te veel in alles wat de schilder gewrocht
heeft een voorbode te zien van zijn tragisch einde. Want leest men het derde deel
der verzamelde brieven nauwkeurig, dan blijkt het dat Van Gogh zijn geestelijke
aberraties veeleer toeschrijft aan overspanning, aan het klimaat, aan slechte en
eenzijdige voeding, dan aan een teleurgesteld-zijn in de menschheid en de tragiek

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

160
van den idealist die al zijn illusies verloren heeft. Ook hij ziet de kunst van Monticelli
zuiver picturaal - maar ook zijn eigen scheppingen beschouwt hij als zoodanig, zelfs
reeds in den tijd dat hij zijn eerste teekeningen in de Borinage vervaardigde, studies
naar die ongelukkigen waarmee Van Gogh als mensch toch zulk diep medelijden
gehad en ook betoond heeft! Van Monticelli's leven weten wij anderzijds heel weinig
en hier bestaat het omgekeerde gevaar, uitsluitend op den uiterlijken kant van zijn
kunst den nadruk te leggen. In ieder geval is het veelzeggend dat Van Gogh niet
alleen bewondering voor den een generatie ouderen kunstenaar koesterde, maar dat
hij ook bewust diens werk wilde voortzetten.3 Wanneer wij Van Gogh's werk uit den
Arlesiaanschen tijd met het rijpe werk van Monticelli vergelijken, komen wij tot de
ontdekking dat het niet alleen de Zuiderzon en de weelderige Provençaalsche natuur
geweest zijn, die zijn kunst zulk een verandering deden ondergaan, maar dat het wel
degelijk ook het voorbeeld van Monticelli's kleurenrijkdom geweest is, dat zijn blik
op de natuur beïnvloedde en wellicht ook één der factoren was, die hem het besluit
deden nemen naar het Zuiden te trekken. Immers waren hem uit de collectie van
Theo verschillende Monticelli's bekend en heeft hij zelfs het plan gehad te Marseille
een kunsthandel van Monticelli's te openen. (Van Gogh's natuur was dus wel
gecompliceerder dan die van een afzijdigen idealist).4 In één van zijn brieven schrijft
hij ook dat hij in het Zuiden pas begrepen heeft dat Monticelli's felle kleuren niet
overdreven waren, doch overeenstemden met de werkelijkheid - maar dat men lang
de natuur moest bestudeeren om tot die slotsom te komen. Ik voor mij geloof dat in
den langen tijd waarvan hier sprake is, Van Gogh's blik mede door dien van Monticelli
beïnvloed werd en dat hij als het ware door diens oogen de natuur ging zien. Het
spreekt echter van zelf dat hij van te voren door zijn temperament reeds tot een
dergelijke visie gepraedisponeerd was en Monticelli's invloed de sluimerende krachten
deed ontwaken.
De schilderijen van Monticelli waarvan hierboven sprake was, behooren voor het
grootste gedeelte tot de z.g. ‘troisième manière’ van den schilder, wiens werk men
gewoon is in drie periodes in te deelen, waaraan een leertijd van ongeveer vier jaar
vooraf gaat en welke gevolgd worden door een periode van decadentie waarin echter
toch nog merkwaardige creaties tot stand kwamen, die verwantschap vertoonen met
Van Gogh's laatste periode van Auvers. De eerste periode zou men klassisistisch
kunnen noemen, waarin de invloed van Venetië en Spanje sterk merkbaar is. Het
zijn vooral veel portretten die in dezen tijd tot stand komen en waarvan ten onzent
het museum Kröller een fraai specimen bezit in het portret van Monticelli's grootvader.
De kennismaking met den ouderen
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Diaz bracht allengs verandering in Monticelli's schildermethode, zoodat men dan
van een ‘deuxième manière’ moet gaan spreken, waarin de invloed, behalve van
Diaz, van de geheele Barbizon-school, in het bijzonder van Corot, merkbaar is. Na
deze periode, die ook wel overgangsperiode genoemd wordt, volgt dan het tijdperk
waarin de schilder tot volle ontplooiing kwam en de werken schiep die bij de
kunstkenners over heel de wereld begeerde objecten vormen. Deze periode zou men
ook de impressionistische kunnen noemen. In de werken der laatste jaren vallen reeds
expressionistische elementen te bespeuren en het hangt grootendeels van persoonlijke
appreciatie af, in hoever men hier van decadentie, seniliteit en wat dies meer zij, wil
spreken, zooals dit ook bij Van Gogh's laatste werken ten opzichte van zijn
geestestoestand geldt. Ook in de litteratuur kan men een dergelijke verschuiving van
appreciaties in zake normaal en abnormaal in den loop der tijden constateeren.

[II]
Men kan zich afvragen waarom deze Marseillaansche schilder, de ietwat oudere
tijdgenoot der Impressionisten, betrekkelijk zoo laat bij een grooter publiek erkenning
heeft gevonden, ofschoon hij toch nog de opkomende populariteit van het
Impressionisme beleefd heeft. Een der oorzaken van deze omstandigheid is gelegen
in het feit dat Monticelli na den oorlog van '70 constant in Marseille, afgezien van
herhaalde uitstapjes in den omtrek, vertoefd heeft. Wanneer hij zijn verblijf te Parijs,
waar hij sinds 1863 woonde, verlengd had, zou hij wellicht eerder erkenning hebben
gevonden. Maar de schilder was er overigens de man niet naar om reclame voor
zichzelf te maken. Zoo nu en dan had hij in zijn jonge jaren naar provinciale
tentoonstellingen enkele werken opgezonden, maar de instelling van den Parijschen
salon vond hij zooiets zonderlings, dat hij er niet aan dacht er moeite voor te doen
zich aldaar toegang voor zijn werk te verschaffen. Het eenige succes dat hem ten
deel viel was de aankoop van twee schilderijen door het museum van Rijssel, terwijl
de keizer, die bekend stond als begunstiger der Schoone Kunsten, een tweetal voor
de collectie der Tuilerieën aanschafte. Tenslotte was het de Schotsche aristocratie
die in de jaren na '70 door middel van een kunsthandelaar verscheidene Monticelli's
opkocht, waarvan echter de kunstkooper meer profiteerde dan de onpractische schilder,
die een groote roekeloosheid in financieele zaken betoonde wanneer hij te maken
had met onbetrouwbare lieden, maar plotseling wantrouwend werd als zijn zaak er
heel veilig voorstond. Dan was er de verwantschap met het werk van Diaz, welke
door de critiek werd opgeblazen tot een zuiver epigonisme en die een algemeenere
waardeering
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langen tijd in den weg stond, Maar ook de werken die niet meer stonden onder den
invloed van Diaz vonden geen genade in de oogen van de massa der kunstliefhebbers.
Men sprak van ‘klodderen’, van ‘schilderen met het mes’ - welk verwijt men ook
tegen het vroege werk van Cézanne richtte - men sprak ook van tubes verf die direct,
zonder tusschenkomst van het penseel op het doek of het paneel werden uitgeknepen.
Later werden deze legendes door de bewonderaars uitgebuit om den nadruk op de
‘bizarrerie’ van Monticelli's kunst te leggen, In werkelijkheid werd het effect van
het ‘empâtement’ verkregen door het afsnijden van de bovenste helft der penseelharen,
waardoor zij veel harder werden. De legendes om de figuur van Monticelli zijn
merkwaardigerwijze op zijn algeheele erkenning en posthumen roem vooruit geloopen,
reeds vijf jaar vóór zijn dood verscheen er een artikel dat ervele bevatte, o.a. de
legende van zijn dood! Terwijl drie jaar na zijn dood de vriend van den schilder,
Louis Guinand, reeds met verschillende fantasieën heeft afgerekend. Evenwel
verscheen slechts tien jaar geleden een ‘vie romancée’ die er weer de noodige bevat.
Legendes hebben vaak een taaier leven dan roem...

A. Monticelli, Mephistopheles en Margaretha, 1874. Verzameling P. Ripert, Marseille

Maar de voornaamste reden van Monticelli's langdurige obscuriteit is toch wel
geweest, dat hij niet heeft willen voldoen aan de eerste voorwaarde van een kunstenaar
die nu niet bepaald zich wil bezondigen aan het vervaardigen van modeplaatjes, n.l.
de eisch van ‘paraître’. Juist na '70, na zijn definitief vertrek uit Parijs, begon zijn
prae-impressionistische periode. In 1874 had de eerste belangrijke expositie der
Impres-
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sionisten plaats en wanneer hij daaraan had meegedaan zou hij wel de lachlust hebben
opgewekt, evenals zijn collega's, maar hij zou toch ongetwijfeld een zeker ‘succès
de scandale’ hebben behaald en na '80 zou waarschijnlijk de lang gehoopte erkenning
gekomen zijn. Doch hij deed niets van dit alles en trok zich diep in de provincie
terug, want al is Marseille Frankrijk's grootste havenstad, toch rekent de Parijzenaar
het tot de ‘provincie’. Er was echter van een wisselwerking sprake. Want juist de
behoefte een geheel nieuw oeuvre te gaan scheppen deed de kunstenaar de
afzondering, althans de afwezigheid van de Parijsche bohème verkiezen, teneinde
niet gestoord te worden bij het doen van zijn nieuwe ontdekkingen. Zoo blijkt het
vertrek uit Parijs niet enkel een geval van evacuatie in verband met den
Fransch-Duitschen oorlog, maar tevens een innerlijke noodzakelijkheid.
Men zou kunnen zeggen dat het rijpe werk van Monticelli, dat feitelijk van 1870,
het jaar van het vertrek uit Parijs en later dateert, uitgegaan is van twee praemissen.
Deze praemissen kan men vinden in een versregel van Baudelaire en in een van
Verlaine. In het bekende sonnet Correspondances van den eerste wordt gesproken
van zuilen die ons aanzien ‘avec des regards familiers’. En Verlaine schrijft in een
gedicht uit den bundel Poèmes Saturniens, ‘Le ciel est de cuivre, sans lueur aucune’.
Voor Monticelli speelde al wat hij aanschouwde een actieve rol. Hij waande zich
toeschouwer van een eeuwigdurende theatervoorstelling. Een zonsondergang b.v.
vormde een der hoogtepunten van de tallooze natuurdrama's die hij bijwoonde en
het is bekend dat hij op een vraag van een collega, die zich haastte het prachtig
lichteffect op het doek vast te leggen, antwoordde dat het nog de tijd was van het
aanschouwen, van het werkeloos toezien. Eerst nadat de zon geheel ondergegaan
was begon zijn arbeid. Het gevolg van dit eeuwig toeschouwerschap schijnt wel
geweest te zijn dat er een wisselwerking tusschen toeschouwer en acteurs plaats had,
dat de natuur met vertrouwen op dezen bewonderaar neerzag en zich niet meer voor
hem geneerde. Zoo kan het ons voorkomen dat niet wij, maar dat de landschappen
van Monticelli ons aanzien, ons herkennen ‘avec des regards familiers’. Anderzijds
vertoont de natuur zich zooals ze is en behoeft niet het masker der conventie. De
hemel behoeft niet hemelsblauw, de rotsen niet grijs of bruin, de heide niet paars,
het loover niet groen te zijn; zij kunnen hun eigen natuurkleur vertoonen zonder
gevaar te loopen zich in onze oogen ridicuul te maken. Er bestaat geen gewaagder
kleurengamma dan dat van Monticelli en er is geen palet waarmee wij na verloop
van tijd meer vertrouwd raken dan dat van dezen Paganini onder de schilders. Evenals
Verlaine kon hij zonder van het voorzichtige vergelijkingspartikel gebruik te maken
verkondigen: ‘Le ciel est de cuivre’. Zoo
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is hij dus een ware symbolist die niet van symbolen gebruik maakt, doch direct in
symbolen denkt en spreekt.

A. Monticelli, Sultan en Sultane, 1873-'75 - Verzameling P. Ripert, Marseille

Het is echter niet alleen aan twee 19e-eeuwsche dichters dat deze schilder ons
herinnert, hij heeft ook iets van een Renaissance-figuur. Zijn individualisme heeft
nog het levensblijde karakter van een pas ontdekt individualisme, zooals ook de
Italiaansche Renaissance die gekend heeft. Voor een Baudelaire beteekende het reeds
iets gansch anders, een niet-meedoen met de massa, het opofferen van alle voordeelen,
rust en comfort van het kudde-dier, een tragische vereenzaming. Monticelli
daarentegen ondervindt slechts de vreugde van het alleen-staan, de vreugde van een
vorst als Lorenzo de Medici voor wien eenzaamheid en de hoogste positie onder zijn
medemenschen synoniem zijn. Deze on-tragische, aristocratische levenshouding,
een zeldzaamheid in de 19e eeuw, nam vaak bij Monticelli een democratisch uiterlijk
aan. Wanneer hij voor een schilderij de prijs van een goed maal ontving was hij
volkomen tevreden en groot was eens zijn verbazing
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toen een zijner vrienden, die in geldnood verkeerde, met een aanbod van vier franc
nog niet tevreden gesteld was. Ook had de schilder een primitieve manier om zijn
schilderijen te vervoeren, n.l. door middel van een spijker door de lijst geslagen,
waarmee hij het stuk in de hand droeg. En hoeveel genoegen bezorgde hem niet het
eenvoudige, typisch Marseillaansche maal der bouillabaisse. Dit alles was echter
meer de onmaatschappelijkheid van een vorstenkind dan de principieele houding
van een volbloed-democraat die den omgang met hoogere standen schadelijk acht
voor zijn kunst. Deze schilder behoorde nog tot de tijden waarin de persoon
belangrijker werd geacht dan de kunstenaar of het kunstwerk - zooals b.v. op
AEschylus' graf in het geheel niet werd vermeld dat hij in zijn leven een groot
dramaturg geweest was. Wanneer men Nietzsche's verzuchtingen leest over de
zelfvernederingen van den modernen mensch tegenover dien der Renaissance en den
Antieken mensch, dan is het of Monticelli aan deze verzuchtingen ontkomt. Er bestaat
een aphorisme van hem dat in dit verband ook veelzeggend is: ‘Sache au besoin être
mauvais, c'est le seul moyen d'arriver à faire bon’. Is dit niet om met Nietzsche te
spreken: ‘jenseits des Guten und Bösen’, zien wij hier niet in de plaats treden van
de Antieke tegenstelling ‘goed’ en ‘slecht’: voortreffelijk tegenover ondeugdelijk en
minderwaardig?
(Slot volgt)

Eindnoten:
1 Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen, dat hun uiterlijke verschijning niet tegelijkertijd een bijzonder
kunstenaarschap zou hebben verraden.
2 ‘Monticelli prenait quelquefois un bouquet de fleurs pour motif de rassembler sur un seul
panneau toute la gamme de ses tons les plus riches et les mieux équilibrés’. (Brieven aan zijn
broeder, No 471).
3 ‘Moi, j'ai écrit à notre soeur et à toi, tu te rappelles, l'autre jour, que parfois je croyais sentir
que je continuais Monticelli ici’. (B.a.z.B No 542).
4 Certes au prix où sont les Monticelli, ce serait une excellente spéculation d'en acheter’. (B.a.z.B
No 542).
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Jean Racine*
door Johannes Tielrooy
IV. De wereld van Racine
DE wereld van Racine is er een van beelden. Zooals ik reeds getracht heb te laten
zien, kan men, al lezende in zijn tragedies, al luisterende naar zijn tiraden, al kijkende
naar de standen, de bewegingen, de gelaatsuitdrukkingen zijner helden, door veel en
velerlei van die hoofdzaak worden afgeleid. Immers, men kan zich afvragen wie en
wat de mensch geweest is, die dat alles in zijn verbeelding zag gebeuren. Men kan
onderzoeken hoe hij gewerkt, en wat hij in onze denk- en gevoelswijze teweeggebracht
heeft. Men kan zich door hem terug laten leiden naar de antieke wereld. In vele
richtingen kan onze geest onder zijn invloed zich bewegen. Maar altijd blijven daarin
die beelden. Altijd zien wij - zie ik tenminste - in Phèdre een standbeeld. Een
bewegend standbeeld - indien de koppeling van woorden den lezer geoorloofd
toeschijnt.
De kunst van den beeldhouwer is een geheel eenige kunst. Hij beeldt af - zooals
ook de schilder en de schrijver dat doen. Hier echter niet meer dat neerschrijven van
de contouren, dat invullen van de vlakken, op een wijze die diepte moet suggereeren,
maar die materieel de diepte nooit inderdaad schept. Hier ook niet dat
achtereenvolgens met de pen vermelden van alle details die dienstig worden geacht
om het totaalbeeld in den geest van den lezer op te roepen en die, hoewel zij ook
werkelijk veelal gezegd kunnen worden daarin op hun eigenaardige wijze te slagen,
toch altijd in hooge mate door de scheppende verbeelding van dien lezer moeten
worden geholpen, daar zij zelf immers in hun stoffelijke verschijning nooit iets méér
zijn dan zwarte teekens op wit papier. Niet aldus de beeldhouwkunst. Wie zich vóór
een standbeeld plaatst, ziet het voorgestelde in eens. De gemoedstoestand van een
vrouw, verbeeld door Maillol, wordt niet omschreven: hij laat zich integendeel
rechtstreeks aflezen van het marmer. Perspectief wordt hier niet door schaduw en
verkleining gesimuleerd, zij is er, men behoeft om het te weten slechts om het
voorgestelde heen te loopen. Zóó als het innerlijk oog van den kunstenaar het beeld
heeft gezien, met zijn drie dimensies en zijn geheimzinnige overeenstemming tusschen
innerlijk leven en physieke verschijning, zoo staat het vóór ons.

*

Zie het nummer van Mei jl.
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Ook Racine heeft met zwarte letters op papier gewerkt en het is in woorden dat het
wezen zijner personen tot ons komt. Ook hij behoeft voor het effect dat hij beoogt,
de medewerking van onze verbeeldingskracht. Nu is het echter merkwaardig dat hij
deze medewerking toch in veel mindere mate noodig heeft dan bijna ieder ander
schrijver. Zijn figuren oefenen nl. een werking op ons uit, die naar mijn gevoelen
overeenkomt met de werking van de plastiek. Meer dan bijna alles wat schriftelijk
op ons wordt overgebracht, spreken de figuren van Racine voor zichzelf, zooals ook
beelden dat doen.

Sarah Bernhardt als Phèdre

Zeer zeker hebben zij dat aan het tooneel te danken. Het voordeel der drie dimensies
en der sprekende gelaatstrekken, dat de werking van de Venussen van Milo en de
Nikè's zoo bespoedigt en verhevigt, hebben immers levende vrouwen ook; het is
zelfs aan levende vrouwen ontleend. Welnu, het zijn levende mannen en vrouwen
die op instigatie van Racine voor ons ten tooneele verschijnen.
Toch ben ik er zeker van dat de vergelijking met de producten der beeldhouwkunst
zich ook aan het bewustzijn van dengene zou opdringen, die nooit een van Racine's
stukken zou hebben zien opvoeren. Met de schepping van dit oeuvre is nl. iets als
een wonder geschied. Deze woorden zijn niet enkel meer woorden, het zijn lijnen,
kleuren en volumes. De opsomming, die gewoonlijk het kenmerk van het literaire
is, is hier geen opsomming meer, maar bijna gelijktijdige aanduiding van
bijzonderheden die in een spanne tijds welke, gezien het belang en de hoeveelheid
ervan, minimaal genoemd kan worden, ons een samenhangend geheel voor den geest
brengen. Men leest de stukken van Racine in één adem uit; bijna evenzeer als
standbeelden ziet men ook zijn figuren in eens.
Andromaque, de rampzalige weduwe van Hector; Agrippine, de vernederde
keizerin; de heerschzuchtige sultane Roxane; de verwoede Joodsche vorstin Athalie
- zij allen moeten statige vrouwen zijn. Ik zie haar als groot van gestalte; in haar
gelaatstrekken en lichaamsvormen is voor mij soberheid en ruimte. Athalie en
Agrippine zullen zich vaak zeer heftig en brusk bewegen; Roxane bij tijden eveneens,
doch zij, zoowel als Andromaque, zijn zeker altijd waardig. Hermione daarentegen,
de door Pyrrhus versmade Grieksche prinses, moet klein zijn en iets gekreukts in
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naar het schijnt, pleegt te zijn; maar dikwijls ook moet de door Aphrodite bezetene
haar beheersching verliezen; haar gebaren zullen dan eens kwijnend, dan weer rasch
en verschrikt, en slechts zelden gebiedend zijn. Junie, die Britannicus liefheeft maar
hem door toedoen van Néron zal moeten opgeven; Bérénice, die door haar geliefden
Titus wordt verlaten; Monime, die aan Mithridate beloofd, maar aan den jongen
Xipharès verknocht is; Iphigénie, die uit eerbied voor haar vader bereid is zich te
laten offeren; Aricie, die een zuivere genegenheid voor Hippolyte gevoelt - zij kunnen
geen andere lichamen hebben, dan die lieflijk zijn van lijnen en zacht van beweging.
Naast en tusschen die vrouwen ontwaar ik, wanneer ik het gezamenlijk werk van
Racine overzie, ook indrukwekkende mannenfiguren. Daar is koning Pyrrhus: jong
maar volgroeid, welgebouwd, snel van lippen en hand; hij aarzelt tusschen Hermione
en Andromaque, doch hij aarzelt zonder weekheid. Oreste, die vergeefs om Hermione
dingt, moet nerveuze trekken, verwarde haren, een mager lichaam hebben en zich
met schokken bewegen. Néron zie ik als kort, hard, stevig, beurtelings achteloos,
geveinsd-hartelijk of koud-onverschillig van houding. Britannicus is langzaam van
gebaar; plotseling richt hij zich soms op, in een ontwaking van zijn fierheid. In hun
nabijheid de slangachtige Narcisse.... Ginds de gezette, sterke grijsaard Mithridate....
Xipharès is sierlijk en vlug, Achille zoo opvliegend als de Achilles van Homerus,
maar hier bovendien wellevend. Hippolyte moet iets zachts en dwepends over zich
hebben. Mardochée en Joad hebben volkomen het uiterlijk van felle Joodsche
geestdrijvers, Abner dat van een waardig generaal, de kleine Joas dat van een
parmantigen jongen....
Duidelijk, zou men bij marmeren beelden zeggen, staan de gevoelens op deze
gezichten te lezen; duidelijk, zegt men bij Racine, leest men ze af uit de aanwijzingen
die hij geeft omtrent hun voorkomen, hun standen, hun gebaren, en vooral natuurlijk
uit de woorden die hij hun in den mond legt. Dat Androma que de schim van Hector
nog bijna evenzeer liefheeft als vroeger den levenden Hector; dat zij vreest voor het
lot van haar kind; dat zij sommige deugden van Pyrrhus, dien haar positie haar noopt
te ontzien, met waardigheid wenscht te erkennen - het is waarlijk alsof men het ziet.
Welk een treffende mengeling van in elkaar overvloeiende, sterke en minder sterke
gevoelens in een passage als deze, waarin zij tot Pyrrhus over haar zoontje spreekt!
J'ai fait plus: je me suis quelquefois consolée
Qu'ici plutôt qu'ailleurs le sort m'eût exilée;
Qu'heureux dans son malheur le fils de tant de rois,
Puisqu'il devait servir, fût tombé sous vos lois;
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J'ai cru que sa prison deviendrait son asile.
Jadis Priam soumis fut respecté d'Achille:
J'attendais de son fils encor plus de bonté.
Pardonne, mon Hector, à ma crédulité:
Je n'ai pu soupçonner ton ennemi d'un crime:
Malgré lui-même enfin je l'ai cru magnanime.

Door middel van woorden worden ons deze gevoelens kenbaar gemaakt en al zijn
het dan die van Andromaque zelf, het blijven toch altijd inderdaad slechts woorden;
physiek-zichtbare bewegingen zijn het in werkelijkheid niet. Intusschen heeft Racine
deze woorden zoo doeltreffend gekozen, de zinnen zoo vol gemaakt van noties en
emoties, kortom hier op zoo praegnante wijze geschreven, dat het ons is, alsof wij
den glimlach en de spierbewegingen der droefenis rechtstreeks op haar gelaat hadden
waargenomen. En Hermione! Men ziet de ontroeringen in haar wezen wisselen. Eerst
nog onhandig, onzeker van zichzelf, treedt zij later met toenemende hooghartigheid,
ja met niets ontzienden hoogmoed op. Jubelend als zij haar geluk verzekerd acht,
wordt zij daarentegen woedend, sarkastisch, wraakzuchtig zoodra zij inziet dat het
haar ontgaan zal:
Je percerai le coeur que je n'ai pu toucher.

Oreste, wien zij den moord op den ontrouwen Pyrrhus heeft opgedragen, voegt zij,
wanneer de ongelukkige, die haar liefheeft, komt melden dat aan haar wensch voldaan
is, in ten top gestegen onredelijkheid de volgende verbazingwekkende woorden toe:
Barbare, qu'as-tu fait? avec quelle furie
As-tu tranché le cours d'une si belle vie?
Avez-vous pu, cruels, l'immoler aujourd'hui,
Sans que tout votre sang se soulevât pour lui?
Mais parle: de son sort qui t'a rendu arbitre?
Pourquoi l'assassiner? qu'a-t-il fait? à quel titre?
Qui te l'a dit?

De toestand - men zal het reeds hebben bedacht - is van een niet minder dan
Shakespeariaansche tragiek. Shakespeare echter is omstandiger, rijker aan details,
minder direct en geconcentreerd; zóó snel als bij het lezen van Racine, slaat het besef
van deze tragiek niet bij ons in, wanneer wij den Engelschen dichter lezen.
Overeenkomstige indrukken zal men opdoen bij de kennismaking met Roxane, die
Bajazet wil dwingen haar lief te hebben en na zijn gebleken onwil als volgt tot hem
spreekt:
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Songez-vous que, sans moi, tout vous devient contraire,
Que c'est à moi surtout qu'il importe de plaire?
Songez-vous que je tiens les portes du palais;
Que je puis vous l'ouvrir ou fermer pour jamais;
Que j'ai sur votre vie un empire suprême;
Que vous ne respirez qu'autant que je vous aime?
Et, sans ce même amour qu'offensent vos refus,
Songez-vous, en un mot, que vous ne seriez plus?

Niets gemakkelijker dan zich bij deze woorden haar gelaatsuitdrukking, maar ook
den toestand van haar gemoed voor te stellen. Hetzelfde is het geval met Agrippine,
met Bérénice, met den - betrekkelijk weinig bekenden, maar merkwaardigen Antiochus (uit Bajazet), met Mithridate en Phèdre: ik bepaal me tot de belangrijkste
figuren. Ziehier hoe Agrippine aan Burrhus en Sénèque verwijt haar zoon Néron van
haar te verwijderen:
Vous l'ai-je confié pour en faire un ingrat,
Pour être, sous son nom, les maîtres de l'État?
Certes, plus je médite, et moins je me figure
Que vous m'osiez compter pour votre créature,
Vous dont j'ai pu laisser vieillir l'ambition
Dans les honneurs obscurs de quelque légion,
Et moi, qui sur le trône ai suivi mes ancêtres,
Moi, fille, femme, soeur, et mère de vos maîtres!

- hoe Bérénice haar droefenis uit bij de gedachte dat zij Titus nooit meer zien zal:
Pour jamais! Ah! Seigneur, songez-vous en vous-même
Combien ce mot cruel est affreux quand on aime?
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous,
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous?
Que le jour recommence et que le jour finisse,
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,
Sans que de tout le jour je puisse voir Titus?

- hoe Antiochus, die Bérénice liefheeft, de voor hem zoo droevige geschiedenis van
de liefdesverhouding tusschen deze en Titus verhaalt:
Rome vous vit, Madame, arriver avec lui.
Dans l'Orient désert quel devint mon ennui!
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Je demeurai longtemps errant dans Césarée,
Lieux charmants, où mon coeur vous avait adorée.
Je vous redemandais à vos tristes États;
Je cherchais en pleurant les traces de vos pas.
Mais enfin, succombant à ma mélancolie,
Mon désespoir tourna mes pas vers l'Italie.
Le sort m'y réservait le dernier de ses coups.
Titus en m'embrassant m'amena devant vous.
Un voile d'amitié vous trompa l'un et l'autre,
Et mon amour devint le confident du vôtre.

- hoe Mithridate de arme Monime voorhoudt, dat zij hem trouw had moeten blijven
en zijn zoon Xipharès niet mocht beminnen:
Perfide! il vous sied bien de tenir ce discours,
Vous qui, gardant au coeur d'infidèles amours,
Quand je vous élevais au comble de la gloire,
M'avez des trahisons préparé la plus noire!
Ne vous souvient-il plus, coeur ingrat et sans foi,
Plus que tous les Romains conjuré contre moi,
De quel rang glorieux j'ai bien voulu descendre,
Pour vous porter au trône où vous n'osiez prétendre?
Ne me regardez point vaincu, persécuté:
Revoyez-moi vainqueur et partout redouté.
Songez de quelle ardeur dans Éphèse adorée,
Aux filles de cent rois je vous ai préférée;
Et, négligeant pour vous tant d'heureux alliés,
Quelle foule d'états je mettais à vos pieds.

Met welk een plastische duidelijkheid vertoont Phèdre zich niet aan ons, wanneer
zij Hippolyte durft te spreken van de liefde die zij voor hem gevoelt en van de gevaren
die het haar een wellust zou zijn geweest, met hem te trotseeren!
Pourquoi, trop jeune encor, ne pûtes-vous alors
Entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords?
Par vous aurait péri le monstre de la Crète,
Malgré tous les détours de sa vaste retraite.
Pour en développer l'embarras incertain,
Ma soeur du fil fatal eût armé votre main.
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Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancée:
L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée.
C'est moi, Prince, c'est moi dont l'utile secours
Vous eût du labyrinthe enseigné les détours.
Que de soins m'eût coûtés cette tête charmante!
Un fil n'eût point assez rassuré votre amante.
Compagne du péril qu'il vous fallait chercher,
Moi-même devant vous j'aurais voulu marcher;
Et Phèdre, au labyrinthe avec vous descendue,
Se serait avec vous retrouvée ou perdue.

De indruk dat het goed is in de wereld van Racine te leven, is niet enkel hieraan toe
te schrijven, dat men daarin een zestigtal levende en belangwekkende menschen
ontmoet, wier persoon men vóór zich waant te zien en wier gevoelens men deelt.
Die indruk wordt nog versterkt door het meesterschap waarmee die menschen
gegroepeerd zijn en ten opzichte van elkander worden verplaatst. Zij harmonieeren
tezamen. In andere gevallen contrasteeren zij, maar op een wijze die tegelijk
veelzeggend en in dieperen zin toch ook weer harmonieus is. Geen enkele komt er
of gaat er, zonder daartoe het juiste moment te kiezen, zonder het juiste licht op
zichzelf te laten vallen, zonder elk der anderen in de juiste mate gelegenheid te geven
om te handelen en zich te doen hooren. Dit verschuiven is waarlijk feilloos.

Mithridate en Monime

Andromaque, de Trojaansche, en Pyrrhus, de bondgenoot der Grieken, zijn door
tegenovergestelde bedoelingen bezield. Terwijl hij niets liever wil dan haar liefde
winnen, blijft zij, hoezeer ook gedwongen hem te sparen, daar immers het lot van
haar kind van hem afhangt, niettemin vast besloten aan zijn aandrang geen gehoor
te geven, maar trouw te blijven aan de nagedachtenis van hem dien zij liefhad en die
in den strijd voor haar vaderstad Troje is gevallen. Toch is er tusschen Andromaque
et Pyrrhus harmonie. Zij zijn menschen van gelijke waarde. De een is niet gevoeliger,
niet krachtiger van wil, niet scherper van verstand, niet meer wel-
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gemaakt dan de ander. De waardigheid waarmee zij zich gedragen is bij beiden gelijk.
Zij zouden elkander kunnen begrijpen.
Nog te meer bestaat er harmonie tusschen Britannicus en Junie. Zij immers hebben
elkander lief en al blijft hun duurzame vereeniging hun door het lot ontzegd, zij zijn
daarom in ons besef niet minder een paar. Beiden zijn jong, beiden zijn nobel van
inborst, beiden zijn gezond en schoon. Zij behooren bij elkaar; slechts een
onbegrijpelijke hoogere beschikking houdt hen gescheiden. Zoo ook Hippolyte en
Aricie. Hoeveel verder schijnt Hippolyte van ons af dan de jonge Romeinsche prins!
Aan Artemis heeft hij zich gewijd, haar heeft hij kuischheid beloofd; en terwijl
Britannicus geheel en al een jonge man lijkt die ook tegenwoordig zou kunnen leven,
komt Hippolyte ons voor als zeer vreemd aan onzen aard, als onderworpen aan een
geloof en een denkwijze die op ons den indruk van onmenschelijkheid maken. Maar
Aricie helpt hem, nader tot ons te komen. Zij, die ten volle het moreel-welgeboren
meisje van alle tijden is, wekt met haar liefde bij hem een wederliefde die ons doet
begrijpen dat zijn onnatuurlijk schijnende kuischheid in wezen niet anders was dan
de natuurlijke schroom, de natuurlijke voorliefde voor zuiverheid die zoovelen van
de beste jonge mannen is aangeboren, en dat ook hij tenslotte ontvankelijk is voor
ware liefde. De harmonie tusschen hen beiden is volkomen - en niet minder de
harmonie tusschen het paar dat zij vormen en het paar Britannicus-Junie.
Geen grooter contrast dan tusschen de bezadigde Andromaque en Hermione, die
de passie zelf is! Hoe verschillen ook Britannicus en Néron, Aricie en Phèdre! Maar
deze contrasten zijn noch nutteloos, noch schadelijk te noemen. Het karakter van
Andromaque wordt beter begrepen en doorvoeld als men Hermione tegenover haar
stelt; tegen den achtergrond van Britannicus' rechtschapenheid komt de ruwe
gewetenloosheid van Néron des te beter uit, en Aricie, die schuldeloos, èn zonder
schuldbesef, liefheeft, maakt Phèdre's bedroefde en berouwvolle onderworpenheid
aan een onweerstaanbare liefde des te krachtiger voelbaar. Aldus is het er verre van,
dat deze contrasteerende gevoelens en gemoedstoestanden elkander te niet zouden
doen! Integendeel, wij beseffen dat Andromaque en Hermione ondanks alles in
zooverre op elkander gelijken, dat zij beiden in haar vollen omvang de liefde kennen,
Britannicus en Néron in zooverre dat zij beiden op mannelijke wijze zich wenschen
door te zetten, Phèdre en Aricie dat de een zoowel als de ander door het geheimzinnig
wezen van Hippolyte worden aangetrokken en dus wellicht in gelijke mate voor de
bekoring der zuiverheid vatbaar zijn. In laatste instantie vormen deze tegenstellingen
zelfs een nieuw soort
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harmonie. Andromaque en Hermione rijn dan slechts twee aspecten van de vrouw,
Britannicus en Néron zijn gezamenlijk de strevende man, Phèdre en Aricie de
liefhebbende vrouw, die in het eene geval haar liefde gedwarsboomd, in het andere
door de omstandigheden althans in den beginne bevorderd ziet.
Niets ook is juister dan de bewegingen die de dichter zijn figuren laat maken.
Wanneer in het eerste tooneel van het eerste bedrijf van Androma que een gesprek
van Oreste met zijn vriend en vertrouweling Pylade ons nieuwsgierig heeft gemaakt
naar Pyrrhus en de vraag bij ons heeft doen opkomen, of deze zijn belofte aan
Hermione gestand zal doen, wordt Pyrrhus in de tweede scène onmiddellijk naar
voren geschoven. Zoo zien wij ook de spanning die in het eerste bedrijf van
Britannicus door de uitlatingen van Burrhus en Agrippine over Néron in ons
teweeggebracht en gaandeweg steeds meer versterkt is, op de gelukkigste wijze te
niet gedaan door de plotselinge en in de gegeven omstandigheden hoogst
indrukwekkende verschijning van den keizer zelf in het tweede bedrijf. Op het eigen
moment dat ons verlangen, te weten hoe Hippolyte tenslotte tegenover de liefde van
Phèdre zal staan, tot het hoogste gestegen is, komt in het begin van het tweede bedrijf
Hippolyte terug; en aanstonds voorvoelen wij dat de uiteenzetting die dan gaat komen,
geen andere dan een beslissende beteekenis kan hebben. Deze weinige voorbeelden
zullen volstaan om den kenner van Racine te herinneren aan de tallooze malen dat
hij door de volledige opportuniteit waarmee een personage opkwam of wegging,
zich ook volledig bevredigd heeft gevoeld.
Niet minder is dat het geval, wanneer men de aldus opgetreden personages aanhoort
en daarmee tevens luistert naar de antwoorden van diegenen onder de andere
personages, welke door de gesproken woorden aanleiding krijgen zich op hun beurt
te uiten. Pyrrhus is ons voor driekwart bekend zoodra hij zich, in de zooeven bedoelde
omstandigheden, met Oreste heeft onderhouden - en zoo is het ook met Oreste zelf.
Als Néron op het genoemde moment nog maar weinige woorden met Narcisse heeft
gewisseld, weten wij reeds goeddeels wie hij is, en tegelijk wie Narcisse is. Hippolyte
en Phèdre beiden teekenen zich met bijna algeheele duidelijkheid in onzen geest af,
als Phèdre hem haar nauwelijks verhulde aanzoek heeft gedaan.
De beelden, kortom, waaruit Racine's wereld bestaat, zijn zoo sprekend en zoo
levend, zij wisselen elkaar in onze aandacht op zoo gelukkige wijze af, dat deze
dichterwereld zich reeds daardoor als een veelzeggende toespeling op de
werkelijkheid, en tevens als een eigen, nieuwe wereld vol spanningen en bevredigende
oplossingen aan ons voordoet. De uitbeelding der personen ten eerste, de compositie
van de stukken
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vervolgens, werken samen om ons in deze wereld te doen gelooven en onzen geest
te nopen, erin te blijven verwijlen. En hetgeen deze, onze neiging dan nog
aanmerkelijk versterkt, dat zijn de eigenaardige zeden van Racine's personen, de
bijzondere aard van de gebeurtenissen waarin zij plegen te zijn verwikkeld, en
tenslotte de merkwaardige visie op de menschelijke psyche die het totaal van Racine's
wereld ons suggereert.
Dat deze personages hun eigen zeden hebben, kwam reeds een oogenblik ter sprake
toen wij nagingen, of Taine gelijk had hen hovelingen uit de 17e eeuw te noemen.
Het is een feit dat zij zich niet geheel en al gedragen als menschen uit hetgeen wij
gewoon zijn de werkelijkheid te noemen. Wij zagen het reeds: zelfs op oogenblikken
dat zij door den hevigsten hartstocht worden bewogen, drukken zij zich met zorg uit.
Dit gaat zoo ver, dat zelfs hun uitroepen voorbereid schijnen. Uitroepen doen zich
in hun taal voor als toppen van een langzame gradatie, veeleer dan als een plotseling
zich verheffen; zij hebben iets beraamds. En altijd houden zij zich binnen de grenzen
van een opwinding die, ondanks alles, nog redelijk, verklaarbaar, gematigd weet te
blijven. Deze menschen schrikken op harmonieuze wijze en hun verontwaardiging
uit zich in uitvoerige en geschakeerde tiraden. Hun welbespraaktheid, in één woord,
begeeft hen nooit. En het is een welbespraaktheid die altijd verzacht. Als Pyrrhus
Andromaque aankondigt dat hij haar kind zal laten dooden, zegt hij dit niet; hij zegt:
Le fils me répondra des mépris de la mère.

en Néron geeft op de volgende, betoomd-wreede, wellevend blijvende manier te
kennen dat hij voornemens is, aan Britannicus' bestaan een eind te maken, indien
Junie dezen niet als minnaar afwijst:
Caché près de ces lieux, je vous verrai, Madame.
Renfermez votre amour dans le fond de votre âme.
Vous n'aurez point pour moi de langages secrets:
J'entendrai des regards que vous croirez muets;
Et sa perte sera l'infaillible salaire
D'un geste ou d'un soupir échappé pour lui plaire.

Racine's wereld is er een van diplomaten, maar van diplomaten die door de meest
tragische gevoelens bezield, en tot de felste misdaden in staat zijn; en juist hun
hoofschheid maakt hun misdadigheid nog afzichtelijker dan ze al was.
De hevigheid hunner gevoelens houdt deze personages in een voortdurenden staat
van spanning. Ook leven zij, als het ware, dicht op elkaar. Zij zijn voor hun geluk
op
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elkaars beslissingen aangewezen, zij kunnen, wanneer wij voor het eerst kennis met
hen maken, om zoo te zeggen reeds niet meer terug. De opmerking ligt voor de hand
dat dit in de werkelijke menschenwereld zelden zoo is. Spanningen zijn zelden zoo
intens en duren gewoonlijk korter; de mogelijkheden, de uitwegen zijn in de meeste
gevallen talrijker, men kan veelal nog op ‘zien komen’ spelen en bij bepaalde gevaren
met een oplossing genoegen nemen, die, hoeveel verlies zij ook brengt, nog een
beperkt maar wezenlijk geluk beteekent. Er volgt vanzelf uit, dat Racine's stukken
ook om die reden den indruk kunnen maken tamelijk ver van de werkelijkheid
verwijderd te zijn. Dat zijn ze inderdaad. Bedacht moet hier echter worden dat het
verband nooit geheel wordt verbroken en vooral dat de afstand grooter schijnt, dan
hij is. Racine kiest nl. zijn gevallen zóó dat de personen altijd geacht worden reeds
een lange periode te hebben doorgemaakt, waarin hun moeilijkheden gegroeid zijn.
Zij zitten in het nauw - maar vroeger hebben zij natuurlijk, evenals een ieder, de
ruimte gekend. Anderzijds is betrekkelijke ruimte in de werkelijkheid inderdaad
regel; toch komen immers ook daarin toestanden zonder uitweg maar al te veel voor.
Er zijn er in Racine's oeuvre alleen veel meer, dan in het werkelijke leven. De collectie
zijner werken is als het ware een collectie voorbeelden van impasses. Om die reden
mag echter nog niet tot de algeheele onwezenlijkheid van die stukken worden besloten.
Met de gevoelens die hen beheerschen is iets dergelijks het geval. Ze worden hier
gegeven in een graad van hevigheid en een staat van concentratie welke men geen
van beide in het gewone leven vaak zal opmerken; niettemin zijn het geheel
menschelijke gevoelens.
De meeste personages worden, als gezegd, bewogen door liefde. In het gemoed
van Hermione, van Oreste e.a., huist een instinctieve liefde, zoo onweerstaanbaar
voor henzelf, dat ze aan een ziekte gelijk is. Bij anderen, Monime, Hippolyte,
Britannicus o.a., is het een teeder gevoel, op bewondering en sympathie gegrond.
Phèdre wordt, behalve door haar eigen, individueele instinct, blijkbaar ook gedreven
door een geërfde neiging. De liefde van Néron en van Mithridate is in hoofdzaak
zinnelijk; bij Mithridate is het een echte oude-mannenliefde.
Merkwaardig zijn bij deze schildering der liefde twee bijzonderheden die niet bij
alle schrijvers zulk een plaats zouden hebben ingenomen. De eerste is, dat er in het
werk van Racine betrekkelijk dikwijls sprake is van incest, of van wat incest
nabijkomt. Phèdre bemint den zoon van haar man, Xipharès en Pharnace de vrouw
die door hun vader begeerd wordt, en Agrippine is er, in een der tooneelen van
Britannicus, niet ver van, haar zoon Néron tot haar minnaar te willen maken. En de
tweede is, dat minne-
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nijd in het gemoed van deze personages zoo vaak en zoo heftig meespeelt. Zonder
twijfel moet, althans latente, jaloerschheid een integreerend deel van iedere liefde
heeten, daar het tot de natuur der liefde behoort, te willen veroveren of behouden,
en dientengevolge weerzin te gevoelen jegens hen die de verovering of het behoud
door hun mededingerschap verhinderen kunnen - soms ook weerzin jegens het
voorwerp der liefde zelf, wanneer dit ten voordeele van mededingers weigert, zich
te laten veroveren dan wel behouden - en altijd walging bij de gedachte aan de
vereeniging van dat voorwerp met den mededinger of de mededingster; weerzin en
walging zijn immers in zulke gevallen niet anders dan synoniem met jaloerschheid.
Het is echter treffend dat Racine zoo dikwijls omstandigheden schept, waarin de
jaloerschheid, van latent, onvermijdelijk werkdadig moet worden. Phèdre is jaloersch,
Hermione, Roxane, Mithridate zijn het niet minder en de oprechte, niet onbeminnelijke
Eriphile (uit Iphigénie) is het dubbel: omdat zij zich haar geliefden Achille ziet
ontnemen èn omdat zij weet, een gedeclasseerde te zijn.
Heftig, onweerstaanbaar is deze jaloerschheid altijd; menigmaal is ze ook wreed.
Néron doodt zijn medeminnaar, die tevens zijn broeder is. Hermione laat haar
ontrouwen geliefde om het leven brengen. Roxane veroordeelt Bajazet ter dood
omdat hij weigert haar lief te hebben: er is zelfs iets eentonigs in deze reacties!
Wreedheid is overigens evenzeer een eigenschap die Racine met voorliefde schijnt
te hebben weergegeven, ongeacht de gevoelens die er aanleiding toe zijn. Néron
verlustigt zich zelfs in zijn wreedheid:
J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler.

Mardochée is wreed, als hij om wraak roept voor de Joden, Esther is het mede wanneer
zij Mardochée daarbij in zekere mate helpt, Joad is wreed als hij uit geloofsijver
Athalie laat vermoorden.
Op den bodem van dit alles bevindt zich de onverzettelijke wil van deze menschen
om zichzelf te zijn, zich te verwezenlijken, zich te handhaven. Hermione is niet als
zij Pyrrhus niet heeft, Phèdre als Hippolyte haar niet bemint, Néron als hij niet alléén
heerscht, Mardochée en Joad als zij hun ijver voor hun geloof niet in daden kunnen
omzetten. Acomat (in Bajazet) en Agrippine zijn tot alles bereid om hun eerzucht
voldoening te verschaffen, daar zij zonder dat niet het gevoel zouden hebben, geheel
te leven.
Eerzucht inderdaad.... Als in het leven zelf, is in Racine's wereld eerzucht naast
liefde de groote drijfveer. Eerzuchtig zijn behalve de reeds genoemden ook Mithridate,
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die de groote vijand van het Romeinsche rijk wil zijn, Agamemnon, die bereid is
voor zijn eerzucht zijn dochter Iphigénie ten offer te brengen, Titus, die er zijn geliefde
voor opgeeft, en tot zekere hoogte ook Britannicus, daar hij tenslotte even gaarne
als Néron keizer zou willen zijn.
Een nooit aflatende inspanning getroosten zij zich om hun gevoelens te bevredigen
en, niet minder dan deze zelf, zijn hun uitingen drastisch. Krachtig geconcentreerd,
ook weer, zijn de formules die zij gebruiken, en menigmaal ironisch of sarkastisch.
Wie macht heeft over een ander, spaart dezen zijn ironie niet:
Si vous n'avez appris à vous laisser conduire,
Vous êtes jeune encore, et l'on peut vous instruire.

voegt Néron den ongelukkigen Britannicus toe. Passie inspireert aan Hermione de
ruwste ironie ten koste van den rampzalige die haar met ongewenschte liefde lastig
valt, en wien zij voorhoudt dat zij in de ‘droevige’ noodzakelijkheid verkeert, hem
haar wederliefde te weigeren, daar zij immers jegens Pyrrhus gebonden is (in
werkelijkheid wil zij niets liever dan de verbintenis met dezen):
Mais que puis-je, Seigneur? On a promis ma foi:
Lui ravirai-je un bien qu'il ne tient pas de moi?

In de overmaat van haar wanhoop komt Phèdre er zelfs toe, Aphrodite wegens de
volkomenheid waarmee zij haar ongelukkig heeft weten te maken, bijna te feliciteeren:
O toi qui vois la honte où je suis descendue,
Implacable Vénus, suis-je assez confondue!
Tu ne saurais plus loin pousser ta cruauté.
Ton triomphe est parfait; tous tes traits ont porté.

Geheel in overeenstemming hiermee is, dat degene die zich den weg naar
zelfverwezenlijking ziet afgesneden, tot droefenis en soms tot verlangen naar
zelfvernietiging vervalt: de schaal slaat dan eenvoudig naar den anderen kant door.
Andromaque, die vreest haar kind niet te kunnen redden en haar man voor goed heeft
verloren, bevindt zich in een bijna voortdurenden toestand van melancholie. Junie
is droevig gestemd omdat Britannicus haar wordt ontzegd, Atalide desgelijks daar
zij haar liefde voor Bajazet niet bevredigd ziet. Antiochus, Bérénice, Phèdre verlangen
om dezelfde reden, de eenen op droefgeestige, kwijnende wijze, de laatste vurig,
naar het niet-zijn.
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Aldus is de wereld van Racine. Het is er een van door hemzelf geheel of gedeeltelijk
geschapen - in het laatste geval toch altijd herschapen - beelden, waaraan hij leven
heeft ingeblazen, die hij ten opzichte van elkaar met beleid gegroepeerd heeft, en
die hij zinvolle bewegingen laat maken. In deze wereld heerschen zeden welke aan
de werkelijke zeden uit verschillende tijden herinneren, doch er nooit mee identiek
zijn. Er spelen zich daar gebeurtenissen af van een hevigheid als wij zelden in onze
wereld zien, van een geconcentreerde dramatiek die voor werkelijk levende menschen
nauwelijks te verdragen zou zijn. De personages in deze verbeeldingswereld gelijken
op menschen om ons heen - en in zooverre kan men zeggen dat Racine niet slechts
historische feitelijkheden verwerkt heeft, maar ook bekende phaenomenen uit de
algemeen menschelijke psychologie -: zij gelijken er echter slechts op uit de verte.
Het zijn in den regel niet bepaald zachtzinnige wezens, van gematigd karakter.... Zij
beminnen met gansch hun ziel, veelal ondanks de verbodsbepalingen der moraal. Zij
zijn jaloersch. Zij zijn wreed. Een onverbiddelijke eerzucht bezielt hen. Met alle
middelen, met de meest vernietigende ironie, de meest drastische bedreigingen, de
grofste wandaden trachten zij zich, als het moet, in het leven door te zetten. Slagen
zij daarin niet, dan hopen zij nog slechts, ten onder te gaan, en gáán ook ten onder.
En allen tezamen bewijzen zij - op de beste manier waarop het bewezen kan worden:
door het levend exempel - dat de mensch ten eenenmale onderhoorig is aan krachten
in hemzelf, zoowel als aan krachten die van buiten af over hem beschikken. Zij
bewijzen, met andere woorden, dat de mensch aan het Noodlot ten prooi is.1

Eindnoten:
1 Tezamen met een slothoofdstuk, getiteld Racine de zanger, zullen de vier opstellen over Racine
welke tot dusverre in dit tijdschrift zijn verschenen (nrs van Jan., Maart, Mei en Aug.), binnenkort
in boekvorm worden gepubliceerd. Bedoeld slothoofdstuk verschijnt in dit tijdschrift niet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

180

Bij de dood van mijn vader
door Karel Sanders
De kleine kamer waar mijn vader ligt,
de witte kussens om zijn geel gezicht,
de stilte en het zuchten van den zieke
als vleugelklappen van gewonde wieken.
Wanneer de deur der kamer opengaat,
zie 'k wit het haar om moeders zwak gelaat.
Die twee gezichten doen mij telkens vrezen
om wat ik weet: hij kan niet meer genezen.
Het smachten van zijn bleke, open mond
is mij een taal die 'k vroeger niet verstond.
In 't staren van zijn uitgedroogde ogen
zoek ik naar God's oneindig mededogen.
Wanneer het pijnbeest vreet aan 't ingewand
grijpt hij de randen van het ledikant;
de steek der spuit ontvangt hij met een zuchten
van diepe lust, als een geheim bevruchten.
Zo wordt het eind der nachtenreeks gehaald.
- Des doods genade is hier duur betaald.
Ik zit aan 't bed; nooit heb ik het geweten
dat een gelaat zo ver kon zijn versleten.
Is dit de dood? Ik neem zijn hand en weet:
hij is mijn vader dien ik niet vergeet
en dien ik toch voortaan zal moeten derven.
Een licht? Een duisternis? - - zo is zijn sterven:
Mijn ziel ontvlucht met zijne dit gebied,
maar d'eerste keert terug, de ander niet,
want die wil nu de Dood, de eerste Leven prijzen.
Zo heeft het God beschikt, zo nemen het de wijzen.
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Zijn laatste werk
door K. van der Geest
TEGEN den avond betrok de lucht, die den geheelen dag al gewerkt had; het begon
te waaien uit het noordwesten; de grauwe meeuwen zochten schuil achter het dorp;
de kerels, die riet pootten op het strand keken elkaar eens aan - ze zouden blij zijn
als het zes uur was en ze naar huis konden gaan.
Even na vijven stelde Jacob Igersen aarzelend voor: - Zou het ook goed zijn als
we de riet' bulten over het duin brachten?
Daar lachten de anderen hem om uit:
- Wat denk je dan? Dat we een hoog tij water krijgen?
Hij gaf hun geen antwoord.
- Ze weten het toch altijd beter, dacht hij.
Bezorgd keek hij uit - zijn hand beschuttend boven zijn oogen! - over het strand
naar de witte schuimende koppen der golven, en de rietbulten, die daar op de open
ruimte stonden. Hij schudde zijn ruigen kop.
- Ik heb het toch in vroeger jaren wel meegemaakt..., mompelde hij voor zich heen.
En waarachtig - 's nachts kwam Pommel hem waarschuwen:
- Jacob! De rietbuiten moeten in veiligheid gebracht worden; het water staat tegen
de duinen op!
- Daar was ik al bang voor, gromde hij.
Hij kwam moeizaam overeind, en schoof het zware dekbed van zich af. Het duurde
lang eer hij aangekleed was, ook al haastte hij zich daarbij. En toen moest hij eerst
nog, langs den wand, door de kamer een paar keer heen en weer loopen, om in
beweging te komen, eer hij kon gaan. Jarenlang had hij in weer en wind, in de duinen,
op het strand en op het veld gezwoegd en gesloofd; daardoor was hij stram geworden.
Toen hij buiten kwam was Pommel al weg; die had niet op hem gewacht. Jacob
Igersen ging alleen, schuin door de duinen, naar het strandpad - in de duisternis. Het
waaide dat het rookte; nu en dan moest hij een oogenblik stil staan, voorover gebogen,
met de handen te steun op zijn knieën, en den rug tegen den wind in, om op adem te
komen; een keer of wat struikelde hij, en dan duurde het nog al even eer hij weer
overeind was. Toen hij eindelijk, uitgeput, aan het strand kwam, hadden zijn maats
- jonge kerels! - de helft van de rietbossen in veiligheid gebracht, achter de duinen;
de andere helft spoelde weg met den vloed, die als razend op kwam zetten.
Er was voor Jacob niets meer te doen; zenuwachtig liep hij heen en weer.
- Ik ben te laat, maalde het hem in zijn kop.
Het hinderde hem. Geen mensch zei er wat van; ze zouden er zelfs niets van gezegd
hebben als hij maar heelemaal niet gekomen was.
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Dat ze er niets van zeiden hinderde hem misschien nog meer.
Hij haalde zijn horloge uit het vestzakje - van onder een dikke jas en een zwaren
jumper.
- Zeven minuten over twaalf.
Maar daar werd het niets anders van; hij was te laat gekomen - hij kon niet meer
mee als er haast-werk of zwaar werk te doen was.
Triest borg hij zijn horloge weer weg; daartoe moest hij zijn bovenlijf in een bocht
wringen; dat deed hem zeer, zijn gezicht vertrok van pijn; altijd tegen dat het slecht
weer ging worden, had hij last van rheumatiek in zijn linkerschouder.
- Ik word er niet jonger op, prevelde hij, als een verontschuldiging, toen hij, op
den terugweg, tusschen de anderen in ging.
Het was nacht; de mannen waren koud geworden nadat ze uit hun warme bed
gehaald waren en hard gewerkt hadden.
Ze haastten zich om thuis te komen en nog een oogenblikje te slapen. - Het is
morgen weer vroeg dag.
Alleen in zijn huisje, lag Jacob Igersen te woelen onder het roodbonte dekbed; hij
kon niet weer in slaap komen.
De wind huilde; de zee raasde; balken en binten kraakten; de takken van een boom
zwiepten tegen het eene smalle raam. Op een stoel voor zijn bedstee stond een
wekkertje, dat gejaagd den tijd weg tikte; door den tocht flakkerde de vlam van het
nachtlampje.
Een jaar of wat geleden zou Jacob Igersen met zulk weer en met dien wind 's
nachts, als de vloed op kwam, niet thuis gebleven zijn; toen trok hij nog zijn hooge
leeren laarzen aan, en ging naar het strand; 's morgens was hij even goed wel weer
bijtijds op het werk.
Hij keerde zich op zijn zij, en kreunde. Aan een spijker in den wand hing zijn
jumper; zijn schop stond er naast; zijn klompen stonden er onder, dicht bij de deur.
Hij hoorde een klok één slaan.
- Is dat nu nog maar één uur, of is het half twee?
Hij had niet de macht overeind te komen en op de wekker te kijken hoe Iaat het
was; en hij had het gevoel alsof hij al weer uren lang in bed lag. De laatste paar jaren
- of eigenlijk het laatste jaar pas, kon hij merken dat hij minder werd; den een of
anderen keer zou hij 's avonds naar bed gaan om 's morgens niet weer op te staan.
Hij trok het dekbed wat hooger op in zijn rug; hij huiverde.
- Die tijd komt.... voor een ieder.
Hij staarde naar zijn jas en zijn schop en zijn klompen; die zouden daar dan nog
net zoo hangen en staan als ze er nu hingen en stonden.
- Als ik maar niet hulpbehoevend word....
Zijn vader was hulpbehoevend geworden op Iateren leeftijd; Jacob kon zich die
oude nog goed voor den geest halen, zooals hij daar zat, in een hoek, achter het raam,
en altijd uitkeek, altijd uitkeek naar hen die naar hun werk gingen. Hij had het goed
gehad.
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Jacob zelf zou het bij zijn kinderen - als het ooit eens zoover mocht komen! - ook
goed hebben.
- Maar wat is voor een mensch het leven als hij niet meer werken kan?
Hij dommelde in en schrok wakker omdat hij meende iets te hooren; hij spande
zich in om scherp te luisteren, maar vernam niets meer dan de geluiden van den
storm.
- Het is vreeselijk weer.
Daarna dommelde hij weer in - een oogenblik later schrok hij opnieuw wakker.
- De klok klept, stamelde hij, verschrikt. - Zou er brand zijn? En overal, in alle
huizen, schrokken menschen wakker.
- De klok klept! Zou er brand zijn?, vroeg men zich overal af.
Tomke Baas toeterde op zijn hoorn, en ook de menschen, die te ver boven den
wind van de kerk woonden schrokken wakker.
- Tomke toetert! Schip op het strand!
Vrouwen schuifelden op bloote voeten door de kamer en keken door een kier van
het gordijn naar buiten.
- Het is aardedonker.
Mannen lieten zich uit hun bedstee glijden en kleedden zich haastig aan.
- Geef me m'n jekker, gauw even!
Kinderen zanikten:
- Mogen we ook kijken?
Een oogenblik later liepen de menschen bij het reddingboothuis te hoop. Er was
geen brand en er was geen schip op het strand.
- Het water!
Het water was door de duinen gebroken en overstroomde de polders.
Jannes van den Berg zou tegen twee uur 's nachts, naar het strand - men kon niet
weten of er geen avontuur was, met zulk weer; het was bijna half tij.
Een eindje buiten het dorp, op den reddingsweg, werd de grond drassig.
- Hoe heb ik het nou? vroeg hij zich verwonderd af.
Nog een eindje verder stond het water in greppels en laagten al meer dan een
kniehoogte; het stroomde het land in.
En plotseling drong het tot hem door.
- Mijn God! Overstrooming!
Jammerend draafde hij terug; hij wekte Pommel:
- De polder overstroomt!
Pommel stuurde hem naar Heerke Klokluider en Tomke Baas, om de klok te
kleppen en de noodhoorn te toeteren; zelf ging hij de boeren waarschuwen dat ze
hun wagens in moesten spannen.
Dat werd een nacht, om nooit te vergeten.
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Het volk kwam in drommen - mannen en vrouwen! - met bijlen, schoppen en
mestvorken; de boeren kwamen met hun gerei. Vogels, door het water uit de struiken
opgeschrokken, fladderden angstig, laag over de duinen; hazen en konijnen vluchten
verder het land in. Op sommige plaatsen, in duinkommen en laagten stond het water
al meer dan manshoog; duinen, die niet begroeid waren, brokkelden af en storten in.
Zoo lang het donker was kon men weinig doen.
- We moeten het Onzen Lieven Heer overlaten, menschen!
Toen de dag aanbrak begon men de binnenduinen te versterken; diepe dalen werden
met zakken zand, en omgehakte jonge dennen dicht gemaakt.
Jacob Igersen, zoo stram en zoo oud als hij was, was toch nog niet een van de
laatsten, die met zijn schop bij het reddingboothuisje kwam. Op een boerenwagen
reed hij mee naar de aanplanting van dennen - als een jonge kerel hakte hij drie- en
vier-jarige boomen om en laadde ze op.
- Vooruit maar!
Als de eene wagen vol was stond een andere al weer te wachten; er was geen
aanhalen tegen. Hij had geen tijd zich eens even uit te rekken; het begon te schemeren,
en het werd licht.
- Nu moet er toch ook eb loopen, zei hij.
Maar de boeren, die heen en weer reden vertelden dat het water met den eb niet
weg viel, en een half uur naderhand rees het al weer.
- Als de wind niet draait overstroomt de heele polder!
Er waren tientallen diepe geulen en dalen tusschen de begroeide binnenduinen;
die moesten allen dicht gemaakt worden, eer het weer hoog water was.
- Als het er doorkomt is er geen houden aan!
Pommel draafde van oost naar west; overal zette hij het volk aan.
- Nog een paar uur, menschen!
Vrouwen van de boeren in den polder maakten het vee los en zetten hun huisraad
klaar om het weg te brengen; misschien zou het hen niets helpen of ze het al weg
brachten - waar moesten ze het heen brengen als het heele eiland overstroomde?
- Maar men moet wat doen!
En angstig wachtten ze.
- Nog een paar uur!
Menschen, die nauwelijks meer konden loopen, kwamen om te zien hoe het er
voor stond; nog een paar uur had men den tijd om geulen en gaten en dalen dicht te
gooien.
De dominee had zijn jas uitgetrokken; zijn manchetten waren los gegaan, zijn
mouwen fladderden hem om de armen - hij had geen tijd om een knoop vast te maken
of het zweet, dat van zijn voorhoofd in zijn oogen drupte, af te wisschen. Tomke
Baas stond tot aan zijn middel in den modder; hij nam zakken vol zand, die hem van
het duin af toe gereikt werden, over en stapelde ze op alsof het speelgoed was. De
paarden, die uren lang tegen de duinen op en bij de duinen neer en over de duinen
heen gedreven waren, liepen met de koppen laag bij den grond; hun flanken dampten.
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In de aanplanting stond oude Jacob Igersen met res anderen. Hij was moe geweest
- toen hij pas begon was hij al dadelijk moe. Maar dat scheen lang geleden; hij had
geen last van de kou, en geen last van rheumatiek in zijn linkerschouder. Hij zwaaide
zijn bijl en hakte in de dunne stammen, zwaaide weer en hakte weer.
Hij had een keer of wat om zich heen gekeken en naar de lucht gekeken, of niets
er op wees dat de wind zou draaien; en een keer of wat had hij op zijn horloge gekeken
hoe Iaat het kon zijn. Maar dat scheen ook allemaal al lang geleden.
Hij hakte rijen jonge dennen om en sleepte ze bij elkaar en laadde ze op de wagens,
die wachtten, en hakte weer, en sleepte weer en laadde weer op. Het viel hem nog
even in dat het eigenlijk zonde was - een paar jaar geleden had hijzelf die dennen
helpen pooten; nu hielp hijzelf mee ze om te hakken.
- Men kan nooit van te voren zeggen hoe het gaan zal. Want toen hij ze pootte had
hij gedacht:
- Als ze later omgehakt worden doet mij het hoofd al geen zeer meer. Pommel
stond even bij hen en moedigde hen aan en dacht:
- Hoe houdt zoo'n man het vol?
- Nog een uur, anderhalf, dan is het gebeurd, zei hij.
Er kwam geen eind aan; het begon harder te waaien en het begon te regenen, Jacob
Igersen vernam er niets van - bij hakte maar en sleepte maar en laadde de wagens
vol.
De grond begon drassig te worden; verderop staken de toppen van groen begroeide
duinen nog boven het water uit. Later stonden ze in de aanplanting tot hun knieën in
het water. Een wagen kantelde; de paarden hinnikten en trapten.
- Help even!
Met z'n allen moesten ze helpen.
En toen de wagen weer op zijn wielen stond leek het even alsof Jacob Igersen niet
meer kon. Hij leek geen mensch meer; zijn anders al zoo magere wangen waren nog
meer ingevallen; dwars over zijn gezicht had hij een vurig roode schram; zijn handen
beefden; zijn beenen trilden; hij wankelde. Zijn oogen gloeiden.
- Nog éven! schreeuwde Pommel, die juist, over een duin heen, aan kwam. - Nog
even; het water rijst haast niet meer!
Hij maakte een beweging alsof hij naar Jacob wilde gaan en zeggen:
- Rust jij eerst maar uit, oude.
Toen was Jacob al weer begonnen ook; hij nam zijn bijl, die aan een touw over
zijn schouder hing, en hakte weer, en sleepte weer dennen weg en hielp weer wagens
vol laden.
Zoodra hij weer aan den gang was scheen het haast vanzelf te gaan.
's Middags om half drie heesch iemand een vlag op een boerderij in den polder. Ieder
die een schop had stak deze omhoog.
De menschen keken elkaar aan en glimlachten - meer dan alleen maar glimlachen
en hun
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schop omhoog steken konden ze niet. Sommigen waren zoo vermoeid dat ze naar
huis gereden moesten worden; oude Jacob moest men naar het huis van zijn zoon
rijden en naar bed brengen.
Een week later lag hij, achterover in een grooten stoel, daar voor het raam. Als er
arbeiders langs kwamen, die naar hun werk gingen, keken ze in, en groetten; hij stak
zijn hand op en groette terug.
De dominee, die meegewerkt had toen het water de polder dreigde te overstroomen
- zoo maar met zijn jas uit en met hemdsmouwen, die hem los om de armen
fladderden, kwam hem opzoeken.
- En, Jacob?, vroeg hij.
Jacob probeerde te lachen; hij lachte alsof hij zichzelf het een of ander had te
verwijten.
- Hier lig ik nu, zei hij. Ik krijg geen schop meer in handen, dominee.
Hij zei het een beetje triest. Hij had den laatsten tijd vaak gedacht, dat het nog
eens zoover zou komen met hem. Hij had er over geprakkezeerd, toen hij, den avond
voor de doorbraak aan het strand kwam, te laat om zijn maats nog te helpen bij het
werk, dat daar gedaan moest worden. Het had hem benauwd, maar hij vergat het
weer, toen hij, met die anderen samen, tegen de elementen vocht.
Nu was het echter zoover.
- En het is niet anders, zei hij, berustend. Er zijn dingen, die een mensch wel kan,
en dingen, die een mensch niet kan.
- Jij hebt in jouw tijd wel kunnen werken, zei de dominee, terwijl hij keek naar
Jacobs handen, die in één week al wit geworden waren.
Jacob knikte.
- .... en nu moet je leeren rusten.
- Dat moet ik, gaf Jacob toe.
En dat zou hij ook wel; hij had zooveel geleerd in zijn leven!
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Het verlangen
door Peter van Steen
[I]
HIJ schrok even op, mompelde toen ja, maar bleef stil zitten, bang de bekoring te
verbreken.
En naar de slippen van den mantel grijpend, sloeg ze die om hem heen.
‘Ben je niet goed?’ vroeg ze toen.
Hij lachte. ‘Ja hoor, best.’ Meteen voelde hij hoe hij het warm kreeg, alsof het
bloed vlak langs de onderzijde van zijn huid stroomde. Hij zuchtte even, deed toen
een greep in het bundeltje kleeren dat naast hem lag en haalde een doosje sigaretten
te voorschijn. Hij nam er een uit, klapte het doosje toen weer dicht en wilde het weer
wegbergen.
‘Zou je mij ook niet een sigaret aanbieden?’
Hij keek haar verbaasd aan.
‘Rook jij dan?’
‘Nog niet, maar ik wou graag rooken.’
Hij reikte haar het gesloten doosje aan. ‘Tjasses wat ben je ongalant,’ pruilde ze.
Hij kleurde, stamelde een ‘neem me niet kwalijk,’ hield haar toen het geopende
doosje voor en spotte:
‘Gravin, als u de onvergelijkelijke goedheid....’
‘Ja, 't is goed’ zei ze lachend, een sigaret uit het doosje nemend.
Hij zocht inmiddels naar lucifers. ‘Zie je,’ zei ze, in de verte starend, ‘je kunt wel
galant zijn als je wilt.’
Hij kuchte, voelde zich gevleid, lachte toen omdat hij maar niet begreep hoe hij
zoo ineens veranderd was. Inmiddels had hij het doosje lucifers gevonden, streek er
een af en bood haar vuur aan. Ze boog wat naar hem toe om haar sigaret aan te steken.
Daardoor gleed haar badmantel wat naar voren. Plotseling, zonder dat hij het helpen
kon, zag hij in de lage insnijding van haar badpak de jonge trillende borsten. Haastig
keek hij voor zich. Heet klopte eensklaps het bloed in zijn slapen. Zij bemerkte niets
van het kleine voorval. Of misschien wel. Ze rookte er lustig op los zooals vrouwen
en meisjes rooken, niet om het perverse genot van het inhaleeren, maar zoo maar,
om het rooken en zekere, vage emancipatiebegrippen. Freek rookte voor het eerst
met een soort ernstige, rijpe mannelijkheid. Overigens voltrokken zich in hem
processen met een zoo razende snelheid, dat hij het spoedig opgaf, ze na te speuren.
Maar iets was er in zijn leven gekomen dat hij nimmer gekend had. Een verlost zijn
van iets, maar tevens een gebondenheid aan iets anders. Een zoet schrijnende pijn
was het.
‘Waar denk je aan?’ vroeg ze onverwacht.
‘Ik? Denken? Nergens aan....’
‘O.’
Even stilte.
‘Ben je hier.... met je ouders zeker?’
‘Nee.’
‘Alleen? Nee toch....’
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‘Nee. Met een.... ouderen vriend.’
‘Zoo.’ Ze lachte coquet.
‘Is ie aardig?’
‘Hij is al vijftig,’ loog hij vlot.
‘O.’ antwoordde ze, teleurgesteld en den triomph in zijn blik bemerkend: ‘Of is
ie jonger, maar dat je bang bent....’
‘Bang? Bang? Waarvoor?’
‘O niks,’ antwoordde zij kleintjes.
‘Hm,’ bromde hij.
Een gespannen stilte viel, waarin hij voor zich uitkeek en zij telkens voorzichtig
zijn gezicht bespiedde.
‘Ben je kwaad?’
Hij keek haar aan, wilde koud en vijandig doen, wat hem tot zijn ergernis niet
gelukte. ‘O nee, kwaad,’ zei hij, zich groot houdend. En opstaande: ‘Ik ga me es
aankleeden, want ik moet nog ontbijten.’
‘Jammer,’ zei ze alleen maar.
Hij stond weer stokstijf, stil, luisterde gespannen, begon zich toen haastig aan te
kleeden, met den rug naar haar toe staand.
‘Kom je morgen weer?’
‘Ja,’ antwoordde hij haastig en kuchte benauwd.
Toen hij klaar was stond hij, onhandig en verlegen, van het ééne been op het andere
leunend. Ze stond op, stak hem de hand toe.
‘Dag....’
‘Freek,’ vulde hij aan. ‘Dag....’
‘Morgen zal ik je mijn naam zeggen.’ Ze lachte.
Hij trok een teleurgesteld gezicht.
‘Als je tenminste komt....’
‘Ja, vast,’ antwoordde hij, merkte toen eensklaps, dat hij nog steeds haar hand
vasthield. Ineens liep hij vlug weg, zei nog: ‘Dag, tot morgenochtend.’
Zij lachte, knikte, gooide toen haar badmantel af en holde naar het water. Hij keek
haar na, gefascineerd door de ranke, hooge beenen en den verlokkelijken driehoek
van schouders en heupen. Toen liep hij snel door. Klokslag half negen trad hij het
hotel binnen. Het was druk in de restauratiezaal, maar het tafeltje in den hoek was
nog onbezet. Freek fronste de wenkbrauwen, ging toen naar boven. Voor de deur
van Dr Van Leeuwen's kamer stonden geen schoenen. Hij ging, na eerst zijn handdoek
opgehangen te hebben, weer naar beneden terug, vroeg aan den kellner of de andere
meneer misschien al ontbeten had en was weggegaan. De man antwoordde
ontkennend. Mismoedig ging Freek weer naar zijn kamer, douwelde wat in het rond,
rookte nog een sigaret, dacht toen aan het meisje. Maar zij verontrustte hem, maakte
hem warm en gejaagd. Vanavond, in bed, als alles stil was, zou hij er rustig over
nadenken.
Voorzichtig tikte hij eenige malen tegen den wand. Geen antwoord. Hij voelde
zich kribberig worden. Hij mopperde een verwensching. Toen, ineens, ging hij naar
buiten, klopte luid op de deur. Geen antwoord. Toen nog eens.
‘Wat?’ hoorde hij. ‘Meneer, meneer, 't is negen uur.’ ‘Ja, ik kom,’ klonk het matte
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antwoord. Freek ging weer naar zijn kamer, wachtte. Maar naast zich hoorde hij niets
bewegen zoodat hij, na enkele minuten zijn geklop herhaalde. ‘Meneer, ik verga van
den honger.’ ‘Ja ik kom.’ Hij hoorde hoe de ander opstond. Even later het loopen
van de kraan.
‘Meneer, ik ga maar vast naar beneden.’
‘Ja.’
Freek ging naar beneden. ‘Meneer is in aantocht,’ zei hij tot den kellner. De man
lachte scheefjes, kwam enkele oogenblikken later met het ontbijt. Het werd Freek te
machtig. Hij schonk zich een kop thee in, smeerde twee boterhammen en begon
gulzig te eten. Juist toen hij hiermee klaar was, stapte Dr Van Leeuwen naar het
tafeltje. Hij zag wit, met wallen onder de oogen en vertrokken gezicht.
‘Morgen Freek,’ groette hij, pijnlijk glimlachend.
‘Morgen meneer.’ Ze keken elkaar eens aan. ‘Ik ben maar vast begonnen, ik dacht
dat ik dood ging van den honger.’ Dr Van Leeuwen knikte vermoeid, zei toen
tragi-komisch: ‘Ik wou, dat ik 't ook kon zeggen.’
‘Bent u niet goed?’
Bijna onverschillig keek de ander hem aan, mompelde toen: ‘Slecht geslapen,
barstende hoofdpijn.’
‘Wilt u thee?’
‘Ja.’
Freek schonk het in.
‘Kijkt u es,’
‘Dank je,’ antwoordde hij, verteederd.
Met moeite at hij een boterham, een half ei, dronk twee kopjes thee.
‘Eet u niet meer?’
‘Nee, geen trek.’
‘Nou, 't zou wat, één sneetje brood. Om een uur krijgt u pas weer, hoor.’
Dr Van Leeuwen glimlachte. Toen zag hij het natte haar van den jongen en het
zand op zijn voorhoofd.
‘Heb je gezwommen?’ vroeg hij en zijn stem trilde.
‘Nou fijn. Ik was om half zeven al in 't water.’
‘Brr!!’
Freek lachte voor zich heen, aanvankelijk om het benauwde gezicht van Dr Van
Leeuwen, maar daarna om iets anders. Het was of iets in hem weggedrukt werd, een
decor dat verdween, ergens in het niet. Volgende tooneel. Hij zag het meisje, voelde
zich warm worden en blij. En schuldig. Want hij was zich plotseling heel scherp
bewust, dat hij er nooit met Dr Van Leeuwen over zou kunnen praten. Waarom was
hem niet geheel duidelijk, maar dat stond vast in hem.
‘Waar denk je aan?’
Freek voelde een lichten, kouden schrik. Hij haalde zenuwachtig de schouders op,
mompelde wat, loog het een of ander. Voor het eerst. Hij kreeg het er benauwd van.
Een haastige opwelling om zijn leugen te herstellen. En ineens te weten, dat hij weer
zou gaan liegen. Want de waarheid....
Hij voelde de speurende oogen van den ander scherp over zijn gezicht dwalen.
Freek stond, bijna achteloos op, zei:
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‘Zullen we een strandwandeling gaan maken, meneer?’
Dr Van Leeuwen zuchtte diep, liet het hoofd op de borst zakken, antwoordde toen
lusteloos:
‘Veel zin heb ik niet, maar als jij zoo graag wilt....’
‘O nee, als u wat anders weet.’
De man haalde vermoeid de schouders op, zat ineengezakt op zijn stoel, eenzaam
en ziek. Freek voelde plotseling een hevigen weerzin in zich omhooggolven. ‘Had
ie daarvoor vacantie om met een halfzieken man rond te tollen.’ Onmiddellijk daarna
schaamde hij zich. Maar toch behield de weerzin de overhand. Hij ging weer op zijn
stoel zitten, vergat dan weer snel zijn omgeving en keek belangstellend naar de zee.
Pas toen hij het gevoel kreeg dat iemand hem strak aankeek, ontwaakte hij uit zijn
starre kijken. Hij wendde het hoofd terzijde en zag hoe Dr Van Leeuwen hem
achterdochtig zat te beloeren. En vlak boven het hoofd van den zittenden man, twee
andere oogen, die van het meisje van vanmorgen. Hij schrok, verschoot van kleur.
Zij lachte, wendde zich, juist toen Dr Van Leeuwen zich met een ruk omdraaide, af.
Snel keek hij toen weer naar Freek, maar deze scheen iets belangrijks op den grond
te zien. Hij volgde de richting waarin de jongen keek, zag dat hij zich juist bukte en
aan één zijner veters prutste.
Waar Freek het raffinement plotseling vandaan haalde was hem zelf een raadsel,
want toen hij weer opkeek was er niets aan zijn gezicht te zien. Van Leeuwen's
achterdocht was echter gewekt en zoo erg, dat hij zijn hoofdpijn bijna vergat. Met
geloken oogen observeerde hij, door de oogharen, nauwkeurig de bewegingen van
den knaap. Maar hij ontdekte niets bijzonders aan hem. Later beschouwde hij zijn
achterdocht als een gevolg van de teleurstellingen, die hij had ondervonden door zijn
te hoog gespannen verwachtingen. ‘Dus door eigen schuld,’ zooals hij zichzelf trachtte
in te praten.
Maar dat er iets veranderd was, stond bij hem vast. En een drukking, een dof,
dreigend gevoel waarschuwde hem, dat er onrust op komst was. Er moest een
uitbarsting komen. Want zijn jammer besproeien met cognac leek hem een duur en
gevaarlijk middel.
De dag verliep in een vreemde gespannenheid, met inzinkingen, bijna rust en
laaiende vlagen van achterdocht en pijn. Een eindje wandelen, ergens zitten, een kop
sterke koffie drinken, zachte Egyptische sigaretten rooken, een enkele spottende en
veel sarcastische opmerkingen over de badgasten en het geflirt der beide sexen. Maar
zijn zorgvuldig voorbereide psychologische proefnemingen mislukten alle. Hij voelde
hoe de jongen hem meer en meer ontglipte. Het verdubbelde alleen zijn bitterheid.
Als Heleen niet was weggegaan.... en als hij dan een zoon....
De lunch verliep onder een doodelijk zwijgen. Freek at met een gezonden,
onstil-baren eetlust, hij raakte de spijzen ternauwernood aan.
's Middags werd het brandend heet. Wanneer Dr Van Leeuwen alleen maar naar
buiten keek, het helwitte zand zag, dat lag te branden als witgloeiend ijzer, dreigde
hij te stikken van benauwdheid.
Freek zat zwijgend tegenover hem, met een vastberaden geslotenheid. Zoo
tenminste kwam het den man voor.
‘Ik geloof, dat ik maar een uurtje op mijn bed ga liggen,’ zei hij eindelijk.
Freek keek hem aan, antwoordde toen:
‘Ja, misschien knapt u wat op.’
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‘Ik neem een zonnebad.’ Freek lachte en zijn oogen lichtten al bij het vooruitzicht.
‘Is dat waar?’ vroeg de ander, heftig ineens.
Freek keek hem verbaasd aan.
‘Ja, waarom niet?’
‘Hm.’
‘Waarom dacht u....?’
‘Nou, je doet maar,’ zei Van Leeuwen dreigend.
Freek zweeg, schreef de ontstemming van den ander toe aan de hoofdpijn.
Dr Van Leeuwen stond op en verliet, zonder den knaap te groeten, de zaal. Freek
bleef nog eenigen tijd zitten, slenterde toen op zijn dooie gemak naar buiten. Van
achter een palm, die achter in de zaal vlak bij de trap stond, keek Dr Van Leeuwen
hem na.
Freek bracht den middag door op een duintop in de laaiing van de zon, getemperd
door een frisschen wind. Hij viel weldra in slaap, droomde stoute droomen, waaruit
hij eenigszins verward ontwaakte. Om zes uur verscheen hij, verbrand en door en
door gelukkig aan het diner. Dr van Leeuwen zat al aan het tafeltje te wachten.
‘Wat zie jij er uit.’ Dit was het begin van de vijandelijkheden. Freek zweeg koel.
De man in hem was ontwaakt. En hij gedroeg zich er naar.
Gedurende het diner werd weinig gesproken. Freek bemerkte, dat er iets aan Dr Van
Leeuwen veranderd was. Soms leek het hem of hij plotseling oud en grijs geworden
was. Maar dat kwam door de lichtvalling, stelde hij daarna vast. Toch was de spanning
niet verminderd. Maar anders. Pijnlijker, met iets van een doodelijk gewond zijn.
Verdiepen deed Freek zich er niet in. Dr Van Leeuwen, van zijn kant, trachtte de
koele geslotenheid te doen versmelten onder een teedere hoffelijkheid. Onmiddellijk
na het eten haalde hij zijn sigarettenkoker te voorschijn en zei glimlachend:
‘'n Sigaretje, dat zal smaken, wat jou?’
Freek glimlachte welwillend terug, nam een sigaret uit den koker. Het gebeurde
heel gewoon, maar niet meer met dat zich vereerd voelen, dat Dr Van Leeuwen altijd
zoo ingenomen had voor hem. Het ging met een kameraadschappelijke hoffelijkheid,
die van Leeuwen smartelijk trof en waarachter hij veel kritiek en nog meer minachting
vermoedde. Eigenlijk was hij nog meer onthutst over deze koude beminnelijkheid
dan door de aanvallende geslotenheid, die er aan vooraf gegaan was.
Toen Freek al naar zijn kamer was om te gaan slapen, zat Dr van Leeuwen nog
beneden in een pijnlijk, gespannen nadenken. Hij zou eens met den jongen praten.
Het was misschien een kleinigheid. ‘Dat was vaak met zulke jongens.’ Op dit
kussentje wist hij zijn angst in slaap te sussen. Later liep Dr Van Leeuwen nog een
paar maal den boulevard op en neer. Het was er donker en koel. Om elf uur ging hij
naar zijn kamer en voelde zich rustig. ‘Te rustig bijna,’ mompelde hij.

II
De volgende dag begon, zoo mogelijk, nog schooner en stralender dan de vorige. De
menschen troffen het buitengewoon met hun vacantie.
Freek ontwaakte weer om zes uur. Met een snelle beweging zwiepte hij met de
beenen
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de deken van zich af. Even later plenste hij zich schoon. Snel trok hij zijn badpak
aan, schrok hevig toen hij geluid hoorde in de aangrenzende kamer. Hij bleef doodstil
staan, wachtte enkele seconden. Maar niets bewoog meer. Vlug en behoedzaam
kleedde hij zich verder aan, verliet op de teenen loopend de kamer, sloot onhoorbaar
de deur.
Beneden, in de restauratiezaal was niemand. Gelukkig, dan zag ook niemand hem
weggaan. Toen hij naar buiten stapte hoorde hij eensklaps: ‘Morgen.’ ‘Verrek!’ Hij
schrok. ‘Jij hier?’ ‘Ja.’ Ze lachte. Hij keek haar beduusd aan. ‘Hoe ben je er achter
gekomen, dat ik hier ben?’ vroeg hij.
‘Jááá.... Ja, dat moest je nou es weten.’ Even zwegen ze. Hij in een snel zoeken,
hoe ze het te weten gekomen was, zij vermaakt om zijn overrompeldheid.
‘Nou ja, je was gisteren in het hotel, toen heb je me gezien....’
‘Ja, maar toen wist ik al dat je er was.’
‘O.’
Weer even stilte.
‘En waarom kwam je....?’
‘Ik moest je vriend eens zien, of ie werkelijk zoo oud was....’
‘Wat kan jou mijn vriend schelen....’ viel hij bits uit. Ze lachte. Het ging hem langs
den rug.
‘Ik moet toch weten met wie je omgaat.’ Ze hield haar gezicht in een strakke plooi.
Hij keek haar scherp onderzoekend aan. ‘Nee,’ zei hij hard. ‘Daarom is 't niet. Maar
je wou 'em....’ Ze lachte, haar oogen lichtten.
‘Welnee mal jog, ik nam je d'r maar tusschen....’
‘Wel verdraaid....’ Hij maakte een beweging om haar een pak slaag te geven. Zij
holde lachend weg, de badmantel wijd om haar heen flodderend. Hij staarde haar
een oogenblik verbluft na, rende toen achter haar aan. Het werd een korte, wilde
jacht. Toen had hij haar beet en zij, hijgend, lachend gleed tegen hem aan. Hij voelde
haar zachte, warme lichaam tegen het zijne en verloor zijn bezinning. Hij zoende
haar op den lokkenden mond, lang, brandend. Ze klemde zich aan hem vast. ‘Schat,’
fluisterde hij. Eensklaps bemerkten zij waar ze waren. ‘Tjasses,’ zei ze angstig, ‘als
ze ons maar niet gezien hebben.’ Tegen de ruit van een villa tikte iemand. Ze keken
beiden om. Een man waarschuwde quasi-dreigend met den wijsvinger. Daarna lachte
hij onbedaarlijk.
‘Kom ga mee,’ zei ze. En haar arm door den zijne stekend en zich dicht tegen hem
aandrukkend, trok ze hem mee.
‘Waar bemoeit die knul zich mee?’ zei hij humeurig en een beetje driftig.
‘Kom nou maar, wat kan ons die vent schelen.’
Stijf gearmd liepen ze verder. Freek nog maar niet begrijpend wat er met hem
gebeurd was. Plotseling bleef hij staan, maakte haar arm los uit de zijne en keek haar
aan, recht tegenover haar staand. Ze schrok, begreep niet wat hij wilde. ‘Wat doe je
nou?’ Hij antwoordde niet, bleef haar aankijken. ‘Wat kijk je me aan?’ Ze sloeg de
oogen neer, wiebelde met haar voet.
‘Weet je, dat we mekaar pas een dag kennen?’
‘Nou?’
‘Nou en.... we loopen al, alsof we elkaar heel lang kennen.’
‘Geloof je me niet?’ vroeg ze, beleedigd.
‘Ja, maar 't is allemaal.... zoo nieuw, zoo....’
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Ze liet hem niet verder praten, schoof haar arm weer door den zijnen.
‘We gaan zwemmen,’ zei ze toen beslist.
Hij gehoorzaamde, als een hond.

III
Samen gingen ze terug. Freek drong aan op haast. Hij wist niet hoe laat het was en
wilde vermijden te laat te komen. Hij voelde hoe zij, op alle mogelijke manieren hun
samenzijn trachtte te rekken. Het vervulde hem met trots en blijdschap en het prikkelde
hem. Want ze deed hem, onbewust, het verschil voelen, maakte hem met feillooze
scherpte duidelijk, dat hij nog tusschen twee werelden hing. Hij zag zichzelf spartelen
en had het onaangename gevoel, dat de kloof steeds wijder werd. Deze gewaarwording
ging gepaard met een groeiend gevoel van angst en gejaagdheid.
De keuze viel hem eigenlijk niet moeilijk. Zij was, van binnen, al lang gedaan.
Maar de verwezenlijking bezorgde hem onrust.
‘We gaan maar tot aan den boulevard,’ zei hij onverwacht, half binnensmonds.
‘Ja.’ Er lag iets van berusting en kritiek in haar antwoord. Dat voelde hij, vooral
het laatste. Hij voelde zich driftig worden. Maar toen streek ze met haar wang langs
de zijne. Wild pakte hij haar kin, zoende haar op den mond, zette zijn tanden in haar
onderlip. ‘Au!’ Maar hij lachte, tilde haar op en liet haar toen met een plof weer in
het zand terecht komen.
‘Wanneer zie ik je nou weer?’ begon ze, met een stem, die hem verlamde.
‘Morgenochtend,’
Eerst zweeg ze, zuchtte toen: ‘Wat lang.’
‘Ja, ik kan d'r ook niks aan doen,’ stoof hij op.
‘Geef je meer om je.... vriend dan om mij?’ vroeg ze. Meteen liep ze wat losser
naast hem.
‘Jasses! Dat weet je toch wel.’
‘Ja,’ zei ze, weifelend.
‘Twijfel je d'r aan?’ vroeg hij, nog al bits.
‘Nee.’
‘Nou, wat zeur je dan.’
‘Tjasses, wat ben je naar tegen me.’
‘Je weet toch wel.... dat ik stapel op je ben, maar ik kan toch maar niet net doen
of m'n vriend er niet meer is.’ Hij voelde een eigenaardige bitterheid bij het uitspreken
van het woord vriend.
‘Nee,’ zei ze langzaam. ‘Maar zie je....’
‘Nou?’
‘Nee, niks.’
‘Toe nou, wat wou je nou zeggen?’ Hij sloeg zijn arm om haar middel.
‘'t Is nog maar zoo kort.’
‘Wat kort?’
‘Morgen gaan we al weer naar Amsterdam.’
‘Morgen, da's een pest zeg,’ zei hij, in een idioom van ‘mannen onder elkaar.’
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‘Ja. En jij?’
‘Ik, we zouden veertien dagen blijven, minstens.’
‘O.’
Ze waren aan het paadje gekomen, dat naar den boulevard leidde. Er kwamen
menschen af en hoe ze ook treuzelden, het werd maar niet stil. Boven zagen ze, dat
het op den boulevard al druk was. Besluiteloos stonden ze enkele oogenblikken naast
elkaar. Haastig zei hij toen: ‘Ik zal zien, dat ik vanavond wegkom, om half acht hier.’
Hij kneep haar in den arm, dat het pijn deed en liep daarna vlug weg. Geen enkele
maal keek hij om.
Toen hij in het hôtel kwam vond hij Dr Van Leeuwen reeds bezig met het ontbijt,
dat wil zeggen, hij was bijna klaar. Er lag iets opzettelijks in de wijze waarop hij zat
te eten, iets wat Freek niet ontging. Wat hem ook wel pijnlijk aandeed.
‘Morgen meneer,’ groette hij.
Dr Van Leeuwen draaide langzaam het hoofd naar hem toe, nam hem van hoofd
tot voeten op, zei toen:
‘Je gezicht zit weer vol zand.’
Freek was verbluft. Maar voor hij van zijn verbazing bekomen was, ging de ander
voort: ‘Goeiemorgen, ja ik ben maar vast begonnen, zie je. Ik houd er niet van te
moeten wachten.’ Bij deze laatste woorden stelde hij met voldoening vast, dat zij
doel troffen. De jongen kleurde, donkerrood, beet zich op den onderlip, keek Dr Van
Leeuwen eenige malen snel achtereen aan.
‘Ik zal m'n badgoed even naar boven brengen,’ zei hij toen alsof hij niets gezien,
noch gehoord had.
Dr Van Leeuwen gaf geen antwoord, schonk zich nog een kop thee in. Toen Freek
enkele oogenblikken later de trap afkwam, zag hij nog juist, hoe Dr Van Leeuwen
rookend naar buiten stapte. Het gaf hem een schok. Snel liep hij naar het tafeltje,
begon haastig te eten, in de kinderlijke opwelling, dat hij den ander misschien nog
zou kunnen inhalen. Toen hij thee ging inschenken, deed hij de onaangename
ontdekking, dat de pot leeg was. Hij zette den pot neer, begon te eten. Maar middenin
zijn haastig geschrok, hield hij plotseling op. Waarom zou hij zich haasten? Het was
te duidelijk.
Langzaam at hij toen verder. De kellner, die zijn teleurstelling over den leegen
theepot had bemerkt en wien de ontwikkeling van het voorval niet ontgaan was,
kwam met een beleefden glimlach naar hem toe:
‘Kan ik u misschien dienen met een ander potje thee?’
Freek keek hem verschrikt aan. De kellner had inmiddels den pot van tafel
genomen. ‘'t Is een kleine moeite meneer,’ en weer lachte hij aanmoedigend en met
iets van medeleven om het verschrikte gezicht van den knaap.
‘Ja,’ mompelde hij.
De kellner boog licht, verdween snel en keerde even later met een pot versche
thee terug. ‘Astublieft meneer,’ zei hij en keek den jongen man met iets
vragends-dwingends in zijn blik. Freek begreep, dat hij doelde op het voorval. Even
ontweek hij den blik van den ander, zei toen achteloos:
‘Merci.’
De man glimlachte zuurzoet, ging weg.
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hij, eerst vlug, daarna achteloos, voor den kellner, die al zijn bewegingen scheen te
bespieden,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

195
naar buiten. En hoewel zijn gekwetste jongenstrots het hem verbood, ging hij toch
rondkijken en zoeken. Hij liep gedurende anderhalf uur in alle richtingen, gaf het
toen op en ging weer naar den duintop, waar hij den vorigen middag had doorgebracht.
Toen hij er eenmaal zat, staarde hij lang voor zich uit en begon ook weer het gepeuter
in zijn hoofd. Maar hoe hij ook zocht, het was hem onbegrijpelijk dat Dr Van Leeuwen
zoo deed.
Om één uur, aan den lunch, zaten ze weer tegenover elkaar. Dr Van Leeuwen
scheen zeer opgewekt, praatte aan één stuk door, dat hij zoo'n prachtige wandeling
had gemaakt.
Freek luisterde, maar zonder eenige belangstelling. Het verstoppertje spelen
hinderde hem.
Na de lunch stak Dr Van Leeuwen een sigaar aan en ging gemakkelijk zitten
genieten. Freek voelde zich stram en ongelukkig worden door een dergelijke bewuste
ontkenning. Dr Van Leeuwen echter keek een tijd lang zeer belangstellend naar
buiten en rookte. Toen, als heel toevallig, keek hij weer voor zich, zei uiterst verbaasd:
‘Gut, zit jij daar nog al?’
‘Ja,’ antwoordde Freek argeloos.
‘Hé, ik dacht....’ van Leeuwen lachte sarcastisch, ‘ik dacht eigenlijk, dat je.... naar
je.... meisje was.’ Plotseling lachte hij niet meer. Zijn gezicht veranderde, de lippen
perste hij opeen, onder de half gesloten oogleden loerde hij naar de uitwerking van
zijn woorden.
Freek was eerst vuurrood, daarna spierwit geworden.
‘Gaat 't je wat an, kan je 't niet hebben?’ barstte hij ineens los. Tranen van woede
schoten hem in de oogen. Hij stond met een ruk op, gaf een schop tegen den poot
van de tafel en liep snel naar buiten. Dr Van Leeuwen, krijtwit, sidderend van woede
en verontwaardiging, beet hem nog toe: ‘Vlegel! We spreken mekaar nog wel.’ Maar
Freek stond al buiten. Het bloed bonsde hem in de slapen. Hij begon te loopen, den
boulevard af, het strand langs. Hij werd zich bewust, dat hij haar zocht. Iemand moest
hij hebben om zijn hart uit te storten. Maar ze was natuurlijk nergens te vinden. Na
een uur loopen was hij weer geheel tot kalmte gekomen. Hij klom tegen een hoog
duin op. Boven, op den top, ging hij op zijn buik liggen en dacht lang, met gefronste
wenkbrauwen, na. Hij haalde zijn portefeuille te voorschijn, nam er een briefkaart
uit, waarop hij iets schreef.
Bij zijn terugkeer naar het hotel deed hij de kaart in de stationsbrievenbus.
Aan het diner was hij volmaakt rustig. Er werd geen woord tusschen hen gewisseld.
Slechts bij Dr Van Leeuwen viel een stijgende onrust waar te nemen.
Freek was precies half acht op de afgesproken plaats. In het oogenblik, dat Dr Van
Leeuwen zich even verwijderd had, had hij nu kans gezien te ontsnappen. Lang
behoefde hij niet te wachten. De badgasten zaten blijkbaar nog aan tafel, want er was
op den boulevard geen mensch te zien. Hij was de eenige. Hij tuurde naar de zee.
Plotseling legde iemand van achteren af twee handen op zijn oogen. Freek schrok
even, pakte de handen beet en draaide zich om.
‘Dáág,’ zei ze. Hij keek haar even aan, sloeg toen zijn arm om haar schouders en
zoende haar.
Samen wandelden ze daarna verder.
‘Ik moet om negen uur thuis zijn,’ zei ze.
‘Er komen nog meer dagen,’ antwoordde hij geheimzinnig.
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‘Ja maar....’
‘Stt!’ viel hij haar lachend in de rede. ‘Wie weet hoe gauw we elkaar weer zien.’
‘Gaan jullie vroeger terug?’
‘Dat weet ik nog niet,’ antwoordde hij.
‘Hè, toe nou....’
‘Waar woon je?’ vroeg hij toen.
Ze noemde het adres, hij het zijne.
De avond leek wijder en hooger.
Toen Dr Van Leeuwen den volgenden morgen zijn kamer wilde verlaten zag hij, dat,
nog half onder den kier van de deur, een gevouwen blad papier op den grond lag.
Hij schrok ervan, werd wit.... Snel bukte hij zich, griste als het ware het papier van
den grond en las: “Ik ben vanmorgen naar Amsterdam gegaan. Doet u geen moeite
meer. C'est bien fini, notre ‘Amitié’. F.
Zijn handen sidderden, leken twee trillende boombladeren. Vijf, tien maal las hij
het zinnetje. ‘Amitié’ tusschen aanhalingsteekens,” fluisterde hij verbitterd.
En eensklaps gierde het uit hem los. Voorover, op het onafgehaalde bed plofte hij
neer en huilde, beet in zijn kussen, tot hij in een lichten sluimer viel.
Toen hij later ontwaakte was hij zeer vermoeid, maar zijn gedachten waren
volkomen helder. Aan het ontbijt vroeg hij den kellner hem de rekening te brengen.
‘Zijn zoon was reeds vertrokken,’ voegde hij er volmaakt overbodig en nogal onhandig
aan toe.
Over het gezicht van den kellner gleed een slim, sarcastisch lachje, maar Dr Van
Leeuwen veinsde het niet te zien.
Later betaalde hij de rekening, gaf den kellner een te ruime fooi, waardoor de man
weer aan het twijfelen raakte, iets waarover Dr Van Leeuwen zich weer vermaakte.
Daarna stond hij op, zag er ineens oud en grauw uit. Enkele uren later zat hij in den
trein naar Zwitserland.
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Kroniek
Beeldende kunsten
Balineesche kunst
Enkele kantteekeningen naar aanleiding van een expositie bij Van Lier,
Amsterdam.

I Reneh, Nagâ door apen aangevallen - Collectie Van Lier

Dat de Baliër even godsdienstig als kunstzinnig is, mag als bekend worden
verondersteld; van oudsher was zijn leven vrijwel één aaneenschakeling van religieuze
plechtigheden. De kunst werd opgevat als eeredienst aan de goden, eeredienst aan
den oppersten god, Sanghyang Titah of Sanghyang Widi, schepper van het al, naar
Balineesch inzicht. Aanvankelijk oefenden de pemangkoes, de inheemsche priesters,
groote macht uit over het volk en later hadden de Hindoe-geestelijken, de pedanda's,
een vèrreikenden invloed op de geheele maatschappelijke structuur van het land.
Voor den Baliër was deze aarde het voorportaal eener andere en betere wereld, zijn
denken bleek steeds op het hiernamaals gericht. Geen wonder dus, dat de
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kunst uitsluitend de vertolking van bovenzinnelijke machten ten doel had. De rijk
bewerkte tempelfiguren uit steen en de polychroom houten, vinnig galante Garoeda's
konden ons op deze tentoonstelling bij Van Lier aan dit feit herinneren.
In recente tijden heeft het realisme tot op zekere hoogte zijn intrede gedaan, hetgeen
vooral in de plastiek merkbaar is. Uit het lichte manggahout of het donkerder sawoe
snijdt men thans, nevens religieuze maskers e.d., ook genre-achtige figuren uit het
leven van allen dag. De stemming dezer plastieken is veel rustiger, minder driftig
geladen, minder onvoorwaardelijk vervuld dan die van de oude beelden, maar de
magische wereldbeschouwing werkt na en de expressie lijkt vaak meer priesterlijk
dan profaan. Voor zoover een handeling wordt uitgedrukt, doet deze meestal eer
ritueel dan alledaagsch aan. Een mooi beeldje op de tentoonstelling, gevoelig streng
in zijn gesloten en toch beweeglijke contour, was de achter omziende vrouw: een
wonder van evenwicht tusschen ‘naturalisme’ en ‘styleering’.
In de hedendaagsche Balineesche schilderingen zijn de realistische neigingen
minder merkbaar, in wezen zetten deze de oude tradities ongebroken voort; in menig
blad treft de ijle helderheid van een zeer oude overdracht van sentiment en techniek,
een ruimere keuze van motieven ten spijt. Wat bovenal indruk maakt is de
tentoongespreide gave een vlak op onnavolgbare wijze te vullen. Boordevol te vullen
met een tropische overdaad van vegetatie en levende wezens, zoodat iedere vierkante
centimeter gebruikt wordt en het geheel als bestrooid schijnt met bloemen en beesten,
palmen en rotsen, demonen en goden. Een verbazingwekkend dooreenkrioelen van
nochtans zuiver beheerschte, kantig scherp en klaar geteekende détails, waarvan er
geen één niet volmaakt op zijn plaats staat en niet meehelpt de rhythmische
totaliteitswerking te verhoogen.
Er zijn er onder deze teekeningen, waarnaar men uren achtereen zou kunnen kijken
en waarin men bij voortduring iets nieuws kan ontdekken. Deze qualiteit doet denken
aan sommige Keltisch Christelijke boekverluchtingen - het ‘Book of Kells’ bijv. met dit verschil, dat daarin het symbolisch-geometrische en in de Balineesche
teekeningen het symbolisch-naturalistische overheerscht. In beide gevallen heeft het
handschrift evenwel het karakter allereerst van een schrijven, niet zoozeer van een
beschrijven of omschrijven. Een schrijven in beeldteekens, gelijk men dit tevens
bijv. vindt bij den onlangs gestorven Paul Klee, die niet met behulp van lijnen en
tinten de dingen omschreef, maar uit lijnen en tinten dingen opdacht, van lijnen en
tinten dingen maakte. Bij de Baliërs vervlakt het minutieuze beeld-schrijven soms
bijna tot een geduldig borduurwerk, dat ingegeven schijnt door hun ‘horror vacui’,
hun afkeer van de ledige ruimte; bijna ontaardt de verbeeldingsdrift in een
manieristische formule en wordt de mystiek tot mystificatie. Maar hun levendig besef
van het bovenzinnelijke wonder schijnt hen steeds te redden, de decoratieve
uitvoerigheid blijft spontaan, vanzelfsprekend, noodwendig, bezield. Het ornamentale
heeft hier het leven niet verstikt door een te strak aantrekken van het
kunstnijverheidsdasje, maar het leven zelf verschijnt den Baliër als stijlrijk, immers
alle verschijnselen wonen tezamen in een
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groot cosmisch verband en gehoorzamen eeuwige wetten.
Het decoratieve sluit m.a.w. de religieuze emotie niet uit; stylee-ring beteekent
geen opzettelijke schematiseering van het geziene of verbeelde. Maar wel ontvouwt
de cirkelvormige bloem haar blaadjes op eendere wijze als de ster haar stralen uitzendt,
wel kronkelt de slang zich zooals de beek zich wendt en slingert door het bosch, wel
openbaart zich altijd weer een ongescheiden rhythmische kracht in alle onderscheiden
dingen of gebeurtenissen: in het vredig wuiven van den palmboom, in den gevreesden
sprong van een tijger, in de jagende mannen en de badende vrouwen, in de heilige
optochten of geëxalteerde dansen, tot zelfs in de komische dorpstafreelen toe.

Walther Spiess, Bali-legende - Collectie Van Lier

Nuchter bekeken is de Balineesche schildering een optelsom van ontelbare
gelijkwaardige onderdeelen, zonder voorkeur aaneengerijd tot grootere geheelen.
Het oog vangt op een willekeurig punt zijn zwerftocht over het blad aan en volgt in
een reeks van ontmoetingen met fantasie- of werkelijkheidsvormen het doorgaans
ingewikkeld spel der lijnen, dat tot in de fijnste vertakkingen zijn spanning behoudt.
De kunstenaar overziet het geheel niet in optischen zin; toch blijft het te overzien
door zijn innerlijke orde. Men ervaart, dat de kunstenaar gericht was op de
volkomenheid, de absoluutheid van het onderdeel; dat hij den aanleg, den oorsprong,
de noodzaak der vormen begreep. In zijn détailleeren schuilt geen krampachtigheid,
maar enkel het geluk van zich op deze wijze te kunnen verliezen in de rijke
veelvoudigheid van het leven, die in laatste instantie de eenheid veronderstelt. Elk
onderdeeltje is een wereld in zichzelf, voldragen, volmaakt: een aan den macrocosmos
beantwoordende microcosmos. Elk onderdeeltje blijkt een bron van vreugde voor
den teekenaar, een middelpunt van beeldkracht, van waar het wonder kan uitstralen.
Zoodoende vindt men op deze schilderingen dan ook geen groot of klein, geen
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belangrijk of onbelangrijk; men kan geestelijk noch technisch ooit wijzen op
hoofdzaken en bijkomstigheden, gelijk in den regel bij een Westersch schilderij. En
bijgevolg is er meestal ook geen concentratie van de aandacht, geen middelpunt van
de spanning, geen versnelling van het tempo, geen climax in de stemming en geen
compositorische afgeslotenheid van het vlak. leder beeld bestaat uit een reeks van
beelden en al mag de samenstelling van het geheel volkomen harmonisch zijn, in
gedachte kan men de voorstelling vrijwel steeds uitbreiden buiten de grenzen van
het blad. Zij gelijkt een muziek, die begin noch einde kent, zoomin als het gamelanspel
een einde of begin heeft.
Opmerking verdient, dat de kunstenaar ondanks zijn werkwijze bij tijden een sterk
dramatische stemming weet te suggereeren, zooals het zware, haast dreigende
‘Begrafenisstoet’ (uit Batoean) op de tentoonstelling kon uitwijzen. Het dramatische,
dat naar Westersche begrippen naar bepaalde climaxwerkingen voert - denkt aan
Goya of Rembrandt, aan Beethoven of Wagner - werd hier bereikt door de gesmoord
warme kleur-stemming van het geheel en door de wijze, waarop het hypnotisch
langzaam, moeizaam voortschuifelen van de compacte menigte door het dorp in
beeld is gebracht. Nog vreemder en fijner van werking dan dit blad was inmiddels
de schildering door I Reneh, ‘Nagâ door apen aangevallen’. Hierin vinden wij ook
het merkwaardige vermogen van den primitieven kunstenaar, zich met het dier te
identificeeren, als het ware in de huid van het dier te kruipen en van het dier uit te
voelen en te denken. De verbluffende wijze toch waarop de slingerbewegingen der
opklauterende en neertuimelende apen op dit blad zijn vastgelegd, berust nog op iets
meer dan op een gescherpte waarneming en een feilloos decoratief kunnen. In
tegenstelling met het springlevende der voorstelling is de kleur een subtiel, zilverig,
dralend grijs, waar gedempte bruin-violetten en zachte geelgroenen droomerig
doorheen spelen.
De Balineesche kunst werd kennelijk door het Westen beïnvloed en zelfs door een
Westersch kunstenaar - Walther Spiess - tot wedergeboorte gebracht, maar zij staat
met dat al nog vrij ver van de gebruikelijke opvattingen in Europa af. Het sterkst
worden wij bij tijden herinnerd aan Rousseau den Tollenaar, dat begenadigde kind,
dat temidden van de schilderende volwassenen van zijn tijd evenwel een uniek
verschijnsel kan heeten en meer of minder de uitzondering is, die den Europeeschen
regel bevestigt. Want ook bij Rousseau een schijnbare zakelijkheid, die in wezen
intens spiritueel blijkt; ook bij hem niet het optische zien van een afstand, maar de
magische vereenzelviging met al wat hij uitbeeldt, het stuk voor stuk gelooven in
dingen groot of klein, met de vrees en de liefde en de ‘naïveteit’ van den animist.
Jos de Gruyter
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Muziek
Nieuw licht op Max Reger
Wanneer wij eens nagaan, welke nieuwe indrukken het afgeloopen concertseizoen
geschonken heeft, dan valt het ons o.m. op, dat aan het werk van Max Reger meer
aandacht besteed is dan ooit tevoren. Men behoeft zich slechts tot Amsterdam en
Utrecht te bepalen om reeds drie werken van Reger op te noemen, welke voor
noviteiten konden doorgaan: Mengelberg introduceerde den Hymnus der Liebe,
Eduard van Beinum bracht de Romantische Suite en Willem van Otterloo voerde
zoowel de Romantische Suite als Psalm 100 uit, nadat Carl Schuricht kort te voren
met het U.S.O. een grandioze uitvoering had gegeven van de Hiller-variaties.
Deze aanvullingen van onze kennis van Reger waren even welkom als noodzakelijk,
want het wordt hoog tijd, dat wij ons gaan losmaken van de stereotiepe opvatting,
als zou de verdienste van Max Reger hoofdzakelijk bestaan hebben uit zijn op Bach
gegrondvest contrapuntisch meesterschap. In het oog van de muzikale goe-gemeente
gaat Reger reeds jaar en dag door voor een verbazend knap, maar vrij vervelend
componist: een droogstoppel, een fuga-smid, een variatie-maniak en een
modulatie-draaitol. Deze oppervlakkige voorstelling steunt veeleer op de
muziekhistorische handboeken, dan op het levend contact met Reger's muziek. Alleen
reeds de kennismaking met de Romantische Suite zal bij degenen, die
onbevooroordeeld weten te luisteren, door deze voorstelling een dikke streep gehaald
hebben. Want uit dit stuk heeft men - waarschijnlijk tot veler verrassing - kunnen
ervaren, dat de ‘academicus’ Reger tevens een dichterlijke natuur was, die heusch
niet altijd met zijn neus in de fuga zat. Reger was niet alleen een kundig
handwerksman, doch hij bezat tevens een flexibel kunstenaarsgemoed, dat voor de
poëtische dingen van het leven (dit bewijzen immers ook zijn liederen) tot een zuiver
gevoel in staat was.
De Romantische Suite heeft zijn ontstaan te danken aan den indruk, welke de
natuurlyriek van den dichter Eichendorff op den componist Reger heeft gemaakt. En
Reger schept in volle vrijheid, doch in innig contact met Eichendorff's romantische
strophen, een drietal muzikale evocaties (Notturno, Scherzo en Finale), waarin hij
den poëtischen gevoelsinhoud geheel op de wijze der impressionisten in klank heeft
weergegeven. Hier staan wij dus voor een onverwachte combinatie: de ‘formalist’
Reger en het impressionisme!
De muziekvrienden, wier waardeering niet al te zeer aan de stijl-schema's
vastgeklonken zit, weten echter dat een rijk geschakeerd concertleven ons
herhaaldelijk dwingt, tegenover bepaalde classificaties, welke men in theorie gaarne
bindend verklaart, een soepel en waakzaam standpunt in te nemen. In de
muziekhistorische overzichten wordt Debussy vaak kortweg de meester van het
impressionisme genoemd. Debussy was echter niet enkel impressionist! Wanneer
men zijn werken in hun veelzijdigheid kent, ziet men dat de absolute muziek in zijn
oeuvre een minstens zoo voorname rol speelt. En
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wanneer men een van zijn meest karakteristieke impressionistische meesterwerken,
La Mer bijvoorbeeld, aandachtig beluistert, komt men tot de ontdekking, dat aan dit
betooverende stemmingsstuk zeer formeele overwegingen ten grondslag liggen. Men
kan het gansche driedeelige werk zelfs tot enkele melodische en harmonische
kernmotieven terug brengen. Het spreekt intusschen vanzelf, dat tijdens het genieten
van een impressionistisch muziekstuk onze oplettendheid eerder getrokken wordt
naar het totale stemmingsbeeld, dan naar de structuur. Doch wanneer men inziet, dat
het impressionisme door hetgeen wij hier kortheidshalve formalisme noemden eer
gesteund dan gehinderd wordt, kost het minder moeite, den Meiningschen
muziekprofessor in zijn laatste scheppingsperiode als impressionist te herkennen.
De aetherische inzet van de Nocturne (hoorns en fluiten) klinkt als een paar maten
Debussy en zelfs de heele toonsafstanden ontbreken niet aan dit Debussiaansche
klankbeeld. Reger zoo dicht naast Debussy? Deze ontmoeting is zeker niet in
overeenstemming te brengen met de bovengeschetste cliché-voorstelling omtrent
Max Reger's muziek. Zij dwingt ons tot een nieuwe houding tegenover zijn werk.
Het feit, dat Reger in deze Romantische Suite zijn compositie-techniek, zonder zijn
natuur geweld aan te doen, wist dienstbaar te maken aan een zuiver-poëtischen
gedachtengang, heeft reeds dadelijk tot gevolg, dat de opvatting als zou Reger enkel
een muzikaal intellectualist geweest zijn, niet langer stand kan houden.
Men heeft er zich wel eens over verwonderd, dat Reger, die tot aan zijn laatste,
meer impressionistische periode zulk een overtuigd aanhanger was van het principe
der absolute muziek, zich blijkbaar tot de symphonie niet aangetrokken gevoelde.
Wanneer men zijn werken nader bestudeert, blijkt echter, dat hij wel degelijk
symphoniëen heeft geschreven, want de stukken welke hij bescheidenlijk Sinfonietta
en Serenade noemde, dragen volledig het symphonisch kenmerk en de 100ste Psalm
voor koor en orkest bezit eveneens den vorm eener symphonic Het eerste deel van
Psalm 100 (Jauchzet dem Herrn) is een gesloten hoofdvorm, waarin de tegenstelling
tusschen de eerste thema-groep (autonoom op Bach's manier) en het lyrische tweede
thema (Dienet dem Herrn) tot een boeiende doorwerking komt. Hierop volgt bij
Erkennet een Andante, waarin volgens de modern-symphonische schrijfwijze (cyclisch
principe) een thema uit het voorgaande deel verwerkt is. Het Allegretto con grazia
(Gehet zu seinen Toren ein) vervult de rol van het scherzo in de symphonic In de
overgangsgroep naar de Finale (Denn der Herr ist freundlich) wordt de autonome
kracht van het hoofdthema weer opgewekt. Op de motieven daarvan bouwt Reger
een meesterlijk dubbelfuga, waartegen aan het slot door een toegevoegd
koper-ensemble de cantus firmus wordt geplaatst op het Luther-Koraal Ein feste
Burg ist unser Gott. In deze Psalm is Reger de verre voortzetter van den Bach-stijl
en tevens de ontdekker van harmonische relaties, welke ons thans, binnen het tonaal
verband gezien, nog sterk verrassen kunnen. Dit werk beantwoordt uiteraard beter
aan de nog algemeen-gangbare Rcger-karakteristiek, dan de Romantische Suite. Doch
het bewijst ons, dat Reger's technische fantasie niet los staat van de elementaire
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scheppingskracht, zonder welke geen blijvend kunstwerk mogelijk is.
Wij zijn op weg, Reger te ontdekken. Moge het komende seizoen wederom ruim
gelegenheid geven, ons in zijn werk te verdiepen.
Wouter Paap

Letterkunde
Rekenschap in romanvorm
Reinier van Genderen Stort, Rondom een balling. N.V. Em. Querido's
Uitg.-Mij, Amsterdam, 1939.
Wanneer een roman na lezing iets in ons achterlaat dat wij niet kunnen formuleeren,
maar dat aandoet als een innerlijke bevrijding omdat wij vanuit ons nauwe ‘ik’ met
een andere persoonlijkheid wezenlijke verbinding hebben gehad, dan heeft deze
roman één van de meest essentieele functies der litteratuur verricht, n.l. het verdiepen
van het wederzijdsch begrip tusschen de menschelijke individuen. Zulk een boek
heeft voor ons persoonlijke waarde, of liever: de waarde van een persoonlijkheid.
Ieder weet uit ervaring dat men in het leven vaak menschen ontmoet van wie men
de vele duidelijke feilen erkent, maar van wie men toch houdt, omdat zij
persoonlijkheid hebben, d.w.z. een eigen, kenmerkende wijze van reageeren, die
geworteld is in een rijke levenservaring en een diepe intuïtieve kennis van den mensch.
Zoo iemand is Van Genderen Stort en voor zoover zij voor ons de waarde van een
persoonlijkheid hebben, zijn zijn boeken evenzoo. Van Genderen Stort is een denker,
we zouden haast zeggen: in den klassieken zin van het woord. Met de hardnekkigheid
van een die, zoo mogelijk zonder compromissen, met zichzelf en het leven tot
klaarheid wil komen, overdenkt hij de filosofische stelsels en de heilsleeren der
groote profeten. In zijn boeken toetst hij deze stelsels en leeren aan de practijk des
levens. Zijn werken hebben daardoor het omzichtig peinzende, wikkende en wegende
van den gewetensvollen onderzoeker. Zij dwingen daardoor respect af en voor
menigeen die ernst maakt met het leven, zijn deze intensieve waardetoetsingen een
aansporing tot inkeer.
Ook Stort's laatste werk is een zich rekenschap geven. Vanaf de hoogte, waarop
een steeds rijker wordende bewustwording en inkeer hem geplaatst heeft, ziet hij
terug op het voorbije leven met de bezonnenheid van een wijsgeer. Rondom een
balling is een voortdurend balanceeren om het evenwicht, om de absolute rust, om
den volledigen inkeer. Het is een afrekening met het hart, maar ook met het nuchtere
berekenende denken, het is een streven naar de grenzen van het niet-zijn.
Deze roman is een studie van de jeugd en den geestelijken groei van eenige door
het lot naar elkaar toe gedreven figuren, die zeer kennelijk de dragers zijn der ideeën
waarmede de auteur wilde afrekenen. Een en ander deed ons sterk autobiografisch
aan. De persoonlijkheid van den auteur heeft zich gesplitst in de figuren van Melchior,
Jozef Jasper e.a. Met groote vaardigheid (de bouw van Stort's romans is altijd
evenwichtig geproportioneerd) speelt hij deze menschen tegen elkaar
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uit, gelijk in de menschelijke ziel de driften en de overdenkingen hun spel om de
overhand spelen.
Wij meenden tegenover een zuivere figuur als Van Genderen Stort verplicht te
zijn onze algemeene houding ten opzichte van zijn werk uit te spreken alvorens op
de gebreken van Stort's kwaliteiten de aandacht te vestigen.
Want dat Rondom een balling als artistiek geheel een mislukking is, zijn wij
evenzéér verplicht hier vast te stellen. Daar is vooreerst de traagheid der handeling,
die den lezer de handen doet jeuken om den auteur een zetje in de goede richting te
geven. Voorts de meer dan zotte plechtstatige stijl dien Stort voor de meest gewone
dingen gebruikt en die het werk op sommige pagina's bepaald belachelijk maakt.
Men meent soms heusch dat hij een loopje met zijn lezers neemt. Een drietal
potsierlijke voorbeelden mogen volgen:
‘Het werk van dezen toondichter zou voor hem worden de onuitputtelijke bron,
waaruit hij scheppen zou, die hem zou laven in de uren van mistroostigheid,
onafwendbaar in ieders leven, hij zij mismaakt dan wel normaal.’ (pag. 34).
‘De nevelen, die het kinderbrein omsluieren, trekken op, naarmate de levensweg
stijgt, langzaam breekt de zon der rede door om eindelijk voorgoed te zegevieren
over mist en duisternis.’ (pag. 31).
‘Om twee uur des nachts was het kind geboren, een zoon, gaaf van leden en trekken,
wegend zeven volle ponden.’ (pag. 248).
Hiertegenover staan weer prachtig zuivere natuurbeschrijvingen en vele fijnzinnige
opmerkingen, die den schepper van Kleine Inez kenmerken. Het werk van Van
Genderen Stort is voor ons een boeiend probleem. Het ergert ons, de ridiculiteiten
in den stijl vermaken ons ten zeerste, maar om den man die er achter staat houden
wij er van.
B. Roest Crollius

S. Vestdijk: St Sebastiaan. Nijgh & van Ditmar, Rotterdam 1939.
In onregelmatige volgorde publiceert Vestdijk zijn Anton Wachterromans. In 1934
verscheen Terug tot Ina Damman, de geschiedenis van een jeugdliefde, dat nu nummer
drie blijkt te zijn in de reeks. St Sebastiaan, de geschiedenis van een talent, zal worden
gevolgd door Surrogaten voor Murk Tuinstra, de geschiedenis van een vriendschap.
Door deze drie boeken zullen wij ons dus een denkbeeld kunnen vormen van de
ontwikkeling, die Anton Wachter van zijn geboorte tot zijn volwassenheid doormaakt.
Sint Sebastiaan bestaat uit drie gedeelten, waarvan het laatste, De Naakte Poppen,
in geheel andere sfeer is geschreven dan De Angst en De Emancipatie. Het derde
gedeelte is het minst bijzondere van dit overigens merkwaardige boek over een
jongetje, dat teekentalent bezit, doch door allerlei beweegredenen steeds zoekt naar
naaktvoorbeelden, die zijn ouders hem op grond van moreele overwegingen
stelselmatig onthouden. Totdat zijn oom opeens een nieuw stadium inluidt voor het
zoekende talent en de jongen, opgegroeid in een provinciestadje, in Amsterdam met
familie het Rijksmuseum bezoekt, waar zijn indrukken hem zoo overweldigen, dat
hij bijna flauw valt. In dit derde gedeelte, waarin de familie realistischer op den
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minder belangwekkend plan plaatst. Hier worden ons vooral de ouderen in zijn
omgeving beschreven, van wier toevallige besluiten en invallen de toekomst van dit
talent zal afhangen. Maar Anton zelf wordt minder boeiend dan in de eerste twee
gedeelten, waarin hij ons fascineert.
Het schijnt mij toe, dat Vestdijk met zijn openbaringen over den angst nieuwe
gebieden van de kinderziel voor de letterkunde heeft ontsloten. De angst is een terrein,
dat voor de psychologie nog steeds ontdekkingen oplevert. Vestdijk brengt hier even
oorspronkelijk-geziene als vermetel-uitgewerkte problemen van den kinder-angst
naar voren.
Hoevele onwaarachtige en conventioneele kinderfiguren heeft de litteratuur helaas
reeds te boek staan; meestal tracht een auteur als volwassen mensch zich zijn
kinderwederwaardigheden als globaal beeld te herinneren en komt dan met uitkomsten
aandragen, die hij, meestal te goeder trouw, als ‘kinderpsychologie’ neerschrijft. Van
misschien tachtig procent dier kindprojecties moet de oorsprong gezocht worden in
een fantazeerend-zich-meenen-te-herinneren. Controle in letterlijken zin is hier niet
mogelijk. Wel zijn wij met St Sebastiaan ver verwijderd van andere geschiedenissen
van een jeugd, zooals Jaapje of Le Petit Pierre. Zoowel Van Looy als Anatole France
zijn echter van een ander punt uitgegaan dan Vestdijk; zij gaven inderdaad de
geschiedenis van een jeugd, maar het woord geschiedenis moet dan worden begrepen
in den zin van ‘verhaal’ en niet in den strengen zin, dien Vestdijk aan dat woord
toekent. Met schier medische en historische nauwkeurigheid gaat Vestdijk te werk
bij het opteekenen van de kindersensaties en bewustwordingen van Anton Wachter.
Met conscientieus-artistiek begrip, waardoor hij ons op een schaars voorzien gebied
enkele nieuwe feiten verschaft, heeft Vestdijk de geschiedenis van dit talent
geschreven. Sint Sebastiaan is niet een handboek voor moderne kinderpsychologie
doch een kunstwerk, waarvan de psychologie veel kan leeren.
Het lijdt geen twijfel, dat Vestdijk uit de school van Freud komt en daaraan zijn
m.i. eenige bezwaren verbonden, zooals o.a. het vooropgestelde ‘standpunt’, dat de
analytische beschouwingswijze nu eenmaal medebrengt, in tegenstelling tot de
phenomenologische, die, juist voor een ‘ontdekkingsreiziger’ in het kinderland
zooveel onbevangener, objectiever en daardoor meer aangewezen zou zijn. Men
voelt achter de verhaalde wederwaardigheden van Antoon hier en daar de verklaringen
van den Freudiaan, wat anderzijds echter zijn werk vastberadenheid van gang en
zekerheid van observatie-techniek geeft, en het daardoor onderscheidt als de uiting
van een kunstenaar, die tevens medicus is. Onmiddellijk wil ik hieraan toevoegen,
dat Vestdijk nergens een betoog houdt (zelfs niet indirect), daarvoor is dit boek te
dichterlijk, te bewogen.
Een der Freudiaansche axioma's: ‘Het kind is polymorf pervers’ heeft Vestdijk op
orthodox-analytische wijze aanvaard, zonder het perverse echter afmetingen te laten
aannemen, die het dichterlijke van de kinderjaren schaden. Integendeel, het perverse
van Anton Wachter is geheel opgenomen in een aesthetisch totaal en komt later mede
tot uiting in zijn hardnekkige voorliefde voor de naakte poppen en in de geweldige
explosie van ontroering, die de geschilderde marte-
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lingen van St Sebastiaan in het museum bij hem veroorzaken. Het sadistisch element,
dat in elk kind aanwezig is, speelt bij Anton een groote rol en daarom is het zeer juist
gezien, dat de auteur de sterke angstbelevingen in Anton's jeugdjaren zoo op den
voorgrond plaatst. Een ‘gewoon’ jongetje is deze Anton allerminst; zijn eerste
levensconflicten zijn reeds van een bijzonder soort en ook zijn angst is niet het
bekende ‘bang in donker’ alleen, maar een groot en duister domein van
verschrikkingen met tallooze variaties, waarvan sommige bepalend voor zijn later
leven zullen blijken.
Wanneer men een verschijnsel als Anton's angst voor den ‘lachenden schoorsteen’
beschouwt, dan wordt het ook voor den psychologisch niet onderlegden lezer
duidelijk, welk een onoverbrugbare afstand er bestaat tusschen den volwassen,
evenwichtigen mensch en het kind, dat in zijn eigen wereld met geheel andere
apercepties te maken heeft dan zijn ouders zelfs maar vermoeden. Anton's vader
tracht den jongen van zijn angst af te helpen met verklaringen van redelijken aard,
zonder daarmede door te dringen tot het geheimzinnige gebied van de kinderziel,
die hermetisch gesloten blijft voor dergelijke argumentatie en daarmede voor den
braven vader. Vestdijk geeft hier de openbaring van vele tragedies en strubbelingen
uit het leven van kind-en-ouders.
Hoe diep Vestdijk het magisch denken van het kind heeft verstaan, blijkt uit
verschillende passages, waarvan mij in het bijzonder de verhouding van Anton tot
de kat, en vooral zijn belevingen van den tuinmuur hebben getroffen. De
koekjesmolen, waaraan hij de almacht van zijn vader gewaarwordt, de mislukte
realiteit van de gedroomde liefde voor Annie Vermeer, met wie hij wil trouwen, alle
mysterieuze gewaarwordingen ten opzichte van Janke, de meid, die met hem rare en
gevaarlijke spelletjes doet... het zijn alles fragmenten van die tooverachtige
kinderwereld, waarin ouderen later zoo moeilijk meer doordringen.
Indrukwekkend beschrijft Vestdijk de koortsgewaarwordingen van Anton op
avonden, dat zijn ouders uit zijn: ‘...wanneer hij met koppige volharding, als om hen
terug te halen, het tijdelijk verblijf van zijn ouders omzwerven ging, en zich trachtte
voor te stellen waar zij zich ophielden, bij de familie Hagoort of ergens anders: een
ontoegankelijk oord in elk geval, onbegrijpelijk achter rijen lantaarns en van onder
verlichte boomen verscholen, en alleen voor gedachten bereikbaar.’ En dan komen
de paarden! ‘Want dan liepen altijd nog de raadselachtige paarden voorbij! Het waren
paarden, die naar stal werden geleid, uitgespannen, zonder wagen. Deelen van het
tuig sleepten zij achter zich aan, en die sloegen op de straatsteenen, zoodat het
tusschen de hoefstappen door metaalachtig rinkelde... Men kon zich deze paarden
voorstellen als verdwaald; de metaalklank had iets dreigends en beslissends, alsof
hiermee voorgoed de nacht begon: een eindelooze, vertwijfelde tocht van dieren,
rinkelend de oneindigheid in....’
De rol, die de tuin in het leven van Anton speelt, is zeer veelzijdig. Op zijn
verjaardag (hoe voortreffelijk beschrijft Vestdijk de kater na zulk een jongensfeestje,
dat zooveel minder heerlijk blijkt dan de voorpret had doen gelooven) steekt zijn
vader in den tuin Bengaalsch vuur af. ‘Van den tuin zagen zij
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eerst niets anders dan het flauw omlijnde klimopmuurtje en de boomen erachter, stil
wuivend. Maar dan, midden in het zwart, begon daar een geel lichtje te loeren, beschut
door een hand, die van binnen rose was. De zware gedaante van zijn vader stond
naast een groenen veeg aan zijn voeten. En in eens het verblindende magnesiumlicht.
Het vlijmende, zwevende, absolute licht dat den tuin wit maakte, en toch groen,
hardgroen.... Keek hij opzij, dan ontwaarde hij de witte, holoogige gezichten van de
jongens; over dat van zijn moeder liepen vage, bevende raamspijlen en dan, eindelijk,
het slotstuk: het machtige Bengaalsche vuur, waarin de nacht leegbloedde rondom
de puntig opgestoken hand van zijn vader, die daar somber en onbeweeglijk als een
toovenaar een derden tuin schiep: den rooden tuin....’
Het einde van De Emancipatie is een evocatie van den tuinmuur, ‘de droommuur,
die nu schrale werkelijkheid was geworden’, een hoogst opmerkelijk beeld van het
verloren kinderparadijs.
Vestdijk verschijnt ons hier als auteur in een ander licht dan bij voorbeeld in het
Vijfde Zegel; meer dan in een zijner andere boeken is hij hier dichter; hij kent den
weg naar het kinderland en dat is de weg van den dichter. Maar zijn werk is ook voor
den psycholoog een bron van verrassing, dikwijls. Wanneer hij zijn trilogie zal hebben
voltooid, zullen wij een beter overzicht hebben van de figuur van Anton Wachter,
die - hoe kan het anders - veel autobiografische bijzonderheden openbaart. St
Sebastiaan heeft hier en daar een teederheid, die in Vestdijk nieuw is, en die ons
voorbereidt op andere aspecten van dezen belangwekkenden schrijver.
E. van Lokhorst
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Geïllustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie

Soemerisch priester (± 2800 v. Chr.) - Kalksteen 32 cm hoog - Leiden, Rijksmuseum van oudheden.
(Aanwinst)

Amsterdam
Rijksmuseum
Augustus: Belgische Kunst van Heden; Teekeningen en grafiek uit de 18e eeuw;
Nieuwe aanwinsten (schilderijen, teekeningen en prenten); Tentoonstelling
Zuiderzeewerken, bestaande uit schilderijen, aquarellen en teekeningen van J.H. van
Mastenbroek, aangevuld met maquettes, kaarten, foto's en grafieken.
Iederen middag (3-4½ uur) kamermuziek in de Nachtwachtzaal (wekelijks wordt
het programma gewijzigd).
Stedelijk Museum
Augustus: Schilderijenverzameling; moderne toegepaste kunst; Aziatische kunst.
De tentoonstelling van Sint Lucas is met een maand verlengd.
Museum Amstelkring
Augustus: Russische iconen en kunstvoorwerpen uit de verzamelingen L.J.M. Bouvy
(Overveen) en W.J.G. van Meurs (Amsterdam).
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Kunsthandel
F. Buffa & Zn.
Juli: Tentoonstelling van werken door Piet Wiegman.
E.J. van Wisselingh & Co. Tot 14 September: zomertentoonstelling ‘Haagsche School
en Tijdgenooten’.

's-Gravenhage
Mauritshuis
Augustus: Keuzetentoonstelling van werken uit het museum. Iederen middag (3-4½
uur) kamermuziek (wekelijks wordt het programma gewijzigd).
Gemeente-Museum
Augustus: Tentoonstelling v. werken van Jan Th. Toorop.

Kunsthandel
Kunstzaal Bennewitz
18 Juli-8 Aug.: Werken van Lydia Duif, H. Bayens, Tames Oud, Jos. Croin, Jean
Paul en Jac. Schouten.

Leiden
Rijksmuseum van Oudheden
Augustus: Tentoonstelling van een aanwinst (een kalksteenen beeld van een
Soemerischen priester uit den vroegdynastischen tijd (± 2800 v. Chr.), afkomstig uit
Chafadje (Mesopotamië); Oud-Grieksche sieraden (bruikleen van den heer Zander,
Amsterdam).

Rotterdam
Museum Boymans
Augustus: Tentoonstelling van werken van hedendaagsche Rotterdamsche
kunstenaars; Prentenkabinet, Aanwinsten (schenking Dr J.C.J. Bierens de Haan).
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Gedichten
door Anthonie Donker
Het duinpad
Achter onherstelbre puinhoopen
van een dichtgestort bestaan
moet een weg naar het duin nog open
liggen niet ver hiervandaan.
Maar alzijds met getrokken wapen
staan mij vijanden in den weg.
Laat mij gaan, ik weet heg noch steg,
in het duinzand wil ik gaan slapen.
Ik zoek met mijn vage lantaren
het duinpad, laat mij met vrêe,
een stil pad waar het hart kan bedaren,
en de ruimte, de verte, de zee. -
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Het laatste recept van den dokter
Haast kan ik niet meer,
Doch geef mij papier.
Hier schrijf ik het neer:
Laat gaan, laat geschieden!
Waar komt het op neer?
Het reeglen, verbieden
Bederft nog veel meer.
Geloof niemand. Doe eer
Wat andren ontrieden.
Laat de gunst en de eer
Aan fortuinlijke lieden.
Je moet meer en meer
Gaan spelen, maar aan
Het loven en bieden,
Het leege verkeer
Blijf tegenstand bieden,
Altijd, altijd weer.
- Hier, jonge adept,
Mijn hand wil niet meer,
Maar houd het in eer,
Dit onleesbaar recept.
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De eenige
Allen ontvallen ons. Alles ontneemt
het leven. 't Liefste, onvoorzien, vervreemdt.
En niets dat stand houdt op den langen duur.
Eén trouwelooze slechts wacht trouw zijn uur,
Hij die onzichtbaar maar aanhoudend ons
Op grooten, allengs kleiner afstand volgt.

Een vlam
Iederen dag wordt de wereld kleiner,
kleiner het eiland waar wij ons bevinden,
kleiner het aantal van de beminden,
iederen dag.
Dieper wordt iederen dag de klove,
dieper de afkeer, de trieste gedachte
hoe weinig van menschen valt te verwachten.
De een na den ander vermindert, wordt dof.
Ik denk aan mijzelf, ik wil weten of
het verval mij al iets van de kracht ontnam
waarmee ik mij voornam dat ik een vlam
zou blijven, iederen dag.
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Verblijfpas
Gaandeweg wordt het mij duidlijk
dat ik een vreemdeling ben
in Jeruzalem, in Amsterdam,
overal waar ik kom
in een wereld onverlost,
uit een andere wereld gedrost,
nergens geheel op mijn plaats
ga ik verbijsterd om,
en ik ben maar door blijven loopen
in den doffen slaapzwaren nacht
door de leege wakende straten
van de omgekeerde stad,
of ik iets in die desolate
woestijn nog te zoeken had.
Doch omdat ik geen adem kan scheppen
buiten dat waar ik op wacht,
alleen door het zinneloos hopen
dat ik plotseling vleugels zal reppen,
dwaal ik onophoudelijk om,
en mijn holle voetstap weerkaatst
hard tegen blinde muren,
maar mijn stem, mijn stem blijft stom.
O wereld niet te verduren,
toch kan ik hier niet vandaan
- die losprijs heb ik bedongen
en ik vraag het nu voor het laatst -
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voordat ik heb geroepen,
voordat ik heb gezongen.
Daar liggen de glimmende pleinen,
de zwarte beslagen stoepen.
Ik voel de straatsteenen deinen,
maar ik loop tot het uur zal slaan
dat de hemelsche granaat
van het onweerstaanbare woord
in het stadsgezicht openslaat.
Met de stem uit dat andere oord
zal ik roepen zoo doordringend,
zingen zoo handenwringend,
zoo de gansche stad omringend
tot het ieders rust verstoort.
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Masker, mensch en kunst
door A.M. Hammacher

James Ensor
Masques intrigués

UIT het gewone leven der burgers is het masker nooit geheel verdwenen; het hangt
nog in de mombakkesenwinkeltjes te wachten op het kind of op de ouders, die er
Zwarten Piet en Sinterklaas komen zoeken; het wacht de feestgangers, die er zotheid
mee willen begaan, de dansers, die de erotische avonturen zoeken. Geen aanval op
de orde meer, maar een spel, dat slechts in de verte nog weet heeft van machtiger
driften, van grooter gevaren, van bloediger of van galanter Venetiaansche avonturen.
In Jeroen Bosch namen de middeleeuwen afscheid van het masker, dat zij vooral
kenden uit de buiten de iconographie staande sculptuur der kathedralen, bij
dakspuwers, aan eindpunten van steunbogen, sluitstukken, kapiteelen, lisenen. Bij
Jeroen Bosch wordt het masker tot menschelijk drama; hevig spel, wreeden spot,
gevaarlijke uitzinnigheid; van alle kanten blazen de maskers door de gescheurde
orde. Langzaam zakt het dan af in de verfijningen van de sierlijke, galante 18de eeuw.
Het speelt door de kunst nog henen als een geheimzinnig liedje. Maar de
19de-eeuwsche kunstenaar vergeet het masker geheel
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in het impressionisme. Hij heeft er geen ander verband meer mee dan het gewone
leven, dat het koopt in het mombakkeswinkeltje. Maar het verandert als de Belgische
schilder Ensor in de jaren van 1880 plotseling het impressionisme in opschudding
brengt door de obsessies van het burgerdom los te laten in de schilderkunst. Hij grijpt
opeens naar de maskerkunst. Christus laat hij Brussel binnen komen in een grandioos
gejoel van alle maskers der burgerlijke samenleving. Van spel en vermaak wordt het
masker volle ernst. Het wordt de openbaring der ondeugden en hartstochten. Het
verbergt niet langer den burger, maar het jaagt hem de straat op, naakt, afzichtelijk,
bespottelijk, leelijk, goor en belust. Een bende zonder orde, menschelijk onrein.
Ensor gebruikt niet het exotische masker, maar in hoofdzaak het carnavalsmasker,
de grime van den bedroefden Pierrot, de gekke neuzen, de opgeblazen wangen, de
schele toeten, de loensche veelvraten, de roddelende papegaaien en de komieke
ongeluksvogels, alles uit de winkeltjes van confetti, mirlitons en papieren mutsen.
En hij doet dat niet bij wijze van aardigheid alleen, maar hij jaagt er het
impressionisme een anderen kant mee op, hij laat in de burgerkamers der schilderkunst
het ongedierte toe van wanordelijke driften. Het masker, dat geen masker geleek,
vervangt hij door het echte, het agressieve, het openbarende masker. En sedert heeft
het masker weer vat gekregen op de kunst in Europa, telkens anders en met reden
anders, zooals wij zullen zien.
De kunst in Europa ontdekt het masker naar de mate harer ontwikkeling en voor
zoover ze psychisch masker-rijp is. Er is duidelijk samenhang tusschen de
vraagstukken der moderne kunst en het soort masker, dat haar aantrekt. Niet alles is
haar eender.
Na Ensor bracht Gauguin reeds de sfeer van buiten-Europeesche mogelijkheden
in de kunst. Ensor was geen symbolist; Gauguin, zat van Europa, behoorde naar den
geest tot de symbolisten, maar zijn verblijf op Tahiti belette hem toch te behooren
tot de generatie van dichterlijke schilders, die met Maeterlinck-Verlaine niet alleen
dweepten, maar uit die sfeer ook motieven putten. Evenmin als Ensor ging hij literair
overstag in zijn schilderwerk. Ensor bleef in de eerste plaats een groot schilder van
het menschelijke, wiens verbeelding het leven niet ontweek noch het sublieme
geïsoleerd wilde uitdroomen in lijn en kleur, maar die eenvoudig de afsluiting der
burgergezichten ophief en het volle leven het mombakkes opzette van de heimelijke
hartstochten. Hij verborg niet, maar hij openbaarde. Gauguin ontweek evenwel
Europa en bleef toch Europeesch in zijn zoeken en bedoelingen. Hij vond echter de
sfeer van het exotische en voorvoelde de mogelijkheden van een indrukwekkender,
grootscher kunst, waarin niet alles spel en lichtheid was.
In ons land was Toorop de schilder, die in den tijd der symbolisten eenige malen
van
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Japan. No-Masker - Verz. Van Meurs - Vrouw, krankzinnig geworden door het verlies van haar
kinderen - De maskers, bij de No-spelen gedragen, zijn dikwijls werk van beroemde kunstenaars
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het Javaansche masker en wajangfiguren partij trok; zich daarop inspireerde is te
sterk gezegd. Hij vermengde de motieven met zijn eigen bedoelingen. Het bracht
een droom van de vreemde exotische wereld in de late extazen der Westersche
19de-eeuwsche gevoelswereld. Het paste in dien tijd, omdat men angst had voor de
uitdrukkingskracht der demonische sferen en hoewel critisch ingesteld, toch meer
voelde voor de mystiek van de Rose-Croix, waar de Sar Péladan Thorn Prikker,
Toorop en Roland Holst lid van maakte. Thorn Prikker schreef in zijn brieven aan
Borel over de onrust en den angst in de kunst, over het vreesinboezemen van
Boeddha-beelden. Hij zocht het stille, rustige, het niet gedeformeerde, ook bij de
Aziaten en de Egyptenaren; het zachte en devote, dat niet angstig maakte. Een deel
van de Javaansche maskers leende zich bij uitstek voor een kunstgevoel, dat zich
aesthetisch voelde aangetrokken tot die beschaafde heimelijkheid, tot die
wel-gestijldheid; tot het beheerschte en zeer stille, dat in een teekening van Toorop
opgenomen, zoo wondergoed de nostalgie van den tijd vertolkt.

Noord-Nieuw-Guinea - Warapen - Eiland Koeroeda. Gedragen ter bescherming van het gelaat tegen
pijlen en ter afschrikking van den vijand

Uit een oogpunt van sculptuur zijn een gedeelte der Javaansche maskers zwak van
vorm, wel schematisch-streng van omtrek en indeeling, maar toch niet belangrijk
van
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modelé of compositie. De groote bekoring ligt in de verfijning van de afwerking en
in de beschildering. Veelal zijn de kleuren verrukkelijk gekozen. Het meest verwende
oog laat zich nog gemakkelijk tot opwinding brengen bij het zien van een verzameling
van die spitse, licht gekleurde, hoofsche maskertjes. Ze doen niet onder in verfijning
voor het delicaatste palet der Fransche luministen. De toepassing in het zeer lichte
moderne interieur is verklaarbaar. Het brengt daar de bekoring van ranke lijn en
precies afgewogen kleur op beknopte wijze, gelijk het welgekozen sieraad op de
robe van een vrouw. Maar er is tegelijk iets in, dat goed samengaat met de behoefte
aan maquillage voor het moderne gelaat van de vrouw. Anders dan het mombakkes
voor Ensor, die daar lucht mee gaf aan de obsessie van het stoffig milieu van den
bourgeois, beteekent de toepassing van het Javaansche masker voor het moderne
Europeesche milieu en zijn bewoners een bewuste poging tot stijlvorming van het
leven, tot sluiting en beheersching van het gelaat. In de uniforme maquillage uit zich
hetzelfde verweer tegen het persoonlijk sentiment.

Belgisch Kongo - Masker voor nachtelijk dansfeest. Het ‘laatste gezicht’

Wie van zijn tijd wil zijn en buiten zichzelf iets zoekt waarmee hij deel heeft aan
den gemiddelden uitdrukkingsvorm van het leven, vindt redding bij de camouflage
der uniforme kleeding en bij het eeuwenoude
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modeapparaat der schoonheidsmiddelen. Al wat een eigen uitdrukkingsvorm ontbeert
en toch wil deelnemen aan iets algemeens, dat van den tijd wordt geacht, redt zich
in deze gesloten vormen. Over alle angsten en vreezen, over alle kleinmoedigheid
en armzaligheid heen, sluit zich het vreemde - leege of vervulde, wij weten het niet
- masker der zorgvuldig bewerkte vrouwen. Dit masker daagt uit of het wacht af,
maar in ieder geval verbergt het alle menschelijke bezieling, alle menschelijke
vermoeidheid, vreugde en verdriet. En dat is voor velen een geruststelling. Er zijn
zoodanig kwetsbare tijden, dat ze geen menschelijke bezieling verdragen. Iedere
uiting zou een onbeheerschte gevoelsverlatenheid openbaren, men zou het uitsnikken,
zonder een algemeen houvast. De maquillage is een laatste poging tot
evenwichtsbewaring, een laatste redding voor de bekentenis van het ware gezicht.
De afweer van het sentiment en van de biecht, van den lach en van de tranen. In de
maquillage uit zich de obsessie van den tijd, die geen tranen wil en zelfs voor den
doodsangst algemeene vormen schept, die iedereen aanvaardt.

Semboengalangoe - Figuur uit den Pandji-cyclus. Dient voor de uitbeelding van een ijdele ridderfiguur
(Cheribon) - Verzameling Galestin

Omstreeks 1905-1907 kwamen andere maskergebieden dan die der symbolisten
in de kunstenaarsaandacht. Picasso en Braque zagen en kochten o.a. Afrikaansche
maskers, die op zichzelf weer een groot arsenaal met onderlinge verschillen en
schakeeringen vormen. Voor hun eigen kunstvoortbrenging, die uit het impressionisme
wilde vrijkomen, was deze kennismaking een feit van beteekenis. Een barbaarsch
element drong
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in de Europeesche kunst. Weg was de fijne en stille verdrooming der symbolisten,
weg het verfijnde aesthetische spel met Javaansche requisieten. De sfeer van
beschaving verdween en de levensuitdrukking in de kunst bediende zich van sterke,
elementaire vormgevingen, waarin de oerelementen van kunst, het anti-natuurlijke
en bovenzinnelijke, weer duidelijk werden, hoewel het magisch karakter natuurlijk
ontbrak en ook het ontbreken van een ritus, deze kunstvormen verre van toegankelijk
maakten voor den niet ingeleefden beschouwer.
Toch is het niet goed, slechts aesthetische beteekenis te zien in hetgeen Picasso
c.s. aan deze maskers voor de schilder- en beeldhouwkunst ontleenden. De vatbaarheid
voor de negerkunst was op zich zelf een symptoom van verval der renaissancistische
beschaving, dat zich ook buiten aesthetische domeinen in de komende jaren zou
vertoonen.
De kunstenaar greep hier met sterke intuïtie naar een middel, dat niet uit
aesthetische beweegredenen was ontstaan, maar in dienst van animistische, magische
en occulte gevoels- en zienswijzen noodig was geweest. Verlossingsmiddelen en
openbaringswerktuigen, die niets hebben van de fijne spelqualiteiten der Javaansche
en Balineesche maskers, zelfs niet van de grimmigste figuren van deze eilanden-kunst.
De Afrikaansche maskers hebben den geur van wild, de kleur van den nacht en van
geronnen bloed. Ze brengen nog iets over van het offerbloed; van de narcose der
ritueele dansen; van de feesten der vruchtbaarheid en de vrees der onvruchtbaarheid
van mensch en aarde en van de onderworpenheid aan den zegen en den geesel van
de natuurmachten, van zon en maan, van regen, wind en hemelvuur. Hun
doodenmasker, de maskers van de feesten der manbaarheid, van jacht en oorlog, ze
zijn in veel opzichten heviger en directer van expressie dan de aan het verhaal
gebonden maskers, die reeds een type vertegenwoordigen met individueele
kenmerken. Compositorisch en beeldhouwkunstig zijn ze sterk en belangrijk en
wezenlijk te onderscheiden van de kunst der Japansche No-maskers, die veelal de
hoogere voortzetting in sculptuur zijn van het menschelijk gelaat. Welk een wereld
van geoefend menschelijk waarnemingsvermogen ligt aan dit uiterst fijne modelé
ten grondslag! Welk een roerende zielsexpressie houdt ons vast in die ivoorkleurige,
als geopende bloemharten ons aanziende vrouwegelaten, gevormd door de zachte
handen der liefde, aangegrepen en gekneusd door het leed of opgetild en lichter
gemaakt door een golf van vreugde! Dit is de hoogeschool der beeldhouwkunst van
het menschelijk gelaat, Japansch maar evengoed Westersch. Het gelaat, het drama
der ziel.
Afrikaansche stammen - en men kan er andere gebieden evenzeer in betrekken:
Nieuw-Guinea, de Markiezen-eilanden, de Batak-landen maken veelal maskers die
uit
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uit ruimtelijke elementen zijn opgebouwd, geheel los of in belangrijke mate vrij van
de structuur van het menschelijk gelaat. Slechts de functies van oog, oor en mond
zijn dan herkenbaar, niet de vormen van die organen. Ze zijn zuiver functioneel
gedacht - als de moderne bouwkunst - en als zoodanig sterk ornamentaal-organisch
gevormd. De vaak verbluffend krachtige ornamentiek blijkt geheel vrij van iedere
natuurlijke volgzaamheid ten opzichte van de menschelijke gelaatsvormen. Slechts
de maskerfunctie heerscht en bepaalt den zin van het ornaat. Er is iets aparts ontstaan,
een nieuw kunstmatig organisch geheel, dat niet meer een hoogeren vorm van
maquillage mag heeten; geen fijn modeleerende sculptuur is, geen edelen spel-vorm
dient, doch dat een openbarend masker is, functioneel-organisch, in plaats van een
sluitend en verbergend of styleerend masker, menschelijk-organisch. Een maskersoort,
die nauwelijks nog de trekken van den mensch bevat, zeker niet van den verenkelden
mensch, maar de trekken van hoogere of sterkere machten, boven of beneden hem
en waaraan hij in en buiten zichzelf is onderworpen. Hij bouwt er zich een onderen bovenwereld mee op, waarin onbelemmerd ageeren de krachten, die hij vreest en
aanbidt. De ondergrond is een wereld van vernietigende en bevruchtende, van barende
en afwerende, van brekende en bouwende krachten, die zich voor haar representatieve
vormen bedient van een ongewone kennis der ruimtelijke elementen, van het vlakke,
het holle en het bolle, het donkere en het lichte en van een zeldzaam compositorisch
vermogen bij het opbouwen van den gewenschten vorm uit de elementen van ruimte
en kleur.
Het is deze soort - voor dit doel als tegenstelling gezien tot de eerste soort - die
ruim vijf en dertig jaar geleden door de moderne Westersche kunst is gegrepen en
aesthetisch tot steun was bij het zoeken naar de elementen, naar het A-B-C van het
schilderen, beeldhouwen en bouwen.
Het is daarbij gebleven. Nog kan er verwantschap zijn tusschen het angstige zoeken
naar het wonder van surrealisten (die de laatste verstijvingen, de laatste maquillage
verwoesten) en de ongeremde krachten in de donkerste maskerkunst. Maar toch
missen wij, behalve dan in onze neurosen en geperverteerde toestanden, de innerlijke
noodzaak voor de magie dezer vormen, die uit nood ontstonden en tot cultus werden.
Wij hebben dien cultus niet en bevrijden ons nog altijd met behulp van andere vormen
en spelen.
Het onmiskenbaar grootsche en huiveringwekkende van deze donkere exotische
scheppingen, prachtig van bouw, sterk van overtuiging en zeker van kennis, strekte
tot voorbeeld. Maar overnemen kunnen we het niet en nooit, zonder de bron, die wij
immers zelf niet kunnen voeden, spoedig te zien opdrogen. Zooals ook geschied is.
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Bataklanden. Doodenmasker - Toba-Batak - Hierbij behooren houten handen met lange vingers, die
het spookachtig effect versterken
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Maar er is wel iets anders, dat onvergetelijk blijft. Iets van de dreiging van die donkere
donderstem der goden doet ons klein worden, dwingt ons af te leggen veel lichte
ijdelheid, veel sierlijk spel en slechte streken. Ook de donderstem der goden maakt
stil, zoo stil als noodig is om tot onszelf te komen. Zoo stil als de natuur kan zijn,
als al haar planten, boomen en dieren bidden om den verlossenden regen; zoo stil,
als wanneer de wind vertrokken is uit de stemmen der boomen, zoo stil als een wolk
waar het laatste licht op schijnt. En ziet dan, hoe overal de liefde en het liefelijke
ontbloeit, hoe de maan opkomt tusschen de zwarte boomen, hoe de eerste ster een
onhoorbaar lachje waagt. En ziet dan, hoe wonderlijk schoon leven en wereld zijn
in het menschelijk gelaat, dat in de schemering naast u gaat.
Aanleiding tot dit essay was de belangrijke tentoonstelling van Maskers in het
Koloniaal Instituut te Amsterdam. In een uitvoerige catalogus heeft men zich veel
moeite gegeven kenmerkende karakteristieken en instructieve gegevens mee te deelen,
waar de gebruiker veel profijt van kan hebben bij de bezichtiging. De photo's werden
gekozen uit een collectie vervaardigd door Marie Oestreicher.
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Johan Rudolf Thorbecke
door Jan Romein

Thorbecke en zijn vrouw Adelheid Thorbecke-Solger

ALS het zin had, gelijk wij in ons opstel over Hemsterhuis1 hebben gedaan, om
de zeventiende eeuw ten onzent met een schilderij en de achttiende met een aquarel
te vergelijken, dan mogen wij het de negentiende met een litho doen. Zo fel als de
eerste, zo teer lijkt de tweede van kleur, wanneer wij die tijden, ten einde een
totaal-indruk te winnen, als het ware door onze wimpers heen bezien, maar van de
negentiende eeuw is die totaalindruk er eer een van kleurloosheid. Wij ontwaren
precieze maar vlakke lijnen; we krijgen een gewaarwording, die zich misschien nog
het best als houterigheid laat omschrijven, doch dan niet die van de primitieve
houtsneê, die zichzelf genoeg is, maar de geraffineerde van de steendruk, die haar
wortels heeft in de onmacht om zichzelf te zijn - maar die nochtans dáárin zichzelf
is. Het is dit raffinement van het als het ware afgeleide leven der negentiende eeuw,
dat voor altijd in Potgieter's stijl is vastgelegd; van haar houterigheid is gelaat en
gestalte van Thorbecke wellicht de meest typische uitdrukking, terwijl Multatuli er
het meest levende en daarom lijdende protest tegen was.
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Wil deze vergelijking, ook als zij juist zou zijn, zeggen, dat daarmee nu alles gezegd
is? Neen, natuurlijk. Welke totaalindruk heeft ooit deze pretentie? Zij heeft haar
bewust juist niet, omdat zij, bewust, afziet van de delen, die het geheel samenstelden.
Treden we nader tot het beeld dier negentiende eeuw, de ogen nu open, van detail
tot detail, dan blijkt ook die eeuw immers niet minder rijk en echt dan de beide vorige,
ja te rijker en echter naarmate zij uit de verte armer en onechter scheen. De mannen
die haar maakten leefden niet minder dan zij die op de eeuwen daarvóór hun stempel
drukten. Zij streefden, dachten, voelden gelijk deze, alleen de uitingsvorm veranderde.
Wil men het algemeen zeggen: men kan zeggen dat het genotype van den mens, zijn
wezen, hetzelfde blijft, doch dat zijn phaenotype, zijn verschijning, wisselt. En wel
wisselt onder invloed van zijn voortdurend door hem zelf veranderde omgeving. Alle
strevingen, alle denkbeelden, alle gevoelens van de negentiende-eeuwers, hoezeer
even groot en even waar van oorsprong als die van vroegere geslachten, verkilden
en vergrijsden in het sociologisch klimaat dier negentiende eeuw onder de dwang
der twee haar geheel beheersende machten van de moderne tijd: geld en techniek.
Het is een ontwikkeling, waarvan wij het einde nog niet kunnen voorzien, maar wel
het begin kunnen konstateren. En die nu ver genoeg is voortgeschreden zowel om
ons te verwonderen over het vooruitgangsoptimisme, dat haar eigen was, als om dat
te begrijpen. Immers wat de negentiende eeuw met haar geld en techniek en met haar
rationalisme, dat er de ideologische uitdrukking van was, verwierf, dat zag zij. Wat
zij door die verworvenheden tegelijk verloor, dat hebben wij pas smartelijk moeten
ervaren.
De indruk van indirectheid en houterigheid, van het litho-achtige, die de
negentiende eeuw over het algemeen maakt, maakt zij in het bijzonder in Nederland.
En dat door twee oorzaken, als wij wel zien. Ten eerste miste men er, wel niet geheel,
maar toch grotendeels, de doorwerking der aan het wezen der negentiende eeuw
tegenovergestelde romantiek met haar warme kleuren en vloeiende vormen, in één
woord: haar levensnabijheid. En ten tweede is deze tijd ten onzent armer aan tot de
verbeelding sprekende gebeurtenissen dan welke andere ook. Op een afstand bezien,
bestaat zij geheel uit parlementaire geschiedenis. Conflicten tussen Kroon en Kamer,
kabinetscrisissen en de uitslagen van verkiezingen zijn de momenten, die haar loop
schijnen te bepalen. En dan nog een parlementaire geschiedenis, die wij door gebrek
aan brieven en mémoires naar de persoonszijde nog slecht kennen. Het is alsof het
een tijd betreft, waarin men om zo te zeggen bij afspraak van al het dramatische en
persoonlijke heeft afgezien om hem uitsluitend voor zakelijke discussie te bestemmen.
Ook deze totaalindruk is echter weer niet zozeer ónjuist, als wel voorlopig juist. Hij
omvat niet de volle werkelijkheid. Van nabij bekeken,
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blijkt ook die ‘parlementaire discussie’ handeling en zelfs laat zich de stelling
verdedigen, dat er in die onbewogen eeuw ten onzent meer is veranderd dan in enige
vroegere. Wendt men zijn blik van het grote en al te vormelijke staatstheater af naar
de bescheiden tonelen in de gemeenten en op het platteland, dan blijken deze vol
gistend leven, dan is er geen groter contrast denkbaar dan tussen deze eeuw en haar
voorgangster, voora wanneer men die negentiende eeuw ten onzent, waarvoor reden
is, omstreeks 1840 laat beginnen, toen de grote regisseur, die Koning Willem I heette
van voor het voetlicht was verdwenen. Achtereenvolgens zijn immers in de loop dier
eeuw de verschillende bevolkingsklassen, die tot nog toe òf aan het politieke en
cultuurleven in het geheel geen deel hadden genomen, òf daarin toch slechts een
bescheiden proefrol, om zo te zeggen, hadden gespeeld, daarin betrokken geraakt.
Eerst de brede burgerij, die in 1848 blijvend het heft in handen neemt, dan de
katholieken, vervolgens, omstreeks 1880, de kleine burgerij, zowel die van de
gereformeerden als van de roomsen, daarna de arbeiders. En ten slotte volgde ook
die andere, maar nauwelijks minder gewichtige politiek-culturele en
beroepsemancipatie, die der vrouwen.
En hij die de voorwaarden voor dit nieuwe bestaan of althans het kader waarbinnen
het zich ontwikkelen kon, geschapen heeft, is niemand anders dan die zelfde
‘houterige’, die altijd toch ietwes wereldvreemde ‘discussie-redenaar’ Thorbecke en
zijn bevrijdende daad ligt geheel op het parlementaire terrein; zij bestaat uit niets
anders dan het schrijven van de nieuwe grondwet, met de daaruit voortvloeiende
organieke wetten als supplement. ‘De grondwet mag niet een loutere vorm, zij moet
eene nationale kracht wezen’. In die sobere woorden van 1839, zo ver van alle
grootspraak, heeft de schepper ervan ongewild zijn eigen betekenis voor de honderd
sindsdien verlopen jaren vastgelegd. En het probleem, waarvoor de historicus, die
van dezen man het portret heeft te geven, komt te staan, is dan ook geen ander dan
een antwoord te vinden op de vraag: hoe was dat mogelijk? Hoe was deze man, dat
hij dit heeft kunnen bereiken? Wie deze vraag bevredigend kan beantwoorden, heeft,
maar ook dan alleen, het raadsel opgelost.
Johan Rudolf Thorbecke is op de 14de Januari 1798 geboren, in hetzelfde jaar als
de eerste grondwet der Bataafsche Republiek, die de zijne vijftig jaar voorafging.
Het was te Zwolle in het huis op de dijk, die thans zijn naam draagt: Thorbeckegracht.
Zijn vader was tabakshandelaar, zijn moeder diens nicht en hij zelf dus een kind uit
die burgerij, die hij aan de macht zou helpen. Hij heeft als kind al de zorg gekend.
Hij groeit op in tamelijk behoeftige omstandigheden, want hij was pas twee jaar,
toen zijn vader de kwijnende zaak aan kant deed, zonder nochtans ooit een betere
werkkring te vinden. Wanneer onze
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Thorbecke vele jaren later in '62 als minister van Binnenlandse Zaken
regeringsbemoeiing met de kunst zal afwijzen met de motiverende vraag: ‘hoe vele
talenten hebben daaraan hunne ontwikkeling te danken gehad, dat zij zichzelven
moesten helpen?’ dan heeft men terecht wel daarin een herinnering aan zijn eigen
jeugd herkend. Maar tekenend is het voor hem en zijn tijd, dat niet de wedervraag
opkwam: ‘hoeveel talenten zijn daaraan niet te gronde gegaan, doordat niemand hen
geholpen heeft?’ En even tekenend, dat hij toen blijkbaar de studiebeurzen vergeten
was, die hij zelf genoten had.
Van niet minder belang dan zijn burgerlijke afkomst en zijn moeilijke jeugd is de
Duitse afstamming van zijn familie, die uit Osnabrück kwam. Wel had reeds in het
midden der 17de eeuw zich een lid van dit geslacht te Zwolle gevestigd in een tijd
toen de vooruitstrevende Republiek zoveel meer mogelijkheden tot
energie-ontplooiing bood dan het Rijk, maar zijn moeder was toch nog een Duitse
en het huwelijk van zijn ouders dan ook nog te Osnabrück gesloten. Thorbecke's
eerste werkzaamheid van enig belang als 16-jarige primus van de Latijnse school te
Zwolle, een oratie in het Latijn, handelde over den Duitser Christian Gottlieb Heyne,
typerend alweer door hem gesteld ‘als een uitstekend voorbeeld ter navolging, wat
iemand, verstoken van hulpmiddelen door zelfvertrouwen, door gestadigen en
ijverigen arbeid, uit zichzelven kan tot stand brengen’.
Wij willen het belang van Thorbecke's Hollandse studentenjaren, zomin die aan
het Amsterdamse Atehnaeum Illustre als die aan de Leidse Universiteit, onderschatten.
De invloed in Amsterdam van D.J. van Lennep, de voorspraak die hij te Leiden van
Kemper, de bescherming die hij van A.R. Falck genoot, hebben hem zeker gevormd
in die zin, dat hij zich het zelfvertrouwen verwierf, dat hij in Heyne zo bewonderd
had. Zijn bekroonde antwoorden op prijsvragen, niet minder dan drie zelfs, over
klassiekliterair-filosofische onderwerpen zijn er het bewijs van. Maar het is niet
minder waar, dat men in die academische verhandelingen over Cicero's Redenaar,
over het beginsel van diens wijsbegeerte en over het verschil tussen de Griekse
filosofenscholen van Academici en Sceptici toch nog niets van den lateren Thorbecke
ontdekken kan. Evenmin trouwens als in zijn historisch-critische dissertatie over den
Romeinsen veldheer, geschiedschrijver en redenaar C. Asinius Pollio, waarmee hij
Juni '20 de ‘summos honores’ in de literaire faculteit verwierf. Het is een proefschrift,
zoals er zo veel zijn en worden geleverd.
Anders wordt dit in en door zijn Duitse tijd. In Juli '20 toch ontving Thorbecke
op voorspraak van professor Johan Melchior Kemper, en op voordracht van minister
Falck, beiden mannen van 1813, een beurs van f 1200.-, voor een studiereis naar
Duitsland. Het volgend jaar nog een, ditmaal van f 1800.-. Daar heeft hij, geholpen
nog door een
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f 400.- van zijn vriend en lateren vijand Schimmelpenninck van der Oye, vier jaar
van geleefd: vier ‘Wanderjahre’, die tegelijk zijn eigenlijke leerjaren geweest zijn.
Niet in schoolse zin evenwel. Wat men van hem verwachtte, is stellig iets anders
geweest dan hij uit Duitsland meegebracht heeft. Wat hij meebracht was minder,
maar tegelijkertijd oneindig veel meer dan nieuwe handschriften of geleerde
verworvenheden: het was een nieuw inzicht, een nieuwe levenbeschouwing. Hij
bezocht in Duitsland bijna alle universiteiten met de zo schitterende namen: Göttingen,
Marburg, Giessen, Heidelberg, Stuttgart, München, Erlangen, Jena, Dresden en
Berlijn. Hij liep er college, zeker, maar hij praatte er vooral, las, dacht en voelde met
Schelling, met Krause, met Von Platen, met Niebuhr en Tieck, met Eichhorn ook,
den jurist van de toen gloednieuwe historische rechtsschool van dezen en De Savigny.
De hoop op een professoraat in de wijsbegeerte - Thorbecke wàs eerzuchtig en
alle hem toegeschreven bescheidenheid is niets anders dan het gevolg van die blijkbaar
onuitroeibare behoefte van lofredenaars om in hun held de verpersoonlijking te zien
van die zo zeldzame en juist bij grote mannen nooit bestaande en onbestaanbare
deugd - riep hem in '22 naar Leiden terug. Maar, gelukkig achteraf, tevergeefs. Men
vond den candidaat te jong of te nieuwlichterig en passeerde hem voor een nu vergeten
man op leeftijd van de beproefde stempel. Thorbecke had de kunst, die hij later zo
uitnemend verstaan zou, van zijn tijd af te wachten, nog niet geleerd. Het is ook niet
de kunst waarin een romanticus kan uitmunten. En romanticus was Thorbecke in
Duitsland geworden. De kring van zijn vrienden en bekenden daar laat daarover
evenmin twijfel als de toon van zijn brieven uit die jaren. Hij had er zich zelfs
persoonlijk bijna met de romantiek gelieerd door een romantische liefde voor de
dochter van Tieck. Verbitterd over het vaderland, dat in zulke gevallen al gauw
ondankbaar heet, keerde hij het na luttele maanden weer de rug toe. Hij wilde zijn
toekomst zoeken waar hij zijn opkomst gevonden had: over de Oostgrens. Van '22-'24
was hij te Giessen privaat-docent in de wijsbegeerte.
Gelukkig noemden we, achteraf gezien, de Leidse mislukking. En dat niet alleen,
omdat te vroeg en te gemakkelijk succes plegen te verslappen, tegenslagen
daarentegen den jongen en sterken gemeenlijk stalen, maar vooral omdat pas in deze
Giessense jaren de vrucht van zijn romantisch-filosofische scholing rijpte in deze,
zich opvallend traag ontwikkelende geest. Van '24 dateert het boekje Über das Wesen
und den organischen Charakter der Geschichte. Het is ondanks zijn bescheiden
omvang - het telt 49 bladzijden in de vorm van een brief aan K.F. Eichhorn - het
eerste geschrift van Thorbeckiaanse
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allure, alhoewel het merkwaardig genoeg nog niets doet voorzien, hetzij van 's mans
latere richting, hetzij van zijn latere belangstelling, hetzij zelfs van zijn klare en
pregnante stijl. Veeleer is het echt naar Duitse trant omslachtig-diepzinnig geschreven.
Wij zien hier weer, wat we reeds bij Hemsterhuis konstateerden, en wat men ook
aan de invloed van Kant op Kinker of bij mensen als Feith kan waarnemen, dat de
Duitse geest sinds het laatste kwart der 18e eeuw van toenemende betekenis voor
het Nederlandse geestesleven is geworden. Dit Duitse onder Duitse invloed en in
Duitsland geschreven geschrift is voor Thorbecke's ontwikkelingsgang en daarmee
voor de wordingsgeschiedenis van het Nederlandse liberalisme van niet te overschatten
belang geweest. Men moet misschien zelfs zeggen, dat zonder dit boekje of beter:
(want het boekje zelf heeft ternauwernood de aandacht getrokken) zonder die
Duits-romantisch-filosofische inslag in Thorbecke's geest er van een Nederlands
liberalisme, als aanvankelijk van het Franse en Engelse onderscheiden, geen sprake
geweest zou zijn. En verschilt dit Nederlandse liberalisme van dat der West-Europese
mogendheden in zijn theoretische opzet, van dat der Midden-Europese onderscheidt
het zich in practisch opzicht. In hetzelfde jaar 1848 zag zowel het liberalisme in
Nederland als dat in Duitsland een schone toekomst voor zich. Maar terwijl het in
Duitsland bij woorden bleef, kwam het in Nederland tot daden; terwijl het in het
eerste land een droombeeld bleef, kon het zich in het laatste uitleven in een mate dat
het er zich als afzonderlijke strooming betrekkelijk spoedig zelfs overleven zou.
Liberaal, in welke zin van het woord ook, en dat is juist het eigene in Thorbecke's
ontwikkeling, is het bedoelde geschrift intussen op geen enkele manier. De
geschiedbeschouwing, die zijn schrijver er ontvouwt, legt de volle nadruk op het
begrip: organisch. Hij ziet de historie als een ‘werdendes Ganze’. Zowel hier als in
het algemeen in de organische rechts- en maatschappij-opvatting van de Duitse school
dier dagen, onder invloed waarvan Thorbecke stond, betekent dit niet een aanvaarden,
veeleer een afwijzen van de Franse Revolutie, die men veroordeelde als een
willekeurig ingrijpen in de organische ontwikkeling op grond van een uitgedacht
systeem.
Het komt er voor wie Thorbecke begrijpen wil, nu op aan, ten eerste om te
ontdekken, hoe hij van deze organische tot een liberale, of wat in dit geval hetzelfde
is, van een in wezen conservatieve - zij het, omdat het nieuw was, dan een
conservatisme dat tegelijk revolutionnaire aspecten vertoonde - tot een progressieve
opvatting voortgeschreden is. En ten tweede, hoe hij tegelijkertijd van geleerde tot
politicus en van politicus tot staatsman geworden is, nadat wij hem nu reeds van
filologisch-filosoof tot filosofisch-historisch-geïnteresseerde hebben zien evolueren.
Resultaat van een zuiver denkproces kan zelfs die
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eerste overgang niet zijn. Zo goed als chemische processen zich in de natuur nooit,
maar slechts in het laboratorium geïsoleerd afspelen, zo is ook de geestesontwikkeling
van een mens nimmer zuiver product van de werking van zijn geest of van andere
geesten op de zijne, doch steeds vermengd met, zo niet geleid door indrukken uit het
leven, en dat te meer naarmate die mens intensiever deelneemt aan het leven van zijn
tijd.
De vraag, die we daarom allereerst moeten stellen is die naar zijn belevenissen
sinds 1824, het jaar waarin hij naar Nederland en wel naar Amsterdam terugkeerde.
Hier schreef hij naar aanleiding van Kinker's beschouwingen over het natuurrecht
zijn Bedenkingen aangaande het regt en den staat, eerste bewijs van ontwaakte
politieke belangstelling, hoewel begrijpelijk nog geheel van theoretische aard.
Doch iemand als Thorbecke kon niet zonder beroep. Niet alleen omdat zijn gebrek
aan middelen hem dat niet veroorloofde, maar ook omdat mensen als hij voortdurend
haken naar een be-noeming in de letterlijke zin des woords als een vlucht uit de
ongenoemdheid, als een onderscheiding, een zich afscheiden van en een zich verheffen
boven de namelozen.
De betrekking van onder-bibliothecaris aan de Leidse Universiteitsbibliotheek
was slechts een intermezzo en een pis-aller. Maar reeds in 1825 werd hij inderdaad
benoemd, en wel tot buitengewoon hoogleraar in de politieke en diplomatieke
geschiedenis en in de statistiek te Gent, alweer door toedoen van Falck, zijn machtigen
beschermer. Te Gent moeten zich gewichtige veranderingen in hem voltrokken
hebben, want het is in een stuk uit die jaren - zijn antwoord op een prijsvraag (hij
kon het mededingen niet laten), uitgeschreven door de regering naar een plan volgens
hetwelk de algemene geschiedenis van Nederland zou moeten worden bewerkt - dat
men voor het eerst de gedrongen en nochtans zo klare stijl van den volgroeiden
Thorbecke herkent. En waarin tevens zijn vooruitziende blik voor het eerst te
bewonderen valt, want zijn grondgedachte: dat de Staat niet de geschiedschrijving
zelve, doch slechts het uitgeven van de bronnen behoort te bevorderen is - driekwart
eeuw later uitgevoerd. Natuurlijk behoorde Thorbecke niet tot de vijf van de
vierenveertig deelnemers aan wie een gouden medaille werd toegekend: men bekroont
geen plannen die de uitvoering vijfenzeventig jaar vóór zijn.
Doch wat kan de diepgaande invloed van het Gentse milieu op hem geweest zijn
ï Hij leefde er, ‘een stijf Hollandsch heertje’, ongehuwd nog, teruggetrokken op zijn
studeerkamer en schreef er, behalve het antwoord op de bovengenoemde prijsvraag
en een tweetal brochures op onderwijs-gebied, niet anders dan enkele Latijnse
boekbeoordelingen in een nu vergeten geléérden-tijdschrift. Het moet wel de invloed
geweest zijn, misschien zijns ondanks door hem ondergaan, van de moderne geest,
die in het Zuiden
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zich zooveel sterker openbaarde dan in het Noorden en met name in het dank zij de
beschermende maatregelen van Willem I industrieel bloeiende Gent. Dat hij met die
geest in aanraking gekomen is, weten wij uit zijn bespreking van de Histoire de la
révolution d'Angleterre van Guizot, alsmede uit een - in 1940 gedrukte - verhandeling
uit zijn Gentse tijd Over den invloed der machines op het samenstel der
maatschappelijke en burgerlijke betrekkingen. Maar liberaal met de Belgische
liberalen was hij in 1828 zeker nog niet. Ook niet in '30. Hij veroordeelde, anders
dan Van Hogendorp, de Belgische opstand, en week in October van genoemd jaar
dan ook uit. Hij is weer on-benoemd, maar ook nu weer niet voor lang. Reeds het
jaar daarop volgde zijn benoeming tot hoogleraar - zeer tegen zijn zin nog niet tot
ordinarius, dat kwam pas in '34 - te Leiden, met dezelfde leeropdracht als in Gent.
In 1831 ziet dan een boek van zijn hand het licht, waarin de verandering, die zich
te Gent in hem voltrokken moet hebben, openbaar wordt. Het heet Over de
verandering van het algemeen staten-Stelsel van Europa. Het is de verdienste van
dr Manger dit boek geanalyseerd te hebben en uit het feit, dat de schrijver het niet
voltooid heeft, te hebben afgeleid, dat dit zijn oorzaak vond in de overgang van den
auteur van de conservatieve naar de liberale zijde, zodat hij met zichzelf in tegenspraak
kwam. Wat schreef hij daar? ‘De revolutiegeest beproeft overal, waar hij zich vertoont,
en overal met hetzelfde gevolg, eene schepping uit niet. Hij wil bezit zonder
verwerving, een tegenwoordig aanzijn zonder voorleden, en eene toekomst die hij
stuit in de geboorte. Hij kampte voorheen tegen hetgeen bestond; hij kampt nu tegen
de uitvoering zijner eigene theoriën.’ Men ziet: nog de afwijzing van de revolutie
als onorganisch. Maar de schrijver vervolgt dan: ‘Doch van dezen geest onderscheide
men de orde van zaken, welke sedert en onder de revolutie plaats heeft gegrepen.
De omwenteling is zelve getreden in de rij der historische verschijnselen, en aan
derzelver wet onderworpen, is in dezen zin een antecedent geworden voor de volgende
leeftijden, aan welks invloed men vergeefs poogt zich te onttrekken. Op den bodem,
dien de omwenteling heeft verwoest, kiemt een nieuw zaad, volgens een' ander' dan
haren regel.’ Men kan in de analyse van dit citaat nog iets verder gaan dan dr Manger
gedaan heeft. Zijn onklare gedachte gaf Thorbecke een vals beeld in de pen. De
omwenteling verwoest geen bodem, want deze kan niet verwoest, wel daarentegen
omgeploegd worden. En leest men dit laatste woord in plaats van het eerste, dan ziet
men duidelijk, wat er in Thorbecke gebeurd is. Hij heeft zonder zijn organische
gedachte los te laten daar binnen plaats gemaakt, een organische plaats voor - de
omwenteling. Hier heeft hij, theoretisch nog, gedaan, wat hij later met zijn nieuwe
grond-
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wet van '48, die toch feitelijk een omwenteling betekende, in de praktijk zou doen.
Door de dubbelzinnigheid dezer woorden kon het gebeuren, dat niemand anders
dan Groen van Prinsterer er zich op beroepen zou in een tijd toen de levensbanen
van beide vrienden - want dat zijn ze geweest en ondanks alles gebleven - reeds ver
uit elkaar gebogen waren. Groen klampte zich toen met name vast aan het zinnetje:
‘hij (de revolutiegeest) kampt nu tegen de uitvoering zijner eigen theoriën’ en, meer
dialectisch geschoold dan Thorbecke, formuleerde hij dezelfde gedachte aldus:
‘Overal wees ik, in de Revolutie, de oorzaak eener uit haar zelve opgekomen Reactie;
een leer die, ten gevolge van haar ontwikkeling, door tegenstand uit eigen boezem
ontsproten, in haar vaart tegengehouden, in haar werking geneutraliseerd wordt.’
Thorbecke en Groen hadden beide gelijk, maar zij wisten geen van beiden waarom:
het laatste is zo vaak moeilijker dan het eerste. Het ‘waarom’ van hun gelijk schuilt
in het klasse-karakter, dat elke revolutie eigen is. Zowel die van 1789 als die van
1830, en evenzo die van 1848 waren burgerlijke revoluties. ‘De kamp tegen de
uitvoering zijner eigen theoriën’ zoals Thorbecke het zei of ‘de voortdurende werking
der Revolutie-leer is in de Reactie zelve openbaar’, gelijk Groen het elders
formuleerde, zijn de nog onbeholpen uitdrukking dézer historische werkelijkheid,
dat de burgerlijke revolutie tot een bepaald punt voortgeschreden, de neiging vertoont
om halt te houden uit vrees voor de consekwenties, in haar besloten ten opzichte van
de arbeidersklasse daarachter, zonder wier hulp de bourgeoisie haar revoluties niet
zou hebben kunnen doorvoeren, maar met wie zij de vruchten daarvan niet, of toch
slechts zeer spaarzaam, wil delen. Groen, het Thorbecke-citaat van '31 voor zich
opeisend, verklaarde het dan ook niet met den Thorbecke van '44 te kunnen rijmen.
Groen zag derhalve zeer scherp de afstand tussen den Thorbecke van de Verandering
van het Staten-stelsel en dien van Over het hedendaagsche Staatsburgerschap, want
het is die, in genoemd jaar voor het Koninklijk Instituut van Wetenschappen gehouden,
later in de Historische Schetsen opgenomen radicale rede, die Groen op het oog had,
toen hij over den Thorbecke van '44 sprak.
Wat had de voortgang in Thorbecke's denkbeelden tussen 1831 en 1844
teweeggebracht? Persoonlijke belevenissen kunnen het nauwelijks geweest zijn.
Zeker, hij was in die tussentijd getrouwd, 38 jaar oud, met de half zo oude Adelheid
Solger, de dochter van een Berlijnsen hoogleraar. En men behoeft maar één blik te
slaan in de uitgegeven brieven van hem aan haar om te zien wat deze vrouw in zijn
leven betekend heeft. ‘Allerliefst madonnaatje’, is de aanspraak die hij nog in een
briefje uit '66 gebruikt en elders is het ‘mijn zoet hartje’, ‘mijn wangetje’ en dergelijke
lieve stamelingen, die de bundel
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niet ongeschikt maken als voorbeeld voor fantasieloze vrijers. En het bleef niet bij
deze vertederingen. Olivier, wiens vader steeds Thorbecke's intimus gebleven is,
vertelt in zijn Herinneringen dat ‘niets door Thorbecke geschreven werd, dat door
zijne vrouw niet gelezen werd’. We weten bovendien door denzelfden getuige, dat
iemand, die Thorbecke goed kende, bij de dood van Adelheid in '70 uitriep: ‘Nu is
hij een gebroken man’. Nochtans, hoeveel deze intelligente en altijd opgeruimde
vrouw voor dezen man ook betekend moge hebben, zóveel, dat men dit huwelijk
zonder overdrijving als een dier zeldzame voorbeelden van liefde, kameraadschap
en samenwerking tot in den dood mag beschouwen, de veronderstelling dat de
radicalisering van Thorbecke's geest aan de persoon van zijn vrouw te danken zou
zijn geweest, is zo ongerijmd, dat zij nog bij niemand is opgekomen.
Nog in '36 en '37 trouwens is hij niet liberaal, laat staan radicaal. In de kwestie
der Afgescheidenen staat hij tegenover Groen, die hen verdedigde, aan regeringszijde.
Hij moge de wijze van vervolging waaraan zij blootstaan, niet bewonderen, hun
onderdrukking zelve keurt hij goed met een beroep op de grondwet van '15, die alleen
van bescherming van de bestaande godsdiensten rept.
Neen, de duidelijke omslag naar het liberalisme dateert pas van Augustus '39, toen
zijn Aanteekening op de Grondwet verscheen, welker uitwerking door Olivier niet
zonder overdrijving getypeerd is als, ‘een schot in een slapend woud’ en de oorsprong
der verandering moet men nergens anders zoeken dan op de bodem waarop in die
jaren het liberalisme in Nederland algemeen opkwam: toenemende afkeer van de
verlichte despotie van Koning Willem I, verscherpt door diens status-quo-politiek.
De tijden rijpten voor medezeggenschap der bourgeoisie in 's lands zaken en
Thorbecke was lang de eerste niet, die deze tekenen verstond. Noch degeen, die er
het verst in ging. In '39 en zelfs in '40 is hij nog geen voorstander van directe
verkiezingen, of aarzelt althans nog op dit punt, zoals zowel uit de Aanteekening van
'39 als uit de Proeve van herziening der Grondwet van begin '40 blijkt.
1840 is het jaar, toevallig ook dat van zijn rectoraat, dat hem in de practische
politiek brengt. 8 Juli kozen de Staten van Holland hem in de Dubbele Kamer, die
het door de definitieve afscheiding van België nodig geworden nieuwe
ontwerp-grondwet zou hebben te beoordelen. Met elf andere liberalen stemde hij
tegen alle bepalingen ‘wegens ongenoegzaamheid’. Pas in '41, in de tweede, herziene,
druk van het eerste deel der Aanteekening, nam hij een voor die dagen radicaal
standpunt in, nog wel niet door rechtstreekse verkiezingen voor te staan, maar al wel
door te pleiten voor de onschendbaarheid des
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Konings en haar complement: de politieke ministeriële verantwoordelijkheid. Dat
wil in gewone taal zeggen voor een omkering van de verhouding tussen Kroon en
ministers en het verleggen daardoor van de klem van het bestuur naar de laatsten,
die voor hun daden verantwoording aan de volksvertegenwoordiging schuldig zouden
zijn. ‘Het is niet een oude, die behoud, het is een nieuwe maatschappij, die voltooijing
vraagt’. Deze woorden, in samenklank gedacht met wat hij in '42 in een brochure
Over de hervorming van ons Kiesstelsel te berde bracht en waarin de sociologische
grondslagen van het geldende stelsel op een voor die tijd zeer moderne manier worden
onderzocht - dat de edelen bijv. nog altijd mede kiezen heeft voor hem ‘geen schijnsel
van redelijken grond meer’ - zijn het praeludium tot de genoemde even magistrale
als radicale rede van Mei 1844, het hoogtepunt van zijn theoretisch inzicht: Over het
hedendaagsche Staatsburgerschap.
Men kan zonder overdrijving zeggen, dat indien Thorbecke na het uitspreken van
deze rede overleden zou zijn, hij nog verdiende met ere genoemd te worden als de
eerste onder de weinige sociaal-politieke theoretici ten onzent. Al was het slechts
om zijn antwoord op de rhetorische vraag of ‘de tegenwoordige drang naar deelneming
van de bevolking aan het publiek gezag niet een révolutionnaire gril zou zijn’, hetgeen
hij ontkent omdat ‘de staat steeds meer in de sfeer der individuën doordringt’ inderdaad: sociologisch een der opvallendste processen voor wie de tijd na Thorbecke
bestudeert, maar in 1844 alleen te ontwaren, door iemand als hij, die - zeldzame
combinatie ten onzent - de gedachten van de studeerkamer niet vergat, wanneer hij
deze verliet, noch de maatschappij ver wist, wanneer hij voor zijn bureaulamp zat.
Doch hij zag in deze rede nog verder. Hij zag, op grond van het voorgaande, ‘dat
het beginsel van algemeen stemregt in de Staatsgeschiedenis onzer eeuw ligt’. Hij
noemde dat feit ‘even onmiskenbaar, als dat zij het gestadig, schoon trapsgewijze,
tracht te verwezenlijken’. Maar ook daarachter ging nog zijn blik, omdat zijn
intellectuele moed gelijke tred hield met zijn scherpzinnigheid. Hij zag tot aan een
in zijn, tot aan een in de burgerlijke maatschappij onoplosbaar dilemma. Trapsgewijze
uitbreiding van het kiesrecht betekende voor het begrip van zijn tijd de voorlopige
binding daarvan aan de betaling van een zekere som aan belastingen - censuskiesrecht
- en hij achtte dit alleen verdedigbaar, wanneer het verkrijgen van voldoende bezit
voor allen openstaat. ‘Doch wanneer in een Staat, waarin de nijverheid, door de
bezitters van groote kapitalen beheerd, meer en meer maatschappelijke hoofdmagt
wordt, negentig van de honderd vruchteloos zwoegen om door eigen vlijt den prijs
der stemgeregtigdheid goed te maken, is er strijd tusschen stoffelijke huishouding
en staatsbeginsel. Terwijl het laatste zich in
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steeds wijder kring tracht te doen gelden, verkleint de eerste steeds het aantal der
bezitters. Het eene vordert gelijkheid, en de andere maakt de ongelijkheid steeds
grooter’... De toenemende economische ongelijkheid achtte hij geen kortstondige
crisis. Met de dooddoener van de redding brengende tijd, die zoveel révolutionnaire
gedachten ontmand heeft, wilde hij zich niet paaien. ‘Schijnt zij’ (de ongelijkheid),
vroeg hij ‘niet het uitvloeisel eener hoe lang zo meer klemmende wet? Kapitaal trekt
kapitaal aan, waar het is, wil het meerdere wezen. Wanneer met toenemenden rijkdom
aan den eenen, armoede aan den anderen kant zich uitbreidt... wat is de wetgeving,
die allen Staatsburgerschap aanbiedt onder eene door weinigen bereikbare voorwaarde,
wat is die wetgeving, tenzij ironie?’ Vraagt iemand of deze beschouwingen ver
verwijderd zijn van Marx' ‘Verelendungs-theorie’ en van die der kapitaalsconcentratie,
dan antwoorden wij: zij zijn hetzelfde. Alleen waar Marx uit deze gedachten
révolutionnaire konsekwenties trok, daar eindigde Thorbecke met een vraagteken:
‘wie vindt den toon, waarin deze dissonant zich oplost?’ Vond hij hem werkelijk
niet? Zag hij de klassestrijd niet, die hij zelf voerde, het is waar: die tegen de machten
van het verleden en nog niet vóór die van de toekomst? In elk geval: zo hij die toon
al gevonden heeft, gezegd heeft hij het niet. ‘Ook de kunst van het niet-weten is
bijwijlen wetenschap’ luidde zijn slotwoord, in het Latijn en derhalve alleen voor de
zeer-ingewijden. Verwijten zal niemand het hem. Niemand zal het zelfs betreuren:
had Thorbecke de konsekwentie uit zijn inzicht getrokken, die Marx in diezelfde
jaren uit hetzelfde inzicht trok: hij zou zijn eigen levenswerk vernietigd hebben, nog
vóór hij het tot stand had kunnen brengen. Hier paste inderdaad die geheimzinnige
‘kunst der onkunde’.
Want, bedenken wij dit wel: ook zoals hij was, was Thorbecke al een gevaarlijk
man in de vele ogen, die in de jaren '40 op hem gericht waren. Minister Van Maanen
had hem naar aanleiding van de Aanteekening willen ontslaan. ‘Die man durft’, zei
het bijnaslachtoffer niet zonder bewondering voor zijn bijna-beul. Zelfs het ergst
denkbare scheldwoord dier dagen: republikein, bleef hem niet bespaard. Hij was het
niet, integendeel. Daarvoor was hij zich te zeer bewust dat de ‘revolutie-geest in zijn
tijd kampte tegen de uitvoering zijner eigene theoriën’. Maar zij die de macht dragen,
zien de werkelijkheid niet gaarne zo duidelijk onthuld als Thorbecke het in die rede
gedaan had. Zij hebben de sluier nodig, èn voor hun eigen geweten als ook tegen het
weten van hen, die van de macht verstoken zijn.
(Slot volgt)

Eindnoten:
1 Erflaters van onze beschaving, door Jan en Annie Romein, dl III.
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A. Monticelli, Portret van zijn grootvader (uit zijn eerste periode).
Rijksmuseum Kröller-Müller, Hooge Veluwe
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Adolphe Monticelli* (1824-1886)
door D.A. de Graaf
HET dunkt me hier de plaats om eenige aandacht aan den levensloop van dezen
kunstenaar te wijden. Adolphe Monticelli werd den 16en October 1824 geboren te
Marseiile als zoon van Thomas Barnabé Monticelli en Claire-Rose Bertrand. Tot
zijn elfde jaar werd hij grootgebracht op een boerderij te Ganagobie, een plaatsje
gelegen bij een der uitloopers van de Provençaalsche Alpen. Voor deze bergachtige,
pittoreske streek zou hij steeds een voorkeur blijven gevoelen en meermalen heeft
de schilder daar een séjour doorgebracht en vele landschappen geschilderd. Toen hij
in Marseille terugkwam, was hij te veel natuurkind geworden dan dat hij zich kon
gewennen aan het monotone schoolonderricht, aan het werken volgens de klok, en
reeds op jeugdigen leeftijd gaf hij zijn ouders den wensch te kennen zich geheel aan
de schilderkunst te wijden. Dit laatste klinkt in verband met Monticelli's vrij gevochten
kunst wellicht wat conventioneel en ouderwetsch, maar wanneer men zijn eerste
teekeningen bekijkt die tijdens zijn vierjarigen studietijd (1842-'46), onder leiding
van den schilder Augustin Aubert, aan de gemeentelijke teekenschool ontstonden,
blijkt de term op dit nog zeer conventioneele academische werk zeer wel toepasselijk.
Het is echter in den loop der jaren gebleken dat deze oefenschool op Monticelli's
kunst niet anders dan heilzaam gewerkt heeft, want eenerzijds bleef de schilder een
uitstekend teekenaar en anderzijds werd hij volstrekt geen slachtoffer van eenig
academisme. Echter zal voor ieder die zich met Monticelli's kunst bezig houdt zijn
sprongsgewijze ontwikkeling steeds een raadsel blijven. Tot het einde der zestiger
jaren kan men spreken van een geleidelijken ontwikkelingsgang en wanneer deze
zich in denzelfden zin had voortgezet zou de schilder waarschijnlijk eerder op
erkenning hebben kunnen aanspraak maken. Tot dien tijd toe immers is zijn werk
nog steeds thuis te brengen, kan men de noodige equivalenten bij erkende oudere
tijdgenooten vinden. Herinneren ons b.v. de eerste portretten, die der z.g. première
manière, aan David, Ingres, Chassériau, doen sommige landschappen uit de volgende
periode aan de school van Barbizon denken, met de zeventiger jaren begint een geheel
nieuw oeuvre dat reeds op de

*

Zie het nummer van Augustus.
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Impressionisten vooruit loopt, die toen nog in het geheel niet in tel waren, en
bovendien met hun werken te weinig samenvalt dan dat hij als één hunner beschouwd
en als zoodanig op den duur in breeder kring erkend kon worden.

A. Monticelli, Portret van mevrouw René, zomer 1871. Museum te Lyon

Het was niet alleen de leertijd bij professor Aubert, doch ook het veelvuldig bezoek
aan het Louvre, gedurende de jaren 1846-'49, de tijd van zijn eerste Parijsche verblijf,
dat aan Monticelli's vorming zeer veel bijdroeg. Al is de schijn anders, toch stond
Monticelli in zijn rijpe jaren dus niet als een onbevangen natuurmensch tegenover
de hem omringende wereld, maar als een deugdelijk vakman, waarvan eenige van
zijn aphorismen ook blijk geven: ‘Prends à l'Ecole tout ce qu'elle peut te donner,
mais sors de la voie qu'elle te trace’. ‘Quand tu auras appris à dessiner à l'école, alors
seulement tu pourras apprendre le dessin’.
Hier spreekt niet het ongebreidelde natuurkind, maar wel iemand die zijn taaie
natuur nooit verloochend heeft. En al mag in zijn laatste levensperiode zijn toets
vaak onzeker zijn geworden, toch weet in verscheidene stukken uit dien tijd de dan
losgebroken natuurkracht den modernen beschouwer, die met het expressionistische
werk van een Van Gogh en van nog jongeren vertrouwd is, te treffen. Gedurende
ongeveer 25 jaar werd langzaam aan het materiaal verzameld, waaruit na 1871 het
nieuwe oeuvre zou worden opgebouwd. De vroege kennismaking met de
16e-eeuwsche Venetianen, met een Veronese vooral, zou veel later in Monticelli's
werk haar neerslag vinden. Men vergelijke b.v. Monticelli's
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groote doek uit 1874 ‘Réunion dans un Parc du Temps des Valois’ (Petit Palais,
Parijs) met het nog grootere schilderij ‘Le Nozze di Cana’ van Veronese; wij kunnen
dan verwante trekken constateeren. Men zou hier echter ook van een oneerbiedige
bewondering kunnen spreken. Want om het rustig evenwicht van het laatste stuk
bekommert de 19e-eeuwsche Franschman zich allerminst. In zijn schilderij heerscht
inderdaad evenwicht, doch het is een labiel evenwicht, hetgeen met zich meebrengt
dat de blik van den toeschouwer steeds geboeid blijft, als maakte hij het optreden
van een koorddanser mee. Maar evenals in dat geval heeft hij de diepere intuïtie dat
het doel met onfeilbare zekerheid zal worden bereikt.

A. Monticelli, Dame met parasol, ± 1871-1872. Verzameling P. Ripert, Marseille

Men kan den ontwikkelingsgang van Monticelli ook aldus beschouwen dat hij in
het beginstadium beurtelings door Italiaansche en Spaansche schilders is gehanteerd,
respectievelijk uit de 15e, 16e en 17e eeuw, en dat dit feit de oorzaak vormt van de
ongelijksoortigheid zijner jeugdwerken. Toen de kunstenaar tot volle rijpheid gekomen
was, dus na zijn 45e jaar ongeveer, werd hij zichzelf, wat echter niet wil zeggen dat
hij tot den geest van zijn eigen tijd terugkeerde. Zeker, op het eerste gezicht schijnt
de gerijpte kunstenaar geheel tot de school der Impressionisten te behooren, maar in
wezen is zijn kunst typisch Zuidelijk van karakter en staat in mentaliteit dichter bij
de scholen van Toscane en Venetië en nog dichter wellicht bij de opvatting der
Antieken, die waarschijnlijk een dergelijk rijk coloriet als ideaal hebben gehad.
Vergeten wij niet, dat de thans zoo grauwe klassieke beelden oorspronkelijk van
bonte kleuren waren voorzien en dat b.v. de Romeinsche triomftochten
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A. Monticelli, Kerk van Cruis, interieur ± 1872-1873 - Verzameling P. Ripert, Marseille
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een rijkdom van kleuren ten toon spreidden, waaraan ons Noordelijk oog
waarschijnlijk aanstoot zou hebben genomen.
Na de leerschool van professor Aubert en het copieerwerk in het Louvre komt,
gedurende het tweede verblijf te Parijs in 1856, de samenwerking met den ouderen
tijdgenoot Diaz de la Pena, geboortig uit Bordeaux en van Spaansche afkomst. Deze
schilder had toen reeds een zekere erkenning gevonden en hij was het die den
dertigjarige animeerde tot het schilderen in de open lucht, in de groote bosschen vlak
bij Parijs.
Beteekende de waardeering en raadgevingen van den oudere voor Monticelli een
verrijking, de oogenschijnlijke gelijkenis tusschen hun beider werken bezorgde vele
zijner stukken den naam van ‘pastiches’, gelijk uit critieken uit 1858 en volgende
jaren reeds blijkt. Later werden vele Monticelli's op naam van den zooveel beroemder
Diaz verkocht, totdat eindelijk in het begin dezer eeuw de volledige erkenning van
Monticelli's werk kwam en - schilderijen van Diaz op naam van den jongeren, thans
beroemder tijdgenoot in den handel werden gebracht!
Maar het zijn niet alleen de nuttige lessen van een nauwgezet leermeester, het
veelvuldig bezoek aan het Louvre en de omgang met Diaz, die bevruchtend werken
op Monticelli's geest, het is niet alleen de kennismaking met de beroemde oudere
tijdgenooten als b.v. Delacroix, Corot en Courbet, wier invloed zich in de zestiger
jaren vooral doet gelden. Het is ook een speciale gebeurtenis, een grootsch avondfeest,
zooals er in het Second Empire zoo vele werden georganiseerd, dat omstreeks 1860
in de omgeving van Marseille werd gegeven en waarvan de schilder een levendigen
indruk behield. De legende wil dat Monticelli verliefd werd op de keizerin, die bij
het feest tegenwoordig was en wier beeltenis in vele parkscenes van den schilder
terugkeert. Het tweede keizerrijk heeft in zekere mate de pracht en praal van het
18e-eeuwsche hof doen herleven, al had alles een wat avontuurlijker, men zou bijna
zeggen, een wat variété-achtig karakter. Echter verhoogde deze omstandigheid de
dramatische spanning van de weelde, die ieder oogenblik tot grauwe alledaagschheid
kon worden gereduceerd, en trad het labiele voor het stabiele evenwicht in de plaats,
waarvan hierboven reeds sprake was. Men zou Monticelli den Watteau van het Second
Empire kunnen noemen, maar dan een Watteau van obscure herkomst, die elk
oogenblik in ongenade kan vallen, wiens maatschappelijk bestaan op losse schroeven
staat. Ook de natuur geeft ons voorbeelden van pracht en praal die maar een korten
levensduur dreigen te hebben, gelijk een al te helder profiel van verafgelegen
bergtoppen dat de voorbode is van naderend onweer.
In 1863 vertrekt Monticelli voor de derde maal naar Parijs. Hij is thans aan de
tweede
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periode van zijn schildersloopbaan toe gekomen, waarin werken tot stand kwamen
die hem nog de meeste kans op populariteit bezorgden. In den loop van deze periode
werden, zooals ik reeds eerder vermeldde, een tweetal doeken door Napoleon III
aangekocht en twee andere door het museum van Rijssel, waar zij zich nog bevinden.
De parkscènes welke hij in dezen tijd begon te schilderen en waarvan zijn oeuvre er
zoo vele zou bevatten, doen bij den eersten aanblik even aan den bekenden tijdgenoot
Winterhalter denken, al ziet men gauw genoeg dat hier het mode-effect geheel afwezig
is. Toch heeft men eens de beide schilders verward, getuige een boekje van
Jules-Charles Roux Souvenir du Passé, waarin het schilderij van Winterhalter
‘Florinde’ onder den titel van ‘Le Triomphe de la Beauté’ aan Monticelli wordt
toegeschreven. Behalve de reeds genoemde invloeden is in deze periode ook die van
Rembrandt, wien de schilder een groote bewondering toedroeg, te bespeuren en wel
in het groote portret van den heer Kahn dat zich in het museum Cantini te Marseille
bevindt. Merkwaardigerwijze is er een zekere parallel in beider ontwikkelingsgang
te constateeren, alleen voltrekt deze zich bij Monticelli veel sneller dan bij zijn
beroemde voorbeeld. Vertoont dit schilderij uit 1866 verwantschap met den vroegen
Rembrandt, een doek uit 1871 getiteld: ‘La Femme aux Cheveux gris’ (collectie
Bourgeat, Parijs) herinnert aan den Rembrandt der laatste periode. Reeds in 1858 is
de invloed van Rembrandt merkbaar en wel in het schilderij ‘Oursins’, dat zich in
het museum Boymans bevindt.
In 1868 sterft de vader van den schilder en gedurende een jaar vertoeft hij bij zijn
moeder te Marseille. Hij schildert haar tweemaal, eenmaal in den vorm van een
officieel familieportret, andermaal als stoffage van een open plek in het bosch, reeds
een echt ‘plein air’- schilderijtje. Het eerste schilderij vertoont wel den
conventioneelen ovalen vorm welken wij uit dien tijd zoo goed kennen, maar herinnert
overigens reeds sterk aan de Impressionisten. De levendigheid van den blik, de
nervositeit van de rustelooze handen en het lang gedragen zijn der ouderwetsche
kleeding duiden op een beschouwingswijze die zich in korten tijd zeer gemoderniseerd
heeft.
Weer keert Monticelli naar Parijs terug en vestigt zich in de nabijheid der voorstad
Romainville, totdat hij zich door het beleg genoodzaakt ziet den terugweg te
aanvaarden. Wanneer zijn vriend Louis Guinand hem niet bijtijds gewaarschuwd
had en niet de noodige overredingskracht had aangewend, zou de schilder, die geheel
in zijn werk opging, niets van het beleg gemerkt hebben, voordat hij de gevolgen
aan den lijve ondervonden had. De terugtocht, grootendeels te voet, ging met vele
moeilijkheden gepaard, daar de zonderling gekleede bohémien1 vaak voor spion werd
aangezien, maar tenslotte keerde
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hij in het voorjaar van '71 naar den huiselijken haard terug. Tot aan zijn dood (1886)
blijft Monticelli inwoner van Marseille en zijn vele uitstapjes strekken zich niet
verder uit dan het gebied der Basses Alpes ten Noorden der stad.

A. Monticelli, Rôtisserie ‘des Deux Paons’, ± 1874 - Verzameling P. Ripert, Marseille

Het is thans dat Monticelli wordt, hetgeen hij zich eertijds in droom en illusie
gewaand had, waarvoor men hem reeds eerder had kunnen aanzien en waarvan hij
de kiem steeds in zich had gedragen. Weldra behoort de schilder den tijd der Antieken
toe. Het is natuurlijk een pure hypothese zoo iets te beweren, maar de nadere
kennismaking met dit oeuvre heeft mij meer en meer de overtuiging geschonken, te
doen te hebben met iemand die tot een gansch andere aera behoort. Niet dat zijn werk
zoo revolutionair aandoet of zoo ouderwetsch, zoo ‘antiek’, want in dezen zin is
Monticelli absoluut niet antiek. Ook is hij geen klassicus vol ‘stille Einfalt und edle
Grösze’. Hij voldoet echter aan twee voorwaarden van den Antieken mensch, zooals
deze werkelijk geleefd heeft. Hij heeft een echt Zuidelijk temperament, want de
Antieken waren per slot van rekening geen 17e-eeuwsche Franschen, en hij heeft in
het geheel niet de zelfkennis in den zin van zelfcritiek, de zelfvernede-
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ring, het optimisme of pessimisme, de tragiek van den Europeeschen, den
post-Antieken mensch.

A. Monticelli, Het bosch Lemaître, ± 1875.
Verzameling P. Ripert, Marseille

Hij mag op nog zooveel 17e-, 18e- en 19e-eeuwsche kunstenaars gelijken en van
hen gedeeltelijk persoonlijken invloed ondergaan, hij mag diepere verwantschap
vertoonen met Toscaansche en Venetiaansche hofschilders, hij blijft die
allerzeldzaamste uitzondering in de 19e eeuw die ik de antieke zou willen noemen.
Hij gaat daarin verder dan Baudelaire, dan Rimbaud zelfs, die zich moesten beperken
tot een hartstochtelijk verlangen, en van wie de laatste tot een artisrieken zelfmoord
moest overgaan voordat hij wel een moderne Oosterling werd, maar geen antieke
Zuiderling. Alle geweldadig ingrijpen maakt dit zeldzame groeiproces onmogelijk
en het heeft bij Monticelli geheel ontbroken. Dit is het wat Monticelli van zijn
tijdgenooten, de Impressionisten, onderscheidt, al mag zijn werk zeer veel
verwantschap met het hunne vertoonen, zoodat men hem in zekeren zin een voorlooper
mag noemen. In een museumzaal valt daarom zijn werk dadelijk in het oog, hetgeen
ditmaal niet op een uiterlijk effect van klatergoud berust. Ja, men zou toch van
klatergoud kunnen spreken, maar dan denke men minder aan coulisse of
maskeradecostuum, dan wel aan de voor ‘Noordschen’ smaak wellicht wat protserige
zegetochten der Triumphators.... Wel speelden coulisse en tooneel-costuum een
groote rol in het
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leven van Monticelli, die een trouw bezoeker van de opera was en thuis gekomen de
inspiratie vond om zijn talrijke Faust-scènes op het doek vast te leggen. Maar dit
was bij gebrek aan beter, of liever een bewijs van aanpassingsvermogen van iemand
die feitelijk in een anderen tijd thuis hoort.

A. Monticelli, Landschap in tegenlicht, met waschvrouwen, ± 1875. Verzameling P. Ripert, Marseille

Hierboven noemde ik reeds de veelzijdigheid der voorstellingen op Monticelli's
schilderijen. De tallooze park- en boschscènes, illustraties vaak bij den Decamerone,
reminiscenties aan theater-opvoeringen of moderne interpretaties van Watteau waarom men den schilder een Impressionistischen Watteau zou kunnen noemen werden het eerst onder de kenners bekend en bij een aanvankelijk klein publiek
populair. Zooals dit vaak gebeurt in den tegenwoordigen tijd, is op het enthousiasme
over dergelijke voorstellingen een reactie gekomen en zoo is deze categorie bij de
kunstkenners veelal in discrediet gekomen. Ik geloof dat wij behalve met de bekende
zucht tot contramine en den angst voor al wat populair dreigt te worden, met een
typisch Noordelijke mentaliteit te doen hebben, welke men te uitsluitend in
Duitschland pleegt te zoeken. Evenmin als de Duitschers zijn de Franschen
Zuiderlingen, al staan zij tegenover het Zuiden vaak meer begrijpend. Maar een
volbloed Spanjaard of Italiaan is in de oogen van den gemiddelden Parijzenaar toch
niet ‘comme
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il faut’. En nu zit er in de critiek op de kleurenweelde van die ‘Scènes galantes’ een
zekere afkeer van te groote uitbundigheid, van te veel gevoel, van te veel verkwisting.
Daartegenover worden de volgende genres van den schilder tegen het bovengenoemde
uitgespeeld: het stilleven, het bloemstuk, het portret en het landschap. Ik zou de
laatste willen zijn die betreurde dat thans deze kant van Monticelli sterk wordt belicht,
want deze schilderijen vertegenwoordigen inderdaad een groote aanwinst voor de
kennis van Monticelli en vooral een enorme verrijking van de 19e-eeuwsche Fransche
kunst. Ook voel ik veel voor de opmerking die in een artikel van de Beaux Arts van
24 Juni 1938 te lezen staat: ‘Telle nature morte de Monticelli est supérieure par
l'intensité aux natures mortes même de Cézanne’. Maar daarom zou ik de ‘Scènes
galantes’ niet willen missen, al zijn er zeer zeker zwakkere specimina onder. Vooral
om bovengenoemde redenen, om de bijzondere, anachronistische positie van
Monticelli, acht ik dit genre niet zoozeer een concessie aan de naïeve voorkeur van
het groote publiek voor gekleurde plaatjes, als wel een karakteristieke uiting van
dezen exuberanten geest.

A. Monticelli, Bloeiende boomgaard - Rijksmuseum, Amsterdam

Maar laat ik thans een oogenblik bij deze minder bekende genres stilstaan en
allereerst
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bij het portret. Monticelli heeft opvallend veel kinderportretten geschilderd. Bij deze
treft ons allereerst de bijzondere opvatting die de schilder van het kind had, dat hij
meer als een kleinen dan wel als een onvolgroeiden mensch beschouwde. Men krijgt
den indruk dat hij dezen leeftijd even zoo au sérieux neemt (niet in den zin van
interessantvinden) als de volwassenheid. Het zijn nooit lachende en zelden spelende
kinderen, maar bedachtzame, ietwat melancholiek peinzende of verwonderde
kinderkopjes. Dan is er het mannenportret, waarvan reeds vroeg, omstreeks 1850,
belangrijke voorbeelden zijn te vinden. Ik noemde reeds het portret van den
grootvader, dat zich in de Kröller-collectie bevindt. Het vertoont den invloed van
drie generaties van portretschilders met uitgsproken teekentalent, David, Gros, Ingres
en Chassériau. Maar deze kop van den 80-jarigen tijdgenoot van Napoleon en notabele
van Marseille doet moderner aan dan de portretten der vorigen. De schilder heeft
hier een tweeslachtige positie tegenover zijn model aangenomen, n.l. tegelijk lucide
en naïef. Hij was dupe van de gewichtigheid bij dezen bourgeois, maar als schilder
beheerschte hij zijn onderwerp volkomen en maakte zich niet schuldig aan eenige
mooimakerij. Deze houding is een zeldzaamheid en wijst meestal op de aanwezigheid
van een zeer sterke persoonlijkheid. Het groote portret van den heer Kahn, dat uit
de tweede periode dateert, vertoont niet die rake penseeltoetsen van het vorige, maar
getuigt wel van een dieper indringen in het gevoelsleven van den uitgebeelde.

A. Monticelli, De hooiwagen - Tate Gallery, Londen

Het gezicht vormt het sterkste deel van dit groote doek, dat voor de rest een wat
zwakken
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indruk maakt. Van mooie portretten uit de derde periode geven de vele
vrouwenportretten goede voorbeelden en zoowel aan de hand der kinderportretten,
als aan die der vrouwenportretten kan men zeer wel den merkwaardigen
ontwikkelingsgang van den schilder nagaan. Vergelijkt men b.v. het portret van Mme
Viola uit 1852 (coll. Dr Marcorelles) met dat van Monticelli's moeder uit 1868 (coll.
Charbonier, Lyon), van Mme Renée uit het museum van Lyon en ‘La Femme aux
Cheveux gris’ uit 1871, dan zijn er groote verschillen te constateeren. Het verschil
tusschen de eerste twee ligt voor het grijpen: de geposeerde houding van Mme Viola,
de argelooze benadering van het onderwerp, de zachte bekoring, die van de maar
even aangegeven trekken uitgaat, contrasteeren met de realistische, niets bedekkende
opvatting van het model, dat toch in zoo nauwe relatie tot den schilder stond - waarbij
van de nervositeit van het wat onbeholpen oude menschje niets is verzwegen. Maar
de laatstgenoemde portretten, vooral ‘La Femme aux Cheveux gris’, vormt de synthese
dezer beide opvattingen, de idealiseerende en de meedoogenloos analyseerende. En
daarbij is dan nog een derde element zich komen voegen, dat van een vervreemding
van het dagelijksch leven. De schilder staat voor zijn model als voor een visioen.
Maar nog is de ontwikkelingsgang niet beëindigd: een vrouwenkop uit de vierde
periode (± 1884) heeft bijna iets van de hallucinatie in een delirium of in een
opiumdroom. Het is waar dat Monticelli in zijn laatste levensjaren aan de absinth
verslaafd raakte, maar ik zou een portret als dit niet zonder meer decadent willen
noemen. Ik zie hier het genie wel degelijk aanwezig, evenals in Van Gogh's laatste
doeken, bijv. een portret als dat van Dr Gachet, hoewel ook dit de geestes-aberratie
verraadt. Een merkwaardige ontwikkelingsgang dus, niet minder afwisselend dan
die van Rembrandt's portretkunst.

A. Monticelli, Landschap 1875. Museum Cantini, Marseille

Wat Monticelli's bloemstukken betreft, deze hebben niets van wat men gewoonlijk
onder een bloemstuk verstaat. Zij hebben meer van gevechtsscènes dan van huiselijke
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arrangementen en spreken meer van den meedoogenloozen strijd die zonder ophouden
in de natuur heerscht, dan van de lieflijkheden der flora. Men kan zich voorstellen
hoe Van Gogh in het bijzonder door deze voorstellingen getroffen werd en dat de
angstwekkende dreiging zijner zonnebloemen hieraan niet vreemd is.
Ook een stilleven als dat in het Louvre hangt, zal Van Gogh's stillevens uit den
tijd van Arles beïnvloed hebben. Hier ziet men evenmin een conventioneel
arrangement, maar veeleer een fragment van het dagelijksch leven, op de
werkelijkheid betrapt.
Monticelli's landschappen vormen een even belangrijk onderdeel van zijn oeuvre
als de landschappen van Adriaen Brouwer in het zijne. Ook Brouwer werd om één
genre reeds vroeg bekend, in dit geval wegens zijn herbergscènes. Maar niet alleen
daarom breng ik Brouwer's naam hier te pas, ook om een zekere overeenkomst in
dramatische bewogenheid vergelijk ik een oogenblik Monticelli's en Brouwer's
landschapskunst. De verwantschap gaat, evenals alle andere die ik genoemd heb,
maar tot een zekere hoogte, daar Monticelli in den grond in een andere wereld thuis
hoort. Maar ik zou niet zoo gauw een ouderen landschapschilder kunnen vinden die
een dergelijken verwanten indruk achter laat. Brouwer bereikt in zijn landschappen
een kunstenaarschap dat nog boven dat van den landschapskunstenaar Monticelli
uitgaat, doch dit is dan ook een van de hoogtepunten der geheele schilderkunst. In
Monticelli's landschappen borrelt het leven als de lava in een vulkaankrater; de
beschouwer voelt zich erin opgenomen als in een hem vertrouwde en tegelijk boeiend
onbekende wereld. En ondanks al het fantastische dat deze landschappen vertoonen,
geven zij toch het wezen weer der Provençaalsche natuur.

A. Monticelli, Portret van de tooneelspeelster Régodia in de rol van Colomba in ‘La Camargo’, 1878.
Verzameling P. Ripert, Marseille

Monticelli's techniek heeft een bijzonderen ontwikkelingsgang doorgemaakt een
getuigt van een voortdurende afbraak en opbouw. In de voortreffelijke korte studie
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diep op die kwestie ingegaan. Het blijkt dat er van de voorstelling van Monticelli als
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klodderaar niets overblijft. Men is zoo spoedig geneigd bij dezen schilder het meest
de aandacht te vestigen op het ‘empâtement’, het er dik opleggen van de verf op het
doek. Nu is een eerste bijzonderheid die met deze zienswijze in strijd is, het feit dat
Monticelli zoo vaak op paneel geschilderd heeft. Het schilderen op paneel vereischt
een vaste hand, een zekeren toets en verdraagt ook moeilijk overdadig empâteeren.
Maar dat niet alleen. Op verschillende paneelen blijkt het hout op meer dan één plaats
te voorschijn te komen, hetgeen niet op het verdwijnen der verf wijst, maar op de
bewuste bedoeling van den schilder die de schoonheid van het hout in zijn kunst
opneemt. Wij zien hier dus eenerzijds een weelde, een overdaad van materie en
anderzijds een groote soberheid, een opofferen van de kunstmiddelen aan de natuur.
Het is speciaal in deze derde periode dat men dit verschijnsel kan waarnemen.

A. Monticelli, De paarden van M. Artufel, Zomer 1880
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Het valt te betreuren dat iemand als Baudelaire het oeuvre van Monticelli niet gekend
heeft. In diens artikel over Delacroix is mij altijd een zekere incongruentie opgevallen
en wel tusschen hetgeen de schrijver betoogt en het werk waar het om gaat. Men
krijgt bij het lezen van deze prachtige evocatie een voorstelling van Delacroix die
slechts voor enkele gevallen met de werkelijkheid klopt. Het komt mij voor dat
verschillende principes en ideeën, door Baudelaire hier over schilderkunst ontvouwd,
meer op Monticelli slaan dan op Delacroix. Het zullen, dunkt me, de persoonlijke
omgang met Delacroix en de kennis van diens theorieën geweest zijn, nog meer dan
zijn werk, welke Baudelaire tot zijn essay hebben geïnspireerd. Het ideaal dat
Delacroix voor oogen zweefde schijnt verder gegaan te zijn, moderner karakter gehad
te hebben dan hij in zijn oeuvre tot stand vermocht te brengen. Het werd pas door
Monticelli, een kwart eeuw later, verwezenlijkt. In dit verband is het de moeite waard
een opmerking te vermelden die de schilder gemaakt heeft in een gesprek met een
jeugdigen bewonderaar van zijn kunst en die in de monographie van Camille Mauclair
over Monticelli uit 1903 staat opgeteekend. De schilderkunst met de opera
vergelijkend, zegt hij: ‘La peinture, c'est la même chose. Le paysage, les figures,
c'est ce qui est représenté; tout cela, c'est l'intrigue et la machinerie, mais la lumière,
c'est le ténor’.
Monticelli kan men beschouwen als den schilder die zich het dichtst bewogen
heeft bij de sfeer van parfum à la Baudelaire en nuance à la Verlaine, maar hij is
Baudelaire voorbij gestreefd, niet in genialiteit, doch wat het antieke ideaal betreft.
Hij heeft het land van ‘la vie antérieure’ bereikt, al bleek het in werkelijkheid dichter
bij Baudelaire's evocaties van het Oosten dan bij zijn opvatting van Hellas te liggen.
Hij kon dit land bereiken, omdat hij er oorspronkelijk vandaan kwam, omdat hij zijn
eerste levensjaren in de Provençaalsche bergen als een der door Theocritus bezongen
herdersknapen had doorgebracht.
*
De heer Pierre Ripert, woonachtig te Marseille, een uitstekend Monticelli-kenner en
bezitter van een uitgebreide collectie, was zoo vriendelijk mij een aantal gegevens
en het noodige fotomateriaal voor dit artikel te verschaffen.
D.A. de Graaf

Eindnoten:
1 In een vroegere periode maakte de schilder juist zeer veel zorg van zijn uiterlijk en had bijna
iets van een dandy. Zijn vriend Louis Guinand beschrijft hem in zijn brochure van 1891 aldus:
‘On le voyait.... en veston de velours noir, chaussé et ganté irréprochablement, le grand col de
la chemise et les larges manchettes tranchant sur le noir du velours....
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Ernest Dowson (1867-1900): non sum qualis eram bonae sub regno
Cynarae*
vertaald door Jan Campert
Die nacht, ach gisternacht, viel, Cynara, de schijn
van uwe schaduw tusschen haar en mij. Verdoofd
van uwen adem kuste ik haar en dronk den wijn;
verlaten was 'k, door een oude passie overmand,
ja, 'k was verlaten en ik boog het hoofd:
ik ben u, Cynara, steeds trouw geweest! naar mijnen trant.
Al-nachtlijk op mijn hart voelde ik haar harte-bloed,
nachtlang lag ze in mijn arm in liefde en slaap gebed;
voorwaar de kus van haar gewelfden mond was zoet;
maar 'k was verlaten, door 'n oude passie overmand,
toen 'k zag dat grauw de dag had ingezet:
ik ben u, Cynara, steeds trouw geweest! naar mijnen trant.
Zoo luttel heugt mij nog! 't Ging met den wind te loor,
ik strooide rozen en weer rozen roekloos rond,
dansend dat ik vergat uw leliën die 'k verloor;
maar 'k was verlaten, door 'n oude passie overmand,
dien nacht dat 't dansen schier geen einde vond:
ik ben u, Cynara, steeds trouw geweest! naar mijnen trant.

*

Ik ben niet wat ik was toen de goede Cynara over mij heerschte. (Horatius, Oden, IV, 1, vs
3 en 4).
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Ik riep om driftiger muziek en kopp'ger wijn,
maar als de lampen dooven, 't feest ten ende gaat,
daalt, Cynara, uw schaûw! de nacht is uw domein;
verlaten ben 'k, door een oude passie overmand,
'k begeer den mond van die mij hong'ren laat:
ik ben u, Cynara, steeds trouw geweest! naar mijnen trant.

Wordsworth: A slumber did my spirit seal
vertaald door J.C. Bloem
Een slaap verzegelde mijn ziel,
Deed sterflijke' angst vergaan;
Zij scheen een ding, dat gansch ontviel
Den greep van 't aardsch bestaan.
Zij hoort niet meer, zij ziet noch roert,
Bevangen in dien droom,
In aarde's omloop meegevoerd
Met rots, en steen, en boom.
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Het latere werk van den schilder Eekman
door G.J.T. Scheltema
VEEL is er gebeurd, sedert Parijs het actieve centrum was van modern kunstleven,
waar kunstenaars van alle rassen en nationaliteiten samenkwamen om er hun studiën
voort te zetten, hun kunnen te toetsen aan dat hunner beroemde voorgangers en
hunner begaafde tijdgenooten, of om er hun werk te exposeeren voor een grooter,
een meer in 't oordeelen geoefend publiek...1 Ook Eekman trok de stimuleerende
macht van Parijs aan.
Het is echter niet gemakkelijk vast te stellen, na het herhaald zien van Eekman's
werk, waarom deze schilder eigenlijk in Frankrijk werkt. In dit geval blijkt hierbij
een van Eekman's deugden: invloed van een Parijsche beroemdheid of van een
Fransche school zal men moeilijk ontdekken, de schilder schijnt zichzelf gebleven
en zelden herinnert zijn onderwerp zelfs aan Zuidelijke streken. Dit is teekenend,
daar hij zich toch met het land zijner woning assimileerde en er - bijvoorbeeld - een
Fransche vrouw trouwde. Men heeft Eekman wel eens geneigd tot mystiek, wel eens
gehanteerd door de bewondering voor Van Gogh gevonden, doch al lang bespreekt
men zijn werk niet meer zonder den naam van den oudsten Brueghel te noemen.
Zoowel zijn techniek als zijn compositie en zijn expressie hebben echter een
persoonlijk accent. Van een imitatie van den ouden Brueghel, waarin diens ‘helsche’
zoon Pieter zoo bedrieglijk kon slagen, is hier geen sprake: reeds bij oppervlakkige
beschouwing denkt men aan de overeenkomst der volkstypen, der golvende
Zuid-Vlaamsche landschappen. Al vergelijkend ziet men meer nadrukkelijke
omtrekken, meer volume op Eekman's schilderijen en de individueele typeering is
meestal sterker dan op die van Brueghel, doch zij is meer overeenkomstig de
karakteristieke kleine teekeningen van den grooten Brabander. De kleuren spelen
hierbij een ondergeschikte rol; minder hel, minder warm, doch ook minder vlak dan
ze vaak bij Brueghel zijn, die ze nog niet zoo doorwerkt en genuanceerd toonde als
de 17e eeuw. Typen als de ‘wilddrijvers’ met hun puntmutsen, hun archaïsche,
gedempt-kleurige kleeding, de schreeuwende markt-kwakzalvers, met hun ruwe,
sluwe tronies, doen denken aan een autochthone bevolking of een van minstens de
middeleeuwen, waarvan men tegenwoordig zelfs in de meest afgelegen hoeken geen
exemplaren - tenzij
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als uitzonderingen - zal aantreffen. Als Brueghel, die het eerst hiermee begon, een
genre-schildering gaf, was hij meestal grappiger dan Eekman, die trouwens bij
uitzondering slechts het komische, het groteske weergaf en door accentueering,
deformatie, onderwerp (vrijages) daar ook in slaagt.
Het werk van Eekman - en ook dat van Brueghel, doch om andere redenen - is
eigenlijk minder een genre-werk voor de tijdgenooten: het zullen vooral de latere
generaties zijn, die Brueghel's werk als grappige zedenschildering gewaardeerd
hebben en zijn tijdgenooten zullen er op andere wijze, om verschillende redenen,
door verrast zijn geweest. Er was in de weergave van zoo'n geval een groote dosis
fantasie van den schilder, die het eigenlijk opnieuw uitdacht en veralgemeende. Zoo
is het ook met dit overeenkomstige werk van Eekman en wat van Brueghel geschreven
werd - door Dr Friedländer - is ook op hem van toepassing: dat hij uit zijn fantasie
de dingen schiep, die hij toeschouwend beleefd had en hij niet datgene gaf, dat één
maal gebeurde, doch wat steeds voorkwam, echter niet het algemeen menschelijke,
doch het menschelijke van een bepaald volk, in een bepaalde streek. Waren voor
Brueghel's tijdgenooten dergelijke types minder ongewoon dan voor Eekman's
toeschouwers,2 hun weergave door een kunstenaar, met een tik humor, was
daarentegen, wegens hun vaak groteske, grove allure, iets zeer verrassends. Immers
men schilderde te voren louter Madonna's en andere kerkelijke en wereldlijk verheven
onderwerpen en al waren sinds begin 16e eeuw in de Nederlanden ook afzonderlijke
landschappen gemaakt, Brueghel's realisme, ook in bijbelsche onderwerpen, was na
het inleidende voorbeeld van Jeroen Bosch een noviteit, vooral daar het vaak van
het dagelijksche dorpsleven de weinig gekende, ongekunstelde, gezond-zinnelijke
uitingen verbeeldde. Gaat Eekman's belangstelling uit naar hetzelfde soort
dorps-menschen, zij is zoowel beperkter als uitgebreider dan die van zijn beroemden
voorganger; de groote tijdruimte, die hen scheidt, doet niet anders verwachten. Beiden
kiezen echter alleen de eenvoudigen, Brueghel zoowel arme als rijke boeren, bedelaars
en landloopers, Eekman eerder de haveloozen, hen, die aan den zelfkant van het
leven staan. Zoowel zigeuners, Parijsche ‘clochards’, die hun nachtverblijf afwisselend
onder Seine-bruggen, in Métro-gangen en in Heilsleger-asylen kiezen, als arme
dorpelingen vinden we in zijn werk, waarin het landschap - ook door de kleinere
afmetingen - een geringere rol speelt dan op de schilderijen van Brueghel.
De charge, de overdrijving is bij Eekman minder - althans zoo lijkt dit ons in de
20e eeuw - dan bij zijn 16e-eeuwsch voorbeeld. Van ‘caricaturen’ moet men eigenlijk
ook zelden bij Brueghel spreken (zooals b.v. Goethe's moeder deed) en bij Eekman
zeker niet:
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sporadisch worden dergelijke typen nòg wel aangetroffen, doch Eekman zag hen in
verband met zijn herinnering aan den Vlaamschen Brabander, begreep, ook door
langdurig verblijf in Zuid-Zeeland en België, dergelijk volk uitstekend. Het blijft
echter merkwaardig, dat ook Eekman's menschen zoo ‘echt’, zoo beleefd schijnen.
Zijn typen zouden uitstekend passen bij A. de Cock's Vlaamsche sagen! Ook doordat
men op tentoonstellingen meestal eenzelfde genre vereenigd ziet, is men geneigd,
sedert die duidelijke herscheppingen van het volk van Brueghel, een beperktheid in
verbeelding bij hem te veronderstellen. Wie zich zijn houtsneden, zijn geschilderde
landschappen herinnert, zal vermoeden, dat vaak de sterke aanleg voor de teekenkunst,
de teeken-lust, misschien ook een geringe behoefte aan krachtige kleur, eerder de
oorzaken van bedoeld verschijnsel zijn, dan een gebrek aan fantasie of aan
temperament. Is het toeval, dat na een tijd van oververzadiging van het schilderachtige,
eenige kunstenaars speciaal genieten van hun teekentalent en hierdoor excelleeren?
Onze rommelige, onvormelijke tijd - hoewel in bad en sportmeer plastisch en meer
kleurrijk - liet meer en meer de natuur, als inspiratrice, los. Doch de schilders - meer
dan de teekenaars - namen toe, dérailleerden gemakkelijker in een wereld zonder
onderwerpen. Het vergeestelijkte terrein der picturale inspiratie bemoeilijkt de
psychische ontplooiing. Toch heeft - gelukkig - het verzet tegen herhaling van het
oude zich gehandhaafd. Eekman behield het voorwerp als middel of aanleiding.
Eekman's figuren uit het eenvoudige volk - hoewel niet aldus bedoeld - zijn soms
als klassieke portretten. Het teekenachtige van uitstekend geobserveerde oude boeren
met doorrimpelde gezichten, kromme ruggen, typischen gang verleidt hem telkens
tot meesterlijk rake teekening. Doch de kleine (opzettelijke) portretten - noodzakelijke
opdrachten blijkbaar - die hij van de ‘bourgeois’ maakte, bleken vaak weinig
geïnspireerd, naderden - ondanks de fijne, vaste lijnen - de fotografie en dit misschien
overeenkomstig de wenschen der cliëntèle. Nog - of opnieuw - is er bij vele
kunstenaars die figuren maken de uitsluitende voorkeur, die een zestigtal jaren geleden
- in den tijd van Zola-heerschte bij de naturalisten, voor de menschen, die ruw werk
verrichten, de menschen uit ‘het volk’. Nu ook de handarbeider boord en hoed draagt
- de intellectueel dit deksel dikwijls weglaat en zelf vaak ‘underdog’ wordt - zal ook
deze voorkeur op den duur weggeëgaliseerd worden. Voor een Rembrandt was geen
model te groot of te klein. Voor een tegelijk picturaal, expressief en psychologisch
portret, waarvan de oude Venetianen, Goya, Moro, Hals, Vermeer de illustre
voorbeelden gaven, schijnt geen neiging of geen aanleiding meer te bestaan - het
colbert-costuum inviteert niet, doch interessante modellen zijn er nog wel.3 Geen
uitbeelding van een mensch nog, in wien het nageslacht de
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belichaming van onzen tijd zou kunnen zien.

Nico Eekman, In de korenvelden

Moeten wij er verder vanaf staan om zoo te zien? Geen nieuwe David althans, behoudens enkele zwakke Italiaansche pogingen - die op romantische wijze de
Napoleon-houding verbeeldt. Eekman's schilderij ‘Rustende handen’, dateerend van
enkele jaren her, bewijst, dat hij ook wel eens een symbolisch onderwerp kiest. Glad
geschilderd (geschuurd) en in lichte tinten - vooral blauwen - doet deze
olieverfschildering denken aan aquarel (ook deze factuur herhaalt hij vaak). Vredige
rust na inspannende samenwerking wordt hier achter de twee groote gevouwen
handen, die het voorplan innemen voor een heuvelhelling, aangeduid door een op
den achtergrond rustend, rugwaarts gezien, boerenpaar en een ploeg terzijde.
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Meer kleur kwam er in zijn houthakkers met een gevelden boom, eveneens op een
heuvelhelling, waar drie zwoegende, sprookjes-achtige mannekes naast een van zijn
haverzak genietenden schimmel een aardig, meer gedroomd geval werden, dat
hemelsbreed verschilt b.v. van Brueghel's houthakkers (Parijsche en Brusselsche
tentoonstellingen). Eekman geeft geen realiteit, doch een door zijn gewaarwording,
zijn psychische reactie verwerkte werkelijkheid. Zoo ontstond ook een eigen geval
bij de weergave van den strooper, die geknield zittend, afwachtend, met één hand
een hondje op den grond drukt. Hier werden de kleuren der kleeding, evenals die der
mannetjes, die met den boom zwoegen, een integreerend, vullend en vormgevend
bestanddeel; doch die kleuren - ook wel warmer: bruin, rood-bruin en rood - worden
niet uitbundig, als in een bruiloft of smulpartij van boeren-Brueghel, maar komen
eerder overeen met de sobere tinten van diens parabel der blinden (museum te Napels).
De figuren zijn bij Eekman ook nooit zoo talrijk, als b.v. op een telling ‘te Bethlehem’,
of een doek waarop moeder Goethe de menschen en duivels ‘so kuterbunt
durcheinander krablen’ zag. Doch hij woekert met de ruimte van zijn kleine
schildervlakken en deze bieden door de kunstige vulling, de meesterlijke teekening,
de zeer gevarieerde compositie een aantrekkelijke verscheidenheid. Als hij het hoofd
van een volkstype portretteert op het geheele rechthoekige vlak (de kwakzalver, de
wildopjagers), verruimt hij zijn schilderij door er figuren of koppen achter en erneven
te plaatsen, al of niet in een landschap. Vooral het profiel van dien vooruit turenden
wilddrijverskop, die bijna het geheele doek vult, werd een heel natuurlijke typeering:
een hooge, gelige muts, door een smalle doek gebonden op het grijze hoofd, een
verweerd gezicht, een strootje in de mond, de kin ten deele verborgen, door den
opstaanden kraag van een archaïsch buis, ten deele bruin en mauve; zijn bedrijvigheid
in een groenig Vlaamsch heuvelland met één boom is reeds duidelijk doordat het
boveneinde van een verticaal gehouden stok zichtbaar is en door de kleine figuur
van een collega, die half verborgen achter het groote hoofd, in dezelfde richting stapt,
terwijl hij twee stokken rechtstandig vóór zich houdt.
Meer caricatuur werd de weerzinwekkende kop van den oreerenden kwakzalver,
die met zijn naast den schouder gesticuleerende hand het geheele schilderij (in de
breedte) beslaat; de brute, louche uitdrukking van dezen kop met een lichte muts op
den lagen schedel, een grooten ring in het oor, is sterk geteekend, evenzoo de half
onnoozele koppen der menigte, die naast de geheven hand zichtbaar zijn. De
achtergrond is leege lucht. Het geheel doet denken aan caricaturale voorstellingen
van Bosch (de goochelaar in het museum te St Germain, zijn eerst aan Brueghel
toegeschreven teekeningen van bedelaars)4 of
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van boeren-Brueghel; ook andere doeken herinneren aan diens marktboerinnen,
bijenhouders. Een markthoek herinnerde de kunstenaar zich van Venetië, doch behalve
de sterk-blauwe lucht overheerschen ook hier, dunkt me, de herinneringen aan het
Vlaamsche volk. Maar wat een goed weergegeven, scherp waargenomen tooneel!

Nico Eekman, Charlatan

Een steiger met bedrijvige metselaars om een lage tafel vult een ander doek; het
geval kon een fragment zijn van een schilderij van Brueghel - verzameling van vele
gevallen meestal - doch hier schijnt de bedrijvigheid, de expressie geïntensifieerd
door de concentratie van die vier stevige, gedrongen kereltjes, die met hun forsche
knuisten zoo gezellig de op de tafel gestapelde kalkpap verdeelen (ook voor een
teekening als ‘Prudentia’ - bedrijvige boerinnen om een tafel6 - gebruikte Brueghel
meer ruimte). Veel van dit werk mag men sterker achten dan vele - vaak meer
lumineuse - doeken, waar de moderne musea zich gestadig mee vullen en waarover
de volgende generaties zullen hebben te vonnissen.
Ook het kleine doek met de hoeken van een paar korenvelden, waar men niet
minder dan vier vrijende boerenparen in warmen midzomer zich ziet verpoozen (één
wandelt er

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

260
weg), vertoont die concentratie van figuren in actie en van gezonde, maar brutale
vitaliteit. Is er in een dergelijk stuk een warm koren-geel en kleurige kleeding, wat
groen van gras en van een paar gedeeltelijk zichtbare boomen, toch schijnt de schilder
zich steeds bewust, dat ‘in der Beschränkung sich der Meister zeigt’ - in onzen tijd
voorwaar geen geringe verdienste. Maar zijn driest vermaak in de boersche leelijkheid
grenst aan bezetenheid, als hij die razende, door zomersche werkdrift bezetene boeren
schildert, die, te paard gezeten op de pas getemde korenschoven, over de velden
jagen, een doek, getoond op den laatsten Salon des Indépendants (‘Chevauchée des
gerbes’). Doch, liever vele buitensporigheden te veel, dan één oorspronkelijk geniaal
werk te weinig. Vraagt een sterk coloriet meer durf van hen, die er minder voor zijn
aangelegd, Eekman is ‘gedurfd’ door zijn teekening, zijn keuze der deels gefantaseerde
onderwerpen.
Deze natuurlijke, boersche levenslust, dit eeuwig menschelijke, is ver van het
opdringerige snobisme, het tijdelijke van na den wereldoorlog, waar Van Dongen
eenige treffende stalen van maakte. Zal men deze op den duur niet minder goed
verdragen dan zelfs de zeer kosmische voorstellingen van den aan Brueghel
grenzenden Eekman? Als hij een dergelijk vrijerspaar ook eens afzonderlijk schildert,
worden de loenschende blikken, de begeerende gebaren nog nadrukkelijker gegeven.
Door zijn meeleven met de landelijke bevolking is hij ook verwant aan Permeke,
doch hoeveel meer actief, meer dynamisch zijn zijn figuren, terwijl Permeke zich
ook daarin meer picturaal toont en zijn ‘beweging’ daarentegen uit in de - méér
beoefende - landschappen.
Ander, minder recent werk, zooals de twee fijne jongensfiguren, in licht-blauwen
toon, en de drie zigeunervrouwen, eveneens lichter geteekend, toont nog minder
behoefte aan kleur. Een Brueghel zou wellicht te midden van deze gematigde tinten
- grijs, blauw tegen bruin en groen van woonwagens en boomen op den achtergrond
- gaarne een kleine vroolijke plek van levendig rood hebben aangebracht, zooals hij
deed op zijn ‘Val van Icarus’. Hier denken we tevens aan den verschillenden aanleg
der beide kunstenaars: het landschap, dat Brueghel telkens tot schilderen en teekenen
verleidt, is bij Eekman vaak een aanvulling, een décor - zij het ook een integreerende
omgeving - van de figuren, die hij - ziende in zijn herinnering, zijn verbeelding wenschte te teekenen, soms in styleerenden trant, zooals die stoer geteekende, emmers
dragende vrouw en die liggende zigeunerin, die iet of wat Egyptisch doen. De
teekening is hier hoofdzaak. Teekeningen, droge naald- en houtgravures hebben
Eekman reeds vermaard gemaakt. In het najaar van 1936 wijdde de Belg Paul Fierens
hem dan ook een waardeerende monographie.
Dat de toeschouwer wel eens meer behoefte aan kleur kan hebben, is toch meer
een
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kwestie van aanleg, van smaak, dan een criterium.

Nico Eekman, Metselaars

In een wel aardig artikel in dit maandschrift werd daarentegen enkele jaren geleden
(in 1935) de bescheidenheid van Eekman's palet nadrukkelijk een deugd genoemd.
Zijn sterk geteekende, toen nogal kleurarme schilderij, tegenstelling van ‘muzikale’
kunst, rijk aan warme kleuren, werd geloofd met de opmerking dat de uitdrukking
‘sterk gekleurd’, als kenschetsing van een verhaal, een verslag, geen gunstige
beteekenis heeft. Hier is - behalve de vergelijking van ongelijksoortige zaken,
verhaaltrant en schilderwijze, en het gebruik van het woord ‘muzikaal’, speciaal voor
schilderkunst, - nogal wat op af te dingen: kleur is zoowel een middel, als een
persoonlijke behoefte. Ook Goethe meende ‘Die Menschen empfinden
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im allgemeinen eine grosze Freude an der Farbe. Das Auge bedarf ihrer, wie es des
Lichtes bedarf,’ etc.6 Sedert is de kunstopvatting zeer veranderd: de schilderkunst
kreeg meer behoeften, eerst aan kleur, daarna aan licht, al had Goethe reeds
opgemerkt: ‘Wenn sich der Künstler seinem Gefühl überläszt, so meldet sich etwas
Farbiges gleich’. Meent men, dat de natuur, de zichtbare, nog de beste inspireerende,
stimuleerende kracht van de beeldende kunsten blijft, dan blijkt, dat de meest begaafde
kunstenaar, om zijn aan de natuur ontleende motieven, zijn reacties zoo volledig
mogelijk weer te geven, behoefte heeft aan de ook in de natuur voorkomende kleuren,
in alle nuances. Doch een der moderne, hier tegenover staande opvattingen, die ook
het kubisme steunde, dateert reeds van 1860, toen juist de tijden met meer kleur en
meer licht aanbraken: ‘A mesure que la peinture s'élève, la couleur lui est moins
nécessaire’.7
Wat is men gaan verstaan onder ‘muzikale’ beeldende kunst? Niet alleen kleurrijke,
sterk gekleurde; immers ook in de muziek zou men kunnen spreken van minder
gekleurde (sommige liturgische, oude, Rameau, Obrecht) en meer kleurige composities
(Wagner, Berlioz). Doch de contemporaine kunsthistoricus Elie Faure bediende zich
ook van een vergelijking met muziek bij de bespreking van de teekeningen van Ingres
(dacht hij eraan door diens spreekwoordelijke viool of door het fijne portretje van
Gounod?). Hij vergeleek deze met de muziek van drie door hem gewaardeerde
componisten (Glück, Mozart, Beethoven) en schreef: ‘la musique est dans le trait’.
Hier werd zoowel de melodieuse lijn bedoeld als de ideëele: ‘Dessin, portrait, grand
ou petit tableau, tout est mélodie linéaire qui suit la forme avec naïveté dans son
ondulation continue, mais quand elle reçoit le choc de l'idée qu'elle lui suggère, elle
enfle ou prolonge ou caresse ou retient cette ondulation pour en imposer le sens.’
Hier is - ondanks het groote verschil in techniek en expressie der beide
meester-teekenaars - een overeenkomst met Eekman te noemen. Ook de om zijn
vaste, zuivere teekeningen, om zijn beginsel: eerst een goede teekening bekende
Ingres déformeerde, echter vermoedelijk minder opzettelijk (Faure wees op
kropachtige halzen, zwakke voeten, scheeve handen etc.). Dus ook het werk van
Eekman muzikaal, krachtens de teekening? Wie wel eens een atelier-les bij hem
meemaakte, zal dezen gedisciplineerden werker in ieder geval niet van accidenteele
misteekening verdenken, eerder van een domineeren zijner virtuositeit.
Geven muziek en kleuren - in hun schoonste toepassing - een primaire voldoening?
(Bewering in genoemd artikel over Eekman in Elsevier's Maandschrift, 1934). Ook
al weet thans bijna iedereen, dat door het gebruik van kleuren eerder een effect wordt
bereikt8 dan door een matige teekening, men zal een kleurenfantasie van Odilon
Redon

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

263

Nico Eekman, Zigeunervrouwen, 1933
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toch geen primair genoegen noemen en men zal zich een evenmin primair effect als
van Rembrandt's ‘Joodsch bruidje’ niet even sterk kunnen denken door een teekening
van dezen meester-teekenaar, ook al zijn diens kleuren sober.
Hier zij ook nog even herinnerd aan een opzettelijk muzikale beeldende kunst. Ook
hier zal men geen grootere waarde aan kleur of lijn kunnen toekennen: essentieel is
immers het kunnen (gebruik maken van beide) door den kunstenaar.
In Parijs exposeeren jaarlijks gezamenlijk eenige schilders, die hun werk ‘peinture
musicale’ noemen. Een der voornaamsten is Gustave Bourgogne. Hun kleuren zijn
zoowel sterk als fijn en hun inspiraties danken zij den grootsten componisten: ‘24e
Prélude, Chopin’, ‘Parsival, Le Graal, R. Wagner’, ‘Chanson romantique, Ravel’,
‘Invitation à la valse, Weber’, ‘Sonata Appassionata, allegro, Beethoven’ en natuurlijk:
‘La Mer, Debussy’. Maar, zonder kleuren, herinner ik mij toch ook ‘ballade van
Chopin’ - een steigerend ros - van Aubrey Beardsley!
Om het verschil en de overeenkomst van Goethe's tijd en den onzen, zoo rijk aan
dissonanten, dus ook in zijn muziek, te illustreeren, zij hier - verkort - nog even een
vergelijking van schilderkunst en muziek aangehaald. Men aanvaardt de slechtste
beeldende kunst, daar men gewend is nog slechtere dingen te zien. Daar het oog
gewend is alles te zien, kan het beter tegen een mislukte schilderij dan het oor tegen
een wanklank. Is de schilder dus slechts in eenige mate kunstenaar, dan vindt hij
reeds een grooter publiek dan de musicus, die op hetzelfde peil staat; de zwakkere
schilder kan ten minste steeds voor zich werken (‘operieren’), maar de zwakkere
musicus moet zich associeeren met anderen.8 (Goethe voorzag wellicht het gevaar
der groote toename van het ‘Operieren’ en niet, dat men thans sommige moderne
muziek aanvaardt, omdat men gewend is nog slechter te hooren, op straat en in huis,
daar de moderne uitvindingen ook vele goede kanten hebben).

Eindnoten:
1 Overigens werd dit artikel lang vóór het uitbreken van dezen oorlog geschreven.
2 Dat vooral de komische kant dadelijk veel succes had, blijkt uit het feit, dat de minder interessante
jonge Brueghel - die echter ook meer ernstige werken van zijn vader copieerde - zich vooral
op het groteske toelegde en later meer in trek was dan deze. Zoo schreef einde 18e eeuw Goethe's
moeder, toen zij een viertal werken van den ‘Höllen-Bregel’ ten geschenke had ontvangen, op
zoo zotte, overdreven-geestdriftige wijze, dat haar zoon het wijze hoofd zal hebben geschud:
‘Ich habe über alle die Teufel und Menschen (...) so gelacht, dass ich es endlich gar weglegen
musste, weil leicht ein Schade daraus hätte entstehen können. Solche Carikaturen sind doch so
lang die Welt steht in keines Menschen Hertz und Sinn gekommen’ etc.
3 Echter, een minister-wiskundige, een minister-letterkundige (Painlevé, Barthou), een dichteres
worden zelfs bij een Van Dongen minder boeiend, minder karakteristiek dan de vreemde
Rappoport en een concierge (behoudens de schilderkunstige eigenschappen; Anne de Noailles,
minder dichterlijk dan Carrière's vage Verlaine).
4 en
6 In de Koninkl. Bibliotheek, Brussel.
6 Entwurf einer Farbenlehre.
7 De criticus Charles Blanc, geciteerd door Raynal in cat. Les créateurs du cubisme.
8 Goethe: ‘Die Malerei ist die läszlichste und bequemste von allen Kunsten. Die läszlichste weil
man ihr um des Stoffes und des Gegenstandes willen auch da, wo sie nur Handwerk oder kaum
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eine Kunst ist, vieles zu gute hält, und sich an ihr erfreut, teils weil eine technische obgleich
geistlose Ausführung den Ungebildeten in Verwunderung setzt,’ etc.
8 Goethe: ‘Die Malerei ist die läszlichste und bequemste von allen Kunsten. Die läszlichste weil
man ihr um des Stoffes und des Gegenstandes willen auch da, wo sie nur Handwerk oder kaum
eine Kunst ist, vieles zu gute hält, und sich an ihr erfreut, teils weil eine technische obgleich
geistlose Ausführung den Ungebildeten in Verwunderung setzt,’ etc.
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Heer en knecht
door M. Mok
OP een kwartier afstand van het dorp lag op een hoogen duintop het huis van baron
Winterstein. Het had slechts weinig vensters, die bovendien zeer smal waren, zoodat
het pand uit de verte meer den indruk maakte van een graftombe dan van een
woonhuis. Deze indruk paste volkomen bij het beeld, dat de dorpelingen zich van
de bewoners hadden gevormd. Behalve de baron, die het huis een jaar of tien geleden
had laten optrekken, woonde er een huisknecht bij hem in. Noch heer noch knecht
zag men dikwijls in het dorp. Beiden hadden evenzeer den naam van ongenaakbaar
te zijn. Wat deed iemand zoo ver van de bewoonde wereld zijn domicilie te kiezen?
En waarom mengde iemand als de baron, die toch stand en vermogen bezat, zich
niet in den kleinen kring van de dorpsnotabelen?
Er werden legenden om zijn persoon gesponnen. De een wist te vertellen, dat hij
rouwde om een gestorven geliefde en daarom de eenzaamheid had gekozen. Een
ander beweerde, dat de baron eenmaal op jacht per ongeluk iemand had doodgeschoten
en dat dit de reden van zijn afzondering was. Maar anderen zeiden, dat hij een
humeurig en lastig heerschap was, die zich, na zich van zijn familie en vrienden te
hebben vervreemd, aan den drank had overgegeven en van honden een hoogeren
dunk had dan van menschen.
Den waren stand van zaken kende niemand en de baron zorgde er wel voor, dat
daarin geen verandering kwam. Hij was een menschenhater, die maar nauwelijks
meer achting had voor zichzelf dan voor anderen. Alleen voor Willem, zijn knecht,
koesterde hij een zekere genegenheid, die echter nimmer in woorden tot uiting kwam.
Deze zwijgende, sombere figuur, die voor hem zorgde zoo goed als een man maar
voor een man kon zorgen, was zijn uitverkoren metgezel in dit eenzame bestaan. Tal
van bedienden had hij reeds de deur uitgesmeten, toen hij Willem ontmoette. Deze
had van zijn jeugd af groote heeren gediend, kende hun luimen en grillen, hun
hooghartigheid en hun onverwachte vertrouwelijkheden. Behept met een scherp
instinct voor waarheid en rechtvaardigheid, had hij diep geleden onder eb willekeur
van zijn opeenvolgende meesters en veler moreele verwording. Gedurende een korten
tijd kende hij iets van geluk, maar reeds na een jaar huwelijksleven overleed zijn
vrouw in het kraambed. Toen kwam hij tot het inzicht, dat zijn
rechtvaardigheidsgevoel misplaatst was, dat er niets in deze wereld was, dat eraan
beantwoordde. Hij nam zich voor zijn geweten uit te branden, met dezelfde
onverschilligheid en meedoogenloosheid als de anderen te werk te gaan.
Het was een wonder, dat in dien tijd baron Winterstein op zijn weg kwam. Twee
gedesillusioneerden, die elkaar vonden en intuïtief voelden, dat er voor hen in deze
wereld geen andere kameraad meer bestond. Winterstein had na een jeugd, die werd
vergald door een onbarmhartig strengen vader, zijn plaats in het leven niet kunnen
vinden. Hij kon de verbittering van die vroege jaren niet te boven komen, bleef een
vreemde onder de studenten,
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verachtte alles wat naar vroolijkheid en ongedwongenheid zweemde, ergerde zich
echter ook aan den ernst der anderen en werd tenslotte evenzeer door hen gemeden
als hij de anderen meed. Er was geen verstandhouding tusschen hem en de wereld
meer mogelijk en daarom zocht hij zijn troost bij den wijn. Maatschappelijke
bezigheden verafschuwde hij, dienstbaar als deze waren aan het algemeen belang,
dus het belang der menschen.
Hij leefde in de stad op een hotelkamer, die hij zelden verliet. In dat hotel maakte
hij kennis met Willem, die, het dienen van particulieren moe, in betrekking bij een
bedrijf was getreden. Het duurde weken eer Winterstein er zich rekenschap van had
gegeven, dat deze man, dien hij slechts af en toe zag, daar hij niet dikwijls gebruik
van zijn diensten hoefde te maken, hem ten zeerste boeide. Hij had nog nooit over
zielsverwantschap nagedacht, aangezien hij er niet in geloofde en het kostte hem
moeite, zichzelf toe te geven, dat het heilzaam voor hem kon zijn, contact met dezen
stuggen, schoon steeds uiterst beleefden man, te zoeken.
Alles ging echter gemakkelijk in zijn werk. Willem vroeg niet veel, daar ook hij
erkende den juisten partner te hebben gevonden. Hij verklaarde zich zonder omwegen
bereid mee te gaan met den baron, al was het naar de Noordpool. Winterstein kreeg
toen een vlaag van ongekende activiteit. Hij wendde zich tot een architect en gaf
hem opdracht met den meest mogelijken spoed op een eenzame plaats een huis te
laten neerzetten. De omgeving van het kleine visschersdorp was juist wat hij zocht
en hij stemde er dan ook dadelijk mee in, toen de bouwmeester deze plaats noemde.
Hij gaf order in de buitenmuren zoo weinig mogelijk ramen te maken, maar deze
aan te brengen rondom een binnenplaats. Een smal grindpad van eenige honderden
meters scheidde het huis van den grooten straatweg, zoodat zelfs geen auto in de
nabijheid kon komen.
En toen begon weldra in het huis op den duintop een nieuwe phase in het leven
van de beide mannen, die den dorpelingen zooveel stof tot fantaseeren zouden geven.
Alleen enkele leveranciers kwamen op de fiets tot bij het huis. Willem ontving hen
aan de achterdeur en waakte er voor, dat er nooit een een voet over den drempel
zette. Hij zei goeden morgen en goeden middag en bij het betalen van een rekening
alstublieft. Niets was er op hem aan te merken, behalve dat hij elke verdere uiting
schuwde en bij anderen den pas afsneed. Wat zij ook konden zeggen, het boezemde
hem geen belang in. Hij had genoeg woorden aangehoord in zijn leven, hij had er
zelf genoeg gesproken. Maar dit was voorbij. Het verleden was dood, al meer
vervaagde in hem de herinnering aan gemeenschap met menschen. Nog slechts één
doel kende hij in dit leven: den baron van dienst zijn, hem het eenzame bestaan
veraangenamen. Want hij hield van dezen man, van wien niemand kon houden, die
van niemand liefde begeerde. Willem bewonderde zijn stramme hardnekkigheid, die
van geen transigeeren wilde weten, en indien de knecht nog een ideaal had, dan was
het dit: zooveel mogelijk gelijk te worden aan zijn meester.
Met omzichtigheid leidde hij het ertoe, dat de baron elken dag iets minder dronk.
Willem kon niet inzien, dat een man, die zulk een sterke persoonlijkheid bezat als
Winterstein, het noodig had zich aan den alcohol over te geven. In het begin had hij
lijdelijk toegezien hoe de baron, na de ochtenduren lezend in zijn bibliotheek te
hebben doorgebracht, zich des middags
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in diezelfde kamer met eenige flesschen wijn afzonderde, om zich in alle stilte te
bedrinken. Willem nam het beheer van den wijnkelder op zich en bracht op een dag
een flesch minder dan gewoonlijk aan zijn meester. Afkeerig van woorden als deze
was, maakte hij hierop geen aanmerking, en evenmin toen de knecht de volgende
dagen een gelijke hoeveelheid bracht. Daarna dorst Willem verder te gaan en na vele
maanden had hij bereikt, dat nog slechts één flesch den baron gezelschap hield. Hij
geloofde nu, dat niets zijn genegenheid voor den meester nog in den weg stond. Zij
gebruikten hun maaltijden samen en was vroeger Winterstein, tengevolge van zijn
overmatig drinken, een slechte eter geweest, nu vormde het middagmaal het
hoogtepunt van den dag.
Zij aten zwijgend, de oogen op de spijzen gericht of wel starend in de ruimte van
de kamer. Soms keek Willem tersluiks zijn meester aan, maar nimmer betrapte hij
dezen op een wederblik. Met gefronst voorhoofd zat de baron soms voor zich uit te
turen, nadenkend, naar Willem veronderstelde, over iets dat hij dien dag had gelezen.
Winterstein kauwde zijn voedsel heel langzaam, als vertrouwde hij het niet volkomen,
en maakte daarbij, evenmin als bij het slikken, eenig geluid. De knecht trachtte deze
stilte zoo weinig mogelijk te verstoren, maar kon niet beletten, dat hij bij het slikken
soms een krakend geluid maakte, dat hemzelf onaangenaam aandeed, maar blijkbaar
niet ter oore van den baron kwam. Bij het opdienen en afruimen liep Willem op vilten
pantoffels. Geruischloos als een schaduw ging hij rond, in den aanvang zorgvuldig
de zwaarte van zijn stappen regelend, maar later vertrouwd met eigen behoedzaamheid
en zich niet meer bewust van het feit, dat hij hier optrad als ware hij in aanwezigheid
van een doode.
Een enkele maal ging de baron uit, hetzij naar de stad om financieele
aangelegenheden te regelen, hetzij om in de buurt te wandelen. In het laatste geval
nam hij een zwaren wandelstok mee, van knuppelvormig model, en verliet den tuin
door het achterhekje, zoodat hij dadelijk in het uitgestrekte duingebied stond. Willem
zag hem na door een van de smalle buitenramen. De hooge gestalte van den baron
scheen ineen te krimpen, terwijl hij tegen den duinrug opklom, dien hij moest
oversteken om het daarachter liggende vlakkere terrein te bereiken. Eenmaal boven,
was zijn figuur weer in volle lengte zichtbaar, een oogenblik afstekend tegen den
doorgaans zwaar bewolkten hemel. Nimmer keek Winterstein om zich heen, steeds
verdween hij dadelijk achter den top en als Willem hem eenige minuten daarna weer
in het vizier kreeg, was de figuur van zijn meester reeds tot een kleine, zwarte stip
geworden.
Desondanks bleef de knecht dikwijls nog lang staren of ging naar buiten, in den
aan de achterzijde van het huis gelegen tuin, en haalde de zeelucht met volle teugen
in. Een breede wind speelde met zijn reeds spaarzaam wordende haren, hij voelde
zijn lichaam meewiegen op een grooten stroom. Een verlangen, dat hij niet begreep,
kwam in hem boven, maar dan keerde hij in huis terug en ging weer aan den arbeid.
Het leven met den baron was goed, het zou voor hem niet meer beter kunnen worden.
Op warme zomeravonden zaten zij beiden buiten, zagen de konijnen langs de
duinhellingen buitelen of een fazant, die statig zijn kleuren liet gloeien in het licht
van de laagstaande zon.
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Een roode glans in het Westen duidde het einde van den dag aan en als het koel begon
te worden, stond de baron op en ging naar binnen, gevolgd door zijn knecht. Maar
soms, op een drukkenden avond, als de hitte niet wilde wijken, maar als een looden
massa op mensch en wereld bleef drukken, verzocht Winterstein om zijn badgoed.
Willem bracht het hem naar zijn slaapkamer, waar de baron zich ontkleedde en zich
in zwemcostuum stak. Vervolgens trok hij een badmantel en -schoentjes aan en
vertrok. Willem liep achter hem met een handdoek over den arm en een zaklantaarn
in de hand. Als men recht door liep, was het ongeveer tien minuten tot het strand.
Op deze wandelingen werd de lantaarn niet gebruikt, al kon het bij nieuwe maan
zeer donker zijn in de duinen. De kleine berkenboschjes en de met duindoorns
begroeide hellingen waren vage, zwarte vlakken in den nacht. De mannen kenden
den weg, zij gingen nooit één schrede te veel naar rechts of naar links.
Op het strand gekomen, woei hun de koelte tegemoet. De zee was in deze nachten
tot een stil meer geworden. Een enkele golfrimpeling maakte zachte muziek in de
stilte en tooverde een groene phosphoresceerende streep, die langzaam in het zand
uitvloeide. De baron ontdeed zich van zijn mantel en liep het water in. Willem ontstak
de lantaarn, opdat aanstonds zijn meester hem zou kunnen terugvinden. De knecht
hoorde het gepletter van het water rondom den bader en zag het in vurige vonken
opvliegen. Soms zag hij even het hoofd of een arm van den baron, omgeven door
druipend vuur. Doodstil stond daar de knecht, die steeds weer na enkele oogenblikken
het bewustzijn van tijd en plaats verloor, een naamlooze figuur in een naamlooze
wereld. Maar als zijn heer weer uit het water opdoemde, kwam hij bij en wist niet
meer waar hij was geweest. In de linkerhand hield hij de lantaarn, met de rechter
stak hij den baron den handdoek toe. Even stampte Winterstein om het vocht van
zijn lichaam af te schudden, dan knipte Willem het licht uit en in volkomen duisternis
begon de baron zich af te drogen. Willem hielp hem bij het aantrekken van den
mantel, nam het natte, ineengeknoedelde badpak op en dan werd de terugtocht ingezet.
Zoo het leven dezer mannen in den loop van tien jaren haast geen verandering
onderging, het oude visschersdorp maakte een evolutie door. Ondanks zijn
afgelegenheid werd het op een goeden dag door toeristen ontdekt. Tot een groote
badplaats zou het zich waarschijnlijk nimmer ontwikkelen, maar elk jaar groeide de
kolonie van vacantiegangers iets aan. Het dorp deed moeite om zijn gasten op niet
al te ouderwetsche wijze te ontvangen. Er ontstonden eenige kleine pensions, de
keibestrating werd op de hoofdwegen door klinkerdek vervangen. Enkele stedelingen
lieten een zomeroptrekje neerzetten, waardoor, een eindje buiten de kom der gemeente,
het eerste vaste punt gevormd werd van wat eenmaal een modern aangroeisel van
het dorp zou worden.
Ook de baron moest ervaren, dat de tand des modernen tijds aan deze omgeving
knaagde. Zijn duingebied, vroeger van een ongereptheid, die door een aardappelteler,
een strooper of een koddebeier niet werd geschonden, werd het uitverkoren terrein
van tientallen wandelende, zonnebadende of picknickende menschen. Soms liepen
zij op onbeschaamde wijze vlak langs
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het achterhek van zijn tuin en staarden naar het huis. Maar hiervan behoefde
Winterstein nauwelijks notitie te nemen, daar hij immers meestal in zijn bibliotheek
huisde, die op de binnenplaats uitzag. Soms echter liet zich een troepje toeristen op
niet verren afstand van zijn huis in de duinen neer en dan zorgde dikwijls de wind
ervoor, dat de geluiden, die de feestende menschen maakten, voortgedragen werden
tot de ooren van den baron. Het geroep en gelach hinderde hem en bracht hem in een
uiterst geprikkelde stemming. In het bijzonder het gegil van vrouwen, dat het scherpst
overkwam, bracht hem bijna tot razernij. Dan moest hij zijn zwijgzaamheid verbreken
en deed bij Willem zijn beklag over het onduldbare rumoer. De knecht wist er raad
op. De baron moest het omringende duinland koopen en laten afrasteren. Onmiddellijk
besloot Winterstein hiervan werk te maken. Maar de koop werd een moeizame
procedure, waarmee maanden heengingen. De grond behoorde aan een uitgebreide
familie van erven toe, die niet om geld verlegen waren en den sinds eeuwen in het
bezit der familie zijnden grond zooveel mogelijk ongerept in eigendom wilden
behouden. Tien jaar geleden waren de onderhandelingen heel wat vlotter verloopen.
Toen was de baron nog een eenzame zonderling en dreigde er geen algemeene
belustheid op deze terreinen. Bovendien, wilde Winterstein zijn doel bereiken, dan
moest hij ook de Westwaarts gelegen gronden zien te koopen en deze behoorden aan
de gemeente toe. Hij bevond zich in een moeilijk parket, want meer nog dan de
onderhandelingen met de ver weg wonende erven, vreesde hij die met het
gemeentebestuur. Nochtans stelde hij het college van burgemeester en wethouders
schriftelijk van zijn wenschen in kennis, nadat hij zelf een globale opmeting van het
terrein had gedaan. Na eenige dagen kreeg hij bericht, dat de gemeente niet in zijn
verzoek kon treden, aangezien het bewuste gebied in het uitbreidingsplan van de
badplaats was opgenomen.
Er openden zich voor den baron onbehaaglijke perspectieven. Zijn isolement werd
bedreigd. Het brutale geweld van de menschen en hun maatschappij, waarvoor hij
zich hier veilig had gewaand, begon zijn grijparmen uit te steken, zocht hem te treffen
in zijn eenzaamheid, waarmee hij niemand schaadde. Inmiddels ging het zomerseizoen
voorbij en werd dus het gevaar minder acuut. Maar toen hij in den loop van het najaar
van de erven bericht ontving, dat zij definitief van den verkoop afzagen, ging het in
Winterstein weer koken. Willem wist niet precies wat er gaande was, hij had er
slechts een vermoeden van, dat het met de grondonderhandelingen niet vlotte. Maar
duidelijk zag hij hoezeer het gelaat van zijn meester op onweer stond. Zijn altijd
volbloedige gelaat was rooder dan ooit, de donkere wenkbrauwen lagen saamgeknepen
boven de grijze oogen. Het aan de slapen grijzende haar stak scherper af tegen de
huid. Heel deze kop was een dreiging, maar het overige gedeelte van het lichaam
scheen aan dit alles geen deel te hebben, want de baron uitte zich in woord noch
gebaar.
Het was de eerste crisis sedert jaren. In den vlakken gang van het dagelijksche
leven was den knecht de zwijgzaamheid zijns meesters steeds welkom geweest. Nu
echter, daar er groote dingen op het spel stonden, hinderde het hem, dat de baron er
geen behoefte aan scheen te voelen, het contact te verinnigen. Maar liever had Willem
zich de tong uitgerukt, dan het eerste woord te spreken.
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Een ironische lotsbeschikking wilde, dat het huis dien winter in diepere eenzaamheid
dan ooit tevoren was gelegen. Wekenlang blies er een venijnige Noordoostenwind
over de wereld, die als een vlijmend stalen mes al het leven op aarde scheen af te
snijden. De konijnen kropen diep weg onder den grond, maar zelfs in hun holen
werden zij door de vorst achterhaald en voor eeuwig verkild. Een eenzame leeuwerik
fladderde door den hardblauwen hemel, op zoek naar voedsel dat zich niet meer liet
vinden. De duinen bevroren tot steenachtige, scherpgelijnde klompen en de lage
vlakken daartusschen toonden onbarmhartig hun versteening in de kille winterzon.
Op sommige dagen was de vrieswind zoo bar, dat de leveranciers er niet tegen op
konden tornen en het hooren en bezorgen eenvoudig achterwege lieten. Dan moest
Willem, weggedoken in zijn kraag, met een hengselmand aan den arm, naar het dorp
loopen, waarheen de wind hem nog sneller voortjoeg dan reeds zijn bedoeling was.
Vloekend wees hij de winkeliers op hun nalatigheid, maar zij beweerden dat hier
force majeure in het spel was, en hij moest hem eindeloos schijnende praatjes
aanhooren over de bijzondere weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. De
terugtocht werd een helsche kwelling. De van voren op hem aanstormende ijzige
tocht beet hem in neus, oogen en ooren, joeg door zijn zwaren duffelschen jas heen,
als was het een vloeiblad, en verstramde zijn kuitspieren zoodanig, dat hij af en toe
moest stampen om nog eenige lenigheid te behouden. Na zoo'n tocht scheen het hem,
dat hij door ijszeeën had gewaad om zijn woning te bereiken, dat er werelden lagen
tusschen dit huis en het gebied waar de anderen woonden. En als hij dan het gelaat
van den baron weerzag, dat onveranderd op slecht weer stond, kon Willem zich met
zijn terugkeer geen geluk wenschen. Evenmin begeerde hij terug naar de wereld, die
hij achter zich had gelaten. Hij wilde slechts het algeheele vertrouwen van dezen
man, niets anders, en hij wist, dat die volkomenheid er nooit zou wezen. En nu, na
zooveel jaren, werd hij zich ervan bewust, wat hij in zijn meester had gezocht maar
niet gevonden: een metgezel, die in zijn onwrikbare standvastigheid hem zou helpen
de ontgoocheling om het leven te dragen en dien hij zou helpen volharden in zijn
standvastigheid. Maar de baron behoefde blijkbaar geen hulp, anders dan voor zijn
materieele verzorging. Hij bezat waarschijnlijk - Willem wist het niet met zekerheid
- geen milde herinnering, zooals zijn knecht. Nooit was de harde lijn van dat leven
gebroken, geen oogen hadden hem liefhebbend aangezien, geen vrouwenarmen hem
gekoesterd. Niets was er in hem van den weemoed, die Willem soms, nu hij de vijftig
naderde, kon overvallen. En de baron was toch slechts een jaar ouder dan zijn
bediende.
Scherper dan ooit observeerde Willem den baron. Lang, heel lang, had hij vrijwel
gedachteloos geleefd, nu scheen de stroom van gewaarwordingen in vertienvoudigde
hevigheid los te breken. In elke kleine beweging, elken oogopslag van Winterstein
trachtte de knecht iets te vatten, dat hem het geheim van dezen man kon doen kennen.
Hij wilde weten: was deze man ooit zijn genegenheid waard geweest? Was het
wederzijdsche genegenheid, die hen destijds tezamen in de eenzaamheid had
gedreven? En zoo er punten van aanraking waren geweest, bestonden deze nog?
Vragen, die den knecht bleven kwellen, omdat hij terugschrikte voor hun
beantwoording. In de lange nachten, als de slaap niet wilde komen, werden deze pro-
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blemen getransformeerd in afzichtelijke beelden. De eenzaamheid en de
zwijgzaamheid waren monsters, die de ademhaling langzaam verstikten. Zij zetten
zich op de borst van den weerlooze en staarden hem in de oogen, terwijl hun niet
waarneembare hand zijn keel toeneep. Maar in den ochtend, als hij de gordijnen
opende en het grauwe winterlicht hem tegemoet dreef, was Willem weer een
verbetene, die geen verlangen naar de wereld kende en zich dus wel moest schikken
in zijn bestaan. Hij ging naar den kelder, stookte de oven van de centrale verwarming
op en trachtte zonder gedachten te zijn. Mechanisch verrichtte hij zijn werk, maar
op een ochtend gebeurde het, dat hij het ei van den baron te hard had gekookt. Willem
zag het dadelijk toen Winterstein het ei begon te eten en even meende hij, dat zijn
meester hem wilde aankijken, maar bijna tegelijkertijd constateerde hij, dat hij zich
had vergist. En eensklaps stormde er een woede in hem op. Niet jegens den ander,
die niet anders kon zijn dan hij was, maar jegens zichzelf, die in verzuim was, in alle
opzichten, nu hij de stilte niet meer kon verdragen, die hem zoo lang als een
vertrouwde dampkring had omgeven. En dan plotseling te moeten inzien: dit is
teleurgestelde liefde, die zich lang beantwoord waande en eindelijk tot de erkenning
van haar eenzijdigheid, haar vruchteloosheid ontwaakt. En nu wist hij ook, dat hij
Winterstein haatte, zoo fel als men iemand maar kan haten, met wien men meer
verwantschap heeft dan het zelfbewustzijn kan verdragen.
Nu hij de verhoudingen zoo duidelijk voor zich zag, werd het iets rustiger in
Willem. Hij begreep, dat ieder vechten nutteloos was. Nog altijd lag ginds de wereld
en hier het huis. En als hij ginds niet behoorde, dan moest hier zijn plaats zijn. Hij
werd er gelaten onder, zijn bespieden van den meester werd minder scherp, hij wist
dat de dingen nu eenmaal zoo lagen. Maar 's nachts kwam de onrust weer over hem
en eenmaal werd een ontzettende herinnering weer in hem levend: zijn vrouw in
barensweeën, met angstige kinderoogen, die den dood zagen naderen. Hij had het
niet geloofd, zij wist het reeds. In tranen werd hij wakker, en stampvoette en sloeg
zich op de borst en kneep zich in de armen, vanwege zijn overgroote zwakheid. Toen
prentte hij zich voor altijd in, dat dit niet meer zou gebeuren, en het gebeurde niet
meer.
Maar enkele weken later, toen een voorjaarsluwte over het duinlandschap dreef,
begon Winterstein aan het middagmaal te spreken.
‘Wij gaan hier vandaan’, zei hij.
En even abrupt, zonder eenig innerlijk overleg, klonk Willem's antwoord:
‘Ik ga niet mee.’
Nooit had hij geweten, dat hij dit zou zeggen, maar nu kwam het hem voor of het
een sinds lang uitgemaakte zaak was. Hij vond geen vrede in zijn besluit, hij haatte
er zich om, maar even fel was de haat jegens zijn meester, die daar vrijwel roerloos
zat, als waren hier niet zooeven uitingen van groot gewicht gedaan. De baron dacht
na, hij begreep zijn knecht niet en evenmin zijn eigen reactie op dit onverwachte
besluit. Maar Willem zag met nog steeds toenemende bitterheid hoe over hem was
beschikt: bij hem, over hem en zonder hem. Hij nam het vleeschmes en stond op.
Winterstein keek hem aan. ‘Laat dat’, zei hij.
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Toen draaide de knecht het lemmer om en stak het zich recht in de borst.
Eenige dagen later was het groote huis gesloten en geblindeerd. Een eenzaam man
zat op een stille hotelkamer in de stad en trachtte te lezen. Een uur lang worstelde
hij tevergeefs met de letters. Toen stond hij op en belde den kellner. Bedaard zat hij
in zijn stoel toen deze verscheen en bedaard sprak hij:
‘Breng mij drie flesschen roode port’.

Een vriend van Lao Tze spreekt
door Vincent Coornhert
Gedoofd is nu de pijn van ongestild verlangen,
Nu ik niet meer in 's werelds luiden roes bevangen
Me voel, noch streef naar ijdel aardsch bezit
Of in vertwijfling jaag naar onbereikbaar wit.
Ik wil geen strijder zijn voor hooge idealen
Om 't menschdom te doen keeren van zijn dwalen,
Ja, 't willen zelve heb ik afgelegd,
Mij 't smartelijk genot van 's levens strijd ontzegd,
Om in de stilte van een ver en eenzaam huis
Mijzelf te vinden. Slechts het staag geruisch
Van windbewogen loover is te hooren,
Gemengd met zilvren zang van de gewiekte koren.
Hier geldt geen tijd, verglijden dag en uur
In droomverloren deining op het rhythme van Natuur.
Vanzelf, vanzelf! Dat is de hoogste wet
En wijsheid, voor wie, onverlet
Door het verwarrend spel van drift en daad,
Als stille onbekende door het leven gaat.
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Eigen
door A.H. Loeff-Bokma
[I]
ONDER beklemmend zwijgen daalde het bedrukte troepje de schemerdonkere trap
af: Bosman voorop, dan zijn vrouw aan de arm van haar dochter, schurend langs de
witte kalkwand, daarna de zoon. Rommelig klonk het gestommel van hun stappen
op de naakte traptreden, als riep het huis hun de verlatenheid na. Als bij stille afspraak
hadden zij er voor gezorgd gezamenlijk het huis uit te gaan: een zekere waardigheid
was er dan toch nog in deze droeve uittocht.
Zóó lang had dit moment gedreigd, zoo lang was er gepraat over op straat komen
te staan, dat zij inderdaad als een donker groepje op straat bleven stilstaan, toen de
huisdeur voor het laatst achter hen dicht was gevallen. Zij keken allen tersluiks naar
het groote raam van de winkel, dat met kalkkringen besmeerd, hen vijandig aanstaarde.
De kruidenierszaak, waarvoor vader en moeder Bosman sinds hun huwelijk hadden
geploeterd, vaak tot in den nacht; waarin de kinderen waren geboren en zoo vroeg
mogelijk te werk gesteld; de zaak, die hun aller leven was geweest, hadden zij moeten
zien doodbloeden, langzaam, maar onafwendbaar.
Daar stonden zij nu voor hun huis in het bleeke schijnsel van de straatlantaarn,
die zij sinds de tijd van de kleine kinderen hun nachtlichtje hadden genoemd. Het
was stil om hen heen, maar in de verte naderden voetstappen.
Vader zei: ‘Kom, Moeder, dit is voorbij. We moeten voort.’
Hij hoorde zijn eigen woorden naklinken en verwonderde zich omdat hij zich niet
zoo moedeloos voelde als hij verwacht had. De slag was nu gevallen. Alle trieste
verwikkelingen waren achter de rug. Een beetje geld was er nog over gebleven. Er
viel niets meer aan te doen. Ze moesten nu maar verder zien.
Hij nam Moeders arm en loodste haar naar de overkant. Zij liepen allen de straat
ten einde, sloegen de hoek om en bleven weer staan: hier moest men uit elkaar; het
gezin viel voor ieders oogen in brokjes uiteen. Vader en Moeder mochten voorloopig
intrekken bij Bosnian's zuster, die weduwe-zonder-kinderen was en geen krimp had.
‘Nu, Moeder,’ zei Annie, ‘sterkte bij Tante Reina. Zet je maar een beetje schrap.’
‘Zul je dikwijls komen, kind?’ vroeg Moeder heesch. ‘En jij ook, Bert? En o, leef
behoorlijk, bedenk hoeveel moeite Vader en ik ons gegeven hebben om fatsoenlijke
menschen van jullie te maken. Kom Zondag allebei. Dat zal Tante Reina wel
goedvinden,’ voegde zij er wat zielig aan toe.
‘Natuurlijk, Moeder,’ zei Bert, die zich de lieveling wist van Tante Reina. ‘Ze
krijgt me dan een extra keertje te zien,’ snoefde hij, in een zwakke poging tot een
grapje.
‘Geef me een zoen, kinderen,’ vroeg Moeder, nadat ze schichtig even om zich
heen gekeken had.
*
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Tante Reina dribbelde onrustig in haar kamer heen en weer. Waar bleven ze nou?
Ze hadden anderhalf uur geleden al hier moeten zijn. Zij keek eens naar de tafel, die
een ietwat feestelijk tintje had, met een schaaltje gebakjes - voor Sofie en haar ieder
twee - en voor Hendrik een fleschje bier.
O, een bakje onder het fleschje, dat stond beter. Ze hàd immers nette spullen,
waarom zou ze die dan niet gebruiken voor een feeste...., voor een bijzondere
gelegenheid?
‘Hè, ik heb geen zit in me,’ mompelde zij voor zich heen, en toen groefde de vouw
tusschen haar wenkbrauwen zich dieper, in ergernis over die malle gewoonte van de
laatste tijd om hardop te denken. Maar ja, als je ook bijna altijd alleen was. En dan,
het wàs een heel ding voor haar, wat er nu gebeuren ging: een broer-aan-lager-wal
met vrouw en al in huis halen. Met zoo iets wist je wel waar het begin, maar niet
waar het einde was. Erg goed, dat zij in ronde woorden had gezegd, dat ze bijzonder
op haar vrijheid gesteld was en dat ze hun verblijf als tijdelijk moesten beschouwen.
Tot ze wisten wat ze verder wilden.
Zij was er bijna trotsch op, dat zij zoo verstandig te werk was gegaan, want in haar
hart.... Hendrik kon mooi haar achtergevel schilderen en haar voorkamer behangen,
waar ze al lang plan op had gehad. Ze kon dan overleggen met hem over de kleuren.
Smaak had hij wel. En handig was hij ook. En ijverig. Dat hij dan toch zoo aan de
grond kon raken! Zij nam het hem eigenlijk kwalijk. Nee, dan had haar Karel het er
beter afgebracht, al was hij dan ook te vroeg gestorven, maar dat kon hij niet helpen.
Hendrik was niet gewiekst genoeg in de concurrentie-strijd, te goedig. Hij wilde ook
een ander wat gunnen, maar dat ging nu eenmaal niet. Als Karel er zoo over gedacht
had, zou zij nu niet zoo netjes kunnen leven in dit aardige huis. Maar, een beetje te
groot werd het haar eigenlijk wel. Als de kinderen Vader en Moeder nu binnenkort
wat konden bijspringen - zoo waren ze wel - en Hendrik kon eens agenturen in koffie
en thee krijgen, bij voorbeeld, nou misschien konden ze dan de verdieping blijven
bewonen tegen betaling. Eigen is eigen. Wat wist een vrouw-alleen wie ze in huis
kreeg, als ze op advertentie verhuurde? En dan Bert met zijn leuke, vroolijke oogen.
Wat een lief jochie was hij altijd geweest en hoe graag kwam hij vroeger bij haar,
toen hij nog een kind was, soms wel logeeren, als er thuis ziekte was. Ergens in haar
lappenla had ze nog het beertje, dat zij hem eens had gegeven en dat hij zoo stevig
in zijn armpjes mee naar bed nam. Later raakte zoo'n kind van je vandaan. Een tante
ook maar. En vragen om wat hartelijkheid, dat deed je niet. Je moest je niet bloot
geven aan de menschen. Dan kregen ze vat op je.
Kijk, daar waren ze. Ze stonden daar toch wel zielig op de stoep, de stumperds.
De kleine kamer was opeens vol van het stemmengerucht van zenuwachtige
menschen, die gewoon wilden doen. Vader liep het gangetje weer in en hing zijn jas
en hoed aan de kapstok. Reina kwam hem achterna en zei, - je moest dadelijk flink
zijn, dat voorkwam later moeilijkheden -: ‘Hendrik, in 't vervolg wil je je goed wel
mee naar boven nemen. Ik heb niet graag zoo'n volle kapstok.’
‘Zeker, zeker,’ antwoordde Bosman stug, ‘maar zoo'n oogenblikje’
‘O, ja, zoo'n oogenblikje.’
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Bosman keek eens om rich heen. Waar zou hij gaan zitten? Het huis was nu iets
anders voor hem dan vroeger. In Karel's stoel maar niet. Veiliger van niet. Gelukkig
wees Reina hem een stoel er naast aan. Een rechte stoel.
‘Kom, nu hebben jullie wel trek in het een of ander. Sofie, een gebakje? Ze zijn
van Smit, je weet, die is bekend om zijn taartjes. Oh ja, mijn gebaksvorkjes. Het
laatste cadeau van Karel. Zal ze even krijgen. Ik gebruik ze niet dagelijks. Visite heb
ik bijna nooit. En voor mijzelf.... stel je voor! Gebakjes komen zoo goed als nooit in
huis. Nou, Hendrik, drink eens. Ik heb dat fleschje bier zelf gehaald bij Verbruggen.’
Bosman, die met voor zich uit gestrekte beenen en starende oogen het gepraat over
zich heen had laten gaan, schrok op. Hij trok zijn beenen onder zich, tastte met een
gretig gebaar naar zijn binnenzak en haalde er een sigaar uit. Zorgvuldig sneed hij
er het puntje af, waarna zijn oogen de aschbak zochten.
‘Hemel,’ schrok zijn zuster, ‘kan dat er nog af, een sigaar met een bandje? Nou,
dan schikt het nogal met je! Maar zou je niet liever wachten met opsteken tot je boven
bent? Hier is sinds Karels overlijden niet meer gerookt en ik kan dat goed aan mijn
gordijnen merken.’
‘Goed, goed, hij ìs al weg,’ gromde Bosman. ‘Het is ook niet van een vrouw te
verlangen, dat ze begrijpen zou hoe een man op een oogenblik als dit, behoefte kan
hebben aan een sigaar uit zijn betere dagen. Zeker niet een vrouw, die een afgod
maakt van haar boeltje.’
‘Ik zou niet hatelijk worden, als ik jou was.’
‘Nee, je hebt gelijk, dat zou niet verstandig zijn. Kom, Moeder, we gaan naar ons
eigen terrein.’
Moeder legde haar gebaksvorkje zoo haastig op haar schoteltje, dat het er af viel.
Onder het bukken veegde zij met de rug van haar hand de kruimels van haar mond.
Toen keek zij angstig naar Vader. Hij stond daar zoo strak bij de deur. Was het nog
niet genoeg geweest, vandaag?
Bosman zei: ‘Ik wensch je wel te rusten, Reina.’
Er kwam geen antwoord en in een vreemde stilte ging de deur dicht.
Boven werd het Moeder te machtig. De tranen liepen haar langs de wangen en zij
zuchtte: ‘dat is een goed begin! Had je nu geen vrede kunnen houden? Je kon toch
zien, dat zij zich op haar manier uitgesloofd had.’
‘Best mogelijk,’ weerde Bosman norsch af, ‘maar ik bedank er voor, mij als een
schooljongen te laten vertellen wat ik wel en wat ik niet doen mag in dit huis. Dit
zeg ik je, we gaan hier zoo gauw mogelijk vandaan. En het is nog het ergste voor
jou,’ voegde hij er bij met een beschermend klopje op de schouder van zijn vrouw.
Er kwam een wijs glimlachje op haar gezicht, maar dat kon hij niet zien.
‘Toe, Vader, ga nu even je goed van beneden halen.’
‘Verd....’ vloekte hij, ‘ik heb toch geen zin haar weer tegen het lijf te loopen.’
Maar hij ging toch.
Het viel ten slotte een beetje mee, Bosman was zonder tegenzin aan het schilderen
gegaan,
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nadat hij het spoedig met zijn zuster eens was geworden over kleuren en
bijzonderheden. Zij vond hem toch blijkbaar niet zoo'n stuk ongeluk als zij het soms
liet voorkomen. Toch vermeed hij haar zooveel mogelijk. In haar kamers kwam hij
zonder noodzaak nooit. Zij had immers overduidelijk gezegd, dat zij het zoo wenschte.
Maar dan kreeg je soms opeens iets te hooren als onlangs: ‘jullie doen net of ik een
vreemde voor je ben. En als Bert in huis komt, zie ik hem nooit.’ Wie kon er nu uit
zoo'n vrouwmensch wijsworden? Hij vast niet en hij zou er zich ook het hoofd niet
over breken.
Hij rookte zijn pijp onder het werk; een lekker zonnetje scheen hem op zijn rug.
Gek, dat een mensch zich zoo aanpassen kon! Zijn levensdoel was weg en toch
merkte hij nu en dan, dat hij weer met opgewektheid aan iets bezig kon zijn. Nu, er
was ook veel overgebleven: Moeder, die er trotsch op was, dat de kinderen zoo trouw
kwamen en zoo merkbaar nog hingen aan het gezin, dat geen gezin meer was. Morgen
kwamen ze weer en dan was het gezellig vol in hun kamer. Reina liep dan wel met
een gezicht zoo zuur als azijn, maar dat was háár liefhebberij. Soms kon Moeder
midden in vroolijk gelach zeggen: ‘st.... denk aan Tante....’ Maar ze had het immers
zelf zoo gewild.
Ze zaten die Zondagmiddag voor het open raam van hun bovenkamer. Vader en
Bert waren juist thuisgekomen van een wandeling. Zij waren de achterdeur
binnengekomen omdat zij wisten dat Tante Reina voor het huis zat, juist onder hun
ramen.
‘Moeder,’ vertelde Annie, ‘ik heb gisteren een mantel gekocht.’
‘Maar kind,’ schrok Moeder, die met een doodsbenauwd gezicht haar gestrekte
wijsvinger tegen haar lippen legde en ten overvloede wees in de richting van Tante
Reina.
Annie proestte het uit, maar dempte toch haar stemgeluid, toen zij vertelde dat zij
alleen maar mee geweest was met Coba op jacht naar een mantel en hoe die jacht
geëindigd was in een heimelijke vlucht om te ontsnappen aan de winkeljuffrouw,
die zich als een klit aan Coba gehecht had.
Annie schaterde opnieuw en Moeder lachte mee. Bert spon het verhaal verder uit.
De kleine kamer daverde van de stemmen.
Plotseling vloog de deur open en daar stond Tante Reina, die met een woedend
gezicht schreeuwde:
‘Kunnen jullie niet eens wat rustiger zijn? Dat lawaai altijd boven mijn hoofd! Ik
kan mijn eigen radio niet hooren.’
‘Uw radio?’ vroeg Bert verwonderd. ‘En u zit buiten.’
‘Het gaat je niet aan, waar ik zit. Daar bekommer jij je nogal veel om. Maar ik wil
rust in mijn huis eigen hebben. Anders kunnen jullie opkrassen met je allen.’ En weg
was zij.
Verbouwereerd keken allen elkaar aan. Vader nam zijn pijp uit zijn mond, wilde
iets zeggen, maar met een smak sloten zijn lippen zich weer om de pijp.
‘Nee,’ zei Moeder, met onvaste stem, ‘nee, dat meent zij niet. Bert, ga jij eens naar
Tante toe en probeer haar mee te krijgen naar boven. Toe, jongen. Ze is toch ook
zoo eenzaam.’
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Leeraar
door J.B. Besançon
Hij heeft hun braaf geleeraard wat hij wist,
Met geestdrift, met berusting, met vervelen.
Hij heeft gewekt, gedoofd en zich vergist,
Was enkier vriend, de strenge frik van velen.
Hij heeft de waan van 't oogenblik gezegd
Aan jongren, die reeds nieuwen waan bereidden,
En het verlate heden opgelegd,
Als aan de poort rumoerden andre tijden.
Hij weet het nu, maar heeft zijn best gedaan.
Er zijn nog jongren, die hem dankbaar groeten.
Met heimwee ziet hij soms de sterren aan
Om de allerlaatste waarheid te ontmoeten.

De zieke
door Louise de Jong-Mellema
Toen hij langzaam had begrepen,
dat dit misschien zijn laatste herfst zou zijn,
heeft hij de lendenen omgord
en alle pijn verbeten
rustig en plichtsgetrouw
zich van zijn werk gekweten
als een soldaat.
Maar als de dag in schemering vervaagt,
de tuinen staan in huivering,
door d'avondwind bestreken,
dan weet hij zich ten dode opgeschreven:
al wat de dag hem gaf blijkt ijdel en vergeefs,
voor hem is enkel nog het ogenblik gebleven.
In dit besef heeft hij zijn leven prijsgegeven.
De wind strijkt over zijn handen,
die spelen met het licht,
en diepe groeven schaduwen
zijn oud vermoeid gezicht.
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De ongeweten zelfmoord
door Hendrik van Rijn
I
NIET licht zal ik dien avond toen Bart verdronk, vergeten. Het is nu vijftien jaar
geleden, maar de gebeurtenis, die me heel lang als een schrikbeeld vervolgde, heeft
zich zoo diep in mijn hersens gegrift, dat ik haar elk moment in mijn gedachten kan
reconstrueeren.
Het tragische geval bood maandenlang spreekstof aan de praatgrage bevolking
van de kleine provinciestad, die bovendien haar fantasie den vrijen loop liet en het
geheel naar hartelust dramatiseerde.
En nog, als ik er om familie of oude vrienden te bezoeken wel eens kom, wordt
het verhaal opgerakeld, wat ik nu niet meer erg vind, terwijl ik tot voor eenige jaren
elk gesprek betreffende Bart's dood angstvallig vermeed. Omdat ik een schuldgevoel
had, een sterk schuldgevoel en ik later pas heb begrepen, dat mijn gewetenswroeging
ongemotiveerd was en dat ik inderdaad mijzelf altijd beladen had met een schuld die
ik in werkelijkheid niet had.
Bart woonde pas drie jaar in onze stad. Hij was met zijn ouders uit de tropen
gekomen. ‘De tropen’, dat was voor ons vanzelfsprekend ‘Indië’. Hij sprak daar
verder nooit over en omdat hij enkele malen ontwijkende antwoorden had gegeven,
vroegen wij ook niet meer.
Hij en ik zaten van begin af aan op de H.B.S. in dezelfde klas, tot de derde, want
toen stierf Bart.
Buiten de school gingen wij als echte goede vrienden met elkaar om. Niet zoozeer
als boezemvrienden. We hadden beiden iets terughoudends, dat ons van al te intiemen
omgang weerhield. Maar we konden uitstekend met elkaar opschieten. We werkten
dikwijls samen en waren, daar we zoo'n beetje tot denzelfden vriendenkring van de
H.B.S. behoorden, veel in eikaars gezelschap.
Bart was een eigenaardige jongen. Wij, vijftienjarigen, begrepen z'n grillig karakter
niet erg goed, maar we ontzagen hem onwillekeurig met een soort ondefinieerbaar
respect voor zijn wispelturige manieren. Bovendien gaf het feit, dat hij uit ‘de tropen’
kwam hem een zeker aanzien.
Hij was donker van uiterlijk en had een paar heldere, openhartige oogen. Op school
stond hij, hoewel hij tamelijk klein van stuk was, bekend als sterk en ik geloof bij
nader inzien, dat het respect dat wij voor hem hadden daarvan niet heelemaal losstond.
Maar vooral was hij tot zekere hoogte berucht door de waaghalzige roekeloosheid,
die hij af en toe aan den dag kon leggen. Dat laatste hing van zijn stemming af en
die wisselde nog al eens. Soms was hij dagenlang heel stil en teruggetrokken. Dan
sprak hij weinig. Hij was neerslachtig en maakte alleen lange wandelingen. Wij
waren daar langzamerhand aan gewend geraakt. We lieten hem dan maar rustig gaan
en wachtten tot hij weer bijtrok.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

280
Dat gebeurde altijd heel plotseling.
Had hij den vorigen dag nog nauwelijks eenige woorden gesproken, den dag daarop
kwam hij opgewekt en monter op school, spraakzamer dan ooit, vol grappen en
dwaze ideeën, die altijd grif ingang vonden, en een en al drukke vroolijkheid.
In zulk een bui was hij tot alles in staat. Hij bedacht de gekste situaties en zijn
overmoed ging soms zoover, dat de heldhaftigsten onder ons zich terugtrokken. Dan
schold hij hen uit om hun lafheid en zijn enthousiasme maakte, dat de meesten
tenslotte toch meededen, omdat ze voor geen geld van de wereld hun trots wilden
laten krenken.
Hij bedacht bij voorkeur dingen waaraan gevaar verbonden was en hoe grooter
het gevaar, hoe meer hij zichtbaar genoot.
Het was Bart, die in een boom klom en van zes meter hoogte uit pure doldriestheid
op den grond sprong, wat hem dank zij den weeken bodem alleen maar een gebroken
pols kostte, het was Bart, die over breede slooten sprong en waaghalzerijen uithaalde
op wrakke vlotten, hoewel hij niet zwemmen kon, het was Bart, die acrobatische
toeren uithaalde aan het hek van een balcon op de tweede verdieping, maar het was
ook Bart, die dagenlang geen woord zei, aan niets meedeed, met niemand omging
en steeds de eenzaamheid opzocht.
Ik en ook de andere vrienden kwamen sporadisch bij hem thuis. Wij wisten, dat
hij niet graag bezoek ontving.
Hij woonde als eenig kind met zijn ouders in een groot, somber huis, waar nooit
eenig leven te ontdekken viel. Een verwaarloosde tuin lag er omheen en het huis zelf
was geheel bedekt met klimop, als wilden de bewoners de wereld niet zien en door
haar niet gezien worden.
Zijn vader, die, voor zoover wij wisten, niets deed, was een groote, norsche man
met een hangsnor, die zijn gezicht nog onvriendelijker maakte. Hij groette nooit
iemand, bemoeide zich met niemand en liep altijd met gebogen hoofd.
Zijn moeder was een kleine, ziekelijke vrouw, die voortdurend sukkelde en vaak
in bed lag. Men zag haar hoogst zelden op straat. Een oude, zure dienstbode, blijkbaar
sterk geïnjecteerd met de onvriendelijkheid van haar patroon, completeerde het gezin,
dat door ons altijd met een zekere achterdocht, vermengd met schuwheid, werd
bekeken, omdat we het niet begrepen.
Bart zat vaak achter de ramen van zijn kamer naar buiten te turen, zijn hoofd in
zijn handen gesteund en nietsdoend. We moesten dan eenige malen fluiten en roepen,
voordat hij ons hoorde en dan was het, alsof hij met schrik uit zijn gemijmer
ontwaakte.
Hij sprak nooit over thuis, maar we voelden intuïtief, dat hij het er niet prettig had.
De lichten gingen altijd om half tien uit in het huis. Alleen in Bart's kamer brandde
het langer. Dan werkte hij en als hij niet werkte keek hij naar buiten.
Ik wist, ondanks onze regelmatige en vriendschappelijke omgang, weinig van
Bart. Familieomstandigheden kwamen niet ter sprake en ik hoorde mijn ouders nooit
over de zijnen spreken. Hij kwam vaak bij ons en ik had altijd het gevoel, dat de
sfeer in ons gezin hem goed deed. Hij kwam tenminste steeds graag en voelde zich
erg op zijn gemak.
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Bart deed ook nooit mee aan gesprekken over sexueele onderwerpen. De vaak
grof-zinnelijke toespelingen, dat typische kenmerk van onbevredigd erotisch
verlangen, waar we als pubers nog al eens mee te kampen hadden, verfoeide hij en
als wij gnuivend lachten om brutale dubbelzinnigheden, kon hij kwaad en geïrriteerd
wegloopen.
Toen een van de klasgenooten - IJzerman heette hij, vroegrijp en daardoor sexueel
onze meerdere - hem eens smalend had toegevoegd ‘je lijkt wel een meid’, was hij
hem woedend naar de keel gevlogen en had hem zoodanig met z'n vuisten bewerkt,
dat hij het niet meer waagde nog eens zulk een opmerking te maken. We hadden bij
het gevecht belangstellend toegekeken en in ons hart hadden we plezier, dat IJzerman
zoo'n ongenadig pak slaag kreeg, want we mochten hem niet erg, ondanks zijn
superioriteit op sexueel gebied, die onmiskenbaar was en waarvan wij profiteerden
in den vorm van adviezen, die hij ons autoritair gaf. Maar hij was gluiperig en
onbetrouwbaar.
Op het laatst was het zoo, dat we in Bart's gezelschap dubbelzinnigheden vermeden,
omdat in zijn aanwezigheid de aardigheid er voor een groot deel af ging. We wachtten
ermee tot hij er niet bij was en genoten dan des te meer. Zoo wist Bart, zij het dan
ook gedeeltelijk door daden, maar toch veelmeer door zijn houding, dat
onuitgesproken prestige, dat hij bezat, af te dwingen. Wij hielden rekening met hem
en op die consideratie kon verder niemand onder ons aanspraak maken.
Toch was Bart niet heerschzuchtig en ook niet bazig. Als hij ons overhaalde tot
het uitvoeren van zijn gevaarlijke grappen, dan was het meer door het vuur van zijn
geestdrift, dan door dwingelandij.
Tijdens zijn gedrukte stemmingen kon hij, ook op school, bepaald meegaand zijn.
Maar er was iets in zijn gedrag, dat den afkeer van het banale duidelijk demonstreerde
en wel zoo duidelijk, dat het op de anderen oversloeg, waardoor de gesprekken, als
hij er bij was, altijd een zuiverder karakter droegen dan anders.
Hij werkte eigenlijk niet hard, maar in elk geval had hij met geen enkel vak veel
moeite en hij ging altijd glansrijk over.
Zijn roekeloosheid gold nooit de school. Daar was hij, hoewel uiteraard den eenen
keer handelbaarder dan de andere, zelden bepaald hinderlijk en in het uitdenken van
plagerijen was hij niet sterk. Hij maakte op de meeste menschen een sympathieken
indruk en de leeraren mochten hem wel.
Koning, die Fransch gaf, noemde hem om zijn grilligheid persifleerend ‘plus
féminin que la femme’, een woordspeling, die hij zich glimlachend liet aanleunen.
Wonderlijk, als ik denk aan de reactie bij IJzerman's opmerking. Maar van Koning
accepteerde hij het en heusch niet uit angst-voor-den-leeraar, want hij had karakter
genoeg om te toonen, dat iets hem niet beviel.
Den bewusten avond - elk détail staat mij nog glashelder voor den geest - kwam
Bart mij tegen acht uur halen. Hij zei, dat hij een wandeling wilde maken en vroeg
of ik meeging. Mijn huiswerk was nog wel niet klaar, maar ik liet me overhalen en
ging mee.
Bart was in een vroolijke bui en aan alles kon ik merken dat hij weer overliep van
dadendrang.
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Het was een van die mooie avonden in eind September, dat romer en najaar elkaar
ontmoeten en tezamen een harmonie vormen van koele mildheid.
We bereikten al gauw de buitenwegen en wandelden verder langs de smalle rivier,
die in haar loop ook door onze stad stroomde.
Bart sprak luidruchtig en als altijd druk gesticuleerend, over de luchthartige
onderwerpen, die hij in vroolijke stemmingen als regel placht aan te roeren.
Dat duurde ongeveer een half uur en we waren inmiddels genaderd tot de plek
waar de rivier linksaf boog en de bosschen begonnen. Het was hier stikdonker, maar
we kenden den weg precies en hadden het boschpad gauw gevonden.
Geleidelijk werd Bart zwijgzamer en tenslotte zei hij na verloop van eenigen tijd
niets meer. Dat was voor hem niets bijzonders, zoodat het me in het geheel niet
verbaasde.
Tien minuten liepen we nog zoo zwijgend naast elkaar, toen Bart me plotseling
bij den arm greep en me staande hield. Ik schrok even van de onverwachte beweging,
vooral omdat ik door de donkerte zijn gezicht niet kon zien.
‘Laten we even rusten,’ zei hij.
We gingen aan den rand van het boschpad in het mos zitten.
Ik vond de situatie wat wonderlijk. Eerst Bart's vroolijkheid, toen zijn zwijgen en
nu de behoefte te rusten, terwijl hij anders onvermoeibaar was. Ik wachtte af wat er
komen zou, want ik kon op dat moment met den besten wil van de wereld geen
gesprek beginnen.
Ineens klonk het: ‘Heb je wel eens nagedacht over de omstandigheden bij ons
thuis?’
Ik veerde op. Met deze vraag, zoo pardoes gesteld, raakte hij een punt aan, dat
nooit onderwerp van gesprek was geweest en waarvan ik altijd het gevoel had, dat
hij het liever vermijden wilde.
‘Nagedacht,’ antwoordde ik, wat weifelend, ‘eh, nee, niet bepaald.’
Ik loog. Ik had er zelfs dikwijls over gedacht. Zijn milieu-omstandigheden waren
voor mij een mysterie gebleven, terwijl ik een heimelijk verlangen had er meer van
te weten.
‘Tja,’ zei hij, ‘je zal het misschien gek vinden, maar ik heb ineens behoefte daarover
te spreken. Dat heb ik nog nooit gedaan, dat weet je, maar nou moet ik er wat van
zeggen en ik vind, dat ik er met jou over praten kan.’
Ik voelde me plotseling wat onbehagelijk en ik had eigenlijk, uit een onbestemde
vrees voor wat komen kon, het liefst het gesprek een andere wending gegeven, maar
ik begreep, dat dat nu niet meer kon. Ik keek in zijn richting. Tegen den zwarten
achtergrond kon ik alleen vaag zijn vormen onderscheiden.
‘Zie je,’ vervolgde hij, ‘je zult het waarschijnlijk niet weten en ook niet vermoed
hebben, maar ik heb het thuis beroerd.’
En toen, na een korte stilte: ‘Erg beroerd.’
Dat was de droevige Bart, die nu sprak. Die verdrietige klank in de twee laatste
woorden. Die hoor ik soms nòg. In dat ‘erg beroerd’ lag een heel jonge-menschenlot
besloten, een heel zieleleven. Toen vòelde ik dat alleen, later begrèep ik het.
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Mijn eerste associatie met ‘beroerd’ was: materieele zorg en ik zei:
‘Maar je vader doet toch niets?’
Hij begreep onmiddellijk wat ik bedoelde.
‘Nee, het zijn geen geldzorgen,’ zei hij, ‘het zijn andere dingen.’
‘Andere dingen, hoezoo andere dingen,’ vroeg ik onnoozel.
‘M'n vader,’ klonk het ineens nerveus-gejaagd, ‘m'n vader.’
Ik stamelde iets, dat op niet-begrijpen duidde.
Hij kwam heel dicht bij mij en stootend klonk het: ‘Hij maakt me gek, weet je, hij
maakt me krankzinnig.’
Ik trilde van schrik om dien wanhopig klinkenden uitval en ik staarde met wijdopen
oogen in de duisternis, voelend dat ik spierwit moest zijn.
Er was een korte pauze en na die pauze kwam dat ontstellende en oneindig trieste
relaas, dat Bart op monotone en somber-melancholieke dreun deed. Ik had niet het
vermogen er ook maar één woord tusschen te brengen. We zaten naast elkaar in het
stikdonkere bosch met de zware boomen als stille getuigen.
Kaarsrecht-op en met kloppend hart zat ik te luisteren en hij vertelde,
ononderbroken, de eentonigheid van zijn woordenstroom nu en dan afgewisseld door
een hartstochtelijke stemverheffing.
En zóó weinig kinderlijkheid sprak uit zijn toon, zóó bedroevend weinig jonge
levensvreugde, dat hij me plotseling heel oud leek.

II
Hij was geboren in een Noord-Hollandsch dorp, dat hij zich nog maar heel vaag
herinnerde, want op zijn derde jaar was hij met zijn ouders naar de Congo vertrokken.
Niet Indië dus, ging het door mijn hoofd. Even wilde de fantasie de werkelijkheid
verdringen, maar er was geen tijd voor.
Daar woonden zij twee jaar in een groote stad, toen werd zijn vader door de
maatschappij belast met de opbouw en organisatie van een nieuw filiaal in de
binnenlanden.
Dat beteekende afstand doen van elk Westersch comfort, een volkomen isolement
en een leven temidden van vijandige inboorlingen, die door de schaarsche Europeanen
met den knoet geregeerd werden.
Van dien tijd af was Bart's herinnering pas volkomen helder.
Zijn vader begon geleidelijk slachtoffer te worden van klimaat en heerschende
mentaliteit, de twee dingen, die zoo nauw met elkaar verbonden zijn. Langzaam-aan
verruwde de tot nu toe zachtzinnige, fijngevoelige man tot een harde tyrannieke
bruut, die hij zijn móest, wilde hij niet volkomen ten onder gaan. De broeierige
vochtneerslag maakte hem tot een dronkaard, de insectenplaag, de eenzaamheid en
de degeneratie in het kleine groepje blanken, die in hun verlangen om uit deze
moordende streek weg te komen tot gewetenlooze, listige geldsluwerds
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waren geworden, deden de rest. De koortsen teisterden hun lichamen en verschroeiden
hun huid. Maar het was niet alleen hun lichaam, dat leed onder de verstikkende
atmosfeer, het was ook de geest, die tenslotte geïnfecteerd werd.
Er was maar één middel tot psychische afweer, één mogelijkheid tot
zelfinstandhouding en dat was de volkomen, totale verharding, het uitbannen van
ieder gevoelsrestje.
En dát kon zijn vader niet. Ergens in zijn binnenste was nog een plekje, dat niet
verharden wilde en juist dat kleine plekje werd hem noodlottig. Want nu was er een
hiaat in zijn pantser. Het liet druppelsgewijs gevoelens door van beleven en begrijpen
en gevoelens stonden hier gelijk met langzaam werkend vergif.
Als hij nuchter was had hij dikwijls aanvallen van wanhoop, die geleidelijk in een
soort razernij overgingen. Dan bedronk hij zich weer. Het was de vlucht voor den
waanzin, dien hij langzaam voelde nader sluipen en dien hij van zich af wilde houden
zoo lang hij kon.
Hij leefde zich uit op de inboorlingen, die hij genadeloos ranselde en meer dan
een bezweek onder zijn stokslagen.
Zijn vrouw sloeg hij nooit. Zijn vergiftigde hersens hadden nog het vermogen haar
met de in een donkeren hoek van zijn zieleleven overgebleven piëteit te ontzien.
Maar zij leed nameloos onder zijn verwording, die zij niet meer tegenhouden kon
en die zij dagelijks verder zag gaan.
Haar geest was, behoudens een zekere indolentie, overigens onaangetast gebleven,
maar haar lichaam niet. De tropenkoortsen lieten hun sporen na en een oneindige,
afmattende loomheid was over haar gekomen. Zij begreep, dat die haar tenslotte ook
geestelijk dreigden te sloopen, als zij zich niet op eenige wijze beschermde. Zij moest
iets te doen hebben, iets dat haar bezig hield en haar aandacht in beslag nam. Voor
dat iets zorgde Bart, buiten zijn medeweten. Hem liet het klimaat wonder boven
wonder ongedeerd. Behalve een paar insectenbeten en de gevolgen daarvan herinnerde
hij zich niet aan een ernstige ziekte geleden te hebben.
Zijn moeder ging zich uitsluitend met hém bezighouden. Zij wijdde al haar tijd
aan hem en verving het schoolonderwijs, dat hij natuurlijk moest ontberen op
onnavolgbare wijze, ja, leerde hem zelfs meer, dan hij ooit op school zou hebben
geleerd en zorgde op die manier, dat hij geestelijk niets te kort kwam. Gedurende de
lessen die zij hem dagelijks gaf, week haar loomheid en met een wonderbaarlijke
helderheid en frischheid prentte zij hem de noodige kennis in. Maar in de ledige uren,
die er onvermijdelijk waren kwam een doodelijke vermoeidheid over haar en dikwijls
had Bart haar langen tijd achtereen uitgeput in een stoel zien liggen. Het was dank
zij haar zorg, dat hij later direct op de H.B.S. toegelaten kon worden.
Zoo was het contact met zijn moeder veel grooter, dan met zijn vader, die hij
zelden zag. Met haar besprak hij zijn ervaringen en gedachten en bij haar kwam hij
met de moeilijkheden, die in den kindertijd even zwaar kunnen drukken, als de
moeilijkheden der volwassenen op lateren leeftijd.
Zij bleven acht jaar in de tropen, toen was zijn vader financieel zoo ver, dat hij
kon repatrieeren en hij deed het, blij dat hij den Afrikaanschen bodem kon verlaten,
maar geestelijk, meer dan lichamelijk een gebroken man.
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Zij vestigden zich in onze stad en daar begon pas de marteling, die op het tijdstip,
dat Bart mij zijn verhaal deed, drie jaar duurde.
Zijn moeder was, omdat ze nu haar grootste, eigenlijk eenige steunpunt, Bart's
geestelijke vorming, kwijt was, als een verwelkte bloem samengeknakt. De kracht
om naar andere interessen uit te zien ontbrak haar en zij werd een lijdende, vroeg-oude
vrouw, door haar voortdurend ziek-zijn niet meer in staat zich nog veel met de dingen
te bemoeien. Daarom kwam de norsche, onvriendelijke dienstbode, die zoo goed in
het milieu paste.
Maar het ergst was zijn vader. Hij dronk niet meer, maar de tropen hadden hem
een ander aandenken meegegeven: een geestesziekte, waarmede hij zichzelf en zijn
omgeving folterde en die voortwoekerde als een giftige plant.
Dagenlang kon hij zonder een woord te spreken rondloopen. Dan deed bij niets
dan kijken, alleen maar kijken en zijn oogen waren soms dreigend-somber, andere
keeren schichtig en bang, alsof zij om hulp vroegen.
En het was altijd Bart, dien zijn blik zocht. Aan tafel keek hij hem vaak
onafgebroken aan, tot de jongen niet meer kon eten en wegvluchtte, meestal naar
zijn moeder, die als regel in bed lag, machteloos en apathisch en bij haar ontspanden
zich zijn zenuwen dan in een nerveuze huilbui.
Als hij op zijn kamer zat te werken, ging dikwijls heel zacht de deur open en bij
den ingang stond zijn vader, zwijgend, kijkend.
Er waren periodes, dat hij zich tegen dat alles opgewassen voelde, maar als de
kracht van zijn zenuwen hem begaf, rende hij in doodsangst weg.
Zijn vader had tijden, dat de intoxicatie week, dat het heldere, gezonde denken
bevrijdend doorbrak en waarin hij zich heel normaal gedroeg, niet overmatig vroolijk,
maar rustig en beheerscht. Dan sprak hij gewoon met Bart, verstandig en
belangstellend. Dat kon soms drie of vier weken duren. Steeds dacht Bart, dat het
nu misschien beter zou worden, maar dan kwam weer de versombering en daarmee
het afschuwelijke staren. De oogen achtervolgden den jongen als een spookbeeld,
hem zoekend, beloerend.
Het leek, alsof zij hun schade wilden inhalen van vroeger toen zij hem te weinig
aangekeken hadden, of zij hem soms heelemaal voor zich wilden hebben en een
ander moment vergiffenis vroegen voor hun dwingend verlangen.
Zoo leefde Bart onder den voortdurenden, martelenden druk van een psychisch
ontwrichte vader en een verslapte moeder, die de kracht en de belangstelling miste
iets te doen, dat den toestand kon veranderen.
Hij lag nachtenlang wakker, rusteloos woelend, steeds de oogen van zijn vader
ziend, die dreigden hem gek te maken, totdat hij eindelijk tegen den morgen in slaap
viel en met bonzend hoofd wakker werd.
Dan was zijn eerste gedachte: hoe zou mijn vader vandaag zijn.
Hij ontwaakte elken ochtend met tegenzin, zooals alle menschen in wie de
levensafkeer sluimert. Want het ontwaken is de dagelijksche hergeboorte en de wijze
waarop de mensch den nieuwen dag intreedt, karakteriseert hem, meer dan eenige
andere reactie.
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En Bart had geen reden tot ochtendlijke uitbundigheid. Wat loodzwaar moet zijn
omgeving hem gedrukt hebben, wat moet hij het leven vaak gehaat hebben, met de
felle, ongeremde haat der jeugdigen.
Ik begreep toen ineens het onberekenbare van zijn stemmingen, die voor den
buitenstaander den indruk van een vreemde wispelturigheid verwekten, terwijl zij
alleen maar de tragische weerspiegeling waren van een ellendig, maar moedig
gedragen jongenslot, van een verwonde en vertroebelde jeugd, waarvan de schuld
lag.... Ja, bij wien eigenlijk?

III
Bart zweeg. Zijn verhaal was uit. Het was niet lang geweest, maar het had me
geweldig aangegrepen. In mijn fantasie had ik de onwaarschijnlijkst-lijkende
voorstellingen omtrent zijn huiselijk leven gehad, maar dit had ik niet kunnen
vermoeden.
Dat dit bestond, dat dit Bart's leven was wilde in het begin niet goed tot me
doordringen. Het leek een macaber verdichtsel, maar langzaam, heel langzaam
begreep ik, dat dit wáár was, dat zich dit allemaal werkelijk afspeelde achter de muren
van het sombere, met klimop begroeide huis en dat het Bart was die eronder leed en
wiens leven vergald werd.
Ik huiverde. Het was koud geworden. Het naargeestige verhaal deed me in een
plotselinge behoefte aan veiligheid naar huis verlangen, naar warmte, naar licht, naar
harmonie. Reddend egoïsme der zelfinstandhouding, gezond, maar het medelijden
verzwakkend.
Bart zweeg nog steeds. Ik stootte hem zacht aan. Hij schrok op.
‘Zullen we gaan,’ vroeg ik.
‘Da's goed,’ mompelde hij.
We liepen den terugweg zwijgend. Wat moesten we spreken na deze biecht, die
meer was dan ik eigenlijk verwerken kon. Ik dacht aan een troostwoord, maar ik zag
onmiddellijk in, dat het absurd zou zijn hier te troosten.
Wel had ik graag iets willen doen, iets dat Bart prettig vond, alleen maar om hem
aangenaam te zijn, maar ik vond niets. Graag had ik hem nu in alles willen volgen,
in elk verzoek willen toestemmen.
We liepen weer langs de rivier, die zich donker spiegelend door de weilanden
slingerde. De stad naderde. De lichten doken op. Nog een goed kwartier en we zouden
thuis zijn. Ik ging onwillekeurig harder loopen, want ik wilde de donkerte achter me
laten.
Daar waren de eerste huizen al. Gelukkig, ging het door mijn hoofd. Ik corrigeerde.
Egoïst, schold ik mezelf.
Nog vijf minuten, rekende ik, dan zijn we er, en de laatste gedachte won het.
We liepen over de brug. In het midden bleef Bart ineens staan. Hij keek me aan
met een paar gloeiende oogen, waarin een vreemd vuur blonk. Zijn gezicht had een
verbeten, fanatieke uitdrukking.
Plotseling zei hij zonder eenige inleiding, wijzend op het water:
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‘Wedden, dat ik erin spring?’
Ik leefde op. Dat was weer de overmoedige Bart.
Gelukkig, tenminste was hij zijn sombere bui van daarnet kwijt. En in mijn
blijdschap omdat ik hem weer vroolijk zag en met de wensch hem te helpen om
vroolijk te blijven, dacht ik niet lang over de dwaze vraag, overtuigd, dat dit, zelfs
van Bart nooit ernst kon zijn en nietsvermoedend lachend, zei ik spontaan: ‘Ja.’
En toen gebeurde het, voordat ik het kon verhinderen.
Bart was in een bliksemsnel tempo op de reeling geklommen. Daar stond hij, één
seconde, en liet zich vallen.
Een plons klonk.
Ik was een paar tellen verbijsterd; toen drong het tot me door en het flitste door
mijn hoofd: hij kan niet zwemmen!
Ik stootte een rauwe gil uit. Menschen kwamen van alle kanten aanloopen. Ik was
me ineens alles bewust, gooide mijn bovenkleeren uit, klom over de brugleuning en
sprong hem na.
Het koude water omsloot me. Ik zwom als razend naar alle richtingen. Auto's
richtten hun koplampen op de rivier. Daar dreef iets. Ja, het was Bart. Vlug!
Ik was bij hem. Hij leefde, goddank. Ik probeerde hem achterin zijn nek te grijpen,
hield me met één arm drijvend. Mijn hoofd was vlak bij het zijne. Een onderdeel van
een seconde ontmoetten onze blikken elkaar. Dat was het laatste contact.
Hij begon zich te verweren. Hij begon mij wanhopig van zich af te slaan.
Niet redden, spraken zijn gebaren, niet redden!
Hij ontglipte me.
‘Bart,’ gilde ik hijgend, ‘Bart, hou je kalm, beweeg je niet!’
Maar hij zonk weer. Als dol sloeg ik mijn armen uit, dook onder, voelde niets dan
een grondelooze diepte.
Ik kwam weer boven.
Een klemmende benauwdheid beving me. En toen was er voor mij geen Bart meer,
niet de gedachte, dat ik hem redden moest. Toen was er alleen ikzelf. Ik was in gevaar.
Red je, bonkte het door m'n hoofd, red je!
Ik dacht, dat mijn borst werd samengedrukt. Het water wilde mij óók.
Met die laatste geweldige kracht, die alleen de alles-overheerschende drang tot
zelfbehoud kan geven, waardoor de mensch boven zichzelf uitstijgt, stootte ik het
water opzij.
Daar was de kademuur. Ik werd stevig beetgepakt.
Toen vlood de kracht, omdat ik wist veilig te zijn en nietig zonk ik weg in
bewusteloosheid.
Tweemaal was er nog naar Bart gedoken en eenmaal had men hem beetgehad, maar
hij had zich weer verzet en was zijn redder ontschoten. De tweede maal vond men
hem niet meer.
Na een half uur dreggen haalden ze hem op, dood.
Een politie-agent ging naar zijn huis. Hij moest een kwartier bellen.
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Toen eindelijk zijn vader de deur opende en van het ongeluk hoorde, zei hij geen
woord. Hij keek den agent alleen lang aan, en sloot de deur, zwijgend.
Vele jaren vervolgde mijn schuldgevoel mij als een angstaanjagend idée fixe, omdat
ik meende Bart door dat eene woordje ‘ja’ in den dood gedreven te hebben, omdat
ik dacht door dit toestemmende woord zijn stervensverzoek te hebben gesanctioneerd.
Want dat het een verzoek was wist ik later, toen ik bevrijd was van mijn
waandenkbeeld, heel zeker. Alleen hij wist het niet.
Zijn roekeloosheid was zijn verkapte poging tot zelfvernietiging, kunstig en
bedriegelijk omweven door den schijn van het heroïeke.
Een tragische heroïek ongetwijfeld, een negatieve, maar tot het laatst toe
volgehouden en daarom, door haar consequentie, toch heroïsch.
De arme held Bart, zoo leeft hij voort in mijn herinnering en naast die herinnering
heb ik één wensch: bij het sterven ook zoo moedig te zijn als hij was.
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Krisja Gautami1
door Anthon Klumper
Zij, die den avond neigen zag
tot breede schaduw van den dag
dien zij in droefheid was getreden,
de dorre bedding van haar beden
wier pad van loutering verging
in kolken van vertwijfeling;
Zij, wier gelaten, slanke mond
nog sprak van wat het hart bevond
aan bitterheid en het bedroefde
dat in haar jonge oogen toefde
als hun verdwaalde blik omving
het doode kind, haar eersteling;
Zij sprak, en blikte in haar schoot:
‘Mijn levensbloesem werd den dood’,
en hij om wien het dervend licht purp'ren geheimnis had verdicht:
‘Breng mij een zaad van wie het leed
om 't wieken van den dood vermeed.’
En waar haar prille hunkering
zich aan dit eindelijk wonder hing,
zag zij in 't zwijgend mededoogen
haar eigen leed tot rust bewogen,
vond in een aarz'lend, mild verwijt
ontroering en vergetelheid.

Eindnoten:
1 Een jonge moeder wier kind stierf en die zich vertwijfeld tot Boeddha wendde om een
geneesmiddel. Deze - afkeerig van wonderen - droeg haar op een mosterdzaad te halen uit een
huis waar nooit iemand een verwant zou hebben verloren. Het bleek haar dat er zulk een huis
niet bestond. Zij leerde na haar ontmoediging tenslotte de zelfzuchtigheid in haar smart kennen.
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Kroniek
Letterkunde

H. Marsman
Foto Salden

Herdenking van H. Marsman
I. Het beeld in de tempel
Van deze weinig talrijke en daarom door elk verscheiden telkens dubbel gedecimeerde
schrijversgeneratie, was Marsman in zekere zin de kampioen volgens ancienniteit.
Hij was immers de eerste die een nauwkeurig omschrijfbare stelling innam, die hij,
precies wetend wat hij wilde, verdedigde tot het laatste van zijn intensieve leven.
Hoezeer wij ieder, geleidelijk aan en pijnlijk soms, onze eigen weg gingen, wij wisten
dit al heel vroeg en respecteerden hem daarom. Er was geen critiek, hoe scherp ook,
waarin niet de ondertoon van dit erkennen doorklonk. Hij was onze Achilles,
mokkend, toornend soms zich afwendend van hetgeen wij beschouwden als de
noodzakelijke strijd van het ogenblik; maar aan zijn strijdbaarheid twijfelde niemand.
En op het hachelijkste ogenblik vocht hij steeds de tweekamp om schoonheid van
den waren kunstenaar. Zo kon het dan ook niet anders of, toen Patroklos gevallen
was, ook zijn uur zou slaan
‘voor het laatste gevecht, oog om oog met God en den Dood, tand om
tand.’
En in de urn van deze wrede tijd zou zijn gebeente rusten naast dat van Patroklos.
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Nu is hij verloren gegaan voor dit verweesde land en zijn lijkbleek geworden
cultuur. Wat rest, is slechts het beeld dat wij van hem bewaren in de onvoltooide
tempel waaraan hij zelf hielp bouwen, waarvan hij de grondslagen hielp leggen in
de dagen toen wij, nog bijna knapen en nog lang geen mannen, gemeenzaam
droomden van een sterke, schone, trotse wereld.
Inderdáád was hij onze Achilles. Ikzelf was ongeveer twintig toen hij mij met dat
onwillige, eenzelvige en toch zo vriendschappelijke gebaar het befaamde ‘rode
bundeltje’, zijn eerste, overreikte. Baanbrekend, waaghalzerig, fantastisch voor ons,
al lazen wij allen de-
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zelfde franse en duitse expressionisten. Hìj begon. En wat mijzelf betreft, de invloed
van het rode bundeltje Verzen was beslissend. Het was daardoor dat ik beseffen ging,
hoe elke generatie niet slechts haar eigen gedachten en gevoelens heeft, maar ook
naar haar eigen taal en uitdrukkingsmiddelen moet zoeken, in een grimmige strijd
die des te heroïscher wordt, naarmate hij hopelozer blijkt.
Van alle schrijvers uit deze met zeldzame vezelen aan elkander verbonden
generatie, is Marsman degene gebleven met het persoonlijkste en meest verbeten
idioom. Altijd ‘terzij de horde’, - toch lijdend aan het besef schrap te moeten staan
in een wankel rijk, pionier te moeten zijn van een gedoemde patrouille, het visioen
van een reddeloos verleden te moeten najagen in een onzekere toekomst.
Zo worden tempels gebouwd in een eeuw waarin kathedralen vermolmen. Zijn
tempel, de onze, was die van een nieuwe Muze, welke met de oude slechts namen
en symbolen gemeen had. Misschien was het slechts een nieuwe verschijningsvorm
van één eeuwige en onvervangbare? Maar het gaat tenslotte om deze
verschijningsvorm, en naarmate zij, aanvankelijk vaag-vermoed, duidelijker haar
gestalte begon af te tekenen op de avontuurlijke dooltocht die dit geslacht van oorlog
tot oorlog maakte, werd de strijd positiever en eenzelviger. Van het verjagen van de
fantomen en het dromen van een apollinische vrede werd het een voorzichtig bouwen
aan de laatste bolwerken van het beschermd, maar telkens weer bedreigd domein,
waarop alleen de wonderbare plant van het dichterlijke Zelf vermag te bloeien.
Hopeloos naar het scheen, en toch,
‘dat men in open zee
ver van de veil'ge kusten
recht als een man op een recht schip kan staan en onversaagd tot aan den
dood toe strijden’,
wie heeft het beter getoond dan Marsman?
Ik weet niet wat van de tempel van deze kunst nog overeind zal staan, wanneer
de stormen der verwoesting uit deze dagen zullen zijn uitgewoed. Maar onaantastbaar
blijft het plan, de droom van dat wat hij met angst en met verbetenheid gezocht heeft,
en tenslotte dacht te vinden in
‘een stilte, vol van de insectenplaag van zijn gedachten. -’
En in de aura van die stilte staat nu het beeld dat hij ons van zichzelf naliet: een reeks
van verzen die alle boven het niveau staan dat hij zich eens en voorgoed getrokken
had met zijn eersteling, het ‘rode bundeltje’, - op een voorbeeldige hoogte temidden
van alle hedendaagse lyriek. Ilion is verwoest en Athene vergeten, maar het beeld
van Achilles leeft nog in de tempel van aller bezinning. Zo staat nu de gestalte van
Marsman in hoekige, broze, maar krachtige contouren op een geheel eigen voetstuk
in de nog lichtloze hal van deze eeuwhelft.

II. Het kruis achter de naam
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Toch, hoezeer ik ook tracht met een zekere ‘objectiviteit’ over den dichter Marsman
te schrijven, ik kan zijn gestalte nog niet losmaken van het intiem-persoonlijke, van
de dagen en werken die ons aan elkander verbonden hielden, en die zich nu plotseling
weer duidelijker in de herinnering aftekenen, wijl
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op dit klavier de vingeren des doods het accent der onherroepelijkheid gelegd hebben.
Een der dingen die tussen Marsman en menigeen van ons stond, als trait d'union en
als scheidingslijn tevens, was onze hang naar een verbeeld heidendom, die zich het
eerst uitte in ons gevecht met het christendom. Stormloop van Don Quichote tegen
de stilstaande windmolens, - tegen de kruisen! Eerst laat stak de wind op, die deze
kruisen in sterren omtoverde.
Vandaag geloof ik, dat dit spiegelgevecht op leven en dood het kenmerkende
geworden is van onze generatie; geen toevalligheid, maar iets dat ten diepste
samenhangt met onze kunstidealen, met de wil om schoonheid te scheppen in een
samenleving die wars en gespeend daarvan is. Wij zagen de steden als woekeringen
rondom de kathedralen die zinloos hun tinnen ten hemel verhieven terwijl de
fundamenten reeds in elkander stortten en minder hechtheid vertoonden dan de krèpis
der Ioniërs of de zuilen der Doriërs. Maar wij leefden temidden van de
kathedraalsteden en om ons heen verrees de afschuwlijke nieuwbouw van een
karakterloze confectie-gothiek. Allen zonder uitzondering ondergingen wij de
onverdraaglijkheid hiervan, en dit was het, wat op een gegeven ogenblik de groep
der ‘vitalisten’ uit de Vrije Bladen samenbracht met de ‘jong-katholieken’ uit De
Gemeenschap. Het contact is heilzaam geweest, al bleef van de oorspronkelijke
groeperingen niets meer over, en ging ieder zijn individuele, eenzijdige weg. Jarenlang
draaiden onze discussies min of meer om ditzelfde kernpunt; wij publiceerden in
eikaars tijdschriften met de verdraagzaamheid die alleen door een sterk
gemeenschappelijk ideaal verschaft wordt.
Tenslotte hebben wij altijd naast elkander gestreden, elkaar soms verketterend
zoals alleen een gemeenschappelijke liefde miskennen doet. Want elk vertoonde
daarbij zijn eigen karakteristieken. Bij Marsman was het de tergende, en achteraf
maar al te wel gefundeerde angst, dat de kunst langer zou blijken dan het leven, en
dat door de gevreesde fysieke dood, door de ontoereikendheid van zijn verheerlijkt
‘vitalisme’, de tijd hem niet vergund zou zijn iets anders tot stand te brengen dan
een onvoltooide tempel. Zo heet het laatste deel van zijn laatste, rijpste en
meest-aaneengesloten bundel. Daarin zien wij hem nogmaals ten voeten uit, en nu
‘een mens tot man gerijpt,’ volgens de uitdrukking van een onzer grootste dichters.
Het was een eerlijke, een goede strijd, de zijne. Weinig komt het op het resultaat
aan; weinig past het ons een schatting te doen van de toekomst. Maar onze hoop is
toereikend en moet de leemten vullen. Het kruis dat wij vreesden, is het kruis achter
de naam. Achter het werk.... nooit! Want - en met deze woorden eindigt Marsman
zelf zijn laatste bundel, Tempel en Kruis1 -:
‘zoolang de europeesche wereld leeft en, bloedend, droomt den roekeloozen
droom waarin het kruishout als een wijnstok rankt, ruischt hiér de bron,
zweeft boven déze zee het lichten van den creatieven geest.’
Zo zij het.
Albert Helman
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Lode Zielens, Op een namiddag in September, Amsterdam, N.V.U.-M.
‘Elsevier’, 1940.
Wanneer men met recht te boek staat als schrijver van goede, maar niet volstrekt
exceptioneele, psychologische romans, als een man die de instinctieve driften van
volksmenschen uitbeeldt, die het leven van een vergroofd en ongelukkig proletariaat
en van kleine burgers beschrijft - en men blijkt dan plotseling tot het scheppen van
een roman als Op een namiddag in September in staat, dan kan men met vreugde
beseffen: ik heb vorderingen gemaakt. Dan heeft men getoond, ook andere milieu's
te kennen en te begrijpen, voor den nood van den mensch in het algemeen toegankelijk
te zijn, de meer fijn gelede gemoedstoestanden van meer beschaafde menschen te
kunnen weergeven. Dan heeft men bovendien het bewijs geleverd, een nieuw
instrument te kunnen hanteeren; want Op een namiddag in September is, moet de
lezer weten, een roman-in-brieven, en werd geschreven door een auteur die tot
dusverre dien vorm niet gebruikt had.
Aldus de Vlaamsche schrijver Lode Zielens. Toen hij omstreeks 38 jaar oud was,
heeft hij dezen stap voortwaarts gedaan. En er is dubbele reden er hem geluk mee te
wenschen, nu ook hij van het ongeluk dat de oorlog over de wereld heeft gebracht,
zijn deel heeft gekregen.
Drie figuren leven in dit boekje, en leven ten volle. De boeiendste is een ongeveer
veertigjarige vrouw - dan haar dochter - en eindelijk haar beider man en vader.
Moeder en dochter zijn hartstochtelijke naturen. De man is als ingenieur volkomen
geslaagd, als mensch echter onvoldoende uitgegroeid; hij is conventioneel van gevoel
gebleven, oordeelt en handelt volgens normen die te star zijn, en die hij te automatisch
toepast. Als zijn negentienjarige dochter het huis heeft verlaten en zich aan haar
geliefde heeft gegeven, veroordeelt hij dit gedrag, tracht haar na den dood van den
geliefde te beletten haar eigen leven te leven, gelast haar zich bij hem thuis weer
onder zijn hoede te stellen. Acht zijn vrouw zich door de alles overheerschende
carrière-belangen van haar man, door zijn te zakelijke zorgzaamheid benadeeld in
haar gevoelsleven, meent zij zich door hem vergeten en innerlijk verlaten, ontwaart
zij met hem geen ziels-contact meer - dan ziet hij deze bezwaren met schuldige
vlotheid over het hoofd, omdat ze immers niet ‘redelijk’ zijn. Hij weet altijd wat
recht en wat goed is en hij is bijna altijd gerust. Hij is zeker van zichzelf en zeker
van zijn ‘bezit’, dat uit zijn positie en zijn gezin bestaat. Twijfelt hij eens één enkelen
keer, dan is het over de vraag of zijn vrouw hem tijdens zijn reis naar den Congo wel
‘trouw’ zal blijven: een conventioneele twijfel ook weer, aan lectuur en oppervlakkige
gesprekken ontleend, op een schematische psychologie gebaseerd en van zulk een
aard, dat zijn vrouw er door gekwetst moet worden.
Het ongeluk is dat hij niet altijd volkomen ongelijk heeft. Van haar kant is zijn
vrouw juist iets onverstandiger dan zelfs door het diepste en krachtigste gevoelsleven
wordt gewettigd. Deze sympathieke, maar door levensangst geremde dweepster praat
niet met haar man, tracht niet zijn, toch onmiskenbaar aanwezige, gevoelsleven los
en mobiel te maken; zij acht hem bijna aanstonds verloren, en trekt zich terug ‘in de
stilte’... Zoo ook de dochter. Dit opgewonden standje - maar ook: dit gevoelige
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en in aanleg nobele meisje! - laat na zich af te vragen, of de maatschappij, zooals die
door haar, niet voor niets zoo geslaagden, vader wordt vertegenwoordigd, bij geval
niet óók haar rechten zou kunnen hebben; zij billijkt aanvankelijk den zelfmoord van
haar geliefde, die de maatschappij en zijn vaderland liever in den steek laat, dan de
eerste met zijn gaven en het tweede in den komenden oorlogsnood met zijn diensten
als soldaat bij te staan. Pas later kiest zij voor zichzelf ‘het leven’ en een eigen actie,
die een ‘betere menschheid’ ten doel zal hebben, maar dan zonder het zelfs mogelijk
te achten, die actie in bondgenootschap met haar vader te voeren. Kortom, een al te
geëxalteerd gevoel bij de vrouwen, een al te nuchter verstand bij den man; bij de
eersten nochtans geen domheid, bij den laatste geen afwezigheid van gevoel.
Onvolmaakte, maar in wezen goede menschen, alle drie.
Zij botsen. De moeder is zeer getroffen door wat zij de dapperheid noemt van haar
dochter. Zoo had zij ook willen leven! Zich geven aan een man dien zij waarlijk
liefhad! Haar eigen leven leven! Nu haar dochter haar hetgeen ze gedaan en besloten
heeft, bekent, begrijpt de moeder, te laat, wat zijzelf verzuimd heeft. Een crisis is
van dit plotseling inslaand begrijpen het gevolg. Zal zij alsnog haar man verlaten,
haar kansen wagen? Zich bij haar dochter voegen? Veertig jaar... Te laat is het nog
niet... Bijna komt het inderdaad tot een breuk. Dan ziet de man toch eindelijk in, dat
zijn gezin gevaar loopt ineen te storten. Hij weet niet hoe het zoover is gekomen, hij
weet alleen dat iets hem bedreigt wat hij als een ware ramp voelt. En hij betoont zich
nu onzeker, zacht, vragend... Dat verteedert de vrouw. Ongetwijfeld, hun dochter
zal niet terugkeeren, zal haar zelf gekozen bestemming volgen. Maar de oudere vrouw
gevoelt toch nog liefde voor den man die zooveel jaren de hare is geweest, en zij
besluit te elfder ure, ondanks alles, niet te vertrekken. Zoo gaat de jeugd haar eigen
weg, maar blijft datgene wat door de jaren aaneen is gegroeid ten slotte toch intact.
De liefde - een zeker soort van liefde - wint het. Niets is volmaakt, ook deze oplossing
niet, evenmin als deze menschen het zijn. Maar onvolmaaktheid en onwaarde zijn
niet hetzelfde.
Het is een menschkundig, goed geschreven, ontroerend boekje, dat Zielens ons
hier geeft.
Goed geschreven: ja, maar in een taal waarover toch nog wel het een en ander te
zeggen is. Een zichtbaar streven naar het schrijven van zuiver (Noord-)Nederlandsch
gaat hier - zeer begrijpelijk! - samen met het behoud van vele Vlaamsche
uitdrukkingen en woorden; maar tevens gaat het samen met het behoud van te vele
gallicismen. Ook is het Nederlandsen niet overal natuurlijk. ‘Zulks’ b.v. behoort
eerder in ministerieele missiven thuis dan in damesbrieven; ‘plots’ voor ‘plotseling’
is in het Noord-Nederlandsch een literair aanwensel, waarvan het - eenigszins
aanstellerige - gebruik gelukkig weer afneemt. Kortom, de taal van Zielens heeft
voor mijn gevoel soms iets kunstmatigs en heterogeens.
De briefvorm bevreemdt eerst een weinig. Hoe nu, moeten deze beide vrouwen
elkaar dit alles schrijnen? Kunnen ze elkaar niet even opbellen? De eene is in Brussel,
de andere in Antwerpen, het is maar een half uur sporen... En wisten ze dit alles niet
al van elkander, of
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tenminste een gedeelte ervan? Maar Zielens heeft het door allerlei kleine indicaties
waarschijnlijk, althans mogelijk weten te maken; wij aanvaarden het ten slotte geheel,
wij vergeten den bijzonderen aard van het instrument, om slechts te genieten van de
vaardigheid waarmee het bespeeld wordt en van de rijke gevoels- en gedachtenwereld
waarmee het ons in aanraking brengt.
Johannes Tielrooy

Anthonie Donker, Hannibal over den Helicon? Van Loghum Slaterus'
Uitg.-Mij. N.V., Arnhem, 1940.
Bij herlezing van deze opstellen, indertijd gepubliceerd in De Stem, heb ik er dezelfde
kwaliteiten en gebreken in teruggevonden, die ik reeds bij eerste lezing heb
geconstateerd. Donker is zonder twijfel een bekwaam essayist, een man, begiftigd
met veel goeden smaak en psychologisch inzicht, die sine ira et studio te werk pleegt
te gaan en zich niet schaamt voor de erkenning van zijn onmacht, wanneer hij zich
niet op een hemzelf bevredigende wijze uit een situatie weet te redden. Hij heeft
behalve een poëtische, een cultureele gevoeligheid, die hem in staat stelt, dichters te
beschouwen tegen een achtergrond van algemeene verschijnselen, waardoor hun
beeld in een ruim kader wordt geplaatst.
Nochtans heb ik bezwaren, zoowel tegen zijn punt van uitgang als tegen enkele
opmerkingen, die hij ten aanzien van het werk der onderscheidene dichters maakt.
In détailcritiek zal ik mij evenwel niet begeven.
Het vereenvoudigt de werkwijze van den essayist wel wat al te zeer, wanneer hij
bij de beschouwing van figuren, die soms ieder op zichzelf niet eens duidelijke
contouren vertoonen, uitgaat van een kenmerk, dat zij allen gemeen heeten te hebben,
i.c. hun geobsedeerd zijn door de werkelijkheid. Donker heeft de zwakte van zijn
standpunt gevoeld en getracht zich te rechtvaardigen. M.i. is hij daarin slechts ten
deele geslaagd. Hij toont weliswaar overtuigend aan, dat de alledaagsche werkelijkheid
in het oeuvre der nieuwe generatie een grootere plaats bekleedt dan in dat van haar
voorgangers, hij wijst er op, dat de toenemende verwarring en onzekerheid daartoe
het hunne hebben bijgedragen, maar gaat niet in op het feit dat de jongeren niet de
kans hebben aangegrepen - ook Donker spreekt van de misschien gunstigste
omstandigheden voor de begaafden en sterken - tot een grootsche opvlucht in het
rijk der verbeelding. De voor de hand liggende conclusie is, dat zij, die zich dichters
noemen, niet meer met het oog van den waarachtigen dichter de wereld bezien, niet
meer in staat zijn tot de creatieve, transformeerende functie, die het criterium is van
het dichterschap. De eigenaardige titel houdt dan ook bijna een veroordeeling in van
het werk der besproken dichters. Immers Hannibal over den Helicon? kan men
‘vertalen’ met ‘Het einde der poëzie?’ Is eenmaal de platte alledaagschheid meesteres
geworden op den Zangberg, dan is daar voor de Muzen geen plaats meer. In
overeenstemming hiermee zegt Donker, dat de poëzie der werkelijkheid slechts kan
bestaan bij de genade van de werkelijkheid der poëzie. Ik zou een stap verder willen
gaan en zeggen, dat de werkelijkheid der poëzie voor den dichter de eenig mogelijke
werkelijkheid is. Alle dichterschap ontstaat
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uit romantisch verlangen, hetzij bewust en positief gericht, hetzij onbewust en
ontgoocheld of gekwetst. Er bestaat voor den dichter geen ‘nuchtere’ werkelijkheid,
hij ziet de wereld stralen in den gloed, die in zijn innerlijk brandt en zich projecteert
in alle dingen, waarmee hij in aanraking komt. De volkomen ontnuchterde, dien ik
nu maar gemakshalve den realist zal noemen, is niet vatbaar voor den muzischen
waanzin. De door Donker behandelde en door hem als door de werkelijkheid
gehanteerden bestempelde dichters slagen er slechts in poëzie te schrijven voor zoover
en zoo lang als zij hun besef van de hopeloosheid van hun ondernemen te boven zijn
gekomen. Want - en dit is een logisch gevolg van hun egocentriciteit - de wanhoop
aan het dichterschap, meer dan de wanhoop aan de wereld is het, die deze dichters
kwelt en remt. Hierbij sluit zich aan Donker's constateering, dat het levensprobleem
bij deze jongeren niet tot sociaal probleem is geworden. Zij zijn in den grond even
hevige romantici als welke generatie ook; het is alleen te wijten aan de
ontoereikendheid van hun dichterlijke kracht, dat zij de werkelijkheid in hun leven
dieper laten doordringen dan hun voorgangers deden. Ik ben mij er van bewust, dat
hier een wisselwerking aan den gang is, of liever een gecompliceerd proces van
socialen en cultureelen aard, waarop ik thans niet diep kan ingaan. Eenerzijds wordt
het dagelijksch leven moeilijker en wanhopiger en laat ook den meest wereldvreemde
niet onberoerd, anderzijds worden de cultuurscheppende krachten zwakker. De
werkelijkheid beinvloedt niet slechts de poëzie, de poëzie beinvloedt ook de
werkelijkheid. De ontluistering der werkelijkheid, die de jongeren waarnemen, is
ten deele aan hun eigen tekort te wijten. ‘La trahison des clercs’ is echter niet een
aangelegenheid van de dichters alleen, het intellect in den uitgebreidsten zin heeft
er zich aan schuldig gemaakt en is daardoor mede aansprakelijk geworden voor de
catastrophen van dezen tijd. Het zou interessant zijn geweest, Donker's inzichten in
dit vraagstuk te vernemen, hij zou dan wellicht het accent niet op de aanwezigheid
van het werkelijkheidselement hebben gelegd (de werkelijkheid is zoo sterk als de
poëtische krachten gedoogen), maar op het tekort van het poëtisch element. Dusdoende
zou hij de crisis der poëzie in een breedere omlijsting hebben geplaatst en zijn
beschouwingen ten minste hebben uitgestrekt tot het probleem van de poëzie als
scheppenden en ontbindenden factor in de cultuur. Men zou uit Donker's betoog
kunnen opmaken dat de alledaagsche werkelijkheid primair is; ik stel daartegenover
wat ik als het axioma van den dichter beschouw: in den beginne was de poëzie.
Dit alles neemt niet weg, dat, zooals ik reeds in den aanvang zei, ik het in groote
lijnen met Donker's kenschetsingen eens kan zijn. De conclusie is dan al met al niet
opwekkend. De poëzie van de nieuwe generatie haalt niet bij die van haar voorgangers.
Blijkens Donker's studie heeft nog geen van deze poëten de kracht gevonden, om op
de puinhoopen van het heden een nieuwe (verbeeldings)wereld op te bouwen. Het
scheppende vermogen blijkt zwak, de poëtische - en vermoedelijk ook de algemeene
- cultuur der nieuwe dichters gering. Onvoldoende bezinning op den aard van het
dichterschap en op hun eigen tekortkomingen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

297
heeft ten gevolge, dat de jonge dichters meedrijven met den grooten, troebelen stroom,
onmachtig zich op te werken tot het beheerschen daarvan en evenzeer tot een
standpunt ‘terzij de horde’. Zoolang dit alles niet verandert, is er nauwelijks eenige
aanleiding om te veronderstellen, dat de Nederlandsche poëzie zich weer zal verheffen
tot de hoogte, waarop zij van 1880 tot de generatie Marsman-Slauerhoff heeft gestaan.
Het wonder echter grijpt steeds onverwacht plaats en er zijn ongetwijfeld sporen van
talent. Maar ik moet, tot mijn leedwezen, erkennen, dat ik niet optimistisch ben.
M. Mok

J. Gerhard Toonder, Uitvaart. Amsterdam, N.V. Uitg.-Mij. ‘Elsevier’
1940.
Deze uitvaart is de laatste, noodlottige tocht van de ‘Orion’, een schip, bemand met
dertig koppen. Een ‘slap schip’, een schip ‘zonder fut’, zooals wij op de allereerste
pagina vernemen. Hiermee voelen wij de sfeer van het onheil al eenigszins
aanvleugen, een onheil, een noodlot, dat van de uitvaart af dit schip schijnt te
omwaren, gelijk ook de omslagteekening (van den schrijver zelf) suggereert. Toch
is het niet door het schip, maar door de menschen, dat dit noodlot zich aan schip en
bemanning voltrekt. Want in deze kleine, in zichzelf besloten wereld groeien
spanningen, ontstaan uit menschelijke en sociale tegenstellingen, die juist door dit
isolement, aan scherpte en beteekenis winnen en individuen en schip onherroepelijk
ten verderve voeren.
Het is een verdienste van dit verhaal, dat het het onweerhoudbare van deze
noodlotsvoltrekking zoo ontwijfelbaar suggereert, waarbij hetgeen aan
zeevaartkundige kennis daarin verwerkt is - en dat overigens een overtuigenden
indruk maakt - voor den niet ter zake kundige buiten beschouwing moet en kan
blijven. Een noodlot, dat zich voltrekt van binnen uit en dat, in allerlei kleinigheden
zonder nadruk aangekondigd, gestalte aanneemt in de staking, die onder de stokers
uitbreekt. Dit is tevens een van de momenten, dat de schrijver de aandacht verplaatst
van de individuen naar schip en zee, zoodat de lezer zich de betrekking tusschen
deze beiden weer scherper bewust wordt:
‘Intussen liep het schip niet veel vaart meer; dat was een vreemde gewaarwording.
Ik stond even op de brug om het te voelen en om er naar te luisteren - de kop van
wit schuim, die al deze dagen om de boeg krulde, werd kleiner, langzaam, maar het
gebeurde; de beweging, het deinen over de lange golfruggen, werd trager, en al dat
sidderen en trillen en schudden, dat wij bijna niet meer merkten, verdween met het
langzamer stampen van de machine. Er schoof zich een zware stilte over het schip,
het was alsof er iemand stierf. En de wereld om ons heen, de blauwe watercirkel,
scheen wel grooter en leger te worden, veel eenzamer.’
Overigens zou de schrijver de hiervóór genoemde noodlotssuggestie zeker niet
bereikt hebben zonder de even sobere als knappe karakteristiek van een groot aantal
zijner personen, daar juist uit hun tegenstellingen de conflicten ontstaan. De persoon
van den verteller, den tweeden stuurman, maakt hierop geen uitzondering; wij zien
hem als een gelaten, min of meer passief man, die van het leven niets meer verwacht
en den dood zonder
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schokkende ontroering in de oogen ziet. Hij is dan ook vooral de toeschouwer, de
beschouwende, niet zonder wijsgeerigheid en zeker niet zonder humor, een laconieken
humor, en het is juist zijn wijze van vertellen, gelaten, zonder hartstocht, fatalistisch,
die, door de contrastwerking, de suggestie van onontkoombaar onheil versterkt.
Toch, ondanks de positieve deugden van het boek, het onmiskenbaar schrijverschap,
waarvan het getuigt, laat het geen volkomen bevredigenden indruk na. Wellicht het
meest door het catastrophale slot, waar de dramatische gebeurtenissen toch vragen
om een anderen, grootscheren stijl dan dien de schrijver bezigt.
Marie Schmitz

Beeldende kunsten
Prof. Huib Luns, Schilderen met olieverf, ervaringen en raadgevingen,
Amsterdam, N.V. Uitg.-Mij. Kosmos, 1940.
Een kostelijk boekje en juist wat de gewone schilders noodig hebben nu allerlei
menschen precies weten wat mag en niet mag! Als men dit boekje openslaat, ziet
men tenminste een kleurenreproductie met het volgende onderschrift: ‘Olieverfstudie
naar de natuur, van den auteur op 22-jarigen leeftijd. Het schilderstemperament heeft
zich baangebroken, de teekening werd teruggedrongen in een streven naar
kleurtegenstelling, waaruit gevoel voor licht en atmosfeer op den voorgrond treedt.
Dit schilderstemperament uit zich eveneens door het driftig opbrengen van dikke
verf, door penseelen die niet als teekenstiften, maar als echte borstels gebruikt worden.
De studie werd geschilderd met het uiterst beperkte kleurgamma van het palet dat
op den omslag is gereproduceerd.’ Er zijn nog andere kleurafbeeldingen, op gelijke
wijze door tekst ondersteund, o.a. een van een natuurmotief van den auteur op
14-jarigen leeftijd. Er zijn ook vele reproducties, interessant b.v. ook die van de neus,
snor en oogen van den vader, geschilderd toen Luns twintig, dertig en veertig jaar
oud was. Het laatste doek ‘ontstond in medeleven met het meesterschap der
barok-meesters’. Afb. 7 is ‘Een sluisje aan de Ourthe, een zeer samengesteld motief,
waarvan de uitsnede en de teekening verre van eenvoudig zijn. Voorbeeld van een
schilderstudie waaraan een geheelen middag moet, en ook kan, gewerkt worden.’ Ik
ben het ook eens met de verklaring onder de afbeelding van den tambour-majoor,
dat nl. ‘de monumentale figuur 'n tikje grotesk op het doek kwam’. Een verrijking
voor mij vormt echter de verklaring aan het slot dat ‘de compositie rustig is overwogen
en de uitvoering, in dikke verf met breede kwast, in opgewekte voortvarendheid tot
stand is gekomen’. Bij herlezing van zijn geschrift kon de schrijver geen spijt hebben
‘dat hij gebleven is binnen de perken waarin hij nu eenmaal de schilderkunst ziet’.
En wij met hem.
J.G. van Gelder
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S.P. Abas, Het Volk in onze hedendaagsche schilderkunst, De Vrije Bladen,
1940 (Jaargang 17, schrift VI).
De Vrije Bldden zijn tijdelijk stopgezet, het in Februari 1940 geschreven en na de
bezetting verschenen essay van Abas sluit de rij. Het daarin door hem gestelde
probleem is boeiend, omdat het volk als onderwerp voor den hedendaagschen schilder
inderdaad een onderzoek verdient. Voor den schrijver werden Van Gogh's
‘Aardappeleters’ het uitgangspunt van zijn betoog. Vele van de schilders van vandaag,
schrijft Abas, ‘werden schilders van figuur omdat zij den mensch zochten, van
volksfiguur omdat Van Gogh's ethische gerichtheid hun ten voorbeeld was of omdat
zij den mensch daar, onder het volk, nog vonden het dichtst bij de bronnen van het
leven, het eenvoudigst-zuiverst, den boer in het bijzonder nog het meest met de natuur
en de aarde, den visscher met de groote ruimten en het water verbonden.’ Na deze
bepaling, waarmede hoofdstuk II eindigt, valt de eerste regel van III wel erg vreemd
uit de lucht, waar apodictisch te lezen staat: ‘Piet van Wijngaerdt is de eerste die, na
Van Gogh, maar wezenlijk anders dan deze, schilder werd van boeren’ (nl. niet
sociaal ethisch gericht maar uit een meer schilderlijke dan emotioneele noodzaak).
Nu is mij een dergelijke stelling toch te oppervlakkig en het aardig opgezette essay
is m.i. te zeer ontwricht geraakt door het niet juist definieeren van wat uitgangspunt
moest zijn: het volk in onze hedendaagsche schilderkunst. Door de hierboven
weergegeven wending wordt het accent gelegd op Van Wijngaerdt, Charley Toorop,
Van Herwijnen en Chabot. Bewust geëlimineerd wordt de Staphorster reeks van
Sluyters, omdat Abas hiervan de psychologie wantrouwt ‘als te
steedsch-samengesteld’. Ik zelf wantrouw echter zijn mededeeling ‘dat de psychologie
van den boer zoo weinig gecompliceerd is dat zij nauwelijks als zoodanig kan gelden;
wie fijnere psychologische onderscheidingen wil schilderen, zal juist géén boeren
schilderen, maar stedelingen’. Had men dit niet aan Jan Toorop, met geen woord
vermeld, kunnen overlaten, wiens teekeningen van boeren Abas toch bekend moeten
zijn geweest; waarom niet gedacht aan zijn Visschers, zijn Arbeiders (werkstaking,
ijzergieters etc.); heeft Roland Holst, nog afgezien van zijn litho's, niet een en ander
vervaardigd, zijn Thorn Prikker's Havenarbeiders reeds vergeten; en Hart Nibbrig?
Hoe zit het met Nijland, met Eekman, met Koch's Schoorsteenveger? Of vielen die
allen onder het naschrift? ‘Er zijn nog andere schilders in wier werk het volk figureert,
meer zooals in vroeger eeuwen, zonder dat de mensch in het centrum staat’ (genoemd
worden dan Oepts, Schrikkel, Strube, Van der Leck, Van Hell en Alma). Mijn bezwaar
tegen dit essay van Abas is de weinig historisch juiste entourage; hij bezit de gave
brillant te schrijven, de voordracht behoudt een zekere tinteling, aforismen ontbreken
niet; al zie ik het anders, ik lees gaarne wat anderen met hartstocht schrijven over
schilders die mijn liefde hebben, zooals hier over Chabot en Charley Toorop. Maar
dan niet zoo dat uitsluitend ter wille van het brillante zeer essentieele dingen en
verschijningen ongenoemd blijven. Dat is jammer, want tegen een ander relief zouden
de goede woorden aan Van Herwijnen gewijd - die nu losgeraakt van een fond te
zwevend blijven - hebben gewonnen.
J.G. van Gelder
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Tooneel
Vondel's Lucifer

Lucifer in de opvoering van het Residentie-Tooneel - Leiding Johan de Meester

Het Residentie-Tooneel heeft in dezen zomer Vondel's Lucifer opgevoerd onder
leiding van Johan de Meester. Hijzelf vervulde den hoofdrol. Als steeds was zijn
regie sterk gericht op het visueele. Scherp is het verschil tusschen goede engelen,
trouw aan God's Oppergezag en de opstandige Luciferisten, die zijn als geteekenden,
in hun ‘wereldsch’, kleurrijk kleed met vleugels, welke vlammen in het licht. De
goede engelen zijn wit, in traditioneel gewaad, zóó als de reine engel wordt gedacht.
Lucifer zelve, met gouden glans op zijn gelaat en handen en een weelde van kleuren
in zijn vleugels en kleed, die wisselen en vlammen schieten in rijke schakeering. Hij
is de Engel, die moet vallen, de Engel die niet thuishoort in den klaren, stillen Hemel,
waar Engelen zich huigen onder een Macht, die onbegrijpelijk en onbenaderbaar is.
Lucifer's tragedie: Hij moet gaan zijn eigen weg, den weg van
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het Geweten, ook al voert deze hem ten verderve.
‘Want d'oppermacht is d'eerste aan hare wet verplicht:
Verandren voegt haar minst. Ben ik een zoon van 't licht,
Een heerscher over 't licht, ik zal mijn recht bewaren’.
Hij wil God dienen, maar slechts zooals hij het verstaat; hij kan God niet volgen op
een weg, dien hij niet meer begrijpt en goed kan keuren. Lucifer's tragedie is die van
den revolutionairen geest, die eigen geweten stellen moet boven hooger geplaatst
Gezag. In Vondel's drama is dit gezag God's Majesteit. Voor een religieus mensch
als Vondel was, is dit gezag zoo onaantastbaar, dat de wereldsche vraag naar het
recht of onrecht van dezen opstandigen geest zelfs niet gesteld mag worden.
‘Zijn geheimenis zij bondig,
Men aanbidde Zijn bevel’.
Hij, die niet buigen kan in den ootmoed van het geloof, hij moet vallen gelijk Lucifer.
Voor den geloovige, den goeden Engel, is deze opstandigheid verderfelijke
Staatszucht.
‘Dat leert de Staatzucht: God naar zijne kroon te steken’.
Doch Vondel heeft ook doorschouwd het wezen van den opstandige. Hij heeft diens
tragedie gezien: Lucifer's val in Geloof aan eigen rechtvaardigheid. Vondel begreep
het mysterie, de onoplosbare vraag, die komt in het geweten van ieder mensch: zich
overgeven in eerbiedig gelooven aan onbegrepen Gezag of volgen eigen Roeping,
het eigen opstandig hart. Vondel begreep, maar had voor zich gekozen en zoo kon
hij zijn Lucifer schrijven als een lofzang aan God, zoo kon hij de Engelen doen
juichen om de zege van Michaël.
Het blijft voor den uitvoerenden kunstenaar moeilijk, den Lucifer zoo op te voeren,
dat beide facetten even sterk naar voren worden gebracht. De uitvoerende kunstenaar
verlangt vaak, ook te kiezen en de taak, de tragedie van Lucifer's innerlijken strijd
ten volle te belichten en toch het drama te geven als een juichzang om zijn val, is
een zeer zware. Enkele jaren geleden voerde de V.C.S.B. Lucifer op, om uiting te
geven aan zijn geloof; Lucifer's strijd werd verlaagd tot een blinde staatszucht. De
leerlingen van het Barlaeusgymnasium te Amsterdam zag ik het opvoeren onder
leiding van Saalborn. Zij kwamen dichter het probleem nabij. Bij hen leefde sterk
de eerbied voor Vondel's taal. Hun uitvoering was vóór alles aesthetisch. Nu voert
Johan de Meester het weer op. Ook hij heeft niet de synthese gevonden. Bij hem is
Vondel's Lucifer in de eerste plaats de tragedie van Lucifer's val. Als zoodanig diep
aangrijpend en fel doorleefd. Overtuigend en sterk heeft hij uitgebeeld den innerlijken
strijd van dezen opstandigen geest. De Meester's eerbied voor taal hebben wij eerder
bewonderd. Hij zegt Vondel, zoo als wij het verlangen: klankrijk en met liefde voor
het muzikale vers, met daarenboven fijn begrip voor het woord en zijn beteekenis.
Hij weet velen van zijn leerlingen te inspireeren tot goed declameeren. In de eerste
plaats denk ik daarbij aan Bob de Lange als Apollion. Hij schilderde voor onze oogen
den hof van Eden en daarin levend God's schepsel, den Mensch. De lange mono-
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logen in Vondel's drama stellen den regisseur vaak voor problemen. Bob de Lange
heeft op verdienstelijke wijze een van deze weten op te lossen. Minder geslaagd was
Uriël's verhaal van Jacques de Haas. Hij declameerde, maar beeldde niet uit. Een
mislukkung moet ik de rol van Gabriël van Vera Bondam noemen. Gabriël is de
machtige aartsengel - niet een huiselijk welwillende, moederlijke vriendin. Ook de
reien vormden niet het sterkste punt in deze opvoering. De overtuiging ontbrak. De
behoefte aan show van De Meester, die tot fraaie vertooningen kan leiden, speelde
hem hier parten. Deze reien vragen rust en eerbiedig luisteren naar Vondel's woord.
Hier mag geen afleiding zijn van gebaren of dans. Deze bezwaren vallen in het niet
bij zijn eigen vertolking van Lucifer. Hij heeft prachtige effecten bereikt in
schaduwbeeld, het flikkeren van zijn vleugels. Hij wist herinneringen op te roepen
aan vroege schilderkunst. Zijn Lucifer wist hij te heffen boven het alledaagsche leven.
De strijd van Lucifer is in den Hemel uitgestreden. Het drama, dat De Meester
opvoerde, kende momenten van verstilling, van rust, waardoor deze strijd werd
vastgelegd in beelden. Deze verstilling, deze uiterlijke schoonheid verhief den strijd
op hooger plan.
Martha Dozy

Varia
Halcyon, driemaandelijksch tijdschrift voor hoek-, druk- en prentkunst.
Redactie en Uitgave bij A.A.M. Stols, te Rijswijk. Abonnementsprijs f 15.per jaar.
Een opmerkelijk nieuw tijdschrift! In zijn eerste nummer brengt het een collectie,
ook naar den inhoud goede teksten, welke echter vooral gegeven worden om prachtig
papier, mooie letters en goede gravures te kunnen toonen.
De Goudy Monotype, de Grotius van S.H. de Roos en vooral de Lutetia van J. van
Krimpen zijn een lust voor de oogen. Speciaal op deze laatste letter raakt men niet
uitgekeken. Men drinkt 'm, men zit er zich langzaam, met wellust, aan te verzadigen...
De letter van de calligrafe Erna van Osselen bekoort mij daarentegen minder. Ze
maakt een eenigszins onnatuurlijken indruk, o.a. door de streepjes in plaats van
puntjes op de i en de ij. Ook de succes-letter genaamd Libra, van S.H. de Roos, zal,
dunkt mij, op den duur vervelen. Ze heeft eenige verdiensten, maar de regels die
eruit gezet worden, zijn tenslotte toch nogal warrelig; het is ook, ondanks de gegeven
toelichting, niet in te zien waarom eigenlijk een aantal kapitalen de functie van kleine
letters moesten vervullen en waarom dan juist de kapitalen B, E, G en R - noch om
welke redenen de i en de ij hun puntjes niet hebben gekregen. Deze letter behaagt
tegenwoordig aan vele adverteerders; maar de aangewezen feilen zijn tenslotte tot
een zekere gewildheid terug te brengen en al wat daarnaar zweemt, is voorbestemd,
ook voor de toe-
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komst van nieuwe lettersoorten fataal te worden; men denke aan de volkomen
vergetelheid waarin de aanstellerige architecten-letters van een jaar of dertig geleden
zeer terecht zijn verzonken.
Een gedeelte van den inhoud van dit fraaie tijdschrift is in het Fransch, Duitsch
en Engelsch vertaald en ik kan getuigen dat althans het Fransch, op een aantal weinig
belangrijke fouten na, heel goed is. Het feit zal al diegenen merkwaardig voorkomen,
die weten dat dergelijke vertalingen in Hollandsche publicaties menigmaal den indruk
maken, voor ‘la note gaie’ te moeten zorgen.
J.T.

A.M. Hammacher, John Raedecker, Amsterdam, De Spieghel, en
Antwerpen, Het Kompas, 1940, in-40, 99 blz.
Onze lezers kennen de eigenschappen van Hammacher's beschouwingen te goed,
dan dat het noodig, of zelfs oorbaar, zou zijn, er in zijn eigen tijdschrift nogmaals
de aandacht op te vestigen. Dit dunkt mij echter geen reden, hun hier ter plaatse de
vermelding van zijn boek over onzen grooten Hollandschen beeldhouwer John
Raedecker te onthouden. Zij zullen er ons integendeel, naar ik met zekerheid verwacht,
erkentelijk voor zijn, hen gewezen te hebben op een uitgave die èn door het
onderwerp, èn door den tekst, èn door de rijke illustratie tot de meest opmerkelijke
publicaties over beeldende kunsten behoort, welke den laatsten tijd in ons land land
zijn verschenen.
J.T.

Jan Prins, Veertig fabels van La Fontaine in het Nederlandsch weergegeven,
Antwerpen, Lectura-Uitgaven, en Den Haag, Boucher's Uitgeverij, 1940.
Aandachtige lezers van de Nederlandsche tijdschriften - o.a. van het onze - zullen
in de afgeloopen maanden hebben opgemerkt dat Jan Prins zich gezet had aan het
vertalen van La Fontaine. Van zijn hand verschenen hier en daar een aantal van de
beroemde fabels in Hollandsche zetting en wie, als ik, den vaderlandschen met den
oorspronkelijken tekst vergeleek, zal hebben vastgesteld, dat er nagenoeg niets
verloren was gegaan. Gemakkelijkheid van versificatie, duidelijkheid, puntige
geestigheid: het is alles ongeveer als bij den Franschen dichter; diens verzen zijn
bovendien tot in onderdeelen voortreffelijk begrepen. Het wordt hier geboekstaafd
met vreugde, maar niet met verwondering, want van den eenvoudig-gevoeligen en
zuiveren, maar tevens zoo studieuzen dichter die ons zoowel een vertaling van Plato's
Timaios als zijn eigen Tochten, Getijden en Verschijningen heeft geschonken, kon
een prestatie als deze worden verwacht.
J.T.
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Eindnoten:
1 Tempel en Kruis werd uitgegeven door N.V. Em. Querido, Amsterdam, 1940.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

304

Geïllustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie
Amsterdam
Rijksmuseum
September: Tentoonstelling Belgische Kunst van Heden; Nieuwe aanwinsten; De
verzameling Italiaansche kunst van wijlen Prof. Dr O. Lanz. Dagelijks 3-41-2 uur
muziekuitvoeringen.
Stedelijk Museum
14 September-6 October: Tentoonstelling van werk van leden der Mij Rembrandt.
Koloniaal Instituut
September: Tentoonstelling van maskers.
Museum Amstelkring
September: Ikonen uit de verz. L.J.M. Bouvy en W.J.G. van Meurs.

Jan Toorop, Trio Fleuri, 1885

Kunsthandel
Frans Buffa & Zonen
September: ‘Bloemen’ door Nederlandsche schilders (L. Ansingh, C. Ritsema, Mevr.
Bauer, L. Gestel, J. Sluyters, M. Wiegman, K. van Dongen, Ch. Toorop e.a.).
E.J. van Wisselingh & Co.
Tot 14 September: Zomertentoonstelling ‘Haagsche School en tijdgenooten’.
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Kunstzaal Van Lier
Tot 13 September: Zomertentoonstelling.

's-Gravenhage
Gemeente Museum
September: Keur uit werken van Jan Th. Toorop.
Pulchri Studio
September: Werken van leden.
Kunsthandel S.J. Sala
Tot 15 September: Werken van Toon Kelder.

Leiden
Lakenhal
September: Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en grafiek van J.L. Cornet
(1815-1882).

Quiryn Brekelenkam

Rotterdam
Museum Boymans
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September: Rotterdamsche kunstenaars; Werken van Van Gogh; Aanwinsten grafiek
(schenking Dr J.C.J. Bierens de Haan).
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Kind en steen
door L. Lichtveld
I
HET geheim van hem die schept, is heel eenvoudig. Zaden van gedachten uit de
vruchten van verwaaide bomen, waarin de geest speelt die toch wuift alwaar hij wil,
- pollen van gevoelens uit de bloemen die in onbekende tuinen bloeien, vangt hij op
in luie dagen, als het stormt, en soms eerst wanneer het wintert. Hij begraaft ze in
het duister van zijn hart, en daar ontkiemen zij, tot plots een scheut van leven hem
doortintelt, fijne nevel voor het oog trekt - zoals vliezen om zeer jonge vruchten vingertoppen jeuken.... en een mens zich op de ruwe stof stort, wijl zijn binnenste
naar buiten breekt, de wanden scheuren en verbijsterend snel - of dikwijls ook
verbloedend langzaam - in de stof het beeld geboren wordt, dat eerst dien mens
vervulde. Hij verheugt zich, wijl in iedere geboorte de natuur weer glorieert; hij
bedroeft zich, wijl de beelden van het hart in stoflijke gestalte steeds vergroven en
verstarren. En van razernij om dit mislukken, en van stille hoop dat het tòch eens zal
lukken, herbegint degeen die schept, geduldig, wachtend, wetend, biddend, open
voor de goede zomerzaden en het stuifmeel van een nieuwe lente.
Het geheim van hem die schept is evenwel een groot geheim en verre van
eenvoudig, wanneer wij het uit de maaksels onzer handen willen achterhalen. En het
is helaas het maaksel dat beoordeeld wordt, geenszins de wil of het bedoelen, indien
deze in de onvolkomenheid van stof en vorm verloren gingen. Zo blijft zelfs in de
schoonste scheppingen het beste een geheim, en gaan de meesten achteloos voorbij
aan dat wat door den maker vaak met inzet van geheel zijn wezen werd gewrocht.
Behoedzaamheid en aandacht vragen deze dingen, om zelfs dan nog al te dikwijls
stom en stug en levenloos te blijven, daar hun leven niet alleen bedoelen is en wil,
maar bovenal een wonder dat zich buiten ons voltrekt, zij 't ook door middel van de
nijvere teelt der handen.
Wie het kàn, en zij het slechts een fractie van het wonder in de stof weet te
voltrekken, is de meester van het hoogste Kunnen, schept dat wat bij uitstek ‘Kunst’
genoemd wordt, krijgt de erenaam van Kunstenaar: van vormen-schepper, tevens
leven-brenger in de dode stof. Dan maakt het weinig onderscheid of hij het woord
doet leven tot de taalgestalte van het Zijnde, ofwel aan instrumenten zulk een melodie
ontlokt, dat daarin de verborgen
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bronnen van het Zijn weer hoorbaar worden, ofwel kleuren samensmelt tot atmosfeer
van landschap en bezieling van portret, dan wel in zijn behouwen steen de geest van
bergen en ravijnen, de quinta essentia der wijzen en de edelsteen van kinderogen
tussen zuiver afgemeten vlakken houdt omsloten. 't Is alles gelijk, - een even
ondoorgrondelijk wonder. En zoals de fijn-structuur van het kristal in planten, groei
en bloei van planten zich in dieren, alle wonder van het zaad zich in de nederigste
der mensen openbaart, evenzo spiegelt de grootheid van elke kunst zich af in de
ontoereikendheid der andere kunstsoorten. Geen is de voornaamste.
Maar wanneer ik door een beeldhouwer in zekere zin het meest getroffen, door
zijn kunst het meest geboeid word, is het omdat hij de zwaarste opgaaf heeft in zijn
gebondenheid aan stof en zwaartekracht, aan de natuur-verwante vorm, die nimmer
een ver-verstarde nabootsing mag zijn van wat, in volle levenspracht voor alle zinnen
kenbaar, om ons heen staat. Van allen blijft de beeldhouwer het dichtste bij de stof,
en toch, zijn trots zoekt te bereiken wat het verst staat van de stof: waarneembaarheid
van binnenleven, van karakter en verleden, van gerichtheid en verlangen, van essentie
en van ziel. Nog minder dan omhulsel geeft ons zijn massieve steen, en toch wil hij
dat daarin leven en beweging, ademende rust en ademloze spanning woont. Hij wil
het leven geven in de schijnbaar onveranderlijke vorm, bezieling aan de schijnbaar
dode vorm, duur aan het moment en vluchtigheid aan 't eens-voor-altijd vastgelegde.
Is het wonder dat zijn taak van oudsher die van goden werd genoemd, en door geen
enkele muziek, geen heldendicht, geen fresken 't appollinische mysterie wordt
geëvenaard van het geslaagde beeldhouwwerk? Want woorden en ritmen en intervallen
zijn waarden van de geest en meetbaar; algemeen erkent men het bestaan ener
abstracte muziek, - de sferen zijn de idiophonen bij uitstek, Bach's ‘Kunst der Fuge’
werd voor geen enkel instrument gedacht, en ons interval- en harmonie-begrip is
hoogst individueel, wijzigde zich met elke tijd en volgens de willekeurige canons
van elk cultuurcentrum; terwijl het muzikale ritme niet ten onrechte gedefinieerd
wordt als ‘het tellen en meten der ziel’.
Ook de woorden, met hun vlottende, geïmpregneerde betekenis vervullen hun taak
onafhankelijk van hun materiële vorm en van het spraakorgaan; daarom zijn er zoveel
verschillende en toch evenwaardige talen mogelijk, en is het irrationele element der
grammaticale ‘functie’ het voornaamste bestanddeel van elke zin.
Zelfs kleur-verhoudingen en schakeringen liggen op het domein des geestes; men
percipieert ze onafhankelijk van het materiaal waarin zij ons kenbaar gemaakt worden,
en het is nooit iemand ingevallen te beweren, dat het linnen een andere schilderwijze
heeft ver-
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oorzaakt dan het paneel, of dat er noodwendig een frescostijl ontstaan zou zijn, in
afwijking van die dergenen die tegelijkertijd eiwit- of olie-verven gebruikten. Niet
slechts de literatuur en de muziek, maar zelfs de schilderkunst bezigt allereerst
geestelijke middelen, zodat uiteindelijk op deze gebieden geest wordt uitgedrukt
door geest. De wetten van deze kunsten zijn mathematisch of filosofisch te formuleren.
Maar bij den beeldhouwer zoekt de geest zijn manifestatie nagenoeg uitsluitend
in het stoffelijke.1 Dit is het primaire, dat voortdurend de geest blijft kwellen, en de
fysische wetten van steenstructuur en zwaartekracht doen zich gedurende het geheele
wordingsproces van een beeldhouwwerk als eerste en onverbiddelijkste gelden. Zij
zijn onontkoombaar en eeuwig, want zij hangen uitsluitend samen met de
onvermurwbare natuur buiten ons, en onze persoonlijkheid of geest oefent geen
invloed daarop uit. De termen van deze wetten zijn even objectief als de fysische
wereld objectief is; wenend drukt de ziel zich tegen het gesteente, en smeekt van
Apollo het wonder af om daarin toegelaten te worden.
Zoals de fysica verstoffelijkte mathesis is, zo is de beeldhouwkunst verstoffelijkt
ritme, verstoffelijkte vorm, in haar statica verstoffelijkte beweging, in haar hachelijke
polychromie - maar ik denk vooral aan sommige chinese faïences - verstoffelijkte
kleur. Het Niobe-beeld is verstoffelijkte taal, dat van Laokoön verstarring van het
drama. Een abstracte beeldhouwkunst is echter geheel en al ondenkbaar. Haar
drie-dimensionaliteit geeft haar dit volkomen fysisch karakter, en het streven van
den beeldhouwer reikhalst naar hetzelfde plan als dat van geheel de stoffelijke wereld,
die geboren werd toen de Eerste Gedachte zichzelf herkende en objectieve bewustheid
werd; toen in de oer-kloof die het goddelijke Ik en Niet-ik scheidde, de eeuwige vonk
van het verlangen viel, eerste tijd en eerste ruimte in één, en daaruit geboren werd:
het verlangen der tot zichzelf terugkerende Quanta en Energieën, het rusteloos
verlangen der wentelende Electronen en immanente Vormbeginselen, het hijgend
verlangen van sterrennevelen en uitdijende heelallen, het vegetatieve verlangen der
seizoenplanten, het bronstige der dieren, het godsverlangen van den mens.
Zij het in omgekeerde volgorde, de beeldhouwer wil hetzelfde als de oergedachte
die wij ‘God’ noemen: zich confronteren met het evenbeeld dat in hem leeft. In deze
drang tot confrontatie hakt hij los op de stof, op het stugste, weerbarstigste, hardste
van alle materialen, - op steen!
Dat hij boetseert, dat hij giet, dat hij in hout snijdt, het is alles zijn wijze van
omschrijven dezer zelfde functie: binnen de tastbare omtreksvlakken de geest te
vangen. Stof op stof
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stapelend in het ene procédé, stof van stof schrapend in het andere. Doch op het
procédé komt het waarlijk niet aan. Toevoegend of kervend ontstaat er een taaie
strijd tussen zijn geest en de stof vóór hem; zijn geestesoog ziet niet slechts het beeld
dat hij maken wil, zijn ganse wezen doorlééft het, en die tinteling - zou men willen
zeggen - deelt zich mede aan de oppervlakten die hij beroert, aan de diepten die
ondoordringbaar vóór hem liggen. Maar hoe? Dat is het geheim; dat is het
onachterhaalbare van alle kunst, dat is het vererenswaardige godswonder waarmee
de Eeuwige Gedachte zich in de begenadigden onder ons openbaart.
Hoe werd de oer-gedachte stof? Wij weten het niet, en het ligt niet in 's mensen
aard dit ooit geheel te weten; hij kan het slechts vermoeden in ogenblikken van
verstilde vroomheid en verlichte schouwing. Maar het moet op analoge, zoal niet
gelijke wijze als de Demiurg zijn, dat de kunstenaar bezieling geeft aan de stof
waarmee hij verkeert, dat zijn geest zich in vormen en gestalten openbaart, dusdanig,
dat iets van deze geest in schoonheid evident wordt.

II
Een eigenaardige beperking legt de beeldhouwer zich op bij de vervaardiging van
het portret; een beperking welke des te groter meesterschap vergt, wijl heel bizondere
weerstanden, moeilijkheden van de vorm, overwonnen moeten worden. Vrijwillig
onderwerpt de kunstenaar zich aan bepaalde vooropgestelde begrenzingen, om in de
strijd met deze obstakels over de stof te zegevieren gelijk een monarch de massa
voert door zichzelf aan banden te leggen met een grondwet.
Van oudsher heeft alle kunst deze zelfbeperking gekend, die haar in staat stelde
boven zichzelf uit te stijgen. Voor het drama ontstond de regel der drie eenheden,
en zelfs de lyricus, de uitbundige bij definitie, drong zijn gevoelens samen in het
strenge keurs van distichon, sonnet of stanza. De muziek streefde steeds opnieuw
naar strenger formalisme, dat op den duur de haar eigen syntaxis werd, welke zelfs
in zulke gecompliceerde vorm-constructies als die van fuga of sonate nimmer
verstarren kon, maar steeds nieuwe vrijheid won uit straffere discipline. Voor de
beeldende kunst lag de begrenzing in het ‘afbeelden’, in het portret van mens en
natuur. Vrije schepping en voorbewuste fantasie werden onder contrôle gesteld van
de ‘gelijkenis’, de analogie met het door de natuur gegeven object. Doch de opgaaf
was: een ‘overeenstemming’ te bereiken, - geen identiteit. De eigen aard van
vormgeving en materiaal mocht nooit verloochend worden;
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het scheppingsproces - zo geheel anders dan dat van de natuur buiten ons - mocht
nooit verdonkeremaand worden. Immers geen concurrentie met de natuur werd
nagestreefd, doch een eigen schepping onder de tucht van een meer of minder
nauwkeurige gelijkenis met de natuur. Een parabel werd het doel; meer niet.
Het is de zelfbeperking van al het menselijke, de tol der verstaanbaarheid van den
schepper tegenover het Zelf dat zijn eerste toeschouwer is en tegenover allen tot wie
zijn werk ‘spreken’ moet. Het is de intrinsieke begrenzing van het ‘kunnen spreken’,
- gekundheid die bij het portret niet toevalligerwijs als ‘sprekende gelijkenis’ geprezen
wordt. De nadruk valt hier op het spreken; en dit is kunnen, geen gekunsteldheid,
gelijk zoveel onkundigen ons trachten diets te maken.
De dichter ontkomt niet aan de taai-code van zijn tijd en omgeving, noch aan de
geldende wetten van grammatica en syntaxis, noch aan de semantische status der
gebezigde woorden. De musicus ziet zich gedwongen aan psychofysische wetten
van welluidendheid en rhythmiek te gehoorzamen; hij heeft rekening te houden met
de eigenaardige atavismen van ons gehoor, en in zijn partituren tekent hij bij de
geheimzinnigste instrumentale effecten gelijk Mahler aan; ‘Wie ein Naturlaut’.
Wijl het woord den mens alleen toebehoort, de muziek in haar ‘absolute’ vorm
uiterst zelden in de natuur aangetroffen wordt, is er bij dichter en componist een
duidelijk streven waarneembaar, om met hun kunstmiddelen de natuur te benaderen.
Omgekeerd bestaat bij de beeldende kunst, die juist van de natuur uitgaat, de neiging
om zich in haar ontwikkeling telkens weer van de natuur te verwijderen, zonder ooit
alle banden daarmee te verbreken. Zo zou men wellicht de auditieve en semi-auditieve
kunsten ‘natuur-zoekend’, de visuele en half-visuele (ruimtelijk-betastbare, zoals de
beeldhouwkunst) ‘natuurvliedend’ kunnen noemen. In het streven naar ‘gelijkenis’
nu, komt de bizondere band tot uitdrukking, waarmee de beeldende kunstenaar zich
aan de discipline der natuur onderwerpt. Het is geen conditio sine qua non voor kunst,
maar een vrije voorwaarde, besloten in de bizondere opgaaf van het portret, het
topografische landschapsbeeld, het realistische monument of stilleven, e.d.
Geen differenciëring in de natuur dringt sterker tot ons door, dan die van de mensen
onderling; en van de mensen wordt het zichtbaar-individuele door niets duidelijker
bepaald dan door de gelaatstrekken. Portret in engste zin is dan ook gelaats-af
beelding; het weergeven van die geheimzinnige, levende som van
gelaatsuitdrukkingen, die met geen apparaat in dode stof is vast te leggen, omdat
alleen het scheppend vermogen van den mens, het wonder van de kunstdaad, in staat
is de synthese te voltrekken, zonder welke de af-
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beelding eenzijdig en daarom corrupt is. Gelijk bij het fotografisch portret steeds het
geval blijkt.
De opgaaf van het menselijk portret is dus tweeledig. Eensdeels: de volledige
differenciëring te leveren van het individu, uitdrukking te geven aan het ‘anders’ dat
hem van alle overigen onderscheidt, klaar voor ogen te brengen het wezenlijkste van
zijn persoonlijkheid, waarbij implicite datgene wat hem aan zijn soort verbindt, - het
algemeen-menselijke dus. Anderdeels: een uit de som van vele vluchtige indrukken
opgebouwde ‘blijvende indruk’ te schenken van de fysionomische karaktertrekken
van het individu; derhalve meer dan een ‘oppervlakkige’ gelijkenis, en dus veeleer
een dieptebeeld dat aan de oppervlakte is blootgelegd, - een synthetisch beeld.
Dat dit geen fraaie illusie is, laat zich uit de natuur zelf bewijzen. In de ‘natuurlijke’
gelaatstrekken van den mens ligt niet slechts zijn Heden gekenmerkt, maar ook zijn
Verleden en Toekomst. Zijn uiterlijke gestalte is uitdrukking van een
‘persoonlijkheid’, dat is: van het Wordende dat de onbeweeglijke stof per-soneert,
in beweging brengt, doordringt en bezielt. Dit wordende kan men zien als het
tijdelijke, onophoudelijk verspringende eindpunt van een lijn, die de grafiek is van
de functie ‘IK’, en die van het verleden uit geprojecteerd wordt naar een nog
onkennelijke, maar reeds goeddeels gedetermineerde toekomst. Uit een zeldzaam
weefsel van oneindig-veel van zulke lijnen kan men zich het gelaat, de wezenstrekken
van elk gelaat, opgebouwd denken. Hoe meer van deze lijnen de portretkunstenaar
weet te ontdekken en vast te leggen, des te dichter benadert hij het ideaal van de
synthetische gelijkenis, des te meer is zijn portret als gelijkenis en ondanks de
gelijkenis ‘ideaal’.
Hiermee is tevens het afwijkende aangegeven van de momentele indruk die wij
van een gezicht ontvangen. Gelijkenis kan slechts beoordeeld worden, indien wij
een gezicht ‘goed’, dat is: met heel de grafiek van zijn wordingslijnen, zijn
tijd-ruimtelijke ‘levenslijnen’ kennen. Maar voor ieder staat open de beoordeling
van het ‘karakter’ dat in een portret tot uitdrukking komt. Het goede portret spreekt
voor zichzelf, los van de gelijkenis; het is zelfstandige persoonlijkheid geworden,
geheel afgezien van de vooropgezette ‘af-beelding’. Vandaar dat ons zoveel portretten
interesseren van mensen die wij volstrekt niet kennen, en van wier oorspronkelijk
evenbeeld wij verder niets weten: een Antinoüs, een Elisabeth Bas, een Nofretete,
een Gioconda.

III
Uit het voorafgaande volgt onmiddellijk, dat het moeilijkst te vervaardigen portret
dat is
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van het als karakter nog minst gedifferencieerde mensenwezens, namelijk het kind.
De ongeborene heeft nog geen gezicht, het gelaat drukt nog niets uit, zelfs niet de
tragiek van het levenloze, die wij aantreffen in bijna alle dodenmaskers. De trekken
worden opgebouwd door het leven en het doorleefde; bij het kind zijn de lijnen van
zijn aanleg, van zijn ‘persooonlijkheid’ nog rudimentair. De ongeborene, de
pas-geborene werd nimmer, in geen tijdperk en geen land door kunstenaars afgebeeld,
want beeldende kunst wendt zich uiteraard af van het ongedifferencieerde. Haar
natuurvliedend wezen maakt, dat zij nooit naar het vormloze middelpunt terugblikt,
maar slechts kan uitzien naar dat wat zich in steeds hogere ontwikkeling verbizondert.
Maar nauwelijks begint het individu te leven, persoon te zijn, ten dele vrijgekomen
van de oerstam, nauwelijks hoort het van de tijd het eerste stamelend: ‘Word wie gij
zijt,’ of er begint tekening te komen in het amorfe samenstel van spieren en epitheel.
Het kindergezichtje raakt bezield, van dag tot dag neemt het toe aan
uitdrukkingskracht, verdiept zich daarop de toets van het Verleden, leeft het door
veranderlijkheid, toont het duidelijker het onveranderlijke dat wij ‘karakter’ noemen,
en dat ons in staat stelt in den man dien wij onverwacht ontmoeten, het kind van
vroeger te herkennen, dat rijper, ouder werd, en toch zo wonderlijk zichzelf gelijk
bleef.
Zou het niet mogelijk zijn, zeer vroeg al deze trekken, dit blijvend-karakteristieke
te onderkennen en het vast te leggen? Stellig, de kunstenaar die dit vermag, moet
een uitstekend psycholoog door intuïtie zijn. Hij moet, uit zeer veel minder gegevens
dan de portrettist van den volwassene, het mysterie van de wordende persoonlijkheid
ontraadselen. Hij moet het plaatsen in een ruimte die nog nauwelijks ‘levensruimte’
is, tegen een achtergrond van louter vragen en vermoedens. Terwijl een schilder zich
daarbij nog kan verbergen in de poëzie van atmosfeer en bijwerk, staat de beeldhouwer
uitsluitend voor de nog historieloze persoonlijkheid van het kleine mensje. Hij moet
als het ware de toekomst ontdekken van een nog embryonaal Zijn. Het allereerste
kiempje van een persoonlijkheid-in-wording, - hij heeft niets meer, niets minder ter
beschikking. Het kind verschuilt zich in zijn eigen levensraadsel, als het zaadje dat
slechts aan den ervaren botanicus zijn toekomst van levenskracht en plantenaard
ontsluiert, maar schijnbaar ongedifferencieerd tussen de andere zaden ligt. En wat
voor den botanicus zijn microscoop is, bij de kennis van veel planten en veel jaren,
is voor den beeldhouwer het kunstenaarsoog, bij veel ervaring van den mens en zeer
veel eerbied voor het leven.
Tegenover deze speciale moeilijkheid die het kinderportret oplevert, staat het
voordeel van de intieme relatie die gevonden wordt tussen kind en steen. Het kind
bevindt zich,
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mag men wel zeggen, dichter bij het rudimentaire, nog onontkiemde van het rijk der
zogenaamde levenloze natuur; het kind is nog de steen waaruit de latere mens geheel
en al geformeerd wordt door den onverbiddelijken beeldhouwer die Leven heet. In
het kind wonen dezelfde latente krachten en soortgelijke weerstanden als die van de
gesteenten, die uit het vormeloze magma geboren en gehard, eerst door cataclysmen
en stortvloeden geheven en gespleten of geslepen, de aandacht eindelijk trekken door
hun merkwaardige vormen en zo de topografie van het landschap bepalen. Ook de
rotspartij draagt behalve de kentekenen van eigen aard nog de fysionomie van haar
geologisch verleden en toekomst. Ook zij heeft, in schijnbare onverzettelijkheid,
karakter, neiging en wil-tot-eigenbestemming. Het is of het kind altijd aan de oevers
van bergbeken zit te spelen, omgeven door de nog gestalteloze ongenaakbaarheid
der rotswanden en de zoemende echo's der ravijnen. En zoals de bergen zich in
eeuwenlange levensloop uitstorten in vruchtbare delta's en op barre stranden, zo
beukt het leven een wijd-verspreide vruchtbaarheid en de verlatenheid van vele
nutteloze vragen uit het kind los. Een kind dat sterft is als een plotseling-verzonken
berg: een onbegrijpelijk, zinneloos raadsel waarvoor de adem stokt, het hart
ineenkrimpt. En waarvoor de overdadige schepping nooit een redelijk antwoord
heeft.
Men weet niet gans waarom, maar in het kind verwijlen velerlei stenen elementen;
het is bij uitstek plastisch en toch houdt het met geheel zijn wezen de eens gegeven
vorm vast; het laat zich met harde slagen versplinteren, maar geeft niet licht het
geheim van zijn kern prijs; het heeft zijn eigen bizondere zwaartekracht, die het in
de realiteit der aarde vastgedrukt houdt, en toch wonen daarin de duizenden kobolden,
die slechts afsplitsingen zijn van de éne Berggeest, welke zowel op de hoogste toppen
als in de diepste krochten verwijlt. De ongereptheid van het kind is als die van het
steenblok dat vóór den beeldhouwer ligt: met hetzelfde vermogen waarmee hij in
het kind den mens raadt, ziet hij in de steen steeds het beeld dat hij daaruit te
voorschijn pellen wil; gelijke harde bolsters heeft ook de menselijke natuur.
Zo is dan de verhouding van den beeldhouwer ten opzichte van het moeilijke
kinderportret. Het kind poseert niet, het is aanwezig; het moet in zijn totale
ruimtelijkheid omvat worden. Het krijgt zijn pose, zijn statische fixatie niet door een
eigen wilsdaad, - want het is dynamisch, ‘wordend’ bij uitstek, - maar door de intuïtie
van den kunstenaar, door zijn scheppend be-grijpen. In geheel andere verhoudingen
dan bijvoorbeeld de ouders hun subjectieve wensbeeld, laat de beeldhouwer zijn
objectief ideaalbeeld kristalliseren uit een reeks van kleine waarnemingen en
vermoedens, die niet zozeer tot het ge-
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bied der kinderpsychologie, als wel tot dat van het ‘scheppen’, het nieuw-vormen
met door de natuur gegeven elementen, behoort.

IV
Een kunstenaar met bizondere begaafdheid voor het kinderportret, is naar mijn mening
de jonge Amsterdamse beeldhouwer Pieter Starreveld. Met zijn ongemene
veelzijdigheid, waarover hier verder niet gesproken wordt, heeft hij zich ook op de
geheimen van het kindergezicht kunnen concentreren, omdat voor hem het technische
probleem niet langer bestaat, en zijn verhouding ten opzichte van het gebezigde ‘dode
materiaal’ de meest intieme is, die men zich kan wensen. Hij beoefent hij voorkeur
de ‘taille directe’, het reeds in allereerste aanleg scheppen van de stenen materie uit,
en niet volgens een nameetbaar model in gips of leem.
Dat Starreveld en de beste van zijn vakgenoten dit doen, is minder een kwestie
van principes dan van gemak en technisch kunnen. Want de hoogste overwinning
der techniek is juist het gemak, de speelsheid waarmee het onherroepelijke schijnbaar
achteloos bewerkstelligd wordt. Er is een soort van volkomenheid en gaafheid in de
kunst, die vóór alles ongekunsteld, snel en koen volbracht aandoet, en die niettemin
slechts bereikt kon worden door oneindig veel oefening, een zeldzaam kunnen, een
opperste behoedzaamheid. Het benadert een spel der almacht, de grilligheid van hem
die reeds aan alle onontkoombare wetten voldeed. Met soortgelijke almacht speelt
ook het kind; doch wat bij het kind slechts almacht van de gedachte en de fantasie
is, blijkt hier een macht van de daad en van de vormgevende wil.
Techniek interesseert den toeschouwer slechts voorzover de eigen-aard en de
psychologie van den kunstenaar daarin tot uiting komt. Bij Starreveld is het vlotte
en onproblematische, dat vaak zelfs de schijn aanneemt van ongecompliceerdheid
en simplisme, een onmiddellijke uitdrukking van zijn vaardige intuïtie en zijn, ik
zou haast zeggen slaap wandelend indringingsvermogen in de beschutte wereld van
het kind. Hij tracht de affiniteit van zijn eigen psyche met de kinderwereld niet te
verdoezelen door het bezigen van een techniek of het toepassen van vormbeginselen
die door de specifieke bedachtzaamheid van den volwassene beïnvloed zijn. Zeker,
dit werk is behoedzaam en overdacht, bij al de spontane kracht waarmee het
gerealiseerd werd; maar het vertoont de bedachtzaamheid van het kind, of liever: de
Mozartiaanse ernst van een, die over de moeizame wegen van het kunnen, de
wonderbare poort naar een onbegrensde kinderwereld terugvond en voortaan daarin
verwijlt met de luchtige wijsheid van Horus en Eroos.
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Pieter Starreveld, Harmen, harde kalksteen
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Met hetzelfde intuïtieve, maar uitermate scherpe gevoel voor nuancering, dat het
kind eigen is, werd in haast ieder der kinderportretten door Pieter Starreveld het zo
pril al gedifferencieerde, de tedere nuance en het in aanleg reeds fel
afzonderlijk-staande van elk kind voorzichtig en toch raak aangegeven. Op deze
wijze is elk van die portretten, behalve een fraai, de ogen verukkend beeld, ook een
fijn staaltje van individuele fysionomische kinderpsychologie geworden, dat stellig
geen commentaar van woorden behoeft.
Het is louter spel, dit nog eens nader te willen omschrijven bij een zevental; waarbij
onderstreept worde, dat deze ongedwongen poging tot analyse hoegenaamd niet de
modellen, maar uitsluitend de beelden betreft, de autonome karakterkoppen die de
kunstenaar in weken van gespannen arbeid als evenzovele ‘gelijkenissen’ - als parabels
- ontwierp.

1. Harmen
Nog geheel aan het levensbegin, in de hiëratische halo die het ongeschakeerde, het
typeachtige omgeeft, - nog half stenen materie, nog slechts weinig geschaduwd door
het geaccidenteerde - sporen van de ‘gebeurtenissen’ - dat het gezicht zijn trekken
verleent, laat Harmen de wonderlijke geboorte van zijn embryonale persoonlijkheid
ontdekken: het ‘Zijn’ dat zich lospelt uit het ei der onbewustheid, zoals een
gasvormige schepping tot vastheid samenkrimpt in het mythologische wereldei. Hier
treft het schier totaal ontbreken van een verleden, en daardoor argeloosheid, die zich
nog uit in rondborstig zich geven en eerlijk den toeschouwer tegemoet treden. Nog
zijn geen raadselen ontstaan binnen de schelpen van het natuurlijk vernuft. Intact is
nog het biologische vertrouwen van alle zeer jonge en gezonde dieren, dat zich uit
in een grote mate van goedigheid en volgzaamheid.
Maar in de asymmetrie van het gezichtje is reeds duidelijk onderkenbaar de mate
waarin bij het individu het faenotype (zijn rechter-gelaatshelft) afwijkt van de stam,
van het genotype (linker-gelaatshelft). Duidelijker nog dan de ietwat geheven
rechter-onderkaak spreekt het mondgedeelte aan die zijde van kiemende wilskracht
en melancholieke aanleg tot daden, die zich natuurlijkerwijs het eerst zal openbaren
tegenover minder sterke personen. Het is nog een vage, uitsluitend op biologische
winst gerichte wil, zonder beperking, zonder gespecialiseerde doeleinden, maar
krachtig in zijn diepe verworteling en slechts getemperd door de algehele harmonie,
het half-bewuste der vroege kindsheid, waarin Harmen nog verkeert. Zal die
dadenkracht het winnen van de afwachtende melancholie die vooral in de
linker-mondhoek waart? Nog werd in dit opzicht geen probleem gesteld door het
leven; onvertroebeld is nog de vleug van rust die overbleef uit de
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bloedrode donkerte van het praenatale bestaan, en door geen moeilijke geboorte
wreed verstoord werd.

2. Bambi
Het moederskind dat zich voedend verpand heeft aan de duizendvoudige lusten van
de mond-erotiek. Aan de stof gebonden en ten volle opgaand in een gezond vegetatief
leven, is Bambi reeds gevoelig voor de dramatiek van honger en gespeend-blijven
van dat wat hem het liefste is, en wat hij gaarne met ervaren lippen en een gulzige
mondholte omvat. Schrik van het gedwongen afstand-doen drukte reeds zijn eerste
toets op zijn gezichtje, dat leeft van verlangen en gretigheid. Alle zintuigen, oren,
ogen, neus, zijn gericht naar de ontdekking van de voedsel-brengster, zijn
ondergeschikt aan de tastende mond, die al bij voorbaat in bezit neemt.
Straks wordt het materiële inslurpingsvermogen een geestelijke absorptie-drang
wellicht, of een indringende zinnelijkheid die ook de geneugten der gevoelige fantasie
zal leren ontdekken, of mogelijk wendt hij zich van het gemakkelijk verliesbare
wereldse genoegen af, om zichzelf te verliezen in de verrukkingen van een nooit
geheel van alle zinnelijkheid gespeende mystiek. Het gespeend-zijn is de aanvang
van elke ‘donkere nacht der ziel’, en aan Bambi is de eerste smartelijkheid van het
gespeend-zijn al vroeg bekend geworden. Het heeft de sensualiteit en het verlangen
slechts aangewakkerd; wellust groeit door ontbering, en de pijn daarvan is in zulke
vegetatieve diepten verworteld, dat het wel schijnt of hij nooit zal kunnen berusten
in het eeuwige dilemma: dat ons verlangen steeds groter is dan ons
bevattingsvermogen. Voorlopig wijst hij niets af van al het goede dat het leven van
uur tot uur nog bieden kan, en zijn gretigheid voedt de kleine slimheid waarmee hij
zijn omgeving tegemoet treedt, bezorgt hem de goedaardigheid waarmee hij
vriendelijke mensen beantwoordt, en de goedmoedige geestigheid waarmee hij
verovert en voor zich inneemt.
Het vrouwelijke, dat wat uitgaat van alle ‘schenksters’, heeft vooreerst zijn
uitsluitende belangstelling. Het mannelijke, dat wat den oerberover aankleeft, gaat
hij liever begriploos en sluw uit de weg. Geslachtelijk is hij zelf trouwens nog bijna
ongedifferencieerd, hoezeer de persoonlijkheid ook al bezig is haar eigen, grotendeels
receptieve vorm te ontwikkelen.

3. Elout
Met de vroegtijdige gevoeligheid en het aangeboren intellectualisme van een
kunstenaars-
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kind, verrast Elout door een haast voorbarige fixatie van het persoonlijke, een
overheersen van het faenotype in zijn gezicht. Er zijn Romeinse kinderkopjes - uit
het tijdperk der decadentie welke hetzelfde verschijnsel vertonen; niets van het
schematisch-kinderachtige is hier meer voorhanden. Zelfs de neus-aanzet, dit uiterst
beetje neus, is vol persoonlijkheid en typeert het gezicht volledig, ook wanneer men
zich de bewuste en schier definitieve mond wegdenkt. De hoge voorhoofdsvorm, de
uitgesproken kin, de duidelijke plaatsing der kaakhoeken en jukbeenbogen, alles
karakteriseert dit sensitieve gelaat even zelfstandig als de sterk naar beneden gebogen
wenkbrauwen, die de ogen hun ietwat exotische amandelvorm verschaffen en het
geheel een gevoeligheid verlenen, welke de scherpte van de nu al voor ironie
toegankelijke mond rijkelijk compenseert.

Pieter Starreveld, Bambi, marmer

Toch heeft dit gezichtje nog nauwelijks trekken; alle karakteristieken ervan zijn
oorspronkelijk, congenitaal. Het is vóór alles in dit levensstadium nog een interessant
eugenetisch product, uitermate wondbaar ofschoon niet kneedbaar; teer en licht te
beschadigen ofschoon nimmer te verwoesten. Het is stabiel ofschoon verre van
harmonisch in aanleg. Maar het is nog ongerept en van nerveuze gevoeligheid
omringd; het vibreert in de geladenheid van zijn omgeving. Daarom verschanst het
zich achter gewoonten, wordt het beveiligd door stille regelmaat. Zodra deze echter
verbroken wordt, komt het diepere
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wezen met al zijn heftig-afwisselende stemmingen in beroering.
Dit kind staat onder rechtstreekse invloed van de fijnste nuanceringen in zijn
u i t e r m a t e b e s c h e r m d e levensruimte, en zijn reacties daarop zijn zo scherp
en fel, dat men nu al bij Elout zou kunnen spreken van wilskracht en de door
kinderlijkheid afgedempte sensitiviteit van een echt kunstenaarstemperament.

Pieter Starreveld, Elout, zundsteen

Het voorhoofd past bij de mond; maar het centrale deel van zijn gezicht dissocieert
deze intellectualistische omraming door een zo weke gevoeligheid, dat men geneigd
kan zijn met Elout een hoogst ernstig gesprek te beginnen over de luchtigste dingen
van deze aarde, in afwachting van de tijd waarop hij ongetwijfeld ook in staat zal
zijn over de ernstige dingen luchtig, maar snijdend als de Noordewind, zijn mening
te kennen te geven.

4. Julietje
Ze had beter nog Sibylle kunnen heten, want nu reeds bezit Julietje àl het
raadselachtige van een klein, maar al te vrouwelijk vrouwtje. Blond, noordelijk,
Gudrun-achtig. Bij haar overheerst het genotype; familietrekken uit een lange,
ongetwijfeld zorgvuldig samengestelde reeks zijn volledig te voorschijn gemendeld
met al die kleine overdrijvin-
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gen die men veelal aan inteelt toeschrijft, maar die evenzeer gevolg kunnen zijn van
overdeterminatie door een onnaspeurlijk biologisch lot. Uit deze kindheids-fenomenen
groeien de echte ‘interessante vrouwen’ van later, die schaars genoeg zijn en vooral
zeldzaam onder de kleine en gezeten burgerij. Men zou hier mogen denken aan een
biologische aristocratie, wanneer deze term tenminste ontdaan wordt geacht van alle
fysieke en psychische ‘bevoorrechting’. Hier is er slechts van een ‘uitlezing’ sprake.
De slotzege is natuurlijk aan het vulgus.

Pieter Starreveld, Juliet je, marmer

Neus, mond en kin zijn bij Julietje samengedrukt tot een compacte gezichtshelft,
die ondanks de scherpe tekening geenszins overheerst boven de gelijkwaardige,
homogene voorhoofd- en ogen-partij. Tegenover de nobele welving van dit
bovengedeelte treft het lichtelijk prognathische en reeds in alle opzichten uitgegroeide
benedendeel van het gezicht. Tegenover de harmonie van wenkbrauwen en
neus-inplanting, - het overgevoelige van de bovenlip, de rijpe restrictie van de
benedenmond. Tegenover het borende van de onkinderlijke kin, - de tedere toets van
overigens zeer scherp ingeschulpte neusvleugels. Het geheel bezit zoveel levendigheid
en afwisseling, dat nu al geen man licht uitgekeken raakt op een uiterlijk van zo
talrijke facetten, vol tegenstrijdigheden zonder onlust, en van zulk een bevangende
aanminnigheid zonder koketterie.
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Het kan niet anders, of Julietje is een blond meisje, dat stil, met aandachtige blauwe
ogen haar gedachten van de altijd-versluierde gezichten der anderen afleest. Met een
natuur die altijd treedt door ochtenddauw en Meiregen, die zonder te speuren, altijd
opnieuw de geheimen van bloemen en vlinders achterhaalt, werd zij gezegend. Doch
slechts zelden - en wie zal ooit de gelukkige zijn? - kan zij ervan gewagen. Alles
blijft besloten in de stille aandacht van dit gezichtje. Haar geheim ligt voorgoed
verscholen in de achter vage lokken verborgen oorschelpen. Ze is
meditatief-ontvankelijk, en nimmer geeft zij zich geheel prijs.
Daarom zijn èn kapsel èn kleed haar noodwendige attributen. Zij vermag zich
nooit blóót te geven, gelijk de meeste kinderen en vooral knapen gaarne doen in de
letterlijkste zin. Haar natuurlijke reserve verhult zij echter achter vriendelijkheid en
een kinderlijk behagen in de uiterlijke omhulling. Zodat het soms toch wel lijkt alsof
zij koket is. Maar dit vertoon doet zich ietwat nerveus voor, omdat zij in wezen
schichtig is en wars van alle gemeenzaamheid.
Julietje zal wel opgroeien tot de vrouw die zich gemakkelijk in het openbaar
beweegt, juist omdat zij door niemand intiem gekend wordt.

5. Abje
Stellig heeft Abje al de in blauwe nevelen verhulde grenzen der vroege kindsheid
overschreden, en is hij door de avonturen van zijn kleine leven tot een
duidelijk-gedetermineerd karakter gevormd, dat uit de wereld der toevallige
verschijningsvormen reeds die van de ideën heeft geabstraheerd, en ingetreden is in
die spookachtig-reële wereld, waarin alle drama's zich voltrekken, schuldgevoelens
wassen gelijk paddestoelen aan de donkere stamvoet van ten hemel strevende
gedachten, waar de zwarte krabbeltorren en de vriendelijke vlinders der gevoelens
leven in de dampig-koele schaduw van een halfbewust gebleven dromenland.
Want kort-geleden nog heeft zich de wereld van de droom voor altijd voor hem
afgesplitst van die der droom-verbonden werkelijkheid, waarin het kind, men zou
haast zeggen het laatste, post-uterine stadium van zijn foetaal bestaan in
schrompelende wezenloosheid en wassend bewustzijn doorbrengt, en in de omgeving
van zijn verder leven voortgroeit tot zelfstandig mens. Dit klinkt niet vriendelijk en
vooral niet erg poëtisch; maar - een glimp hiervan heeft Abje al ondervonden vriendelijk is het leven allerminst, en domme vooroordelen hebben ons sinds
mensenheugenis ontwend, de poëzie te zien van het strikt-biologisch bestaan, - dat
van de cellen en monaden, van de vermoedelijk toch nog wel ‘bezielde’ protozoën.
Maar de knaap die zich nog dicht bij deze grens
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van Zijn en bewust-zijn bevindt, ervaart het eerste branden van de geest nog als een
rukken aan de vezelen van het vegetatief bestaan; zijn harmonie bleef nog die van
de oer-verbondenheid van stof en ziel. Met Puck's speelsheid en de ernstige magie
van Oberon kan hij van seconde tot seconde nog uit de ene afgesplitste wereld in de
andere vluchten, uit de werkelijkheid in droom en uit de pluizig-fijne dromen-wereld
in de hardste werkelijkheid, - zonder dat hij zich nog al te zeer bezeert, of al te veel
van zijn fysieke weerbarstigheid prijsgeeft, waarmee hij zich tussen de vele
soortgelijken dient te handhaven.

Pieter Starreveld, Abje, marmer

Bij het kleine drama van dit in- en uit-gaan, voltrekt zich het geheimenvol
verwisselen van gedaante, wordt de rups tot vlinder en het kleutertje tot knaap. Hij
legt het larvenachtige, het oer-gezicht der kindsheid af, en van het leven in de donkere
cocon omstreeks het vijfde levensjaar, weet niemand te gewagen; uit die nacht valt
geen herinnering meer op te diepen. Maar de knaap die dàn te voorschijn komt, bezit
gewoonlijk een gelaat, gemerkt door de sporen van dit vroege drama, en waarin de
eerste trekken geboetseerd staan door de harde vingeren van een nijvere tijd, die op
zijn beurt al werkend meegroeit, tot hij zich ontmaskert als een nijvere dood. Alle
trekken - en dit is het stille tragische dat als een ademvleug verspreid ligt over zelfs
het liefelijkst gezicht - zijn trekken van de vroege dood, van het voorbije, sporen van
het
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onherroepelijk beleefde, dat zich in een stomme klacht, nooit als gejuich, bestendigt,
nooit veranderend maar slechts verdiept door nieuw beleven en verlangen dat zijn
nagels stukschraapt aan het marmer van ons Noodlot. Kleine rondingen, eertijds nog
vaag en spelingen van goddelijk toeval, worden vastgedrukt en hoekiger. De open
Mogelijkheid wordt een besloten Lot; de ademzweem van God krimpt tot een
mensensnik, tot de ingehoudenheid van ogenblikken, welke zich ten duur verspreidt
op het gezicht.
Veel en al te veel gewichtigs lijkt het voor een nog zo prille kop als die van Abje.
Maar is dat dan niet de betekenis van het iet of wat ‘afwezige’, naar buiten kijkende,
dat met zijn zwakheid en zijn zacht optreden samengaat? Hij heeft zijn eerste
nederlagen al geleden, de zinnelijke kin en onderlip al menigmaal verwond aan harde
woorden en een barse weigering. En noodgedwongen die zelf na-gesproken. Het
jonge intellect zon al op raad: hij kent zijn zwakheid maar erkent nu ook het zwak
van anderen en ontwikkelt zich tot diplomaat die, niet geheel betrouwbaar, nu al de
verborgen snaren van zijn medespelers weet te vinden en ze voor zichzelve gunstig
weet te stemmen. Daarbij is ook onvermijdelijk het zich trots verschansen achter een
toevallig voordeel; van geboorte en van stand. Zodat hij neerziet op de arme ‘mindere’
jongetjes. Zijn zwakheid compenseert hij door een hoge mate van bewustheid. Het
gezicht, dat sterk bezield is, schijnt te week voor marmer. Wanneer steen bekleed
wordt met een zachte opperhuid, het statische der ‘dode stof’ verloochend wordt
door troebele vlees-nabootsing, is - althans in de karakterwaagschaal van den
beeldhouwer - het object gewogen en te licht bevonden. De beeldhouwer vereeuwigt
dan niet meer het karakter, maar op zijn best de toevallige verschijningsvorm ervan,
- het uiterlijk! Blijkbaar gaat het hier dan ook om Abje's portret, om de voorstelling
die van Abje gevormd werd, en niet om Abje zelf.
En heel de rest is ‘kunst’, en werd ook slechts als zodanig bedoeld. Het model
bleef aanleiding en werd geen doel. Maar mogelijk blijft het, dat een andere kunstenaar
daaruit een nieuwe, positievere waarde weet te puren.

6. René
Een brons bij uitzondering, als was het, om niet in de herhaling van Abje te vervallen.
Want door het verschil in materie heen, spreekt allereerst de verwantschap van beide
gezichten. René zou zijn broertje kunnen zijn, een Abje ad ludum delphini, immers
enigermate ‘onschuldiger’. Alleen krachtiger en vastberadener, - veel dichter bij de
oerstam. Een ogenblik vergeet ge alles voor de heerszuchtige, karaktervolle mond,
die proevend eerder terugwijst dan aanvaardt, eerder tot blaam dan tot vleierij in
staat is. René is een
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potentaat door kracht en overtuiging, niet door handigheid; maar toch verwant aan
Abje in zijn trots en zijn verschansing achter voordelen van ras en stand.

Pieter Starreveld, René, brons

Het brons is hier dienstbaar aan sierlijkheid en zwier. René is modieus en houdt
van opschik. Bij zijn krullen, bij de curven van het ongewoon gevormde oor past
ook de élégance van het kraagje. Hij vertoont zich graag bekleed met al de paramenten
van zijn zin voor praal. En dit, verbonden met zijn vastberaden en autoritaire trekken,
bezorgt hem het voorkomen dat enigszins aan Florentijnse heersers herinnert, een
soortgelijk gewicht, levendig, direct-aanwezig, autonoom. Een beheerst, maar bij
tijd en wijle dan plotseling breidelloos uitbrekend temperament is in ieder onderdeel
van het profiel bemerkbaar; het is nog te jong om opvallende disharmonieën te
vertonen, maar het is juist oud en ervaren genoeg om, vooral bij de ooghoeken en
de neuswortel, wel definitieve kenmerken te bezitten, die aan deze kop zoveel
persoonlijks verlenen.
In de vergelijking van René met Abje ligt heel de kiem van een Kaïn-Abel drama
opgesloten, zij het dan ook afgedempt tot Ezau-Jacobachtige verhoudingen. Het
borende dat bij Abje in de kin en neusspits terugdrukt is, ligt bij René geheel en al
in het gewelfde voorhoofd. Van zachtheid is bij geen van beide knapen sprake, maar
René's onstuimigheid vindt in dezelfde behoefte tot overwicht haar oorsprong, als
de sluwe geëffendheid van
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Pieter Starreveld, Vreneli, harde kalksteen
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Abje's voorkomen. Het zijn elkaar mateloos-aanvullende Dioscuren, en wee dengene,
die tegen een van hen beiden partij kiest. Hij ontmoet ook in den ander een verbeten
vijand.
Overigens, om tot het grof materiële terug te keren, het portret van René werd
analytisch opgebouwd door den beeldhouwer, en is wellicht daarom ‘gunstiger’ (ik
zeg niet beter of mooier) uitgevallen, dan dat van Abje, dat meteen in zijn totaliteit
moest worden geconcipieerd. In gevallen als dit, biedt brons ongetwijfeld allerlei
voordelen boven steen; ook al, omdat het in zijn smeltbaarheid toegeeflijker,
gewilliger, ‘plastischer’ schijnt. En daarbij dan op het accidentele meer nadruk kan
vallen dan bij steen ooit het geval zou kunnen zijn.

7. Vreneli
Al ben ik mij ook nog zo wel bewust van het subjectieve van mijn vertedering bij
Vreneli, ik kan niet nalaten het te aanvaarden als een onderdeel van mijn aesthetische
aandoening, want tenslotte convergeren al zulke emoties in één en dezelfde
persoonlijkheid, zoals zij ook gewekt werden door één en hetzelfde voorwerp.
Vreneli's kopje is voor mij de som van alle aandoenlijkheid die het meisjeskind als
idee bij mij vermag op te wekken, en ik ben blij dat het van steen is en in de
besnoeidheid van de hals nadrukkelijk losgemaakt van alle verdere lichamelijkheid.
Op die wijze heeft het aandoenlijke voor mij zich bevrijd van het al te lijfelijke,
waarbij schaamte en schuldgevoelens, verdrongen instincten en ergerlijke resultaten
van opvoeding of omgeving mij parten zouden kunnen spelen. Nu mag ik Vreneli
tenminste met een volkomen gerust hart liefhebben en al de charme van haar waarlijk
niet uitsluitend geestelijke persoonlijkheid vrijelijk ondergaan. Ik weet ook geen
betere formulering dan het woord ‘vertedering’, maar het omvat zeer veel. Allereerst
de weke, warme sensualiteit die door het korenblauwe woordje ‘Anmut’ gewekt
wordt: de blonde, noordelijke, zacht-besneeuwde aanminnigheid, die geur is van
prille klaverweiden en van jonge hop, de stoffigheid van volle graanzolders en van
nog niet gans ontloken herfstasters, het fluweelzachte van lisdodden en van jonge
honden, de doffe klaarte van een boerenwetering en de vriendelijke reserve van een
ommuurde bloemenhof. Kortom, alles wat zich voor mij met de liefelijke zijde van
het begrip ‘Noord-Europa’ verbindt, wat daarvan de ‘Inbegriff’ uitmaakt. (En het is
wel opmerkelijk, dat ‘Inbegriff’ en ‘Anmut’ zulke specifiek-Germaanse woorden
zijn, veel inniger en aanlokkelijker, zij het vager, dan het Latijnse ‘essentie’ en
‘charme’).
Dit is om, onderdeel na onderdeel, in het traag-melancholieke tempo van onze
bewolkte landen te genieten. En waarlijk, ik weet al bij voorbaat, dat ik daarbij niets
te kort kom.
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Reeds een eerste oogopslag wekt de sympathie van het instinct, en alle nader
onderzoek wordt slechts een bevestiging daarvan, een zorgvuldig doorproeven van
elk der speciale geneugten die de Vreemdeling hier in het schijnbaar-alledaagse
ontdekt.
Of denkt gij, dat mij de weekheid van die kelkvormige hals ontgaan kan, die, niet
kinderlijk meer, toch als de knop is van een onverwelkbare jeugd, belofte van veel
zacht-gesproken, donkere woorden en van een volle, weke boezem? Het is alles nog
in wording, maar geheel aanwezig en haast overdadig in zijn mildheid, in de overvloed
die zich al plooit, waaruit de nek niet kaarsrecht, maar in vriendelijk tegemoetkomen
zich zachtjes neigt, trouwhartig, zusterlijk-bezorgd, en toch nog met dat kleine vleugje
dat om zelfbehoud te smeken schijnt, en dat juist vertedering teweegbrengt bij al wie
heeft ondervonden hoe de liefde wel een helder, maar ook een verwoestend vuur is.
De karaktervastheid van de onderkin, ja, langs heel de as van dit zeer zuivere
gezicht, wordt door een zachte liefelijkheid omhuld, dáár, in dat weke langs de kaken,
dat zich verbreedt naar volle en gezonde wangen, welke niettemin de kracht versterken
van dit vrouwelijke, matriarchaal-tedere, onverwoestbaar tedere, dat opklimt langs
de ogen, zich gezet heeft langs de bovenbogen van de ogen - eeuwige gezetenheid
van al het vrouwelijke - en dat zich voortzet tot voorbij de oren. Ernstig de mond,
met toch een heimelijke glimlach, reeds bewust van zijn vermoedens en begrijpend
lang al voordat hij nog wéét. Want zo is kuisheid: wetenschap der ongerepten en
ervarenheid van 't ongebruikte; wellust die nog in de knop de heerlijkheden van het
bloem-bestaan vermoedt, het zoemen van de bijen hóórt, het prikken van de
zonnestralen voelt, en toch nog vóórtdroomt in beslotenheid die wacht op betere
dagen en op rijpte. Die zijn sap verzamelt en zijn kleuren voorbereidt. O heiligheid
der knoppen en der kleine wijze meiskens!
En welk een vreugde, Vreneli's onklassieke neus! Daarover lachen al de lieve
dwaze dingen die ik-zelf ooit deed terwille van die grillig-speelse vormen, die
herinneren aan het knipoogje waarmee goden meesterstukken aan de domme mensen
overreiken. Was ik een dichter, over zulke neusjes zou ik enkel nog in verzen willen
spreken; zo in de trant van:
Glijvlucht langs oneindigheids teer
en glimlachend curvenspel,
waarvan de zin geen, maar de lieflijkheid
ieder begrijpt.
Schelpenvorm en welflicht, vogeltje
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tussen de klare oogkristallen weggedoken,
naar geuren gebogen viooltje,
rose cyclamen,
en lieflijke hoedster des mondboogs.
Teken van vraag en van zoete ironie,
en verlokking tot stoeiende zoenen....

Maar ik bén geen dichter en moet dus in zakelijk proza trachten te zeggen, wat ik
van Vreneli's stenen kopje denk. Hoe de lichtheid van de open vlechtenring het
gezicht al zijn gevulde zwaarte ontneemt en daaraan libellen-luchtigheid verleent;
de zuiver getekende oren alle dikte schijnen op te vangen in de broze en toch zo
plastische schelp, juist daar, waar ook de haarplooien samenkomen. De ogen, nog
niet gans open, eerder peinzend dan zoekend, vol droom in de hoeken en loom van
verlangen onder de even-getekende wenkbrauwen. Het voorhoofd klaar en
onproblematisch, maar van gothieke hoogte en intelligent. Het harmonieert alles op
de stoorloze wijze van alle onrepbare schoonheid.
Gij moogt dan menen dat ik verliefd ben op Vreneli en haar slechts eenzijdig zie.
Maar is verliefdheid soms óók geen schoonheidsaandoening en mijn eenzijdigheid
niet die der ware minnaars?

V
De lezers en de beeldhouwer en zijn modellen mogen mij dit divageren over zeven
kinderkopjes niet al te euvel duiden. Ik sprak slechts over kind en steen, niet over
mensen zoals wij die kennen in het dagelijks leven. Van kunstcritisch standpunt mag
mijn doen gerust een ergerlijk ‘hineininterpretieren’ heten. Elk genieten is immers
het in de dingen projecteren van onszelf, het concave in de wereld om ons vullen
met het eigen heimelijk verlangen; en een tasten langs al het convexe om de zoete
moederborsten van verloren dromen weer te vinden. Kunst is zinnelijkheid, en het
vergeestelijkingsproces komt achteraf, is slechts een poging tot verantwoording van
het onverantwoordelijk uitleveren van onszelf aan het object der kunst. Het ene sluit
het andere niet uit; het een behoeft het ander zelfs niet te vertroebelen, kan zelfs
zonder invloed blijven. Maar zoals de intuïtie door de redenering wordt bevestigd
en gesterkt, zo kan bijna elke emotie, en die van het schone heel bizonder, in
verstandelijk begrijpen een consolidatie vinden, die de vluchtige emotie
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dikwijls enkel aan een paar toevallige omstandigheden dankt. En zo wordt het
blijvende dan van 't voorbijgaande onderscheiden.
Het goede beeldhouwwerk wil blijvend zijn. Vandaar de steen. Vandaar de
oplossing der paradox: dat een zo vluchtige levensfase als die van het kind en zijn
bij uitstek dynamisch wezen, voorgoed en statisch vastgelegd wordt in het stenen
kinderkopje.

Eindnoten:
1 Volgens het oordeel van de Redactie voor Beeldende Kunst van dit tijdschrift is niet het
‘stoffelijke’, maar het ruimtelijke het primaire van de beeldhouwkunst. Op dien grond kan zij
het hier bedoelde, essentieele verschil met hetgeen de auteur in den aanvang schrijft en dat haar
volle instemming heeft, niet erkennen. Zij zou ook niet, zooals de schrijver verderop doet, willen
spreken van verstoffelijkten vorm, doch van verstoffelijkte ruimte. Stellig is, wanneer men de
beeldhouwkunst als van eenzelfde orde en in eenzelfde verhouding tot de stof als de andere
hier besproken kunsten, muziek, poëzie, schilderkunst etc., wil zien, een abstracte
beeldhouwkunst denkbaar, en ook mogelijk gebleken (Archipenko, Brancussi, Csaky, Van
Tongerloo). In andere functie noemen wij haar bouwkunst.
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Over belijdenisliteratuur
pleidooi pro-domo*
door Maurice Roelants
HET boek van Albert van Hoogenbemt De Stille Man behoort tot wat ik zou willen
noemen de belijdenisliteratuur. Een mensch confronteert er zich in met zijn lot en
bestemming. Het is een boek van bezinning, volbracht met de zorg om geen zwakheid
of kracht tegenover elkaar onafgewogen te laten. Belijdenisliteratuur, literatuur als
bron van bewustwording, zelfkennis en, ik geloof er wel te mogen aan toevoegen,
van weten in dienst van het geweten.
Wanneer ik hier gaarne over deze literatuur wat meer uitwijd, dan is het, - ik
voorkom eventueele vriendelijke spotternij, - omdat ik in den winkel der
belijdenisliteratuur mij nogal erg voel als Monsieur Josse, orfèvre.... Het is echter
meer met schaamte, met het gevoel nogal zwaar op de hand te zijn, dat ik hier den
lof maak van een literatuur, die eigenlijk het gewetensonderzoek en de biecht te boek
stelt. De openbare biecht is uit onze zeden verdwenen. Zij bestaat nog in deze
belijdenisliteratuur. Zij wordt er in bedreven in allen gloeienden en schroeienden
ernst, in al de argeloosheid des harten, met een soort bloedende waarheid en
eerlijkheid, die soms eenige transposities behoeven om openhartiger en waarachtiger
te kunnen klinken.
Er bestaat een afgedreunde volksromance ‘Parlez-moi d'amour....’ Met denzelfden
deun van dat liedje zou ik altijd maar willen herhalen: ‘Spreek mij van den mensch.
Spreek mij van onze vijanden en vrienden, van onze vrouwen en gezellen, van onze
lotgenooten uit dit uitverkoren en somber ras der menschen, spreek mij over hun
betrekkingen onderling en hun verhouding tot de buitenwereld en de bovenwereld.
Spreek er over naar waarheid en zinrijk’. Dat zou ik willen zeggen aan al wie
gebeurtenissen of verbeeldingen op schrift stellen.
Maar dan moet ik hun onmiddellijk vragen welke begaafdheden ze te werk stellen
en wat hun laatste oogmerk is? Ik heb steeds twee klassen van schrijvers kunnen
onder-

*

Toespraak bij een huldebetoon aan Albert van Hoogenbemt op 28 Jan. 1940 te Mechelen,
naar aanleiding van het feit, dat hem de Staatsprijs voor romankunst werd toegekend.
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scheiden: de eerste klasse bestaat uit de onderhoudende, vroolijke en genoeglijke
artisten, die er zich op toeleggen den lezer afleiding te bezorgen. Afleiding waarvan?
Afleiding van zijn ervaringen met zichzelf en de wereld, afleiding van die
bevreemdende creatuur, die de mensch is voor zichzelf en anderen, in lijden en
verblijden.
De tweede klasse bestaat uit schrijvers, die in plaats van den mensch uit den weg
te gaan, er zich met nooit falende aandacht over buigen, hun blik zonder versagen
kruisen met zijn blik, zijn hart en zijn geest peilen om door te dringen tot de ziel,
waar al zijn ellenden en vreugden liggen geknoopt.
De Heer moet zijn getal van allen hebben. Ik denk er niet aan de schrijvers van
ontspannings- en afleidingsliteratuur te verketteren. Daarvoor benijd ik de kinderen
te veel, die tranen kunnen storten en het oogenblik daarna hun verdriet kunnen
vergeten, omdat wat speelgoed of een bloem hen boeit. En ik beklaag wie in zich
niets van het kind heeft gered.
Maar aangezien wij lachen en lijden, aangezien wij als vurige Don-Juans van de
vrouwen houden, aangezien wij als magere Don-Quichottes de ruiterlijkheid en de
rechtvaardigheid in stand houden, aangezien wij de grootheid van stammen en volken
bouwen, aangezien wij in den mensch den vijand afslachten en altijd maar nieuwe
redenen vinden om met eer en troost het leven te vergulden, aangezien wij liederlijk
of met luister vereenzamen of aan de wereld verslaafd geraken, aangezien wij over
onze smarten zegevieren en den ouderdom of zijn gezel, den dood, met aanvaarding
of opstand ondergaan, om dit alles en nog veel meer willen wij het
genoegen-en-de-ontspanning-op-tijd-enstond laten voor wat ze zijn en trachten slechts
wáár te zijn, slechts oprécht, om het edelste van den mensch te belijden, zijn goed
begrip, het klaar besef van wat hij is. En ik zou met ernst hier willen aan toevoegen:
om te doorgronden hoe hij, met waardigheid en stijl, desnoods kan ondergaan, hoe
hij zich boven zichzelf kan verheffen, of hoe hij eenvoudig zuiver menschelijk kan
zijn.
De schrijver kan dat op vele manieren doen. Voor het gemak zal ik tegenover
elkaar twee manieren stellen: de literatuur van het van buitenaf geobserveerde, de
literatuur van het van binnen uit bewust gewordene. Ik zou daarbij ook de begrippen
objectief en subjectief tegenover elkaar kunnen stellen. Het spreekt echter van zelf,
dat iemand als Gerard Walschap, die al maar door over Teugelsen, Thijs Glorieus'
en Houtekiets schijnt te schrijven, met al zijn persoonlijk belevingsvermogen zeer
subjectief achter zijn personages aanwezig is. En het dunkt mij moeilijk vol te houden,
dat al het landelijke volk dat door Cyriel Buysse van buitenaf werd bestudeerd, in
geenen deele iets heeft meegekregen van zijn eigen gemoeds- en geesteskleur.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

331
Maar misschien leent Cyriel Buysse zich het best tot het bepalen van de grondige
tegenstelling tusschen literatuur der observatie en literatuur der bezinning. Cyriel
Buysse heeft zijn vrijen tijd van gevoelig en belangstellend landheer, die van den
volksstand en zijn krachtig leven steeds veel heeft gehouden, voortreffelijk gebruikt.
Het is geen geringe verdienste als een schrijver zoo tot in merg en nieren het goede
en barbaarsche volk heeft gekend en er met die natuurlijkheid dat hoog in de verf
gezet beeld heeft van gegeven. Het verhaal, de wandeling langs epischen weg, met
den gezonden sportbeoefenaar en bokser, met den gelukkigen landheer Cyriel Buysse,
is steeds boeiend en onthult soms over den minderen man wat ook bij u en bij mij
gewoon menschelijk is. Het is niet gering wanneer iemand bewijst de vreugde en
pijn van anderen te begrijpen.
Maar verlaat ik dien weg der roman-epiek en wip ik over naar den weg der
poëzie-lyriek, dan beland ik gauw in gebieden waar elk woord dien klank heeft, dien
diep orgelenden ondertoon van het zelf geliefde en geleefde, van het zelf met nood
en vreugde betaalde. Eén strofe van Guido Gezelle, en er gaat over het bestaan van
den mensch een vergezicht open:
'k Hoore tuitend' hoornen
en de navond is nabij
voor mij.

'k Hoore tuitend hoornen.... En het is alsof de aartsengelen hun trompetten hadden
gestoken om een mensch te beduiden dat hij oud is, dat het met zijn leven is gedaan,
dat de avond zich over hem sluit. Kan suggestiever het drama worden uitgedrukt van
ons gemeen lot, in zijn onontkomelijke bezegeling, met een aanvaarding die een
eindelooze sereenheid aan een eindeloozen weemoed paart? 'k Hoore tuitend'
hoornen....
Eén strofe van Karel van de Woestijne, en hoe of waar wij ook leven, onder welke
lucht en onder welk regiem ook, rijst een klacht, die in alle eeuwen heeft geklonken,
in een definitie ven vorm:
Ik heb een vrouw en 'k heb een kind
en 'k hebbe in 't harte harde zorgen,
o kommer-knagen voor wie mint
te weif'len aan den dag van morgen.

Als Guido Gezelle u had gezegd: Ik ben Guido Gezelle! Als Karel van de Woestijne
u had gezegd: - Ik ben Karel van de Woestijne! dan zou dat evenveel beteekend
hebben als: ‘Onze waarheid, die ook úw waarheid is, we hebben ze met ons leven
betaald. Wat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

332
gij ons ontroerend vermogen en onze schoonheid noemt, het zijn onze eigen tranen.’
Spreekt derhalve niet van poëzie en kunst als een sieraad van het leven, zij zijn de
quinteessens ervan, zij zijn de zuiverste belijdenis ervan, zij zijn het léven, in een
rhythmus en klank geworden vorm.
Mag ik u laten opmerken, dat Guido Gezelle's klacht over dat met hoornen
begeleide naderen van den avond en den dood, dat Van de Woestijne's klacht in
kommer om liefde en onzekerheid van het bestaan, dat beide deze klachten geen
enkel romanesk element, in den kleinen zin van het woord, bevatten. Daar steekt
niets in van de passies, die een leven uit zijn voegen rukken en een mensch in
mislukking of misdaad doen ontsporen. De eenvoudigste man die uit de eigen
innerlijke diepte spreekt, hij spreekt over een veelzijdig drama, dat op menig punt
evenwaardig kan zijn aan de klassieke tragedies waarin goed en kwaad, mensch en
God, leven en dood tegenover elkaar worden afgewogen, - hij spreekt immers over
den menschelijken staat.
Aan deze lyrische belijdenis der dichters is de zichzelf doorschouwende bezinning
van schrijvers, die over het eigen gemoed en verstand gericht houden, zeer nauw
verwant. Zij hebben soms maar over luttel gebeuren te schrijven, vergeleken bij de
geweldige gebeurtenissen die zich op aarde afspelen, als men tenminste luttel mag
noemen dat eeuwige schouwspel van den mensch, die leeft, zelfs al behoort hij niet
tot de categorie der groote uitzonderlijken of der Übermenschen. Die eenvoudige,
bescheidene, die zeer gewone vuilbaard en mensch van goeden wil, hij staat daar
zooals gíj te midden van de wereld. Hij overschouwt wat zijn betrekkingen er toe
zijn. Hij staat gulzig en gierig, onhandig en sluw te midden van het leven en de
menschen, van zijn geslacht en zijn kinderen, van zijn stand en klasse, van zijn volk
en zijn vijanden. Hij tracht zich rekenschap te geven van de krachten die daar
onderling werken, van de gratie die hij vertrapt of die hem inspireert. Hij staat daar
beminnend en lijdend, hij staat daar sterk en wankelend. Hij staat daar stralend van
deugden en ondermijnd door hartstochten en zwakheden. Kortom hij staat daar als
mensch, als proeflijder en proefrijder in het bestaan. Hij zoekt den zin van zijn opgang
of biecht zijn neergang. Zijn literaire stof is zijn leven. Zijn schriftuur is er de
belijdenis van.
Het valt gemakkelijk te beweren, dat alle drama's zich afspelen van schepsel tot
schepsel. Of wel dat de drama's moeten worden gezocht in een botsing van groepen,
klassen of volken, in een opstand van het aardsche tegen het hemelsche, - overal
waar een harmonie verbroken wordt. Er is geen bron van stoornis, die moet worden
afgewezen, want men kan cumuleeren.
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Maar de meest normale mensch is in zijn eigen beslotenheid een levend drama. Hij
heeft alles in zich om aan zichzelf te vergaan en oneindig veel om zich aan zichzelf
op te richten.
Twee ernstige bezwaren hoorde ik vaak tegen de hier geschilderde belijdenis- en
bezinningsliteratuur inbrengen. De schrijver zou door al wat hij van de wereld kennen
kan uit het eigen hart te lezen in egocentrisme en onmaatschappelijk individualisme
vervallen. Hij zou, door de uiteenrafeling van het eigen wezen, zijn levenslust fnuiken.
Alles schuilt in alles. De moeder die haar kind aan de borst drukt en zich niets van
de wereld aantrekt herhaalt het eeuwige gebaar van de barende menschheid. Van
Montaigne, oud-burgemeester van de stad Bordeaux, die de meening was toegedaan,
dat hij niemand volledig kennen kon, tenzij zichzelf, is deze uitspraak: ‘Chaque
homme porte la forme entière de l'humaine condition’. Het is misschien te veel
gezegd, ‘la forme entière’. Maar laten we bescheiden zijn: ‘Chaque homme porte
une parcelle commune de l'humaine condition’. In elk geval ken ik schrijvers van
belijdenisliteratuur, die in hun gewetensonderzoek de motieven hebben gevonden,
niet om zich af te zonderen of om zich te ver-bijzonderen, maar om als evenbeeld
van hun broeders, zelfs als het eenzamen waren, den weg van solidariteit en genegen
gemeenzaamheid te gaan.
En de doorschouwing van het eigen wezen zou fnuikend zijn voor den spontanen
levenslust. Alles schuilt in alles. Het is ongetwijfeld een werk van kracht en moed
in de diepte van de eigen ziel te erkennen wat echt is. Het kan echter nog een grooter
werk van kracht en moed zijn door dit gewetensonderzoek zich tot innige
levensaanvaarding op te tillen, zij het ook zonder nuchter te zijn als een veulen in
de wei. Als ik Van Hoogenbemt om zijn Stille Man van mensch tot mensch de hand
druk, dan is het niet alleen omdat hij een goed boek heeft geschreven. Er bestaan in
onze literatuur, laat staan in de wereldliteratuur, zuiverder gecomponeerde boeken,
met grootere allures. Maar ik druk hem de hand, omdat hij in en door dit
belijdenisboek, dat, zooals de romantici zegden, met het eigen bloed is geschreven,
de machteloosheid heeft overwonnen, die hij zoo scherpzinnig in zijn geliefde en
gevreesde hoofdpersonage, neen, die hij in zichzelf heeft gepeild. De belijdenis was
hier een bevrijding.
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Duister
door Leo van Breen
I
Dat veel van wat ons lief was, is vergeten,
of voortgejaagd werd, of uiteengeslagen,
kan het geduldig hart nog wel verdragen,
al heeft een giftig zuur zijn wand doorvreten.
En dat wij naakt en stom en ledig jagen
in werelden, van angst en haat bezeten,
waarvan de lokprijs snel werd weggegeten,
en wat nog nableef naar de belt gedragen,
dat óók nog. Want der menschen hart kan dragen
veel tonnen leeds en ongetelde plagen,
en zorg en nood en wanhoop bij de vleet;
Als ginds maar bloeien enk'le rozenhagen,
onzichtb're droom, die 't hart aanwezig weet
achter den tuinmuur, in haar geurend kleed.

II
Want zooals bloemen in den drassen grond
in drek en modder roerloos vastgebeten,
zich naar de blauwe lucht geheven weten,
geurend de kelken met den vreemden mond,
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en al wat wortelt in het ongezond
benedenaardsche, enkel wordt gemeten
als tegenstand, van drift en waan bezeten,
dat in een bonten bloei bevrijding vond,
zoo wortelt ook de mensch, in donk're spleten
verankerd, en geplaagd door klauw en beten,
door drek en droesem tot in 't merg gewond;
Géén trotsche bloemkroon kan men echter heeten
dit menschenhoofd, waar kleur en lijn uit zwond,
de fletse oogen en den slappen mond.

III
Ach, en wij kunnen dit leven enkel voeren
als zijn zwartheid ons niet geheel verslaat,
en aan den verren einder open laat
een lichtstreep, die het hart met zilv'ren snoeren
bindt aan de moog'lijkheid, eens te ontvoeren
de zielen in een nieuwverworven staat,
waar hoop noch teederheid hen ooit verlaat,
en nieuwe moed tot daden kan vervoeren.
Maar nu van alle waarden de contouren
verzwonde' in duister, dat nu komt bevloeren
ons heele zijn, ontluisterd en gesmaad,
ontwaakt de schroom, dees zwartheid te beroeren,
omdat daarachter, als een nooit verzaad
monster, een nieuwe muur van zwartheid staat.
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Moment sentimental
door A. Marja
Mijn kleine moeder met je rode haar,
eens werd je ginds in een zwart graf gelegd,
een dominee heeft, galmend, aan de baar
enkele verzen uit Gods woord gezegd.
Ik was een kind van nog geen veertien jaar;
hoe zwaar viel het verbitterde gevecht
tegen mijn tranen, want het stond zo raar
en buurman had: wees dapper vent, gezegd.
Wees dapper, ja, maar nu ik in de nacht
na al die jaren waak, en onverwacht
je rode haar zie en je zacht hoor spreken,
geeft noch Gods woord, noch buurmans raad mij kracht
de tranen te weerstaan, die aan mij wreken,
dat jij ginds ligt en ik nooit aan je dacht.
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De oorsprong van de ikonografie der kruisiging
door Th.H.J. van Huet
DE ontwikkelingsgeschiedenis van de afbeeldingen van Christus aan het kruis, de
evolutie die dit onderwerp in de handen van beeldende kunstenaars uit verschillende
tijden doorgemaakt heeft, vormt een belangwekkend hoofdstuk in de geschiedenis
der kerkelijke kunst. Merkwaardig in de ikonografie van de kruisiging is het
betrekkelijk late tijdstip van haar ontstaan: eerst vele eeuwen nadat andere scènes
uit het Evangelie reeds haar definitieven uitbeeldingsvorm in de kunst gevonden
hadden, werden de grondslagen gelegd van de voorstelling der kruisiging.
Waarom werd in de eerste eeuwen van het Christendom het centrale thema van
den godsdienst niet door kunstenaarshanden aangevat?
Voor een antwoord op deze vraag moet er rekening mee worden gehouden, dat in
het kerkelijk geestesleven van ouds een tendentie aanwezig was, die zich vijandig
stelde tegenover alle artistieke vertolking van het geloof. Die aan de kunst vijandige
strekking was een erfenis van het Oude Verbond (Deut. 27, 15); de Joodsche
godsdienst had in dien zin nooit een eigen kerkelijke kunst willen bezitten, al heeft
zij die in later eeuwen desondanks vooral sedert de heerschappij der maccabeërs in
symbolen, sieraden en schrifturen verworven; zelfs gaf de bouw van tallooze
synagogen aanleiding tot het ontstaan van eigen Israëlietische architectuurstijlen. In
onmiddellijke aansluiting op de Joodsche opvattingen veroordeelden de oude
kerkleeraars echter de religieuze kunst nog als een vinding des duivels om de aandacht
der geloovigen van het hoogere af te leiden op de materie.
Deze afkeer van de vereering van levenlooze voorwerpen is ook in den Islam
aanwezig: de Moslimsche kunst beperkt zich bijna uitsluitend tot het decoratieve. In
het Westen leidt dit rigorisme tot den verwoeden ‘Beeldenstrijd’ die in de 8e en 9e
eeuw de Christenheid in twee vijandelijke kampen verdeelde, tot dat de uitspraak
van Rome een beslissing bracht ten gunste van de beeldenvereering, waarvan de
geoorloofdheid sindsdien niet meer betwijfeld is. Het verdient de aandacht, dat het
sein tot het uitbreken van het z.g. ‘Iconoclasme’ het verwijderen van een kruisbeeld
boven de poort van het keizerlijk paleis is geweest: den bestrijders van de religieuze
kunst was de afbeelding van den gekruisigden Christus bij uitstek onverdraaglijk,
zij beschouwden haar als een regelrechte parodie op Christus' dood.
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Afb. 1, Crux ansata

Dat reeds de kunst der vroeg-christelijke katakomben afkeer had van elke
reminiscentie aan Christus' kruisdood, zoozeer, dat zelfs het enkele teeken des kruises
in het ornament vermeden werd, laat zich verklaren uit de tijdsomstandigheden.
Vooreerst was in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling de kruisiging nog in
gebruik als een bijzonder schandelijke doodstraf, die slechts op slaven en de
allerlaagste misdadigers werd toegepast. Zoo goed als onze verbeelding de voorstelling
van Gods zoon aan de galg opgeknoopt zou afwijzen, aarzelden de eerste Christenen
het hout der schande in verband te brengen met hun Zaligmaker. Wat zij in de
wandversiering van hun onderaardsche bedeplaatsen vooral zochten uit te beelden,
waren juist die symbolen en scènes uit het Evangelie, die de hoop op een blijder
hiernamaals uitdrukten. Een vast stelsel van eindeloos herhaalde motieven - de pauw,
symbool der onsterfelijkheid (pauwenvleesch heette onbederfelijk), de duif, symbool
der onsterfelijke ziel; de visch, symbool van de eucharistische spijs; de Goede Herder,
symbool van de barmhartigheid Gods - vormde een symbolische geheimtaal, slechts
verstaanbaar voor de ingewijden van de kleine vervolgde secte der Christenen. Een
enkele maal wilde de kunstenaar zinspelen op het lijden van den Zaligmaker; ook
dan bediende hij zich van geheime teekens en gaf hij aan het kruis een symbolische
vorm, die voor profane oogen niet doorzichtig was: anker, drietand, Grieksch kruis,
swastika (een figuur die al in het Myceensche ornament voorkomt), het Egyptische
hengselkruis of crux ansata (afb. 1), het Andreaskruis waren de vormen waaronder
het kruisteeken schuilging. Ook treft men vaak tusschen de teksten van een
grafinscriptie de hoofdletter T, die dan dezelfde functie vervult. Het gewone Latijnsche
kruis blijft zeer zeldzaam.
Toen het Christendom in de 4e eeuw door Constantijn tot staatsgodsdienst verheven
was, werd uit piëteit de kruisiging als straf afgeschaft.
De verschijning van het teeken des kruises aan Constantijn (‘In dit teeken zult gij
overwinnen’) en de vinding van het ware kruis door zijn Moeder, St Helena, gaven
omstreeks 325 aanleiding tot een intensieve kruisvereering. De regeering nam aan
deze devotie actief deel; de rijksmunten, de keizerlijke scepter en diadeem werden
met het teeken des kruises versierd. Doch de triomfeerende kerk, die toen uit het
donker der katakomben in het stralende daglicht der openbaarheid trad, had geen
gevoelsbodem voor een bijzondere vereering van Christus' lijden. Het dieper
zondenbewustzijn, van waaruit de kruisdood begrepen moest worden, ontbrak nog;
de geloovige vereerde in Christus meer den Wonderdoener, Leermeester, Redder,
dan den menschgeworden
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Verlosser; de nadruk viel meer op Zijn Goddelijkheid, dan op Zijn menschelijke
natuur. In de eerste tijden na den ‘Kerkvrede’ - de 4e en 5e eeuw - is het kruis dan
ook niet herinneringsteeken van het lijden, maar symbool van de overwinning van
Christus op den Satan, van de kerk op de heidenen. De kunst draagt in die eeuwen
een propagandistisch en triomfantelijk karakter, zij beoogt de bevestiging van de
waarheid van het Christendom en van zijn overwinning op de dwaling. Een mozaïek
in het mausoleum van Galla Placidia stelt den Goeden Herder voor met het kruis in
de hand. Op een gouden Kruis, door Justinus II (6e eeuw) aan den Paus geschonken,
draagt het Lam Gods het kruis op den schouder. Maar verder dan door dergelijke
vage toespelingen komt men niet tot een aanduiding van Christus' dood; in de
artistieke vertolking van het passieverhaal uit het Evangelie sloeg men de scène van
den kruisdood eenvoudig over en liet op het verhoor bij Pilatus onmiddellijk de
Verrijzenis aansluiten. Op een sarcophaag in het Lateraansch Museum volgt op de
Kruisdraging een Grieksch kruis, waarop een monogram van Christus met aan den
voet de twee slapende Romeinsche soldaten, die reeds de Verrijzenis aanduiden.

Afb. 2, Spotcrucifix uit de 3e eeuw, te Rome gevonden

Ook in de verschillende secten van het Oostersch Christendom was voor de
uitbeelding van den kruisdood geen plaats. De Gnosis en het Monophysitisme kenden
aan Christus slechts één natuur, de Goddelijke, toe en vatten het passieverhaal geheel
symbolisch op. In de plaats van Christus, die als God immers niet kon lijden, is Simon
van Cyrene gekruisigd, zoodat dus zelfs een symbolisch zinspelen op de kruisiging
een godslastering bevatten moet. Hun geestelijke erfgenamen, de Egyptische en
Abessynische Kopten, wezen eveneens de kruisigingsvoorstelling af; het
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kruis dat in de Koptische Kunst in eindelooze variatie verwerkt is, heeft slechts de
waarde van symbolisch ornament.
Wij mogen hier niet onvermeld laten, dat enkele kunsthistorici en archaeologen de
hierboven geschetste opvatting bestrijden; zij steunen daarbij op enkele
oudheidkundige vondsten, die er inderdaad op schijnen te duiden, dat de wortels van
de ikonografie der kruisiging op een vroeger tijdperk dan de 6de eeuw teruggaan.
Tot deze monumenten behoort op de eerste plaats het zgn. ‘Spotcrucifix’ uit de 3e
eeuw, een krabbel gevonden op den muur van een soldatenwachtkamer in het
voormalig keizerlijk paleis te Rome (afb. 2). De teekening stelt voor een mensch met
een ezelskop, die aan het kruis hangt en aanbeden wordt door een staande figuur.
Het opschrift ‘Alexamenos aanbidt zijn God’ verduidelijkt de voorstelling, blijkbaar
bedoeld als een parodie op de vereering van het crucifix door de Christenen. Dat
zulke spotprenten in dien tijd niet zeldzaam waren getuigt Tertullianus; hij had er
een onder oogen gehad, waarop Christus met ezelsooren en hoeven aan het kruis
hangende werd voorgesteld en door een onderschrift aangeduid als ‘de god der
Christelijke ezelaanbidders’.

Afb. 3, Gesneden agaath, 3e eeuw. Britsch Museum

Vervolgens worden in het Britsch Museum twee gesneden agathen (afb. 3) bewaard,
waarop Christus aan het kruis geflankeerd door twaalf kleinere figuurtjes,
waarschijnlijk de twaalf Apostelen. Blijkens de half leesbare Grieksche inscripties
IXΘYΣ (ichthus) en IHΣOXPEΣT (jesochrest) in spiegelschrift zijn het Grieksche
zegels. Zij zijn gevonden in Roemenië samen met een aantal voorwerpen, die geen
van alle later dan de 3e eeuw te dateeren zijn.
Een ander juweel, een jaspis (afb. 4) uit de Syrische stad Gaza, ook zeker vóór
500 gesneden, geeft een naakte figuur met nimbus en uitgespreide armen te zien,
geflankeerd door een man en een vrouw in biddende houding.

Afb. 4, Jaspis in Gaza (Syrië) gevonden, 3e eeuw

Volgens deze kunsthistorici is dit slechts het armzalig restant van een groot aantal
monumenten uit de 3e tot 4e eeuw, waarop de kruisdood van Christus was afgebeeld
doch die door den tand des tijds en door de verwoestingen van de Mohammedanen
in de 7e en de Iconoclasten in de 8e eeuw voor ons verloren zijn gegaan.
Echter blijkt deze hypothese bij een nadere beschouwing op zwakke gronden te
be-
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rusten; althans bieden de hierboven genoemde vondsten haar weinig steun. Het
spotcrucifix heeft waarschijnlijk met Christus niets uitstaande, doch is een product
van gnostische theokrasie: de secte der gnostici had onder haar goden den
oud-Egyptischen god van het kwaad, Typhon-Seth, opgenomen. Van ouds werd deze
vereerd als een menschelijke gestalte met als hoofd een ezelskop, daar de ezel het
hem toegewijde dier was. De gnosis verwarde hem dikwijls met Christus. Dezen
Thyphon-Seth treft men vaak aan op z.g. ‘verwenschingstafelen’, opgerolde looden
blaadjes, waarop de wagenmenners van het circus hun tegenstanders naar den duivel
wenschten door middel van magische teekens en formules. De bewuste teekening is
dus waarschijnlijk geen caricatuur, maar een serieus bedoelde acte van aanbidding
door een aanhanger der gnosis, of wel zij vervulde de rol van bezweringsformule.
Doch ook wanneer men in deze krabbel een caricatuur wil zien, impliceert dit nog
geenszins het bestaan van een kruisigingsvoorstelling in de kunst van dien tijd. Het
is dan altijd nog mogelijk, dat de teekenaar niets anders bedoelde, dan een christelijken
wapenmaker belachelijk te maken met zijn God, van wien verteld werd, dat Hij aan
een kruis was gestorven.
Wat betreft de drie edelsteenen, waarvan reeds sprake was, ook zij passen volkomen
in de theorie van het late ontstaan der kruisigingsvoorstelling. Het is namelijk zeer
waarschijnlijk, dat men in de Syrische jaspis niet een christelijk, doch een gnostisch
amulet moet zien. Zij draagt immers op de keerzijde een gnostische inscriptie en stelt
dus Simon van Cyrene voor, die volgens de gnostische dogmatiek in de plaats van
den Heiland gekruisigd was. De zin van een dergelijk amulet, ‘abrasax’ genaamd,
was slechts voor ingewijden begrijpelijk, zooals de heele leer der gnosis, volgens
haar beginsel: ‘Ken anderen, laat niemand u kennen’, een cryptisch karakter draagt.
Abrasaxen kwamen echter ook voor met slechts een inscriptie op de eene zijde en
het is dus niet onmogelijk, dat de jaspis oorspronkelijk slechts één inschrift droeg
en dat haar ongebruikte keerzijde in later eeuwen door christenen besneden is met
de afbeelding der kruisiging.
De beide agathen zijn zeer zeker wèl christelijk, getuigen hun opschriften met den
naam van Jesus Christus. Hier hebben we dan - het moet toegegeven worden - de
eerste schaarsche voorbeelden van het crucifix in de beeldende kunst. Maar de uiterst
kleine afmeting van deze kunstvoorwerpen verraadt duidelijk de strenge reserve, die
men toen ten opzichte van de kruisiging in acht nam: de afmetingen moesten aan de
voorstelling een geheim karakter geven. De weinige geloovigen, die een dergelijke
talisman bezaten, zullen hem in den zak gehouden hebben, om er van tijd tot tijd een
blik op te werpen.
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Vóór het einde van de 5e eeuw speelt de voorstelling van Christus' Kruisdood in de
ontwikkeling van de kunst nog geen rol.
De oorsprong van de ikonigrafie der kruisiging ligt in de 6e eeuw, die vooral in
artistiek opzicht het voetstuk der Middeleeuwen genoemd kan worden. Doch het
ontstaan van het crucifix is niet op de eerste plaats een vinding van de artistieke
verbeelding, het is geconditioneerd door de religieuse dogmatiek van dien tijd, in
het bijzonder door den strijd om de dubbele natuur van Christus, die de orthodoxie
met het monophysitisme te voeren had. Deze ketterij leerde, dat Gods zoon slechts
de Goddelijke natuur bezat en dus slechts in schijn de menschelijke natuur had
aangenomen. Van de reactie der orthodoxie op dit doketisme is het crucifix de
artistieke vorm: het is de tastbare bevestiging van het dogma, dat Christus werkelijk
geleden heeft in zijn menschelijke natuur, dat zijn bloed vergoten is en zijn tranen
gevloeid hebben.

Afb. 5, Fragment uit de deur van het hoofdportaal van de basiliek van de H. Sabina te Rome.
Cypressenhout (22 × 35 cm) ± 2e helft 5e eeuw

Evenwel week de terughoudendheid, die reeds eeuwenlang op dit gebied betracht
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was, slechts langzamerhand. Schrede voor schrede kan men den weg van symboliek
naar realisme aan de hand van de monumenten volgen; telkens wordt een nieuwe
schuchtere concessie gedaan aan de tendentie tot uitbeelding van de werkelijke scène
van Calvarie. Op een mozaïek in de San-Vitale-basiliek is het Lam, dat Christus
symboliseert, reeds in het snijpunt der kruisbalken geplaatst; in de San Stefano
Rotondo zweeft Christus' buste boven het kruis, terwijl een hand (van den Vader)
hem kroont; in de San Appolinare in Classe heeft de buste zijn weg reeds gevonden
naar het snijpunt; een nog verder stadium vertegenwoordigen de zuilen van het
ciborium der San Marco: de heele kruisigingsgroep is hier al in de kern aanwezig,
het Lam op de kruising, zon en maan als menschelijke borstbeelden, de dobbelspelers
aan den voet van het kruis, de beide moordenaars aan weerszijden. Maar ook hier is
de figuur van Christus zelf niet aangedurfd.

Afb. 6, Romeinsch Ivoor, Christus aan het kruis, Judas aan den boom - Britsch Museum, Londen

Echter zijn uit de 6e eeuw een aantal monumenten tot ons gekomen, die getuigen
van de definitieve uitwerking van het motief. Wij willen er hier slechts een zevental
noemen.
Vooreerst een houten paneel van het portaal der San Sabina-basiliek (afb. 5), dat
waarschijnlijk nog tot de 5e eeuw behoort. De naakte Christus hangt tusschen de
moordenaars aan het kruis en is met nagels vastgespijkerd; de achtergrond wordt
gevormd door de muren van een stad, waarmede wel Jeruzalem bedoeld zal zijn. De
vaagheid der details heeft wel eens aanleiding gegeven tot de veronderstelling, dat
hier niet de kruisiging, maar de drie Jongelingen in den Vuuroven zijn voorgesteld.
Een Romeinsch ivoortafeltje in het Britsch Museum (afb. 6) geeft het moment
weer, dat de soldaat Christus' zijde doorboort. De Zaligmaker is ook hier een krachtige
jongeling, niets verraadt zijn smart of doodstrijd.
Realistisch daarentegen is het tafereel, dat in deze voorstelling verwerkt is: Judas
aan den boom hangend met zijn schat aan de voeten, terwijl men in de kruin van den
boom een vogel haar jongen ziet voeren.
In den domschat van Monza bewaart men een geëmailleerd gouden kruisbeeld
(afb. 7),
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door Paus Gregorius den Groote aan de Longobardenkoningin Theodelinde
geschonken. Christus hangt, bekleed met een lange tuniek, aan het kruis gespijkerd,
gesteund op een groote voetenplank. Het gebrek aan plaatsruimte, gevolg van den
vorm van het sieraad, maakte het noodig, de groep der bijfiguren op de uiteinden der
kruisarmen onder te brengen: zon en maan boven het kruis, de kleine figuurtjes van
Johannes en Maria in de dwarsarmen. Het inschrift, ‘Moeder ziehier Uw Zoon; Zoon
ziehier Uw Moeder’, verbindt beiden.

Afb. 7, Geëmailleerd gouden kruisbeeld in den domschat te Monza

In dezelfde verzameling worden enkele metalen fleschjes (af b. 8 en 9) bewaard,
die door pelgrims waren meegebracht uit het Heilige Land; dergelijke ampullen
dienden om er de w o n d e r -dadige olie uit de Golgothakerk van Jerusalem in mee
te nemen. De kruisigingsscène, op deze fleschjes afgebeeld, was van groote beteekenis
voor de ontwikkeling van het motief; dergelijke ampullen reisden vaak de heele
Middellandsche Zee langs. In deze voorstelling is nog heel veel, dat aan de vroegere
reserve herinnert: vasthechting met strikken, inplaats van met nagels, zon en maan
als symbolen, combinatie van kruisiging met verrijzenis binnen hetzelfde kader.
Toch uit zich reeds het nieuw verworven realisme in de bewuste compositie van de
groep der moordenaars, die Christus schijnen aan te zien. Aan den voet van het kruis
zitten pelgrims in aanbiddende houding.
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Afb. 8 en 9, Metalen fleschjes voor pelgrims uit het Heilige Land meegebracht - Domschat te Monza

Een in Siberië gevonden zilveren schaal (afb. 10),
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typisch staal van de verbreiding der Byzantijnsche cultuur, waarvan het lettertype
der Syrische inschriften de dateering op omstreeks 500 mogelijk maakt, vertoont
met andere tafereelen uit het passieverhaal ook de kruisiging en wel volgens het
schema van de hierboven besproken ampullen, maar met nog meer realisme
uitgebeeld. Toch is er nog een zekere terughoudendheid in de opvatting van den
soldaat, die Christus' zijde doorboort.

Ook het Koptische Egypte, dat de kruisigingsvoorstelling eigenlijk nooit geaccepteerd
heeft, levert toch een opmerkelijke bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis ervan.
Bij de opgravingen te Akhmin-Panopolis vond men een bisschoppelijk pallium (afb.
11), waarin o.a. een sterk gestyleerde kruisiging geweven was. Zij geeft zon en maan
als gele schijven en den hemel als een halfrond van verschillend gekleurde strepen.
Het kruis staat op een heuvel en wordt geflankeerd door twee gestyleerde planten,
die Johannes en Maria symboliseeren. Ook hier vertoont de Christusfiguur, die een
geel en blauw gestreepte tuniek draagt, overeenkomst met die van de ampullen.
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Afb. 10, Zilveren schaal in Siberië gevonden uit omstreeks 500

Het belangrijkste monument evenwel is het geïllustreerde Syrische Evangelie van
Rabula (afb. 12), gevonden in een klooster in Mesopotamië en nu in Florence bewaard;
het is met zekerheid te dateeren op 586. Christus hangt
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hier genageld tusschen de moordenaars, waarvan één hem het gelaat toewendt. Onder
het kruis staan de treurende gestalten van Johannes, Maria en de vrouwen. De Romein
sche soldaat, door een bijschrift als ‘Longinus’ aangeduid, doorboort de zijde van
Christus, terwijl een Jood hem de spons reikt. Op de voorgrond dobbelen drie soldaten
om den Heiligen Rok. Zon en maan flankeeren het kruis. Twee bergen vormen het
landschap.
In verschillende opzichten is dit miniatuur opmerkelijk: de compositie legt
psychologisch verband tusschen de verschillende figuren, die individueel behandeld
zijn. Het landschap past geheel in de sfeer. Treffend is de contrastwerking tusschen
de droefheid der vrouwen en de onverschilligheid der soldaten. Men heeft gemeend,
dat een dermate realistische schildering van een zoo ingewikkelde compositie
onmogelijk het werk van een 6e-eeuwschen kunstenaar kan zijn en is daarom gaan
zoeken naar sporen van een latere overschildering van het oorspronkelijk miniatuur.
Een duidelijke aanwijzing hiervoor scheen het naakt van Christus, waarvan de
teekening duidelijk zichtbaar is onder de tuniek. Men vergeté echter niet, dat het
antieke schilderstraditie was, eerst het naakt te teekenen. Men zal hier wel degelijk
te doen hebben met een - zij het zeer uitzonderlijk - product van de 6e eeuw. De
beteekenis van dit miniatuur voor de ikonografie der kruisiging is enorm geweest;
het is het voorbeeld geworden voor talrijke kunstenaars uit de volgende eeuwen.

Afb. 11, Koptisch pallium, te Akhmin-Panopolis opgegraven

In den loop van de 6e eeuw is dus het realisme zoover voortgeschreden, dat de
symbolische opvatting van de kruisigingsvoorstelling, die slechts de liturgische
functie van herinneringsteeken vervulde, plaats heeft gemaakt voor een weergave
van de historische werkelijkheid van het passieverhaal: er is een vaste
kruisigingscompositie ontstaan, die men voortaan steeds zal terugvinden. De
elementen van deze compositie zijn de volgende: de beide moordenaars, die later
door bijschriften met de namen Dysmas en Gistas worden aangeduid, de dobbelende
soldaten; Johannes en Maria; de lansdrager Longinus (‘longè’ = lans) en de jood
Stephaton met de spons (deze laatste dankt zijn opname in de groep niet zoozeer aan
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zijn historische beteekenis, als wel aan de aesthetische behoefte aan een pendant van
den lansdrager); het landschap, dat vaak den tekst, ‘de aarde beefde en de rotsen
spleten vaneen’ tracht uit te beelden; en tenslotte zon en maan. Het Evangelie noemt
eigenlijk alleen een verduistering van de zon, het ligt echter
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geheel in de lijn van de volksfantasie, dat de maan deelneemt aan den rouw van de
zon; ook zal de primitieve neiging tot symmetrie hier invloed gehad hebben. Het is
tevens niet uitgesloten, dat zon en maan gedacht werden als symbolen van de dubbele
natuur van Christus.
Andere monumenten geven Christus nog in de zgn. Orantenhouding, d.i. met
gebogen armen. Dat deze bijzonderheid niet - zooals men wel meent - een gevolg
was van beperkte plaatsruimte, bewijzen de armen der moordenaars die wèl geheel
uitgestrekt worden afgebeeld. Veeleer treft men hier een laatste rest aan van de
vroegere terughoudendheid in de verbeelding van Christus' lijden: volledige
uitstrekking der armen maakte een te pijnlijken indruk.

Afb. 12, Kruisiging en opstanding door den monnik Rabula (886) - Syrisch evangeliarium - Bibliotheek
Laurentiana, Florence

Dat deze reserve nooit geheel overwonnen is, toont een vergelijking van het
standaardtype der middeleeuwsche crucifixen met de werkelijke practijk der
kruisiging, zooals wij deze uit de geschiedenis kennen. De voetenplank, waarop
Christus steunt, werd in werkelijkheid nooit gebruikt: de veroordeelde zat schrijlings
op een houten wig. Dit was echter te onteerend om af te beelden. Ook was hij geheel
ontkleed en droeg dus niet de tuniek, waarmee Christus veelal wordt afgebeeld. Een
afwijking van de historische werkelijk-
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heid is ook het gebruik, Christus zelf grooter weer te geven dan de moordenaars aan
zijn zijde. De grootere middenfiguur is echter karakteristiek voor de groepen in de
laatantieke kunst; men denke bij voorbeeld aan de Laokoon-groep. Bij de reeds
genoemde oliefleschjes is misschien de ronde vorm oorzaak van deze afwijking in
de proporties.
Het is duidelijk, dat de artistieke conceptie der kruisiging wortelt in de dogmatiek
van het Christendom. Echter loopen de meeningen uiteen over de vraag naar de
concrete aanleiding tot het ontstaan van de hier beschreven compositie. Het meest
aannemelijk schijnt de hypothese van Johannes Reil (Die Frühchristlichen
Darstellungen der Kreuzigung Christi, Leipzig 1904). Deze leidt de heele
ontwikkeling af uit de jaarlijksche kruisvereeringsplechtigheid, waarvoor op Goeden
Vrijdag pelgrims uit alle oorden in de Golgothakerk van Jerusalem bijeenkwamen.
Hier is het monumentale prototype te zoeken, dat aan de kleinkunst tot voorbeeld
strekte. Waarschijnlijk stelde het mozaïek in de Golgothakerk, dat Reil uit litteraire
bronnen wist te reconstrueeren, een enkel kruis voor, versierd met medailles of
borstbeeld van Christus en geflankeerd door de gekruisigde moordenaars. De devotie
der pelgrims wilde een aandenken aan de plechtigheid, die zij in Jerusalem gevierd
hadden en die daarom werd afgebeeld op de fleschjes, waarin zij de wonderdadige
olie mee naar huis namen. Men ziet dan ook op deze ampullen aan den voet van het
kruis de pelgrims knielen, die in den loop der ikonografische evolutie overgingen in
dobbelspelende soldaten. Dat ook uit Egypte pelgrims naar Jerusalem kwamen om
het kruis te vereeren, bewijst het amulet, dat den Egyptischen naam ‘Abamoun’
(ab-Ammon, dus zoon van Amnion) draagt (afb. 13). De voorstelling is hier dezelfde
als op de ampullen te Monza en ook hier worden de pelgrims knielend en met de
fleschjes in de hand afgebeeld.

Afb. 13, Amulet ran een Egyptisch pelgrim uit de zesde eeuw

De kruisigingsvoorstelling heeft dus in de 6e eeuw reeds haar definitieve omtrekken
uitgewerkt. Daarmee is echter nog niet gezegd, dat zij in dien tijd reeds algemeen
aanvaard was. Nog in 593 vertelt Gregorius van Tours, dat een wandschildering der
kruisiging in de Genesiuskerk te Narbonne de geloovigen choqueerde, zoodat zij
met een sluier bedekt moest worden. Eerst de Karolingische tijd brengt de algemeene
aanvaarding van het onderwerp in de Westersche kunst.
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Afb, 14, Christus aan het kruis in het handschrift 51 te St Gallen - Stiftsbibliothek - 221 × 293 mm.
Omstr. 750 ontstaan

Hoe het motief zich in de 7e en 8e eeuw verbreidde, willen wij niet verder nagaan,
doch volstaan met het centrum aan te geven van waaruit en de wegen waarlangs het
geschiedde. Zooals reeds gezegd, was Jerusalem het centrum der verspreiding, door
hun prestige oefenden de Heilige Plaatsen trouwens steeds een grooten invloed op
bouwkunst, beeldende kunsten, liturgie en ornamentiek van het Christendom. De
pelgrims, die een souvenir wilden, waarop de heiligdommen, die zij vereerd hadden,
waren afgebeeld; de Syrische kooplieden, die evenals de Hollanders van de 17e eeuw
de geheele bekende wereld bevoeren en in verschillende landen van West-Europa
volkrijke kolonies stichtten; de Byzantijnsche monniken, die tijdens den Beeldenstrijd
naar het Westen moesten emigreeren - zij allen droegen bij tot de verspreiding van
de licht transporteerbare voorwerpen van kleinkunst tot in de afgelegenste streken
van Europa. Er is een duidelijke Syrische inslag in het Iersche type der
kruisigingsvoorstelling, al wist de Keltische geest zich binnen het overgenomen
schema te uiten. Zoo zijn in het Iersche crucifix uit het Evangeliarium van St Gallen
(afb. 14) van de 8e eeuw de opstelling van de groep en de borstbeelden van engelen
van Oostersche herkomst, echter spreekt het inheemsche element in de bizar
gevlochten gewaden, waar de kunstenaar zijn Iersche calligrafische fantasie op
botvierde.
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De kruisigingsvoorstelling die in het epistelboek in de bibliotheek van Würzburg de
brieven van Paulus illustreert - eveneens uit de 8e eeuw - verraadt hetzelfde
stijlsyncretisme. De figuren van Christus en de moordenaars, die aan kleinere kruisen
onder Christus' armen hangen, dragen eigenaardig gevlochten gewaden, die aan de
schubben van een visch doen denken. De fantasmagorische wezens, die mogelijkerwijs
twee aan twee de duivelen en de engelen symboliseeren op hun vlucht om de zielen
van den goeden en den kwaden moordenaar af te halen, alsook de eigenaardige
vogelfiguren - half duif half pauw - die het hoofd van Christus flankeeren, zijn
producten van overoude Oostersche fantasie. De Grieksche titulus boven het kruis
en de Syrische canonboog die het geheel omlijst, wijzen eveneens naar het Oosten.
Zoo sierde in de 8e eeuw de kruisigingsvoorstelling alle kerkelijke monumenten
van Oost en West. Schilders, beeldhouwers, goudsmeden, miniaturisten, wevers allen verwerkten het tafereel van Golgotha in de producten van hun kunst.
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Geboorte
door Theo J. van der Wal
HIJ glimlachte en zijn hele rode kop glimlachte mee. Zijn neus glom en stak wat
benig vooruit. Zijn oren flapten, de door de zon weggebrande opperhuid flapte in
kleine doorzichtige velletjes mee. Hij glimlachte ondanks moeheid en honger, ondanks
zijn verstijfde ledematen, ondanks het onophoudelijk dreunen van artillerie en zwaar
mitrailleur geschut. Hij vergat niet te schieten op onzichtbare tegenstanders ergens
achter de heuvels.
De vers gegraven spleet in de aarde, geurend naar vochtig zand en vertrapt gras,
naar hars, kruitdamp en zuur zweet, was koel, maar de wind bouwde boven hen een
koepel van dansende luchtdeeltjes en heet, onzichtbaar stof.
Korporaal Spa stootte hem aan:
‘Lach niet, sergeant, ik word gek!’
Langzaam trok de glimlach weg van het roodverbrande gelaat, waarin de ogen,
een weinig troebel, in te holle oogkassen lagen.
‘Je wórdt niet gek, je bént gek!’ antwoordde hij korzelig en zijn mond vertrok.
‘Sijbel niet, maar neem mijn spuit over!’
Eerst nu keek hij naar den korporaal en hij schrok van diens gezicht. Het leek dat
van een imbeciel. De mond stond open, de ogen waren groot, het voorhoofd, waarover
heen verwarde, met vochtige modder gemengde haren lagen, was bijna onzichtbaar.
Maar het ergste was de verslapping van de aangezichtsspieren: alle wilskracht, alle
wil om te leven, alle denkvermogen schenen weggetrokken.
‘Wat heb je?’ vroeg de sergeant ruw, terwijl hij den ander bij de schouders vatte
en door elkander schudde. ‘Bang, hè? Waarvoor? Heb jij ooit zo'n knus hokje gehad
als hier? Bang?’
‘Ikke niet bang!’ zei de korporaal op kinderlijke toon en sperde zijn wijde ogen
wijder open.
De sergeant huiverde. Zo, dit was dus shellshock?
De artillerie dreunde, ver achter hen beschoten zijn kameraden de vijandelijke
stellingen, over de smalle spleten heen, waarin, reeds dagen lang, op hun noodrantsoen
van scheepsbeschuit, de sergeant en zijn mannen lagen. Ze hadden geen tijd gehad
een verbindingsloopgraaf aan te leggen, alleen de telefoon verbond hen met het
achterland.
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De sergeant vreesde maar één ding, dat hun artillerie door vliegtuigen gebombardeerd
zou worden. Zolang het dreunen aanhield, voelde hij zich veilig in de koele aarde.
Hij begon weer te schieten, de mitrailleur blafte schor. De onzichtbare kogels
beschreven hun bogen en boorden ergens ver weg neer op hetzelfde ogenblik als de
vallende huls tussen het vertrapte en bloedende gras rolde en daar schitterde met de
glansen van een goudvis.
De korporaal bleef wezenloos staan.
‘Ga zitten!’ zei de sergeant, nors van onbehagelijkheid. De man ging zitten.
‘Rook!’ Hij wierp hem het noodpakje sigaretten toe, dat al bijna leeg was. De
korporaal nam met bevende vingers een sigaret en rookte snel. Hij klaarde op.
Hij streek de kleffe haren van het voorhoofd:
‘Ik kom nu weer bij, sergeant, het is geen angst!’
Hij had nu een jong, kinderlijk gezicht, waarin alleen de verwijde pupillen nog op
vrees wezen.
‘Niet waar?’ vroeg hij dringend, toen de sergeant niet keek, maar alleen wat
gromde, ‘niet waar? Het is niet de angst: het is het gebrek aan slaap, aan tabak. Ik
ben een sterk roker, sergeant, en we hebben hele dagen niet gegeten. Niet waar?’
‘Natuurlijk,’ zei de sergeant, ‘we lijden er allemaal onder, maar je moet je een
beetje beheersen, O, hou die sigaretten maar. Wees zuinig, ik heb er ook geen meer.’
‘Zal ik je plaats nu innemen?’
‘Goed!’
De sergeant hurkte neer, de vochtige grond trok op langs zijn verstijfde dijen. Hij
zou proberen wat te slapen. Maar weer glimlachte zijn hele rode kop, waaruit zijn
neus opgloeide als roodkoper.
‘Het zal wel gauw komen,’ dacht hij, ‘dan ben ik dus vader! Hahaha!’ Het geluk
scheen zijn hele lichaam te omvatten, scheen een fluïdum te zijn, dat van hem
uitstraalde, en hem omhulde met een overklaarbaar licht, dat in de halfduistere spleet
magisch fosforesceerde. Zelfs korporaal Spa werd rustig, hij keek niet meer schichtig
naar de hemel. ‘Ze denkt natuurlijk aan me,’ dacht de sergeant, ‘het kindje zal wel
erg bewegen, denk ik. Ze zal er naar luisteren, zoals in het begin, hahahaha, het
schopt met zijn voetjes, die rakker! Wil er uit, hè? Wil zijn vader zien! Alles goed
in orde, schreef ze, zal wel gauw komen. Ja, ja, zal wel gauw komen. Misschien is
het er al? Dappere vrouw, zal niet meevallen achter het front. Die gele vlekken aan
de slaap en op de kin zullen nu wel gauw verdwijnen, zou het niet? Het stond toch
aardig, ja, het stond aardig. Het zal wel gauw
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lachen, denk ik, dada, kindje, dada! Als ze nu maar niet bang is, dat mij wat overkomt,
hè, die vrouwen denken altijd het ergste. Ja, als ze nerveus wordt, als het kind te
vroeg komt.... en dan met het zog.... Hahaha! dapper vrouwtje, o nee, ze houdt veel
te veel van me om zich bezorgd te maken. Komt dik in orde, een flink kindje wordt
het, een pond of acht, minstens, het zal mij niet beschamen, vast niet!’
Hij lachte nu hardop, de mannen keken elkander aan, knipoogden en een zei:
‘Verlustig jij je weer in huiselijke prostitutie?’
Door het daverend gelach heen, schreeuwde de sergeant trots:
‘Hier, mijne heren, staat een váder voor u!’
Hij klopte op zijn borst;
‘Ik wéét het, vandaag ben ik vader geworden!’
Men wilde hem feliciteren, maar de korporaal dook weg en gilde:
‘Vliegtuigen!’
De sergeant sprong op, een zwerm muskieten verscheen boven de heuvels.
Zeventien, telde hij. Ze vormden een zwakke v, het leek hem een grijnslach toe tegen
de blauwe hemel.
‘Pik de bommenwerpers er tussen uit!’ riep hij.
De mitrailleurs begonnen te blaffen.
‘Wat een brutale vlerken, zo laag te vliegen! Dat is spotten met onze bekwaamheid!’
bromde de sergeant. Hij loerde langs de loop en drukte af. Er was een gat in de vleugel
van een der machines. Eerst was het maar een klein, gloeiend en flakkerend gaatje,
maar plotseling was het franje, zich uitbreidend langs de gehele vleugel, daarna een
vurig wapperende vlag.
‘Exit!’ riep de sergeant.
Er maakten zich twee stipjes los, die zich ontplooiden tot parachutes. Het vliegtuig
kantelde en joeg uit een trechter van zwarte rook, naar de aarde.
De andere vliegtuigen waren reeds ver achter hen, vanwaar doffe dreunen even
later tot hen kwamen.
‘We zijn er geweest, dood-ordinair gepiept!’ zei de sergeant en zijn mond vertrok
nors. De zon maakte van de stompe punt van zijn neus een stralende robijn.
De korporaal begreep hem ogenblikkelijk en begon te gillen.
‘Hou je bek!’ De sergeant duwde hem met één hand neer in de nauwe spleet.
‘Tjonge,’ dacht hij, ‘die vent trekt zich ook alles aan. Maar wat een grove handen
heb ik, er zit waarachtig eelt aan. Als ik weer thuis ben zal ik er kampfer-spiritus
opdoen.’
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Hij bekeek ze een ogenblik, plukte aan zijn stoppelige kin, en liet vervolgens zijn
geweer weer blaffen.
Achter hen zwegen de kanonnen, gebombardeerd, weggevaagd; ja, overpeinsde
hij, dat zal het einde wel zijn.
De vijandelijke artillerie kondigde een stormloop aan.
Tik-tik-tik-tik.... het hagelde granaatscherfjes tegen zijn helm.
Men begon nauwkeuriger te richten. De aarde om de spleten spoot omhoog,
fantastisch door de gloeiende zon belicht.
‘Eén goed schot, en onze spleet wordt dichtgedrukt, misschien verstenen wij dan
wel. Onze nakomelingen.... klok-klok, dat zijn grote brokken. Ik geloof, dat het nu
pas gaat beginnen. Wat een proppenschieters hebben wij eigenlijk. Was er maar een
verbindingsloopgraaf, waar is de luit eigenlijk gebleven? Gek, dat de vogels
doorfluiten, moet je die malle merels horen. Zou het in het ledikantje liggen? Het
hemeltje gesloten? Zuster, ik ben de vader, mag ik even kijken? Wat een apie, hè?
Hahaha! Klok-klok, ai, die was bijna raak, wat een gat!’
De sergeant keek naar de boomstam, die hun spleet stutte.
‘Dwars er doorheen!’
Hij streelde de stam, maar trok snel zijn hand weg, uit plotseling bijgeloof, dat
een tweede maal dezelfde plaats getroffen kon worden. Aan zijn voeten lag de
korporaal. Hij lag voorover, en alleen het vage trekken van een arm wees erop, dat
hij leefde.
De sergeant trok hem omhoog:
‘Hoe staat het met je?’
Hij keek weer in het imbeciele gezicht. De volkomen wezenloosheid gaf hem een
hevige schok. Boven hen dansten in donderende toorn de granaatscherven,
tik-tik-klok-klok.
Kijkend naar de andere mannen zag hij, dat zij nog maar met zijn vieren waren.
‘Het is ernst!’ zei hij hardop.
Hij drukte zich tegen de koele wand aan, maar een der soldaten kwam op hem toe:
‘Ik ben mijn rechtervoorpoot kwijt!’ Hij zag den sergeant trouwhartig en
verontschuldigend aan, ‘ik kan niet meer schieten!’
Er klom iets omhoog in de keel van den sergeant, het wilde er uit, maar het kon
niet, het keelgat was te nauw. Ja, zo schrompelen de organen zeker ook van honger
en moeheid, dacht hij.
Hij beheerste zich:
‘Hé, Van Vuren,’ schreeuwde hij, ‘bind zijn arm af!’
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Alleen nog zijn geweer blafte.
‘Het zal natuurlijk gezond zijn met twee armpjes en twee beentjes. Het komt wel
eens voor, dat er afwijkingen zijn. O, neen, mijn kindje is gaaf. Pak pappies vinger
dan! Pak dan, kindje!’
‘Sergeant, order terug te trekken!’
Hij keek op. Eindeloos leek de spleet, nu er geen mannen meer stonden.
‘Terugtrekken?’ bromde hij, en keek naar de veldtelefoon. Van Vuren hield de
arm van zijn kameraad in een puttee gekneld en seinde terug.
‘Nou, we gaan dan, hè? Neem hem mee. Ik dek je zolang.’
Plotseling hield het granaatvuur op, de beide soldaten verdwenen in het bos.
De warmte kolkte over het gras, hing een nevel over de verre bomen en heuvels,
nu ga ik er van door! dacht de sergeant.
Nu komt het, nu gaan ze tot de aanval over, en het kwam. Hij zag grauwe gestalten
aanrennen, over hem spanden zich de kogelbanen van dekkende mitrailleurs.
Automatisch begon de sergeant te schieten, trommel leeg, nieuwe trommel,
kgagk-kgagk-kgagk. Het prikkeldraad trok een grillige loden lijn voor hem.
Kgagk-kgagk-kgagk. Ze vallen, Ja, ze vallen. Hoe is het mogelijk?
Kgagk-kgagk-kgagk.
Hij kreeg het gevoel, alsof hij buiten deze wereld stond, een toeschouwer was die
door een klein periscoop-venstertje keek, terwijl hij tevens een bijna metafysische
bekoring onderging van een even metafysisch besef ontrefbaar, onschendbaar te zijn.
Kgagk-kgagk-kgagk.
Ze vielen en rezen niet.
Het prikkeldraad lijnde nog steeds loodkleurig zijn grillige vormen.
‘Afgeslagen!’ zei de sergeant luid.
Hij schoot zijn trommel leeg.
Hij greep den korporaal bij de kraag en hees hem omhoog.
‘We gaan naar huis!’ zei hij. De korporaal reageerde niet.
‘Ga mee, vent, anders komen we te ver achter en zijn we er gloeiend bij. Ze hebben
ginds fijne stellinkjes, reken maar!’
Hij sprak op de toon van een goedmoedig bestraffende vader, maar er flakkerde
angst door zijn stem.
Hij wilde niet terugtrekken, hij voelde zich veilig in de spleet. Toch nam hij den
jongen kerel bij de arm en trok hem mee. Achter hen blaften mitrailleurs.
Een tweede stormaanval?
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Hij zag om, het veld was verlaten.
Eén ogenblik werd hij aangegrepen door de drang alleen weg te vluchten vóór de
tweede stormaanval, naar huis, naar het ledikantje met het rose hemeltje. Den
korporaal van zich af te schudden, die hem zijn vrijheid van handelen ontnam, die
zijn dood zou kunnen zijn, straks tussen twee vuren.
Maar op hetzelfde ogenblik werd hij weer de norse roodhoofdige jonge man, die
zijn gevoel verborg achter een verachtend trekken met de mond.
Hij trok den korporaal mee naar het bos in het Westen.
‘Verzet je poten!’ brulde hij, maar de imbeciel had de macht over zijn benen bijna
verloren. Heel langzaam vorderden zij. Aan de rand van het bos gekomen, begon de
aarde weer te dreunen. Het siste en spetterde achter hen.
De sergeant hield de arm van den korporaal vast omklemd. Hij voelde hoe zijn
hand bijna dood was en heel wit moest zijn. Hij keek er niet naar.
‘Ik krijg kramp zo, maar die vent wil niet vooruit. Straks komen ze achter ons, en
dan?’
Hij duwde den ander over greppels heen, nam hem op de schouders over gevelde
boomstammen, sleepte hem bij de kraag door prikkeldraad, dat hij eerst moest
losknippen. Het zweet kleefde aan zijn kleren en omhulde zijn lichaam met huiverige
klamheid.
Achter hen verstomde het lawaai. De tweede stormaanval op ontruimde spleten?
De avond viel, misschien waren zij nu gered? Schemerig bos, van droogte krakende
twijgen, grijsgroen korstmos, taaie ranken van kamperfoelie.... slapen, hij was moe,
hij wilde gaan slapen.
De korporaal gilde plotseling, zo dierlijk, dat de sergeant grauw werd, alleen zijn
neus glom nog, groenachtig in de vallende schemer.
‘Wat is er?’ vroeg hij hees, het geweer in de aanslag.
De korporaal antwoordde niet. Hij slofte verder, het hoofd hangend, de schouders
gebogen. Hij leek een dove, die zijn voetstap niet hoort. De sergeant zette zijn helm
af, zijn haren prikten op de schedel.
‘Als je me nog eens zo laat schrikken, sla ik je dood!’ zei hij toen, terwijl het bloed
weer naar zijn hoofd terugvloeide.
De korporaal slofte voort.
De nacht: zwiepende takken tegen hun gezicht, kuilen, prikkeldraad, waaraan zij
hun armen openreten.
Ze kwamen aan een weg, als een dal uitgesneden en gevuld met maanlicht.
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‘Nou behoorlijk marcheren, hè?’ zei hij tot den korporaal en gaf de maat aan:
‘Eén-twee-drie-vier! Eén-twee-drie-vier! Links.... links.... links!’ Maar de korporaal
slofte voort zonder enig begrip.
‘Ja, dan zo maar, we zijn ontsnapt. Goed. Nu slapen zij ginds. Als de zuster het
hemeltje maar sluit. De maan schijnt er zeker juist op. Sommige mensen zijn er
gevoelig voor. Dag kindje! Zou het met het duimpje in de mond liggen? Dag kindje,
kijk eens naar pappie! Hahaha!’ Het rode gelaat glom oranjeachtig in het maanlicht,
dat hen met onsoldateske vrijheid bescheen.
En eerst nu verwonderde de sergeant zich over korporaal Spa. Hij keek hem van
terzijde aan. Shellshock! Even flitste hem de armstomp door de geest van den
trouwhartigen soldaat, en opnieuw klom iets in zijn keel omhoog, het bleef achter
zijn huig dansen. Maar nu om den strompelenden kameraad.
‘Jezus!’ riep hij uit, ‘hij is werkelijk gek geworden!’
Zou hij weer genezen? Was een vrolijke jongen, hartelijk, eerlijk.
Hij nam hem bij de arm, en hij voelde hoe pijnlijk zijn voeten waren. Doorgelopen,
natuurlijk.
Hij slikte een poos om het dier in zijn keel weg te krijgen. Het lukte tenslotte, maar
het verhuisde naar de maag en wilde van daar weer omhoog klimmen.
De weg was lang: een kloof tussen duistere bomen, waarvan alleen de uitstekende
takken zilverachtig wiegden.
‘Waar zijn de jongens eigenlijk? Straks zijn we afgesloten, zal je zien, zijn veel
te laat! Nu, misschien. De jongens moeten in elk geval mijn kindje zien!’
Hij glimlachte weer.
‘Korporaal Spa! jij gaat ook mee, straks als de soesa is afgeloopen, kom je bij ons
logeren. Ik zal het vast leren zeggen: Dag, ome Piet!, en als je komt groet het model,
reken naar! Wat denk je, zou het ook rossig zijn, net als ik?’
De korporaal strompelde voort.
‘Rossig, net als ik,’ dacht de sergeant, ‘o vast, natuurlijk lijkt het op mij. Een beetje
tenminste. Misschien de neus niet. Dat was wel goed.’
Hij betastte onbewust zijn wat grove neus, gezwollen door zonnebrand.
‘Kindje, zeg eens: dag pappie!’
‘Halt!’
De sergeant schrok op. Een patrouille kwam van de berm. Bajonetten glinsterden
met blauwe glans.
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‘Wachtwoord?’
De korporaal richtte zich plotseling op en schreeuwde:
‘Schijvenschuurder! Schijvenschuurder! Ja, dat is het wachtwoord!’ Hij begon
van plezier te kraaien. Daar moet je een Hollander voor zijn, om dat uit te spreken:
schijvenschuurder! Hahahaha!’
‘Shellshock!’ zei de sergeant.
Men liet hen door. De commandant ontving hen.
‘Mooi, jongen, over een paar uur trekken we op, we gaan het gaatje weer vullen,
we hebben weer artillerie. Wij vechten tot den laatsten man en de laatste kogel!’
De sergeant sloeg aan:
‘Jawel, kapitein!’
Hij ging zijn voeten verbinden.
‘Dag kindje,’ dacht hij, ‘zeg dan: dag, pappie!’
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Anonieme brieven
door G.H. 's-Gravesande
Voor Willy Mensink
Mijn verzen zijn vermomde liefdesbrieven...
'k Ben als een jongen, die op muren schrijft:
‘Mien heb ik lief’ en nimmer antwoord krijgt.
Wie let op zulke anonieme brieven?
Langs donkre paden loopen de gelieven,
in 't vochte gras ligt een jong paar en vrijt;
ik loop alleen en heb nog altijd spijt,
van 't schrijven van mijn anonieme brieven.
Je moet de menschen niet onnoodig grieven...
Liefde is geen onschuldig tijdverdrijf,
een van de twee verliest het spel en blijft
een schrijver van vermomde liefdesbrieven.
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Tjerk Bottema †
door H. van Loon
DE dood heeft zich met dit anti-tragische talent vergist. Kon men, alles wel gewogen,
vrede hebben met de felheid, waarmee Marsman erdoor achterhaald werd, Tjerk
Bottema was voor dit einde niet bestemd. Hij moest er te gezond, te robuust, te
evenwichtig voor heeten.
Hij kwam van de Friesche klei en aan die klei, den wind, den eenvoud in de
natuurlijke verwikkeldheden is hij trouw gebleven. Hij wilde weten, zien, ervaren,
vooral het vak leeren. Die trek naar zelfontwikkeling was er een naar
zelfverwezenlijking. Hij stond in den grooten wind, die lichaam en ziel stalend
verweert en aan de stem den harden klank geeft om boven het tumult van de branding
uit te blijven. Bij wat hij wist en waarin hij bleef studeeren was hij een intuïtieve.
Want deze Standfries was ook en in het algemeen van zintuiglijk reeë bewogenheid
en zeer bekwaam. Fijn was dit wezen en de daaraan ontsproten, daarin gewortelde
begaafdheid. Een breed mensch van het oude, stoere ras, de drager van een aardsche
traditie, een aristocraat van het, van zijn land. Want men kon den indruk krijgen, dat
hij, hoe verder in ruimte en tijd hij zich verwijderde van de ouderlijke hoeve, de taal,
de kleuren, daarmee des te hechter verbonden werd.
Als de boomen was Tjerk Bottema, gul en forsch. Van den boom vraagt men niet
meer dan wat hij geven kan; zelfs thans is het onnoodig, zou het jegens Bottema
smaad zijn, den lof onverantwoord tot buiten de door zijn kunnen getrokken grenzen
te forceeren. Aan elk forceeren had Bottema een hekel. Deze politiek links
georiënteerde, die jaren lang aan dus gerichte weekbladen met spotplaten meewerkte,
bleef zonder haat of wrok. Een Forain noch Daumier, hard striemend en brillant, was
hij, kon hij zijn. Zonder doctrinaire versmalling zag hij zijden en keerzijden, dit
zuivere wezen weerde elke vooringenomenheid. Hij was ‘gebroken’ noch
‘verscheurd’, de geoefende ambachtsman, wien het een van zelf sprekende lust, een
behoefte was met de handen bezig te zijn, ook als ze geen penseel voerden. Wat hij
waard was onthulde zich met onbevangen, door kunde gedreven kracht in zijn werk.
Op hooger plan volgde hij intuïtief een strenge hiërarchie, al vond zijn schildersblik
van zelf het punt, van waaruit mensch, dier en ding, vrouw, koe en stad samenvielen.
Dit ging niet zoo ver, dat hij zijn ‘modellen’ als stillevens zag: zekere portretten
werden met warm begrip en ongedwongen indringendheid geschilderd. Hij was
zonder jacht naar effect, de verlustiging in hard- noch teederheid.
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Tjerk Bottema, Twee lezeressen

Als een herder ging Tjerk Bottema door het leven, voortvarend in dien lust tot het
oplossen van technische problemen. Men vond hem even naarstig aan het lospeuteren
en weer ineenschroeven van een motorrijwiel als toegewijd bij het componeeren van
doeken of platen. Eer dan schilder mocht hij graphicus heeten, zijn
uitdrukkingsvermogen realiseerde zich eer dan in kleuren in lijnen. Het jaren
volgehouden elke week één of meer caricaturen maken was hem een sport, althans
een ontspanning; als grondstof had hij zich een schrift vol beeltenissen volgeplakt.
Het kon lijken, dat die voorbereidselen hem meer genot verschaften dan het ontwerpen
zelf. In de regelmaat bij alle ongewisheid van deze productie rustte hij van anderen
het lange geduld eischenden arbeid uit. Kinderlijk werd weer de voldoening, waarmee
hij erop terugkeek, bladerend in dikke jaargangen. Boven boertige grappigheid
kwamen de meeste niet uit, navrant wilden ze niet zijn. Het is moeilijk zich bepaalde
te herinneren. En wie zijn knieën opnieuw met de grafkelders van die platen belast
zag hield zich voor, dat hij daarin tegenwicht zocht op de voorliefde, die naar zijn
schilderijen en ander zwart-en-wit uitging.
Van reizen heeft hij vele gravuren meegebracht, hij was een groot reiziger voor
het aangezicht der muzen. Zijn reizen was het verzamelen van meest vizueele
herinneringen. Ook in die verre en moeilijke verplaatsingen ontsnapte hij aan de
wetten der confectie. Het was hem niet gegeven zich in de koortsen van slaap-, salonen eetwagens te vermeien, hij zwierf met motor en kampeertent; ook in dit opzicht
verkoos hij met de aarde en
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haar bewoners in contact te blijven. De mensch en de kunstenaar, de kunstenaar en
de ambachtsman waren één. Tjerk Bottema zocht van nature de ongeëffende banen;
wat glad was, geijkt en zonder risico ‘lag’ hem niet. Zoo kon het niemand verbazen,
dat hij zich onder den rook van Parijs met eigen handen aan een voormaligen
vestingwal een woning bouwde. In die lichte vertrekken, den ‘hangenden tuin’ met
druiven en vijgen, was het hem een genoegen vrienden te ontvangen. Want deze man
met den franken blik, de schallende stem, het triomfantelijke, kloek gebootste hoofd
met de borstelige brauwen, den musketiersknevel was een goed gastheer. Daar werd
hij niet moe kleurig van zijn wederwaardigheden te vertellen. Herinneringen aan
lange tochten, Toledo, het Italiaansche land, Grieksche eilanden, Lapland, verblijven
in Duitschland en elders en nu al wel twintig jaar in en bij Parijs. Maar alle verhalen
voerden langs welken omweg ook terug tot den Frieschen geboortegrond.
Zijn van elke leer bevrijde gemeenschapszin moest hem tot het versierende paneel,
de wandschildering voeren. Het verdroot hem in deze orde geen of nauwelijks
opdrachten gekregen te hebben. Hij was er de man niet naar zijn diensten op te
dringen, lastgevers na te loopen, met het gevolg, dat hij bij de inrichting van
tentoonstellingspaviljoens vergeten werd.
Zijn dagen waren vol lichte beslommering. Met gemak had hij meer dan één stuk
tegelijk onder handen. Hij bezat het geduld voor moeilijke werkstukken, het ontwarren
van vakkundige kluwens. Want hij verstond de kunst van het niet overhaasten, het
laten rijpen, ook in dit opzicht bleef hij, schilderende, van het land. Als een koning
troonde hij op eigen domein. Het was hem eender de woning op te schilderen, den
tuin te verzorgen, wintervoorraad op te tassen dan wel te maken, wat men kunst heet.
Hij was een man van verve en van verven en hoorde zich graag praten zooals hij
argeloos zonder over- of onderschatting over eigen en anderer werk sprak. Hij was
vaak alleen en die lange uren van stilte gaven aan zijn verkeer de dynamiek. Hij wist
te waardeeren en te bewonderen, om te beginnen zijn leermeester Allebé. Hij zocht
omgang met schilders en schrijvers en zijn verhalen begeleidde hij met groote gebaren.
En hij behoorde tot de eersten, die in het Parijs van na den wereldoorlog in open
lucht of langs de wanden van zekere koffiehuizen schilderijen te prijk stelden, want
Tjerk Bottema was zonder valsche schaamte.
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Kinderspel
door Jef Last
Ik speel met God een kinderspel
van ‘'k zie je niet’, en ‘'k zie je wel’;
de pot is hemel of de hel
maar 'k speel met God mijn kinderspel.
Soms nadert Hij mij in mijn dromen
of schuilevinkt zich in de bomen
of gaat vermomd door onze straat,
maar snel verberg ik mijn gelaat:
‘Ik zie je niet, ik zie je wel!’;
zo was het toch in 't kinderspel?
Soms speel ik dat ik hem wil zoeken
tussen de bladeren van mijn boeken
en 'k roep haast ‘buut!’, want 'k tast zijn hand,
maar plots sluit zich de letterwand.
Hij ziet mij niet, Hij ziet mij wel.
Hij speelt met mij een kinderspel.
Ik strek de handen voor mij uit
en draag een blinddoek voor mijn ogen,
de kindren, her en der gevlogen,
dansen in 't rond en lachen m'uit.
‘Je krijgt ons niet!’ - ‘Ik krijg je wel!’;
en God kijkt toe bij 't kinderspel.
Ik speel met God een kinderspel
van, 'k zie je niet’ en ‘'k zie je wel!’;
de pot is hemel of de hel,
maar 'k ben Zijn kind en 'k speel Zijn spel.
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Impressies
door C.M. Buys-Bon
Maannacht
Maan gaf zich aan het diepe meer,
De Stilte keerde in.
In 't hart van 't meer lag 't zacht gezicht,
Meer nam het in zich op, werd licht;
Nacht hield den adem in.
De maan verzonk in 't diepe meer,
Den langen, langen nacht.
Een lichte, fluisterstille plek
Tusschen der bergen wacht;
Nacht hield den adem in.
Een lichte, fluisterstille plek
Zoo lag de liefde wijd gespreid;
Het leven hield den adem in,
werd eeuwigheid.

Aquarium
Het stond zoo stil in 't klare water,
Het vischje met z'n glans van goud.
Dan schichtig, snel, met vingezwater
Voer 't weg, dook, steeg, en even later
Stond het weer stil in 't warrig woud
Van waterplanten, 't rossig goud
In den zachtgroenen tooverschijn,
Omhoog gestuwd door luchtfontein.
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Kroniek
Beeldende kunsten
D. Bierens de Haan, Schoonheid van het Moderne Binnenhuis in Nederland.
Uitgevers-Mij Kosmos, Amsterdam.
De laatste jaren verschenen in binnen- en buitenland voortdurend plaatwerken van
het moderne binnenhuis, met tekst die inlichtend of toelichtend was, maar zelden
dieper dan het oppervlak ging. De meer of minder mooie plaatjes waren de attractie
en met de zakelijke inlichtingen kon men soms zijn voordeel doen. Als ooit de
geschiedenis van dit tijdperk zal worden geschreven, dan zal het belangrijk zijn,
evenwijdig aan de ontwikkeling van de schilder- en beeldhouwkunst, de veranderingen
van onze binnenhuizen te behandelen. Het boek van D. Bierens de Haan is daarbij
dan van beteekenis, omdat het zich bezint op de wijsgeerige, psychologische en
technische achtergronden van deze veranderingen. Niet voor het eerst wordt daartoe
een poging gedaan, maar het lijkt mij, dat wel voor het eerst een schrijver is gevonden,
die iets bereikt in deze richting. Hij zet aan tot nadenken, hij wekt op tot het zien van
verbanden, spoort oorzaken op en toont aan hoe in het vele internationale en modieuze
op dit terrein toch eigen karakter tot uitdrukking komt en in ons land b.v. typische
eigen hoedanigheden zijn te vinden. De schrijver verwerpt de leer van een ‘eeuwig
schoon’ en eischt voor iedere kunst een beschouwing, die zich baseert op de cultuur
waaruit het werk is ontstaan. De maatstaf voor het oordeel zoekt hij in de gesteldheid
en het streven der gemeenschap, waaruit het kunstwerk voortkwam. Voor het
hedendaagsche erkent de schrijver, dat er geen harmonisch verband is tusschen het
groote publiek en de kunst en dat ook de binnenhuiskunst te kampen heeft met wat
hij den slechten smaak noemt. Tegelijk eischt hij voor de hedendaagsche kunst de
volle aandacht op en voert op dien grondslag een meesleepend en analyseerend
betoog ten bate der moderne binnenhuiskunst. Hoe aantrekkelijk ook, toch hapert
hier iets. Het oordeel over het moderne kan zich immers slechts zeer ten deele
baseeren op de gesteldheid en het streven der gemeenschap. In hoeverre kan men
thans van een werkelijke gemeenschap spreken? En zoo men dit al kan, hoe
gecompliceerd is deze dan, hoeveel barsten komen er in voor! En waaraan ontleent
men dan het recht het vroegere te veroordeelen? Dat vroegere - 19de-eeuwsche maakt toch aanspraak op dezelfde verklaring van zijn wezen uit een veronderstelde
gemeenschap. Doch Bierens de Haan verklaart dat oude nauwelijks, doch verwerpt
het en legt daarbij geen anderen maatstaf aan dan dien hij put uit het ‘hedendaagsche’,
uit een nog zoo wankele en trillende gemeenschap als de hedendaagsche, in
barensnood, aan niet te overziene erupties onderhevig. Trouw aan zijn algemeen
beginsel van beoordeeling is hij geenszins. Een bezwaar is het m.i. ook, dat de
schrijver wat te veel het 19de-eeuwsche milieu voor oogen heeft, zonder dit altijd
uitdrukkelijk in zijn algemeene formuleeringen te noe-
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men. Als hij b.v. de voorliefde voor donkere kleuren o.a. wil verklaren uit het feit,
dat de mensch in den ouden tijd zich tevreden moest stellen met primitieve
verwarming en daarom ook aan donkere stoffen en kleuren, die veel warmte
absorbeeren, de voorkeur gaf, dan vermeldt hij niet, dat er vóór de 19de eeuw telkens
stijlperioden geweest zijn die met nog primitiever verwarmingen toch gaarne lichte
tinten zochten. Men zoeke slechts in den tijd der Lodewijken; en ook onze 17de eeuw
kent soms lichte interieurs. Ik geloof, dat men meer psychische redenen zal moeten
zoeken voor die afwisselende voorkeur van donker en licht. In de schilderkunst doet
zich hetzelfde verschijnsel voor. Het irrationeele zal vermoedelijk meer schuld hebben
aan deze veranderingen dan het beredeneerd-zakelijktechnische. Een historische
denkwijze zou op menige plaats een aardig gevonden verklaring doen herzien. Zoo
voldoet ook het standpunt ten aanzien van het ‘ornament’ weinig. De schrijver voelt
daar weinig voor en verdedigt zijn standpunt met talent, doch met zulke beperkte en
eenzijdige karakteristieken van ornamentiek en decor, dat van een waarlijk inzicht
op breeder plan niet gesproken kan worden. Als ornamentiek een tijdje niet geduld
kon worden in een bepaalde opvatting van het moderne interieur, dan dient toch de
algemeene begrippen geen geweld te worden aangedaan, terwille van een eenzijdige
en eigenlijk reeds overwonnen vormgeving op dit gebied. Al deze kort aangegeven
bezwaren nemen echter niet weg, dat het boek met groote levendigheid geschreven
is en meer dan men gewoonlijk aantreft, op de dingen ingaat. Daardoor ontstaat
‘achtergrond’ en als de schrijver daarmee bereikt, dat hij in het algemeen de houding
tegenover het hedendaagsche tot nadenken heeft geprikkeld - en prikkelen doet hij
ontegenzeggelijk - dan is zijn werk niet vruchteloos geweest.
A.M. Hammacher

Tooneel
Het hart van Rotterdam
Als een neerslag van het lot, Rotterdam in Mei wedervaren, moet dit ‘spel in
revuetrant’ worden gezien en gewogen, ontsprongen aan, gedragen door de
genegenheid voor de stad als een wezen. De moederliefde voor een verkwijnend,
achtergebleven of mismaakt kind is bekend. Zoo moet wat toen hieraan verminkt en
verbrijzeld werd de gehechtheid verdiept hebben.
Als een getuigenis van geloof in de toekomst werd het opgezet; aldus schakelt
zich de actualiteit aan wat blijft of wordt. Nu met den herbouw alles nog in het
ongewisse is, bleef den auteurs ruimschoots speling zich in zakelijke droomen te
vermeien. ‘Den auteurs’, want aan het karakter van een revue beantwoordt de
pluriformiteit van opvatting en stijl.
Het is zaak op deze eischen niet te zwaar gewicht te leggen: een Rotterdamsche
Gijsbrecht stond hun niet voor oogen, al kunnen dit en soortgelijke spelen uit een
overeen-
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komstig verlangen ontstaan zijn. Een gelegenheidsstuk werd het, moest het worden,
Rotterdamsch van inslag, geladen met een Rotterdamschen geest, volkshumor, anders
dan Amsterdamsche gein. Een ‘geest’, die moet spreken tot ‘geest’, op samenwerking
met het publiek gericht en met de duidelijke bedoeling mee te helpen aan den
herbouw, zij het aan de voorbereiding. Werkverschaffing als ge wilt, blijk van
burgerzin of stedelijke solidariteit, bestemd om tot het hart van allen te spreken. Een
vroolijk spel dus, spectacle coupé, elck wat wils, twee of meerslachtig in opzet en
uitvoering.

De regisseur en schrijver Anton Koolhaas

Er is de ernst, de gedragen klank, die een enkel oogenblik den Vondeliaanschen
val niet schuwt in den proloog, door Jan Musch met sobere geschakeerdheid gezegd,
toonsleutel voor dit geheel van bont gebeuren, waarop het werd afgestemd. Een
breede zwaai, die de deuren opent, waardoor holderdebolder een kleurige stoet van
narren en snaken, malle en bevallige jofferen naar binnen stuift, oubollig tierend,
snappend en kwetterend, pratende over zaken en andere zorgen. En dwars er doorheen
kwinkslagen en schimpscheuten, grollen en koddige zetten in de decors van professor
Rosse als platen van Epinal, primitief, van altijd herkenbare realiteit zonder streven
naar authenticiteit. En dan balletten, beurtelings tragisch en kluchtig, de blinde vlucht
van onder pakken gebogen vluchtelingen en de uitgelatenheid van tiksters en
werkvrouwen. Het kostelijke schimmenspel van Ter Gast, het schuiven van de massale
vormen van schepen, kaden, machines, waarbij, kenmerkend voor de gansche
opvatting, gelijk op de grillige prenten van Raoul Dufy, de kleur niet met het
lijnenwerk samenvalt, zooals we zagen op platen uit de jeugd. Want dit er moedwillig
‘tegen aan zingen’, het gebrokene van het rhythme, typeert het snoer, waarmee de
leider Anton Koolhaas de disparate elementen richtte en bond.
Zooals in het variété, mag de aandacht van den kijker-hoorder geen oogenblik
verslappen; de middeleeuwers, die cluyte en abel of mirakelspel samenbrachten,
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verwenden een blik gunnen in een wereld van geraffineerd vermaak, waarvan de
Schiedamsche Dijk een
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afschaduwing is. Daar herleeft de vermoeide valse chaloupe of wiegelwals, waaraan
de naam van Mistinguett verbonden blijft en er moest iets in van romantische liefde,
het minnekoozen in het puin, het tortelen van wie zich een huiselijken haard trachten
te stichten.

Het Hart van Rotterdam, mise en scène van Prof. Rosse, Het tooneel waarin de feestvreugde om het
100-jarig bestaan van de stad wordt gestoord door het binnentreden van den dood uit Elckerlyc

Het puin bood zich als gereede grondstof voor vermakelijke tooneelen, waar
compères en commères zich laten gaan. In dit puin liggen voetangels en klemmen,
die de schrijvers wisten te vermijden. Behendig grepen ze terug naar het jaar 1440,
toen de stad 100 jaar bestond, een feest, dat evenmin gevierd kon worden wegens
het heerschen van den zwarten dood. Dit is aanleiding tot halve woorden of
toespelingen, voor den goeden verstaander onmiskenbaar, en tot montere
anachronismen. Er komt de dood, licht aangeschoten, uit Elckerlyc en dan volgt het
eene liedje op het andere, ferm en leutig. Daarop grepen uit het zakenleven en dan
staat daar Speenhoff, verouderd, maar dezelfde, zelf het hart van Rotterdam. De
balletten en daarvan onafscheidelijk de muziek - het orkest wordt door den componist
Schweitzer uitnemend geleid - zijn de bloem van dit genoegelijke spel, waar met
veler goeden wil en talent en de stuwkracht van één iets bereikt werd, waaraan lust
naar zich onderscheiden geringschattend voorbij moge gaan, dat in de lijst van plaats
en tijd een daad is, waaraan behalve de genoemden o.a. Willem Landré en de
danseressen Corrie Hartong en Nettie van der Valk hun krachten geven of gaven.
H. van Loon
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Muziek
Componist en dilettant
Het is thans ruim vier jaar geleden, dat Henri Geraedts in het orgaan der Federatie
van Nederlandsche Toonkunstenaars-vereenigingen een beschouwing schreef over
‘de taak van den musicus in dezen tijd’, waarin hij de opkomende neiging tot muzikale
zelfwerkzaamheid in de jeugdbeweging en in de muzikale leekenkringen signaleerde
en zijn collega's den raad gaf, zich van deze strooming niet afzijdig te houden, doch
haar veeleer op te vangen en in goede banen te leiden. In een vaktijdschrift, dat vooral
den muziek-paedagogen in handen komt, was dit een nieuw geluid! De schrijver
wees hier op een vernieuwing, welke zich buiten de traditioneele piano- en viool
lessen, en ook buiten de gewoonte van het concertbezoek om, in den kring van de
(vooral jeugdige) muziekliefhebbers bezig was te voltrekken: het verlangen nl., in
groepsverband muziek te maken, niet terwille van de ‘prestatie’ ten overstaan van
anderen, doch alleen om den muzikalen drang welken men in zich heeft, vollediger
en ook meer onmiddellijk tot uitdrukking te brengen, dan wanneer men zich op
gezette tijden enkel tot de rol van toehoorder beperkt.
De oproep van Geraedts heeft, zij het dan ook in zeer bescheiden mate, gehoor
gevonden. Er zijn sindsdien van Nederlandsche componisten eenige werkjes
verschenen, welke geschreven waren met de bedoeling, aan de behoefte aan zangen speelmateriaal van deze actieve muziekliefhebbers tegemoet te komen. Ik denk
aan de beide bundeltjes Zingen en Spelen (uitg. G.M.C. Rijs, den Haag), waarin
bijdragen voorkomen van Sem Dresden, Henri Geraedts en Willem Pijper. Deze
composities bestonden in hoofdzaak uit meerstemmige volkslied-bewerkingen,
waaraan ook instrumenten te pas komen. Als symptoom was deze uitgave, welke
veel te weinig is opgemerkt, belangrijk. Immers, hier werd een nieuwe en vruchtbare
verbintenis tot stand gebracht tusschen de hedendaagsche Nederlandsche componisten
en de beoefenaren der muziek, in huis en in jeugdkringen. Zulk een poging behoeft
voor den componist allerminst te beteekenen dat hij ‘afdaalt’ tot het peil van den
eenvoudigen muziekliefhebber! Hij heeft enkel rekening te houden met de uiteraard
bescheiden muzikale middelen, waarover de muziekliefhebber vooral in technisch
opzicht beschikt. Hiermede hebben de componisten, enkele stukken van didactischen
aard uitgezonderd, in het verleden te weinig rekening gehouden. Vandaar dat de
muziekliefhebbers, die toch niet stil wilden zitten, bijna steeds gedwongen waren,
zich aan muziek te wagen, welke eigenlijk boven hun technisch bereik lag. Vandaar
ook, dat het woord ‘dilettant’ langzamerhand een minder-pleizierigen klank gekregen
heeft, wat het allerminst verdient, want de dilettanten vormen het merg van de
muzikale maatschappij: al hetgeen de kunstenaars verrichten, ook in creatief opzicht,
valt terug op hun belangstelling en medeleven.
Het wordt hoog tijd, dat wij ook in ons land tot de ontdekking komen, hoe funest
het is, wanneer een componist enkel muziek
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schrijft, welke voor de concertzaal is bestemd. Er is te zeer een wig gedreven tusschen
het concert-leven en het muziek-leven, of - hetgeen misschien nog gevaarlijker is men heeft deze begrippen met elkander vereenzelvigd. Doch ook in de concertzaal
wordt het zuiverst muzikaal begrip en het vermogen om de muziek inderdaad in zich
op te nemen (hetgeen iets anders is, dan haar passief te ondergaan) voornamelijk
gevonden onder degenen, die de muziek niet enkel van ‘hooren’ kennen, doch ook
van ‘doen’. Hoezeer de componist den muziekliefhebber ook vooruit is in vakkennis,
in muzikale denkvaardigheid en in fantasie, - één punt hebben zij ongetwijfeld
gemeen: het vermogen om zuivere muzikale waarden te onderscheiden. En deze
liggen in het volkslied opgesloten. De belangstelling voor het volkslied is geen
mode-gril, doch zij houdt ten nauwste verband met de nationale verernstiging, welke
wij op dit oogenblik beleven. Deze belangstelling dateert echter niet van vandaag of
gisteren: verscheidene studies en bundels, welke in het laatste decennium verschenen
(ik denk b.v. aan de publicaties van Dr J. Pollmann) leveren hiervoor het bewijs. Het
volkslied wijst den weg, langs welken het contact tusschen componist en
muziekliefhebber hersteld kan worden; de medewerkers aan de bovengenoemde
uitgave Zingen en Spelen hebben dit reeds begrepen. Het is tenslotte een oude weg:
immers vier eeuwen geleden componeerde Jacobus Clemens non Papa zijn
Souterliedekens, eveneens meerstemmige bewerkingen van volksliederen, welke in
onzen tijd nog niets van hun frisschen toon hebben ingeboet. Het is zeker niet
toevallig, dat de belangstelling voor Clemens' Souterliedekens in onze dagen weer
wakker is geworden: Dr K.Ph. Bernet Kempers bracht er eenige jaren geleden reeds
een 25-tal in partituur voor hedendaagsch gebruik.
Voor deze pogingen, welke eenige jaren geleden wellicht aarzelend en in ieder
geval nog te zeer in het verborgene zijn ondernomen, is de tijd thans plotseling rijp
geworden, want duidelijker dan ooit te voren gevoelen wij, dat ons muziekleven een
deel behoort te zijn van de algemeene volkscultuur. Dit wil niet zeggen, dat ieder
musicus zich op volkslied-bewerkingen moet gaan werpen! Deze arbeid is niet zoo
eenvoudig als het resultaat wellicht vermoeden doet. Er is een zuivere melodische
gevoeligheid en een volledige beheersching van het contrapunt voor noodig, juist
omdat de ‘kunstvaardigheid’ hier niet op den voorgrond mag treden en met
eenvoudige, weldoordachte middelen moet worden volstaan. Daarom behoort deze
werkzaamheid in handen te worden genomen door onze beste componisten, die
inderdaad over de eigenschappen van den troubadour beschikken. Zij zullen de
muziekliefhebbers uit allerlei levenskringen aan zich verplichten, bedenkende dat zooals Jan Veth zeide - in alle groote tijden de rol der kunst fundamenteel een
dienende is geweest; immers: ‘der Nutz ist ein Theil der Schönheit’ (Dürer).
Wouter Paap
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Letterkunde
Critische ontmoetingen
I. De tijd als jeune premier
In onze vaderlandse geschiedenis heeft zelden het wufte een rol gespeeld. Toch is
het geval bekend van één enkele opera, die - het kan niet anders dan door een puur
toeval - nog catastrofaler gevolgen gehad heeft voor de Nederlanden, dan al de
stukken van Lully, Grétry of Boïeldieu bij elkaar voor het Franse volk. Ik bedoel
natuurlijk La muette de Portici, de opera die, zoals het in de historieboeken heet,
‘het sein gaf tot de opstand der Belgen tegen den koning der Nederlanden.’ Iedereen
weet dit, en wordt ook verondersteld te weten, dat de Brusselaren in Juni 1830 zo
prompt op een opvoering ervan reageerden, omdat zij - alweer een puur toeval - een
duidelijke toespeling bracht op de ontevreden en opstandige gevoelens van een
bevolkingsgroep, die zichzelf op het toneel verzinnebeeld zag. Sindsdien zijn de
heren Auber en Scribe nagenoeg vergeten, maar in onze herinnering leeft nog steeds
iets voort van Masaniello, den broeder van de stomme Fenella, van zijn herhaalde
pogingen om de willekeur van den Napolitaansen onderkoning te breken, van zijn
demagogie die - voor de Nederlanden althans - zulke beslissende gevolgen heeft
gehad. Het is duidelijk, de tijd, of liever nog het historische moment, heeft hier de
rol van jeune premier vervuld. Een gastrol.... maar die eens en voor al zijn stempel
gedrukt heeft op het stuk. La muette de Portici is voor ons nog slechts de opera van
de Belgische Opstand, het symbolische stuk van Juli 1830.
Een kunstwerk kan ongemeen profiteren van zulk een toevalligheid, die aan de
intrinsieke waarde ervan toch weinig af- of toedoet. Maar toch, om dit toeval te
kùnnen ondergaan, moet een kunstwerk een eigenaardige marge van
interpretatie-mogelijkheden bezitten; het moet niet al te zeer van eigen betekenissen
vervuld zijn (hetgeen anders juist als een verdienste wordt beschouwd), het moet
integendeel een inschikkelijke losheid bezitten, voldoende voor een zeer
ondubbelzinnige en toch volkomen willekeurige uitleg. In zekere zin moet het dus
behept zijn met de kwaliteiten van zijn fouten. Dit komt betrekkelijk zelden voor,
en men wordt een dergelijke eigenaardigheid pas gewaar, wanneer het toeval zich
voor een enkele keer verwerkelijkt, en het de tijd, het ‘hier-nu’, gelukt een kunstwerk
binnen te sluipen om er zijn altijd ietwat verbijsterende gastrol in te vervullen. Dit
geeft dan vaker aanleiding tot die kenmerkende overschattingen, die men op
aesthetisch gebied herhaaldelijk, in de literatuurgeschiedenis op haast elke bladzijde
tegenkomt. Het is een van de boeiendste bezigheden, na te gaan, waarom juist een
bepaalde schrijver, of een bepaald werk in een bepaalde tijd zo'n geweldige opgang
gemaakt heeft, terwijl wij er vandaag volstrekt niets bizonders in kunnen ontdekken.
Men kan immers de heren Auber en Scribe even gemakkelijk uit de
muziekgeschiedenis wegdenken, als bijvoorbeeld Rudolf Herzog of Péladan uit de
literatuur. De critiek van het ‘hier-nu’ moet noodwendig
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een ander oordeel vellen dan de critiek achteraf, die der historie.
Tot zulke ietwat zwaarwichtige, immers principiële overwegingen gaf een kleine
en feitelijk pretentieloze novelle aanleiding. LEONARD HUIZINGA is wel de laatste
onder onze auteurs, wien men welke zwaarwichtigheid dan ook kan toedichten; maar
zijn eenvoudige, rustige en geestige vertelling Het Wilhelmus1 verscheen toevallig
op een ogenblik waarop men - bekend effect van schrik en diep-aangrijpende
gebeurtenissen - de dingen als het ware met een nieuw zintuig gewaarwordt, woorden
leest als met een tweede gezicht, met een nieuwe onderlaag van begripsmogelijkheden.
Zo kan de ironie van gisteren, vandaag een aangrijpende vermaning, de gemeenplaats
van weleer, thans een schokkend sarcasme zijn. Let maar op het gezicht van dengene
die u in deze dagen toevoegt: ‘Het kan mij niet bommen!’
Leonard Huizinga heeft dit ook gevoeld, en het pleit voor zijn ernst, waarvan ook
de meest humoristische schrijver niet gespeend mag zijn, wil men hem ernstig nemen;
hij voegde aan zijn verhaal een proloog toe, waarin hij de vraag stelt, of hij ‘nu het
Nederlandse volk zo juist strijdend zijn ongebroken moed en geestkracht heeft
getoond, naast de liefde voor zijn volk en zijn land ook de kritiek aan het woord
mocht laten.’ Het stellen van de vraag in deze juiste vorm geeft hem al het recht haar
bevestigend te beantwoorden. En de tijd, het historische moment, heeft er het zijne
aan toegevoegd. Zijn boekje is niet slechts vermakelijk meer, het is ook vermanend.
Het getuigt van de onaantastbaarheid van sommige gevoelens, al verandert de tijd
soms ook de woorden, en zijn wij ‘zonder schild maar met betrouwen’, zoals ik een
groot dichter hoorde reciteren. Het anders slechts amusante boekje heeft thans iets
onbedoeld-belangrijks gekregen, dat mij bij deze ontmoeting juist opviel als een
typisch symptoom des tijds.

II. Kroniekschrijvers
Grote moeilijkheden besparen de critische kroniekschrijvers zichzelven en hun lezers
door een duidelijke vaststelling der grenzen van hun taak, door een eerlijke keuze
tussen de twee grote alternatieven: een beschrijving te leveren van het ‘hier-nu’, dat
wil zeggen: hun tijd op de voet te volgen, - of wel zo min mogelijk beroerd door het
heden, alleen maar terug te blikken en van het aanschouwde verslag uit te brengen.
Dat het relaas van deze laatste groep door het ‘hier-nu’ beïnvloed wordt, doet even
weinig ter zake als het feit, dat elk verslag van het ‘hier-nu’ voor een groot deel door
de historie gedetermineerd zal zijn. Er is bij alle mededeling een mate van
subjectiviteit, zonder welke ‘eerlijkheid’ ondenkbaar is en oninteressant zou blijken.
Principiële moeilijkheden ontstaan pas, wanneer men de beide mogelijkheden
dooreenhaspelt, en tegelijkertijd zijn menuet op de bruiloft der zuivere historici en
zijn stepje op die der actualisten wil voordansen. Wie niet over occulte vermogens
tot bilocatie beschikt (ik laat dus ruimte voor het genie dat toch deze moeilijkheden
onwezenlijk maakt), komt noodzakelijk te vallen. En de rare capriolen die men
dagelijks, zowel bij historici als bij critici kan waarnemen, komen meestal voort uit
hun onbekendheid met het feit, dat ze bezig zijn hun bewegingen aan twee
verschillende muzieken aan te passen. Overigens is
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het meestal gemakkelijker op de actualisten contrôle uit te oefenen - men behoeft
immers maar zo onbevooroordeeld mogelijk om zich heen te kijken - dan op de echte
historici, die men pas goed op de vingers kan tikken wanneer men werkelijk ‘tot de
bronnen’ teruggaat. Het onderscheid dat de geschiedenis-filosofen maken tussen
historische feiten en historische interpretaties, berust vooral op de onmogelijkheid,
in de laatstgenoemde de factoren met het voorteken ‘hier-nu’ duidelijk te
onderscheiden. Niettemin blijft het waar, dat er een slechts door genialiteit
overbrugbare kloof gaapt tussen den actualistcriticus en den toch altijd min of meer
critiserenden historicus. Dat verschil blijkt pas goed, zodra zij elkander
toevalligerwijze ontmoeten, - zoals thans op mijn werktafel.
Wanneer het om literatuur-critiek en literatuur-geschiedenis gaat, liggen de bronnen
weliswaar in beide gevallen erg voor de hand. Gij kunt er een boek van Bordewijk
op nalezen, om te zien in hoeverre de criticus D.A.M. BINNENDIJK in zijn Zin en
tegenzin2 deze figuur heeft begrepen en in zijn betekenis juist heeft weten te schatten.
Ook kunt gij - alleraangenaamste bezigheid - de Maria-legenden van het Katwijkse
handschrift gaan herlezen, om na te gaan, wat Dr J.L. WALCH in de eerste aflevering
van zijn Nieuw Handboek tot de Ned. Letterkundige Geschiedenis3 aan eigengereids,
en wat aan onverantwoordelijks vertelt. Maar pas dan op. Als Binnendijk van
Bordewijk constateert dat hij poogt ‘zuiver proza’ te schrijven, dan mag hij met een
zeker recht veronderstellen, dat wij het er hier en nu allen met elkaar over eens zijn,
wat zuiver proza is. Als Dr Walch echter uit een van de Marialegenden citeert: ‘Doe
was daer een mensche die beseten was metten bosen viant ende began te ropen’, en
daarbij aantekent: ‘Hij was helderziend’, dan gaat hij zijn boekje zo schromelijk te
buiten, dat wij hem onwillekeurig moeten antwoorden: ‘Maar, m'sieu le professeur,
als u de geest van deze verhalen zo weinig begrepen heeft, dat u niet ziet, hoe de
duivel in zijn wil om het wonder te kleineren, juist de grootheid van Maria aan het
licht brengt, en een zo onrooms begrip als helderziendheid hier ten enenmale vreemd
is, - dan is u ook klaarblijkelijk toch niet de geschikte persoon om ons in te lichten
over het wezen van onze vroegste literatuur.’ En dan blijkt, dat de actualist in Dr
Walch den historicus een nare poets gebakken heeft, welke overigens lang niet de
enige is, die men in de eerste honderd bladzijden van zijn Handboek tegenkomt.
Maar daarover t.z.t. meer, wanneer er meer van verschenen is.
Om op Binnendijk terug te komen, het gezag dat hij als criticus geniet, ontleent
hij voornamelijk aan het feit, dat hij een zeer aesthetisch en nimmer choquant lyricus
is, weinig vruchtbaar maar anderzijds zichzelf altijd gelijkblijvend, en voorts dat zijn
critische speurzin meest die middenweg bewandelt, welke nooit compromitteert,
maar wel te allen tijde rakelings langs het compromis voert. Dit geldt in onze dagen
als een deugd, en wie haar beoefent verwerft zich stellig een naam als tolerante
veel-begrijper. Het instinct dat men hiervoor nodig heeft, valt echter niet te
onderschatten, - de tegenovergestelde moed om eigengereid te zijn en zich desnoods
grandioos te vergissen (maar dan grandioos, niet waar!) trouwens evenmin. Deze
moed bezit Dr Walch in aanzienlijke mate.
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Om maar een ‘originele’ indeling van onze oude letterkunde te kunnen geven, ziet
hij er niet tegen op, de Ridderromans ondergeschikt te maken aan de stichtelijke
literatuur, met als overgangsvorm: het drama, onze abele spelen! Hij speelt dat klaar
door èn de romans, èn de ridderlijke en hoofse liefdeslyriek samen te brengen onder
één noemer: uitingen van ‘de ridders, de verdedigers van 't geloof.’ Dat de ridderschap
maar accidenteel de geloofsverdediging tot doel had, laat hij buiten beschouwing.
Tant pis pour les faits.... En deze houding is natuurlijk de allerergste die een historicus
aan kan nemen. Zelfs als men alle détail-critiek buiten beschouwing laat, blijkt nu
al, dat Van Mierlo zich in het eerste deel van de nieuwe Geschiedenis van de
letterkunde duizendmaal beter kwijt van zijn opgaaf, omdat hij zich tot een
systematische weergave van de feiten heeft weten te beperken.
Intussen blijft ons nog altijd een critisch-aesthetische geschiedenis der vaderlandse
letterkunde ontbreken, - een werk waarin het literatuur-critische standpunt van
‘hier-nu’ niet slechts ten volle verantwoord, maar tot overheersend systeem verheven
is. Verwey had het kunnen schrijven; ik geloof dat ook vandaag nog een dergelijk
werk tot stand kan komen; zeker collectief. Kunnen niet een aantal historisch
geschoolde critici de koppen bij elkaar steken, daarbij rustig profiterend van de
preparatieven der eerbare palimpsesten-krabbers? De literatuurvriend, en daar zijn
gelukkig ook vele geleerden onder, zou er ten zeerste mee gediend zijn.
Tot degenen die ik hierbij op het oog heb, behoort zeer stellig ook S. VESTDIJK,
die, zelfs in een zo klein verzamelinkje als zijn Strijd en vlucht op papier4 tal van
opmerkingen ten beste geeft, welke getuigen van een zeldzame critische
scherpzinnigheid, zowel bij het détail-onderzoek als bij het maken van grotere
samenvattingen en het uitstippelen van algemene ontwikkelingslijnen. Er zit iets van
Sainte-Beuve, maar ook iets van Oskar Walzel in hem, een gelukkige combinatie,
waarvan voorshands alleen nog maar de actualist profiteert. Zijn aandacht gaat in dit
boekje overigens ver buiten de grenzen der literatuur, en deze uitweidingen vormen
niet het minst interessante deel van zijn beschouwingen.
Juist in de kortheid van deze vlijmscherpe en toch bijna aforistische notities blijkt,
meer nog dan uit het omzichtige beredeneren waarvan hij in Lier en Lancet bewijzen
geeft, hoezeer hij door schranderheid de soms aarzelende intuïtie tegemoet weet te
komen.
Er zijn, als bij alle dingen, tussen deze uitersten duizenderlei overgangsvormen,
niet alleen gulden middenwegen, maar ook gemakkelijke combinaties, die somtijds
zeker wel hun nut hebben voor het dagelijks gebruik. Zo leest ge met de gemoedelijke
aangenaamheid waarmee men in een Fordje rondtoert (en in deze autoloze tijd gaat
ge dat meer dan vroeger op prijs stellen), hoe Dr K.F. PROOST in zijn Inleiding tot
leven en werken van Georg Brandes5 juist datgene van deze figuur vertelt, wat de
moeite waard is in herinnering gebracht te worden. Heldere en compacte excerpten
van zijn geschriften, een zakelijke schildering van de omgeving waarin zij ontstonden
en pasten, een schematische maar onvooringenomen kenschetsing van Brandes'
persoonlijkheid, en enkele treffelijke parallellen en anti-parallellen met het heden, het is alles bij elkaar heel wat, om zonder belangrijke tekorten in een paar honderd
bladzijden
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samengevat te zijn. Een staaltje van didactische gedegenheid en iets van de ‘oude
school’, dat er zijn mag en bewaard moet blijven! Menig vroeger boek van Dr Proost
deed ons een minder geslaagde monografie verwachten dan deze, die
non-conformistisch genoeg is, om ook degenen te boeien die zich aan Brandes zelf
niet zoveel gelegen laten liggen.
Albert Helman

Kroniek der poëzie
Gerrit Achterberg, Eiland der Ziel. Met een inleiding van Ed. Hoornik.
A.A.M. Stols, Uitgever, Maastricht.
Aan dezen bundel verzen van Achterberg gaat een inleiding vooraf van zijn
generatiegenoot Ed. Hoornik. Waar deze zelf aan het slot van zijn poging om het
dichterschap van Achterberg nader te bepalen te kennen geeft: ‘Deze gedichten
behoeven geen inleiding. Dat zij toch werd geschreven, is om redenen, die met de
poëzie zelve in geen verband staan,’ zou ik zijn betoog gevoegelijk voorbij kunnen
gaan. Ik zou dat persoonlijk ook het liefst doen, primo omdat ik inderdaad van
meening ben dat het grootste deel van dit soort introducties voor den lezer, die lezen
kan, meestal van geenerlei waarde is, secundo omdat een bespreking als deze toch
allereerst dient gewijd aan de poëzie van Achterberg.
Maar de gelegenheid is te dankbaar om haar voorbij te laten gaan. Immers Hoornik
werpt zich - men heeft wel eens den indruk niet ongaarne - nogal eens op als
woordvoerder van de generatie dichters, welke - hoezeer zij ook uiteenloopt en hoe
weinig gemeenschappelijks zij bezit - wordt aangeduid met den verzamelnaam
Amsterdamsche School.
In deze Inleiding tot de verzen van Achterberg bepaalt hij zich gelukkig enkel en
alleen tot het onderwerp zelve. Natuurlijk is het zijn goed recht bewondering, een
zeer groote bewondering te koesteren voor deze gedichten. Al moet ik bekennen dat
hij voor mijn gevoel Achterberg's dichterschap overschat. Wat mij echter bepaald
hindert is Hoornik's woordkeuze. Geen enkele lezer, die dan wel eens wil weten wat
Hoornik van deze poëzie denkt, is gediend met uiteenzettingen als: ‘het beeld staat
in het dieptepunt van den poëtischen impuls, die het vers nog voor zijn
verwezenlijking een bepaald rhythme geeft’; ‘het woord is kernwoord’, enz.
Het dunkt mij beter over eenvoudige aangelegenheden ook eenvoudig te schrijven.
Achterberg's vers is zelf menigmaal al ‘geheimtaal’. Men mag verwachten dat, zoo
er dan tòch een inleider moet zijn, deze tenminste de code aangeeft.
Merkwaardig is bovendien dat Hoornik vooral A. Roland Holst en M. Nijhoff
noemt als degenen met wie Achterberg verwantschap zou hebben. Ik heb noch aan
den een noch aan den ander gedacht. Wel echter herhaaldelijk aan Leopold. Zou
iemand willen ontkennen dat regels als de hier door mij geciteerde (uit het gedicht
Geluk) zeer duidelijk door Leopold zijn beïnvloed?
----maar die wij mochten onderkennen
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en stellen in zichzelve zonder
nog deel te hebben aan het wonder,
dan een weinig wederzijdsch geween
als wij opstonden -
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o staan binnen elkanders handen
als kostbaarheden, onomwonden
van schaduwen en zonden,
met oogen die beseften konden
wat zij stralend verpandden
-----

En aan Marsman:
Toen gij uw armen om mij sloeg
hebt gij de vuren van de dood
overgenomen in uw bloed,
hebt gij het licht in mij gelegd,
waarvoor ik in het donker vecht,
het is mijn recht;
waarvoor ik in het donker bid
dat het niet wordt geslecht;
het is mijn allerlaatst bezit.
Leven, ontlaad mij niet.

Ik wil met dit alles geenszins beweren dat het Eiland der Ziel een bundel zou zijn
waarin niet tevens de dichter Achterberg duidelijk en voor zichzelf spreekt. Zijn niet
geringe aanleg valt telkens weer te onderkennen. Minder gehallucineerd, minder
door demonen bezeten vooral dan het werk van een Hendrik de Vries, dat verhaalt
van gebieden, waar de menschelijke geest nog slechts tastende vermag rond te gaan,
schrijdt de poëzie van Achterberg nimmer over de uiterste grens. Zij getuigt van
diepe, menschelijke verlatenheid; zij is ettelijke malen niet ver verwijderd van het
gebied, waarachter Niemandsland aanvangt, en de stem breekt uit in stamelen, niet
omdat, gelijk Hoornik zegt, het woord ‘kernwoord’ is (dat dient het immers in alle
waarachtige poëzie te zijn) maar omdat het feillooze woord niet meer te vinden is.
(Was het ook zoo niet bij den ouderen Gorter?) Het gedicht houdt halt voor deze
gevaarlijke zone. Men kan dat voor den dichter persoonlijk een gelukkig feit achten,
niet te ontkennen valt dat waarschijnlijk de intensiteit dezer poëzie eraan gewonnen
zou hebben wanneer ook de laatste remmen zouden zijn weggevallen. Nu is het
menigmaal zoo dat de stem niet enkel stamelt, maar ook aarzelt, als een paard voor
de moeilijkste hindernis. Het ‘kernwoord’ vervaagt, het valt terug op bekende
uitdrukkingsmogelijkheden; en de engelen en het bloed, waar jaren geleden Anthonie
Donker, naar ik meen, al ernstige bezwaren tegen koesterde, indien ik het zoo mag
zeggen, doen zich weer gelden: ‘Bloed, drinkplaats van engelen en hinden’, ‘Wij
worden koning in elkanders bloed’, enz.
Er zijn overigens in dezen allerminst onbelangrijken bundel, die bij mij echter
toch een gevoel van onbevredigdheid achterlaat, verscheidene gedichten waarin
Achterberg's talent onmiskenbaar duidelijk naar voren komt. Het zijn juist die
gedichten, waarin hij het gevaar dat de aard van zijn talent met zich meebrengt, met
name de begoocheling van het woord, heeft weten te bezweren door een scherper,
reëeler visie.
Het fraaiste specimen in dit verband acht ik het gedicht Pharao. Ik had het tenslotte
gaarne geciteerd, indien de plaatsruimte mij zulks had toegestaan.
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Ida G.M. Gerhardt, Kosmos, gedichten. N.V. Uitgeverij v.h. C.A. Mees,
Santpoort, 1940.
De verleiding is natuurlijk groot om het boekje gedichten Kosmos van mej. Gerhardt
te vergelijken met het werk van Truus Gerhardt. Ik moet eerlijk toegeven dat dit
vergelijken mij wordt opgedrongen door de overeenkomst der namen, want de aard
van beider gedichten dekt elkander op vrijwel geen enkel punt. Of het moest dan zijn
dat beide schrijfsters vooral de onderwerpen hunner poëzie zoeken en vinden in de
natuur. Daarmee
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houdt echter de overeenkomst op en begint het verschil, een verschil van zeer
diepgaande strekking.
Truus Gerhardt is voor alles de dichteres, die beschikt over een kleurrijk en groot
plastisch vermogen. Zij ziet als het ware met het oog van den schilder, een schilder
dan die onmiddellijk wordt getroffen en dit moment ook even onmiddellijk uitbeeldt.
Een dusdanig geaarde poëzie zal nooit diep gaan, zij zal in het beste geval boeien
door de oorspronkelijkheid en veelheid harer beelden. De poëzie van Ida G.M.
Gerhardt heeft andere, en voor mijn gevoel, blijvender qualiteiten. Het werk getuigt
van grooter bezonkenheid, van een oprechte poging in te willen gaan tot ‘de kern
van alle dingen.’ Wie zich een dergelijken weg kiest, kiest zich zonder eenigen twijfel
een zeer moeilijken weg. Het is nu eenmaal met de poëzie een wonderlijke
geschiedenis en de Muze blijkt nog altijd een zeer eigenzinnige dame, die haar gunsten
naar eigen luim verdeelt. Er staan verzen in dit bundeltje, welke men hoogstens kan
waardeeren om de zoo oprecht bedoelde strekking, om een eerlijk, religieus gevoel,
dat daarin wordt geuit. Maar het lijkt wel of de Muze, opgeschrikt door al dit ‘edels’
en daarvoor - althans op dàt moment - allerminst in de stemming, op de vlucht is
geslagen.
Ik zou deze opmerkingen niet maken, indien dit werk niet zooveel andere
mogelijkheden in zich borg. Er is dan allereerst een uitnemende techniek. Men kan
er lang en breed over praten, maar ook de poëzie heeft haar ambachtelijken kant en
mej. Gerhardt verstaat het ambacht, althans voor een belangrijk deel, goed. Dat is
ontegenzeggelijk een qualiteit, welke vooral in het werk van een - naar ik meen debutante opvalt.
Er is echter veel meer. Er staan in dit boekje, waarvan ik den titel tegelijkertijd te
groot van bedoeling èn te nietszeggend vind, verzen die meer zijn dan veelbelovend
alleen, maar die op zichzelf en binnen het kleine kader volkomen hun bedoeling
verwezenlijken. Gedichten dus - om terug te grijpen naar een reeds eerder gebruikt
beeld - waarin de Muze blijkbaar in een zeer sobere en ingetogen stemming verkeerde
en zich daarin door mej. Gerhardt gaarne liet betrappen.
Dit alles moge ietwat ironisch klinken, men kan er echter van overtuigd zijn dat
zulks slechts in zeer geringe mate in mijn bedoeling ligt, al kan ik dan niet ontkennen
dat poëzie van deze gestemdheid, welke grootheid van formaat mist, maar in haar
beperktheid niettemin geslaagd genoemd moet worden, wel eens op mijn gevoel
voor ironie pleegt te werken.
Ik wil echter - zoo ik iets mocht hebben miszegd - gaarne in het openbaar boete
doen en op welke wijze zou dat beter kunnen geschieden dan door tenslotte een
gedicht van mej. Ida G.M. Gerhardt, dat ik in zijn soort van harte bewonder, te
citeeren?

Milium effusum
Een pluimgras - schaduw, neergeschreven
en wiegende over mijn blad; op het effen papier het beven
der arepluimen, rijke schat
van fijne zaden, kiemend leven;
boven de puntig uitgedreven
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gescherpte blaad'ren ijl geheven.
Beeld van het overvele dat
het trillend vers zoekt na te streven
en in zijn eenheid samenvat:
de ranke bouw, het vrije zweven
der woorden duizendvoudig leven, o zinrijk teeken, hier gegeven,
gespiegeld op het wachtend blad.

Jan Campert
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Verscholen waarden
R. Poortmans, Zon in het Zenith, Servire, Den Haag, z.j.
Deze roman heeft, voor zoover wij weten, niet de aandacht getrokken en zal dat, naar
alle waarschijnlijkheid, niet doen. In Nederland verschijnen vele boeken, die, ondanks
uitstekende kwaliteiten, vrijwel onopgemerkt voorbijgaan. Dat ligt meestal niet aan
den schrijver, ook niet aan den uitgever of het publiek, maar aan een bepaalde
categorie uitgevers van ‘succeswerken’, die een wijze van reclame ingang hebben
doen vinden, die het publiek misleidt. Het gevolg is geweest dat een deel van het
lezend publiek, zeker niet het beste, onwillekeurig de belangrijkheid van een boek
is gaan afmeten naar de hoeveelheid bazuingeschal van den uitgever. Aan de suggestie
van het voortdurend inhameren van pompeuze slagzinnen schijnt menigeen niet te
kunnen ontkomen. De weerzinwekkende propaganda voor de Gulbranssen-serie (50
drukken) heeft vele hoofden op hol gebracht. Noch het woord ‘cultuurserie’, noch
het aardige boekenstandaardje, dat men bij aankoop van de drie deelen ineens er bij
kreeg, heeft iets kunnen veranderen aan onze meening dat het hier ging om een
middelmatig begaafd auteur, die drie dikke boeken produceerde vol stemmig
effectwerk. Maarde groote massa heeft de dure kolossen bij duizenden afgenomen
en in vele huiskamers prijkt de serie op schoorsteen of buffet als meubel met
‘cultureele waarde’.
Over het Finsche Waar de meren bruisen van Unto Seppanen is ook heel wat te
doen geweest. De Finsch-Russische oorlog was er als het ware een kostelooze reclame
voor. Men zag het aangeprezen als een ‘machtig boek, beschrijvende het leven eener
boerenfamilie’ en dergelijk fraais meer. Slaat men het epos van dezen
‘Staatsprijswinnaar’ op, dan rilt men bij het zien van zooveel valsch pathos en
machtelooze woorden. Het boek is eenvoudig onleesbaar.
Deze opgeblazen wijze van reclame maken heeft ten doel den argeloozen lezer te
vangen en maakt het mogelijk dat een prachtig boekje als b.v. Gaalmans Carrière
van Walter Brandligt, evenals diens overig werk, in het duister blijft en dat Walschap
voor de overgroote meerderheid een onbekende is gebleven, terwijl de zoete Anne
de Vries een beroemdheid is.
Een en ander zal wel altijd zoo blijven, maar het is goed, als afweer tegen infectie,
zich er van tijd tot tijd rekenschap van te geven dat het aanzicht van de boekenmarkt,
om ‘zakelijke’ redenen, een jammerlijke verdraaiing is van de geestelijke
waardeverhoudingen en dat de echte ‘cultureele’ waarden niet liggen achter het
geschetter van winstzoekende papierbedrukkers. Het dunkt ons dat voor de
recensenten van goeden wil hier een taak ligt.
Onze tijd waardeert het groote, het pompeuze. Hoe meer geschreeuw hoe liever.
Het is onder deze omstandigheden vrijwel ondenkbaar dat een fijn kunstwerkje als
Zon in het zenith opgang zou maken. Zoo iets zuivers blijft, gelukkig maar misschien,
gereserveerd voor fijnproevers, die, wars van het gebral, hun weg zoeken en wel
weten hoe zich geestelijk te verrijken. Deze kleine roman, spelend in Belgisch Congo,
is niet alleen opmerkelijk door de fel aanklagende wijze
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waarop de verhouding van den ‘beschavenden’ blanke tot den neger is beschreven,
maar ook, en vooral, door den soberen en beheerschten vorm. waarin dit geschiedt.
Men voelt: dit is de waarheid en niet anders-Poortmans bereikt dat door een ingetogen
en nergens gezwollen schrijfwijze. Zelfs daar waar zijn zelfbeheersching op de proef
wordt gesteld en men achter de regels de edele verontwaardiging van den schrijver
bespeurt, ontstaat geen spoor van rhetoriek. Men hoopt, onder het lezen, dat de auteur
overdrijft en wreedheden als effectwerk gebruikt, want hij tast den blanke niet weinig
in zijn ‘eer’ aan. Wij hebben ons aan andere rassen soms schandelijk vergrepen.
Poortmans geeft er een beeld van, boeiend, overtuigend en met veel begrip. Hij hoedt
er zich voor te generaliseeren. We beseffen onder het lezen steeds: dit is een
uitzonderingsgeval. Poortmans heeft in den voor het Belgische gouvernement
uitgezonden administrateur, Monsen, alle fouten geconcentreerd, die een geheel
systeem aankleven. De overtuigingskracht van dezen roman ligt juist hierin dat
Monsen, ondanks het feit, dat hij als pars pro toto, als exempel voor het geheel, wordt
weergegeven, toch een levende en menschelijke gestalte is gebleven. Wij voelen
voor dezen Monsen, ondanks zijn liederlijke houding tegenover de zwarten, tóch
sympathie. Poortmans toont ons den syphilitischen drinker als een beklagenswaardige,
die ons met deernis vervult. Het physiek en moreel verval van dezen man onder de
zengende tropenzon kunnen we stap voor stap volgen en als hij, aan het einde van
het boek, aan boord sterft op het oogenblik dat het bevrijdende Europa in zicht komt,
ontsnapt ons een zucht van verlichting, dat dit wrak van zijn ellende is verlost. Dat
Poortmans dit bereikt, dit erbarmen van den lezer voor deze treurige figuur, lijkt ons
de grootheid van het boek. Ook de sobere, strakke stijl van den schrijver en zijn gave,
zich te beperken wanneer zijn verontwaardiging aan het zieden is, zijn treffend. Wij
voelen ons, na eenige bladzijden reeds, in den greep van een krachtige persoonlijkheid,
die ons meevoert langs den noodlotsweg van Monsen... en van het heele koloniale
systeem. Ter illustratie volge hier de scène waarin Mandaleine, een jonge negervrouw,
in het openbaar gestraft wordt, omdat zij, in het geheim, bij een negerdanser heeft
geslapen. Monsen, de administrateur, leed juist den vorigen dag aan een hevige
darmcatarrh en dat heeft hem op een ‘geniaal’ idee gebracht:
‘Twee soldaten grepen Mandaleine aan; zij verweerde zich krijschend en uit alle
macht, toch gelukte 't Monsen haar 't zout (een hevig en onmiddellijk werkend
laxeermiddel) te doen inslikken. Haar verzet bedaarde. Hierna werd het paar door
de beide soldaten geleid naar een boom, midden op het plein, en werden hun de
kleeren van het lijf gerukt. Alle bewoners van den post waren samengestroomd om
de strafoefening gade te slaan. Mandaleine werd aan den boom vastgebonden, met
haar gezicht tegen den stam aan en met haar armen er omheen geslagen.
‘Spreid haar beenen uit,’ beval Monsen, waarna de danser er tusschen werd gelegd
en vastgesnoerd aan denzelfden boom. Een zucht van spanning ging door de kijkende
negers; plotseling schreeuwde Mandaleine en wrong zich angstig aan den boom, 'n
kreet van afgrijzen steeg op onder de negers. Even
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John Rädecker, Russisch ballet, 1940 - Teekening in bruin krijt, 80 × 100 cm

Kunstnieuws
Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons het bericht van het plotseling
overlijden van den nog jongen schilder Dick Ket (1902-1940). Voor een hem waardig
‘in memoriam’ is deze ruimte onvoldoende; wij hopen echter in een van de
eerstvolgende nummers zijn werk, dat om zijn ambachtelijken inslag en zuiver
doordachte composities bij herhaling in Elsevier's met waardeering besproken werd,
uitvoeriger te beschouwen. In den kunsthandel Huinck &. Scherjon N.V. zijn tot 19
Oct. van John Rädecker een vijftien teekeningen tentoongesteld, waaronder een
tiental met voorstellingen van balletdanseressen. Zij behooren tot de schoonste van
droom en spanning vervulde bladen, die Rädecker heeft geteekend en zijn een bezoek
ten overvolle waard. Het is de vraag of er na Degas en Lautrec teekeningen zijn
vervaardigd die zoo doortrokken zijn van een geheel nieuwe visie op deze vluchtige
en altijd wat ijl en zwevend
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gebleven wereld van het ballet. In de volgende aflevering komen wij hier op terug.
*
Het Stedelijk Museum te Amsterdam geeft - wij mogen wel zeggen voor het eerst een overzichtelijk beeld van onze 19e-eeuwsche schilderkunst. Een belangrijke
poging, immers de geheele aanloop tot de meesters van de Haagsche en
Amsterdamsche School (de Marissen, Breitners etc, zijn thans nog in de schuilkelders)
komt in een juister licht, dank zij de kundige en bevattelijke groepeering met middelen
die in vele opzichten beperkt werden door den nog voortdurenden oorlog. Ook hierop
komen wij terug.

Nieuwe aanwinsten
Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden heeft eenige nieuwe aanwinsten die wij
hierbij afbeelden.
*
1. Frankische gesp van brons met bladgoud bedekt, waarop een gebaarde kop
voorkomt te midden van ranken en andere, dergelijke versieringsmotieven (6e eeuw).
Gevonden op de Veluwe.

Engelsen werk uit de 9e eeuw, 2. Gesp, 3. Riemtong, 4. Gesp

2-4. Drie voorbeelden van Engelsche kunstnijverheid uit den Karolingischen tijd,
namelijk links een groote gesp met drakenversiering, rechts een kleine gesp (z.g.
penannular brooch), in het midden een riemtong, alles van verguld zilver met dieren vlechtwerkmotieven in den laat-Engelschen stijl van dien tijd, waaraan ten deele
Vikingerinvloeden niet vreemd zijn.
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1. Frankische gesp, 6e eeuw

Als herkomst van deze voorwerpen werd opgegeven het Karolingische Dorestad,
hetgeen met de dateering (9e eeuw), op grond van den stijl dezer voorwerpen
overeenkomt.
Twee dezer voorwerpen zijn door aankoop uit den kunsthandel verworven, de
beide andere zijn een geschenk van den heer W. Spijer te Amsterdam.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

P.N. van Kampen & Zn. Amsterdam z.j.
J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1939.
M. Nijhoff, 's-Gravenhage 1940.
Ursa Minor, 1939.
Van Loghum Slaterus, Arnhem 1940.
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Geïllustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie
Amsterdam
De tentoonstellingen in het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum zijn verlengd.
Koloniaal Instituut
October, Tentoonstelling ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan (Kaarten, Boeken,
Documenten en Scheepsmodellen).
Kunsthandel Santee Landweer N.V.
Tot 8 Oct.: Teekeningen Adri Pieck.
Frans Buffa & Zonen
October: Tentoonstelling van werken door C. Permeke; teekeningen David Bles.
Kunstzaal Van Lier
5-24 October: Teekeningen en aquarellen van Laurens
Tuynman en dierteekeningen van Theo Ortmann.

's-Gravenhage
Kunsthandel Martinus Liernur
Tot 5 Oct.: Tentoonstelling van werken van J. Altorf, L. Bron, J. Croin, H.A. van
Daalhoff, Titus Leeser e.a.
Pulchri Studio
October: werk van leden.

Rotterdam
Museum Boymans
October: De tentoonstellingen Van Gogh, Rotterd. kunstenaars en Grafische Kunst
zijn verlengd.
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Museum voor Land- en Volkenkunde
October: Aanwinsten en Expeditie Nieuw Guinea.

Quiryn Brekelenkam
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Adriaan de Lelie (1755-1850)
door J. Knoef
IN Brabant, in het waarschijnlijk half landelijke Tilburg, al noemt De Cantillon het
in zijn Vermakelijkheden van Brabant etc.1 ‘het meestbevolkte (vlek) in het land van
Oosterwyck’, stond de wieg van den schilder, wiens leven en werken hier besproken
zullen worden. Hij was er in 1755, den 19en Mei, geboren als zoon van een
kaardenmaker, voor welk beroep ook de jonge Adriaan, na het overlijden van den
vader, bestemd werd. Niettemin werden, uit dien drang, door welken een duidelijke
aanleg zich uitspreekt, de ledige uren reeds aan de kunstbeoefening besteed, waarbij
hij werd geholpen door Cornells van Spaendonck, broeder van den bekender Gerard,
die evenals Cornelis zelf later in Parijs grooten naam zou maken. Aan dezen voor
den jongen De Lelie zoo nuttigen omgang kwam in 1773 een eind door het vertrek
van Van Spaendonck naar Antwerpen. Doch, het verzet zijner moeder overwonnen
zijnde, wist De Lelie te verkrijgen, dat ook hij naar Antwerpen zou gaan, waar hij
verder geschoold kon worden en tevens kon blijken of zijn aanleg zulks waard was.
Eenige jaren bij den behangselschilder Peeters doorgebracht, stelden hem in staat in
eigen onderhoud te voorzien, maar hij voelde in kundigheden tekort te schieten,
zoodat hij zich onder de leiding stelde van den historieen portretschilder A. de
Quertenmont, die professor aan de Antwerpsche Academie was en daarnevens ook
een particuliere school te zijnen huize ingericht had. Ook hier bracht De Lelie eenige
jaren door, aan de Academie meer in het bijzonder bouwkunst en perspectief
bestudeerend. Hij vertrok daarop naar Düsseldorf, waar hij zich in de portretkunst
van Rubens en Van Dyck verdiepte, deze meesters copieerde en het historieel
beoefende. Hier was het, waarschijnlijk in 1782, toen de beroemde Camper in deze
stad vertoefde, dat De Lelie met dien geleerde en kunstvriend in kennis kwam en
den raad ontving zich te Amsterdam te vestigen, ‘dewijl’, zooals Van Eynden en
Van der Willigen het zeggen, ‘aldaar ten dien tijde geene Portretschilders van
aanbelang waren’. De Lelie heet daarop nog twee jaar te Düsseldorf te zijn gebleven
en zich toen, naar Camper's raad, te Amsterdam neergezet te hebben, hetgeen dus
omstreeks 1784 geweest moet zijn.
Het eerste officieele bewijs van zijn aanwezigheid brengt, in het jaar 1786, zijn
huwe-lijksaanteekening, op den 20en April, aanwijzing tevens, dat hij eerder reeds
hier woon-
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achtig was: de Amsterdamsche, Maria Theresia Morria, met wie hij den echt wil
aangaan, zal hij zeker niet in Düsseldorf hebben leeren kennen. Hetzelfde jaar brengt
nu ook zijn inschrijving als poorter, den 14en November, en zijn toetreding tot het
schildersgilde op den 9en December d.a.v. Dirk Versteeg, bekend verzamelaar en
amateur, geeft hem op als candidaat voor het lidmaatschap van Felix Meritis, bij
welk genootschap hij den 24en September 1787 tot effectief lid geballoteerd wordt.
Maatschappelijk was dus de basis gelegd voor een nieuwe faze van 's kunstenaars
leven.

A. de Lelie, Twee grisailles (werk uit zijn vroegste periode) - Collectie Dr D. Hannema

Tot nu toe repten we nog niet van zijn werk. Het is dan ook pas uit het jaar '86,
dat de vroegste, ons bekende, proeven zijner werkzaamheid dateeren, n.l. een
regentengroep voor een der Amsterdamsche godshuizen en een zeer curieus
familietafereel, een gezin treurend bij het opgebaarde stoffelijke overschot der
huisvrouw (coll. erven S.C. Bosch Reitz, Laren), waaraan zich daarna in bijna
ononderbroken opvolging gedurende de komende jaren portretten en andere producten
van zijn penseel rijen. Dat hij, als portrettist, de aangewezen schilder der Katholieken
zou worden, ligt voor de hand. En dat andere buiten de Staatskerk staande gezindten,
met de Katholieken het gevoel deelend ietwat achteraf gezet te zijn, hem geprotegeerd
zullen hebben, lijkt soms niet onwaarschijnlijk. Maar onloochenbaar tevens is, dat
de keuze te Amsterdam inderdaad zeer beperkt was. Jacob Buys had ongetwijfeld
voor het portret in klein formaat verrassende gaven, maar als gezocht illustrator, als
mededirecteur der Teekenacademie, als leermeester der jongere generaties moet zijn
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taak te veelomvattend zijn geweest om zich ongestoord aan het portret te wijden;
wat Jan Ekels den Jonge betreft, er is vrijwel slechts bij geruchte iets over
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zijn werkzaamheid als portrettist bekend. Izaac Schmidt en Tozelli waren
waarschijnlijk alleen pastellisten, gelijk ook Hodges geruimen tijd zou blijven, wiens
eerste optreden te Amsterdam trouwens pas omstreeks 1797 moet vallen. Wybrand
Hendriks was naar Haarlem vertrokken, anderen, als J.W. Pieneman en Moritz, waren
nog in hun leerjaren. Het veld mocht dus vrij heeten voor wie als man van degelijk
kunnen zich hier nederzette.
Het zou echter onjuist zijn De Lelie enkel als portrettist te zien. Reeds van 1789
waren twee pendanten (veil. Fred. Muller 12/5 1914), in den geest van Ekels' onder,
werpen, een Jongen zijn pen versnijdend en een Teekenend meisje en van 1794 zijn
twee interieurs met figuren (coll. Mr A. Staring, Vorden), zoo rijp van schildering,
dat men veilig mag aannemen, hem hier geenszins aan een begin te zien staan, maar
veeleer de producten te zien van een bereids langen ontwikkelingsgang. Al is het
niet met zekerheid te zeggen, uit velerlei blijkt, dat het genre een belangrijk onderdeel
van zijn oeuvre uitmaakt. Nog op andere gebieden der kunst bewoog hij zich, wanneer
hij meer ideëele onderwerpen koos en, gelijk het uit contemporaine bronnen blijkt,
zich tot allegorieën en gewijde onderwerpen vermat. Het is echter met betrekking
tot De Lelie's portretkunst, dat de bronnen het rijkelijkst vloeien en aangezien veel
van wat hierop betrekking heeft, niet alleen van belang is voor de kennis van den
schilder, maar zeker niet minder voor het Amsterdamsche kunstleven in het algemeen,
moge hier allereerst zijn loopbaan als portrettist bezien worden.

A. de Lelie, Familietafereel, 1786. Collectie wijlen S.C. Bosch Reitz, Laren

Dit gebied der kunst heel zijn leven door trouw blijvend, schept hij een galerij van
beelte-
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nissen, die ons in het bijzonder de Amsterdamsche wereld van geleerden,
letterkundigen, geestelijken, regenten van publieke instellingen, kunstbeoefenaars
en -beschermers voor oogen voert.

A. de Lelie, Damesportret, 1792, Collectie Wijthoff, Amsterdam

Het vroegste staal, waarover we nader zijn ingelicht, is een, niet meer aanwezig,
regentenstuk voor het O.Z. Huiszittenhuis, dat, bekostigd door de voorgestelden, in
de zitting van den 26en Januari 1787 aan het Huis werd aangeboden en dus in '86
geschilderd moet zijn. Een soortgelijke opdracht ontvangt de kunstenaar van de
regenten van het Maagdenhuis, voor een honorarium, naar de notulen dier instelling
vermelden, van f 420. -2 en, waar hij in 1806 voor een groep, eveneens van vier
personen, f 100. - per persoon ontving, wijst het bedrag van 1788 er op, dat hij reeds
toen als kunstenaar niet minder geacht moet zijn geweest. Intusschen ontbreken naast
deze groote opdrachten de beeltenissen niet, die slechts een enkel persoon tot model
hebben. Van '88 is pastoor Lexius (Seminarium, Warmond), van '89 de hoogleeraar
Cras (Universiteit, Amsterdam), van '91 een geestelijk heer (Mozes- en Aäronkerk,
Amsterdam), van '90 resp. '92 twee vrouwelijke leden der familie Kerkhoven (Mej.
Wijthoff, Amsterdam) en waarschijnlijk nog andere, die niet met zekerheid gedateerd
kunnen worden, als dat van P. Nieuwland (Hist. Museum, Amsterdam), dat stellig
wel van vóór diens dood (1794) moet zijn. Met een anderen hooggeleerde hield hij
zich bezig, en kwam hij tevens op een terrein, dat hij als laatste betreden heeft, n.l.
dat der anatomische lessen, toen hij de leden der
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teekenafdeeling van Felix Mentis vereenigde, terwijl ze een aanwijzing der spieren
op het naakt model door Andreas Bonn bijwonen.

A. de Lelie, Moeder met kind, 1790. Collectie Wijthoff, Amsterdam

De notulen der betrokken afdeeling berichten d.d. 1 December 1792: ‘....en
veraangenaamde ons op hede de heer A. de lelie met aan 't departement te offereeren....
een zeer fraay en waardig schildery verbeeldende het aanwijzen der spieren op 't
naakt model etc.’ Hoe aangenaam het als geschenk mocht zijn, helaas beduidt het
stuk, artistiek gesproken, geen winst. Niet alleen voegt het geen nieuwe oplossing
toe aan het bijzonder probleem, dat het hoofdstuk ‘anatomische les’ in de
vaderlandsche kunst vormt, maar het behoort ook - hoe levend verscheidene der
individueele koppen mogen zijn - in het oeuvre van den schilder tot zijn minst
geïnspireerde werken. Een opgave, die in staat is den knapsten compositeur het
noodige hoofdbreken te bezorgen, kon de juist in het componeeren niet zeer sterke
De Lelie zeker niet tot een zelfs maar aannemelijke oplossing brengen. Niet minder
moeilijk en - behoeven we het te zeggen? - ook nu niet ten volle geslaagd, was een
daarmee verwante opgaaf, waarmede zijn vriendelijkheid ten aanzien van Felix
gereciproceerd werd, n.l. de Inwijding in 1788 van het gebouw van Felix Meritis
door Van Swinden. De uitvoerige geschiedenis van de wording van deze en nog te
noemen portretgroepen van De Lelie's hand, voorzoover ze met Felix Meritis in
verband staan, vindt de lezer elders3. Hier zij dus kortelijk geresumeerd, dat de
afdeeling Koophandel in 1800 het initiatief nam tot het in beeld
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brengen van dit historisch oogenblik en dat den 24en Augustus 1801 de onthulling
plaats vond. Bijna gelijktijdig hiermede had de schilder nog een andere opdracht
onder handen, naar het onderwerp met Felix Meritis in nauw verband staande, doch
overigens geheel los van dit genootschap tot stand gekomen. Het was hier de
kunsthandelaar C.S. Roos, die opdrachtgever was van een werk, bestemd schakel te
worden tusschen een in 1797 ontstane teekening van Jacques Kuyper, die hoogst
waarschijnlijk de teeken-afdeeling van Felix in beeld bracht, en een door Claessens
te maken gravure, die, naar het prospectus, dat Roos deed verschijnen, zou geven
‘veertig welgelykende Pourtraitten van de voornaamste Verzamelaars.... en tevens
die der beroemdste Kunstschilders’. De transformatie van de teekenleden van Felix
in het veertigtal der gravure was dus De Lelie toebedeeld, die overigens Kuyper's
teekening vrij trouw gevolgd heeft en daarmede een schilderij tot stand bracht, dat
door tonige schildering en rake karakteristiek onder zijn portretgroepen het meest
belangwekkende is geworden, maar slechts in beperkte mate zijn geestelijk eigendom
is4.
Naar den aard van het onderwerp behoort al mede hier behandeld te worden - en
zulks zou zelfs al eerder geschied zijn, ware het niet, dat de gemeenschappelijke
betrekking tot Felix Meritis der voorafgaande drie stukken het zoo verleidelijk deed
zijn deze als in zekeren zin bijeenbehoorend te beschouwen - een stuk, dat ons enkele
jaren terug voert, naar 1799. De regenten van het N.Z. Huiszittenhuis zijn het, die
zich hier hebben laten afbeelden, doch de notulen hunner vergaderingen zwijgen
over opdracht, honorarium en wat ons verder had kunnen interesseeren. De compositie
bood hier minder moeilijkheden dan de ongewone opgaven van de Les van Bonn of
de Inwijding opleverden, maar de teekenaar vindt nochtans in groote werkstukken
als de Regenten-groep (Rijks-Museum) zichzelf niet in die mate als kleiner formaten
hem wel toonen. Maar nieuw is hier ongetwijfeld de opvatting van het geval, waar
de modellen niet meer tronen als wezens van hooger orde, doch rustig in een intiem
vertrek om de tafel zitten, waarop slechts tot onze verwondering het kopje thee of
chocolade ontbreekt, dat de, op den achtergrond mede afgebeelde, binnenmoeder
stellig reeds had kunnen doen gereedzetten.
Voor portretgroepen van bescheidener aard mocht deze oplossing zeker niet nieuw
heeten, maar de wijze, waarop de kunstenaar, hier portret en genre in elkaars nabijheid
brengende, deze opgaven aanvat en verwerkt, heeft iets genoeglijks, dat de sfeer van
een andere wereld voor ons ontsluit. Hoe rustig zit bij het venster aan haar handwerk
de dame uit het geslacht Kemper, die op de Haagsche portretten-tentoonstelling van
1921 te
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zien was, hoe belangwekkend voor zeden en gewoonten zijn de interieurs met
familiegroepen, waarvan het vroegste specimen, waarschijnlijk uit de eerste jaren
der nieuwe eeuw, niet lang geleden voor het museum Willet-Holthuysen verworven
werd, en waarnaast nog bekend zijn de familie Bonebakker uit 1809, die men zich
herinnert van de Amsterdamsche Historische tentoonstelling van 1925 en een
familiegroep Salm uit 1817 (Mr G.J. Salm, Amsterdam).

A. de Lelie, De inwijding van het gebouw Felix Meritis (1788) door een rede van Prof. J.H. van
Swinden, 1801.
Rijksmuseum, Amsterdam

Hoe in de eerste jaren der 19e eeuw het oordeel over De Lelie was, wordt aardig
belicht door een fragment van een brief van Mr B.J.C. van der Muelen5, die d.d. 8
Maart 1805 uit Amsterdam aan zijn schoonzoon Mr A.C. Staring schrijft: ‘....Een
van Uw brieven naziende vind ik twee artikels waarop ik niet geantwoordt heb, ten
minsten niet op dat wie de excellerende Pourtraitschilder alhier is: De Lelie en Hodges
zijn de beide voornaamsten; maar beide in een andere trant - de eerste heeft zekerlijk
veel forsser en stouter penceel.... beiden treffen de gelijkenis zeer wel; ik geloof dat
ik de eerste zou prefereren; die neemt na mij voorstaat 20 Ducaten of iets meer....’6,
waarna hij, als man van waarschijnlijk ouderwetschen smaak, niet nalaten kan het
werk van Tischbein ‘ver superieur’ aan dat der anderen te achten.
Het jaar 1806 zag weder een proeve van het portret in grooter verband van De
Lelie verschijnen; de Regenten van het O.Z. Huiszitten Armenhuis roepen zijn hulp
opnieuw in. Het is van gelijke opvatting als dat van 1799 en is slechts in iets gedekter
kleuren geschilderd, maar lijdt evenzeer aan een zekere logheid in de teekening en
stijfheid in het arrangement. Minder stijf dan wankel zijn de teekening en de schikking
der figuren op een buitentafereel met de familie Van Brienen (Rijks-Museum) uit
hetzelfde jaar. Het toen zoo Hollandsche gebrek aan gevoel voor stijl manifesteert
zich wel zeer duidelijk; een
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zekere mate van verbeeldingskracht, die datgene compenseert, waarin de waarneming
niet kon voorzien, ontbreekt den kunstenaar ten volle.

A. de Lelie, De Teekenzaal van Felix Meritis, 1802 - Rijksmuseum

Dit jaar ook nog zet hem wederom aan het werk voor Felix Meritis. Een tegenhanger
der Teekenzaal moest het zijn, verbeeldende ‘het Museum der Tekenkunde gestoffeerd
met eenige der aldaar staande Beelden, en voorts de Pourtraitten der Commissarissen
en Direkteuren van de Departementen Teekenkunde, Letterkunde en Koophandel
benevens de secretarissen der Maatschappij’7. Voor f 1300. - aangenomen, wordt het
in 1809 als ‘gereed zijnde om in de Maatsch: gehangen te worden’, in eens door
thesaurieren met f 1350. -, zeker wel met inbegrip der lijst, voldaan. Het stuk vertoont
naast zijn tegenhanger aanmerkelijke veranderingen in de artistieke zienswijze. Het
is niet meer op toon gebouwd, waardoor de kleur sprekender maar toch minder levend
is. De teekening in haar vormbegrenzende taak treedt naar voren, er is een grootere
plastische scherpte en het eigenaardig maniërisme, dat
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den kunstenaar in zijn latere jaren nog sterker zal kenmerken, het 't kogelronde
naderen der koppen van zijn figuren, sluipt hier al mede in. Hoe de kunstenaar ook
zelf oordeelde in artistiek opzicht veranderd en, naar zijn inzicht, natuurlijk gevorderd
te zijn, leert het verzoek, dat hij in 1808 richt tot heeren commissarissen van Felix,
n.l. om hem de Inwijding af te geven, ‘aIzoo (hij) van voornemen was, hetzelve op
nieuw in eene andere vorm, en op kleiner formaat,.... te verschilderen, en alzoo meer
overeenkomstig de verhooging van kunst en smaak, ter zyner eere voor niet, en
zonder eenige beloning te verschilderen’8. In 1817 komt het stuk terug: wat er aan
gedaan is, blijkt niet, doch, naar de technische behandeling te oordeelen, lijkt het
bestaande schilderij de onveranderde lezing van 1800 te zijn.

A. de Lelie, De beeldengalerij van Felix Meritis, 1809 - Rijksmuseum

Het jaar 1809 zag niet alleen de aflevering van de Beeldengalerij, maar ook de
voltooiing van de reeds ter sprake gebrachte familiegroep, die der familie Bonebakker.
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Een in hetzelfde jaar ontstaan portret van den dichter C. Loots herinnert ons dan weer
aan de beeltenissen, die bij de bespreking van zooveel groepen schier vergeten
dreigden te worden. Op hoe huiselijke wijze de schilder zich soms bij het uitvoeren
van zijn taak wist te behelpen, toont een verzoek andermaal aan Felix' commissarissen
gericht, om ‘de beeldenzaal dezer Maatschappy voor eenige tyd ter leen te mogen
hebben, of wel de vryheid te genieten om een Portret uit hetzelve in het gebouw der
Maatschappy te mogen naschilderen’9. Het laatste wordt toegestaan en aldus kan De
Lelie zijn bestelling, die wellicht ten doel had de trekken van een gestorvene voor
het nageslacht te bewaren, tot een goed einde gebracht hebben. Van de groep Salm
is in de familie bij overlevering bekend, dat een kind, verwacht tijdens de
vervaardiging van het stuk, na de geboorte er in geschilderd is en op de familiegroep
in Willet is, door het doorschieten van den achtergrond, te zien, dat het achter de
vrouw des huizes staande meisje oorspronkelijk evenmin deel uitmaakte van de
groep. Minder op bestelling waarschijnlijk dan uit vriendschap, zal het portret van
zijn kunstbroeder Wybrand Hendriks uit 1810 ontstaan zijn, dat dan ook van alle
officieele allure gespeend is (Frans-Hals-museum, Haarlem). Het kunnen eveneens
vriendschapsbanden geweest zijn, die hem de beeltenis van een anderen kunstenaar,
Gabriël van Rooyen, deden schilderen, welke met diens nalatenschap in 1818 verkocht
werd.
Sinds het instituut der openbare tentoonstellingen ook hier zich ingeburgerd had,
trad De Lelie, met heel de kunst van zijn tijd, voor het forum der publieke
belangstelling. Aldra worden besprekingen aan het ingezondene gewijd, die de
contemporaine meeningen belichten, waarnaast de catalogi dier tentoonstellingen,
waarvan de eerste van 1808 dateert, ons een zekere basis verschaffen voor dat deel
der productie, hetwelk de eer eener expositie waardig gekeurd werd. Geheel vreemd
was de practijk van het tentoonstellen onzen kunstenaar reeds voordien niet, waar
Van der Willigen hem al in 1802 op den Parijschen Salon vertegenwoordigd vond
met een Boerenbinnenhuis, dat ‘in een eenvoudig zwart lijstje (stond), terwijl de
meeste hier anders ook met schitterende vergulde lijsten pronkten; doch goede wijn
behoeft geen' krans’10. Wat de ingezonden portretten aangaat, hullen overigens de
zitters zich in een anonymiteit, die bij de besprekingen met haast evenveel
angstvalligheid gerespecteerd wordt, terwijl van de portretten-productie meer nog
wel nimmer de tentoonstellingszaal bereikt zal hebben en, voor familiebezit bestemd
en daarin gebleven, ook later, door vervreemding b.v., slechts bij uitzondering onze
kennis van De Lelie als portrettist kon aanvullen en verbreeden. Van 1815 dateert
een dichterportret, dat van Barend Kleyn (Rijks-Museum); een twee-
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tal van priesters, van H. Schouten (Mozes- en Aäronkerk, Amsterdam) en Van der
Lugt (coll. pastoor J.C. van der Loos, Uitgeest), onderscheidenlijk van 1819 en 1820,
zijn uit de latere jaren bekend. Daarbij laten zich voegen eenige voorstellingen met
kinderen, een tweetal uit het geslacht De Neufville, een groep van twee (bij de erven
Mr De Neufvillete Bussum) uit 1817, en de beeltenis van een derde met zijn
speelgoedkoetsje uit 1819/'20 (Mus. Willet-Holthuysen) en, aardigste specimen, een
kind met hond, uit 1817 (bij Mr G. d'Aumale Baron van Hardenbroek, Rhenen). Ook
op andere wijze worden ons dingen onthouden, die, voor de kennis van den schilder
als portrettist van waarde, intusschen belangrijker nog zouden kunnen zijn voor de
kennis van het verzamelwezen van dien tijd. Wij bedoelen de in de literatuur
genoemde portretten van Gildemeester en Brentano temidden hunner verzamelingen,
late tegenhangers van Francken's en Teniers' stukken, die de kabinetten van hún
dagen vereeuwigd hebben. Dat, in het geval van Brentano, de, in de zijn naam
dragende stichting berustende, beeltenis, waarop achter den voorgestelde een klein
gedeelte van een kunstzaal te zien komt, niet identiek is met het stuk, dat we hierboven
vermeldden, spreekt duidelijk uit wat Van Eynden en Van der Willigen ter zake
mededeelen. Naast het stuk met het kabinet spreken ze immers van het groote portret
ten voeten uit, waarvan ze o.m. mededeelen, dat de achter Brentano voorgestelde
persoon de schilder zelf is. Bij zooveel bezigheid in het bewaren van anderer trekken,
zou het minstens vreemd geweest zijn, zoo de eigene den schilder nimmer aanleiding
gegeven hadden ook zichzelf voor ons te doen leven. Maar hij is geenszins de
fanaticus van het zelfportret als b.v. Rembrandt was. Eén voorbeeld memoreerden
we reeds, daarnaast is slechts nog bekend een kleine aquarel in 's Rijks Prentenkabinet,
niet zeer sterk, en, als onderdeel van een grooter geheel, zijn figuur in Felix'
portretgroepen. Wij hadden nog een kans gehad hem, met zijn omgeving, te leeren
kennen, zoo het schilderij tot ons was gekomen, dat zich in de collectie Gildemeester
bevond. Bij de veiling op den 11en Juni 1800 te Amsterdam, wordt het omschreven
als volgt: ‘De bovengenoemde Kunstschilder zelve, wiens welgelykend afbeeldsel
zich in dit stuk vertoont, zit voor zijn schilder-ezel, houdende palet en penceelen in
de hand, bezig zynde een bevallige dame te pourtraiteeren, die een weinig verder in
een armstoel gezeten is.... Het.... vertrek is gestoffeerd met pleister-studiën en ander
bywerk. De schikking der beelden, de fraaiheid van tekening, het bevallig licht,
coloriet en uitvoerige penceel munten uit in dit kunstryk tafereel’.
Van een kundig, maar ook veelzijdig schilder werd op de voorgaande bladzijden
eenigszins uitvoerig datgene besproken, wat slechts één kant beteekende van zijn
werkzaamheid,
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A. deLelie, De verzamelaar J. Brentano in ziju kunstzaal, ± 1805. Gesticht Brentano's Steun des
Ouderdoms, Amsterdam
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waarnaast wij wel zijn andere gebieden hebben aangeduid, maar ze geenszins in
vollen omvang hebben doen kennen. En toch is hij als genreschilder niet minder
gewaardeerd geweest, komt in het genre het zuiver artistieke meer nog tot zijn recht,
ontwikkelt hij er deugden in, die men niet of nauwelijks in den portrettist onderkent.
Alsof zijn portretwerk - waarvoor hij nochtans zijn voorkeur moet hebben
uitgesproken - hem een zekere dwang oplegde, lijkt de schilder in het genre los te
komen. Hij vindt een ongedwongen compositiestijl en beschikt over een scala van
gemoedsstemmingen, die in den portretschilder merkwaardigerwijze minder sprekend
tot uiting komt. De van De Lelie bekende genrestukken zijn in meerderheid van vóór
de eeuwwisseling. Wie mocht meenen, dat zijn productiviteit daarna verminderd is,
ziet zich volledig gelogenstraft door de talrijke stukken dezer soort, die bijna zonder
onderbreking verschijnen op de tentoonstellingen dier dagen. Echter is nauwelijks
een enkel daarvan bekend gebleven en waar al deze stukken thans zijn, is slechts één
der raadsels, die de toenmalige schilders met betrekking tot hun productie ons in zoo
grooten getale voorleggen. Dat ze te dien tijde in de verzamelingen van stad- en
landgenoot hun weg vonden, blijkt uit de catalogi van de talrijke veilingen, waarop
ze verschijnen. Het is mede daardoor, dat we, ondanks de betrekkelijke zeldzaamheid
van zijn genreschilderingen, er toch vrij goed over zijn ingelicht. Titels en
beschrijvingen leeren ons, dat zijn onderwerpen als regel ontleend zijn aan het leven
van eenvoudige lieden; boeren in de herberg, ambachtslieden aan den arbeid, een
haringvrouwtje, de dienstmaagd bij haar werk e.d. zijn zijn modellen. Allerlei
huiselijke bezigheden worden in zijn interieurs verricht - die met hun lichtval, met
hun doorkijkjes naar een ander vertrek veelal sterk aan de oude Hollanders doen
denken -, de nieuwstijdingen worden voorgelezen of er wordt muziek gemaakt.
Gaarne troont de kunstenaar ons mee naar een keukenvertrek, alsof hij de regelen
van zijn tijdgenoot Van Walré aanschouwelijk wilde maken, over den mensch, die,
....rijk in 't geen Natuur en 't geen de keuken biedt,
Gerust, op eigen hoeve, een Gouden eeuw geniet.
(Heide-Bloemen, I p. 90).

Het konden ook hierin de gevallen zijn, die de 17e eeuw behandeld had, zij het met
stoerder teekening, krachtiger van bouw en geconcentreerder van effect. Maar het
is een ander geslacht geworden, van andere denkbeelden vervuld en minder dan tot
de kloeke, maar ook niet zelden ruige zeventiende-eeuwers zou men De Lelie's
modellen willen rekenen tot het nageslacht van die van vrede en welgezindheid
overvloeiende
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grijsaards van Greuze, die men zich slechts denken kan met al hun kinderen en
kindskinderen in teedere min om zich heen verzameld. Maar de schilder hoedt zich
voor het pathetische, al is er in de situaties, die hij ons voorstelt, niet één dissonant
en spreekt uit alles een geest, die, geheel in overeenstemming met het denken en
voelen van den tijd, alleen het goede en deugdzame in den mensch naar voren brengt.
Idealiseert de kunstenaar aldus iets ten aanzien van het innerlijk van zijn personen,
ook naar het uiterlijk is hij er niet vrij van. Een jongetje, dat soms in zijn werk
verschijnt, is een rozig ventje, dat niets gemeen heeft met zijn vaak gansch niet
edelaardige makkers, die men aantreft bij Jan Steen of Jan de Bray. De jonge vrouw,
die op verschillende stukken voor dienstmaagd speelt, kleven nimmer de smetten
van haar werk aan; de oude man, die nu tuinbaas is, dan den grootvader in den
familiekring voorstelt of weer elders verschijnt als violist, heeft hoogstens iets zachts
gechargeerds, maar nimmer zal de schilder ons doen weten, dat zijn model op de
grens van seniele aftakeling staat; en kenschetsend is het eveneens, dat een der
keukenstukken bij Mr A. Staring opgebouwd lijkt op het schema van een Aanbidding
van het Kind.

A. de Lelie, Les met den hoekkijker (Anthonie van Hemert en een nicht van den schilder) 1814-Museum
Willet-Holthuysen, Amsterdam

De kleuren, doorgaans zacht en licht, waarin de ons bekende genrestukken
geschilderd zijn, weerspiegelen daarin als het ware nog eens den geest, waaruit ook
de dramatis personae; geboren zijn. Vrijer dan een der ons bekende tijdgenooten is
de kunstenaar
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in zijn techniek en mag zijn streek niet altijd voldoende karakteriseerende kracht
hebben, door kleine, pittige toetsjes weet hij dan wel vaak accenten aan te brengen,
die ons de minder persoonlijke plaatsen voorbij doen zien. Maar waarlijk uitmuntend
moet hij zijn - getuige het, helaas eenige, ons bekende voorbeeld - in zijn schetsen
voor deze stukken, waar de stroomende kracht van de eerste aandrift nog niet uitgeëbd
is in trager gevoelsbewegingen. Zijn schilderkunstige ontwikkeling laat zich in zijn
genre slechts zeer ten deele volgen. Dat het klassicistische ideaal ook hem niet
onberoerd gelaten heeft, deed echter in den kunsthandel een werk zien, dat in zijn
kouder, naar het blauwe trekkende coloriet, in het substantieeler modelé den geest
van het tweede decennium der nieuwe eeuw opriep.

A. de Lelie, Kind met hond, 1817. Verz. Mr G. d'Aumale Baron van Hardenbroek, Rhenen

Naast een omvangrijke productie van het penseel treft het hoe weinig wij van den
kunstenaar als teekenaar kennen. Behoorde hij tot diegenen, wier doeken begin en
einde van hun voortbrenging te zien geven, die, zonder moeite scheppend,
preparatieven op papier nauwelijks behoeven? Slechts naast de Anatomische les
treffen we de teekening daartoe eveneens aan (Gemeente-Archief, Amsterdam) en
enkele geschilderde portretten hebben geaquarelleerde portretten naast zich, die, te
oordeelen naar het enkele geval, waarin beide bekend zijn, gelijk bij het portret van
C.S. Roos, wel als voorstudie voor het olieverfportret beschouwd zullen moeten
worden. Maar we zullen wel niet geheel mis tasten, wanneer
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we in De Lelie geen streng studiosus zien. Er komen onbeholpenheden in de teekening
voor, oppervlakkigheden in de schildering, die, naast het overwegend betere, alleen
aldus gemotiveerd kunnen worden. Het spruit misschien ook ten deele uit dezelfde
oorzaak voort, dat hij het niet versmaadt, de hulp van een kunstbroeder in te roepen,
waar hij dat voor zijn werk dienstig acht. Zoo vond men in de collectie Josi, den
20en April 1818 te Amsterdam geveild, een tuintafereel, geschilderd door De Lelie
en Van Drielst; en andere voorbeelden van samenwerking zullen we hierna nog
tegenkomen. Maar evenzeer konden dan ook anderen een beroep op De Lelie doen,
getuige de inzending van C.L. Hansen op de Amsterdamsche tentoonstelling van
1818, een Keukenvertrek, gestoffeerd door onzen meester, en op die van 1820 het
Havengezicht van N. Baur met ‘stoffagie van Beelden’ door denzelfde.
Ook in ander opzicht blijkt soms iets over de wording van zijn werk. Onder No 84
komt op de hoofdstedelijke tentoonstelling van 1814 een stuk voor, ‘Eene Vrouw
ziende door een Hoekkijker, met een Heer nevens haar staande’. Een schilderij in
het museum Willet-Holthuysen beantwoordt geheel aan deze omschrijving, maar, is
de voorstelling inderdaad als genre-tafereel te aanvaarden, het levensgroot formaat
noopte tot een uitvoerige karakteristiek, welke geheel die van het portret is. Een brief
van 's schilders zoon echter, die wel bijna zeker op dit stuk betrekking heeft, brengt
het geval tot klaarheid, waar de schrijver mededeelt, dat op zeker schilderij niet is
voorgesteld ‘de Hertogin van Oldenburg.... maar myne Nicht, destyds by ons wonende,
& ook anderen modellen hebben daar voor gedient. Omtrent het Portret van den
Heer, daar in voorkomende kan ik.... verzeekeren, dat den Heer van Hemert daar
onderscheyden Reyze voor gezeeten heeft....’11 De schilder zelf stelt ons dan weder
in staat de juistheid van het laatste te constateeren door zijn ten Raadhuize alhier
hangende busteportret van Anthony van Hemert, in 1801 door De Lelie aan Felix
Meritis geschonken.
Gingen De Lelie's aspiraties, ondanks dat hij zich in portret en genre doorgaans
zoo wel op dreef toont, niettemin naar de hoogere gebieden der kunst, waar de beelden
der realiteit moeten wijken voor wat het geestesoog aanschouwt? Uit contemporaine
berichten vernemen we, dat hij ook in het meer ideëele vaker dan bij wijze van
uitzondering werkzaam is geweest en al kwam niets er van tot ons, het beeld van den
kunstenaar zou niet volledig zijn als we er niet enkele regels aan wijdden. Voor het
eerst vernemen we er van in 1787, wanneer Regenten van het O.Z. Huiszittenhuis
delibereeren over het in hun notulen opnemen van een lijst der schilderijen, die het
Huis toebehooren en waarvan No 18 blijkt te zijn: ‘Een stuk op doek.... door Adrianus
de Lelie verbeeldende

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

401
een offerhande verzeld van de Godsdienst’12. Wederom een offerande komt voor op
de veiling Wessel Ryers te Amsterdam van 21 Sept. 1814, ‘een rijke ordonantie, in
't graauw’, met als tegenhanger ‘Eene vrouw stortende Wierook op een Altaar’. En
ofschoon het niet tot den staat van olieverfschilderij is gekomen, al zeer ambitieus
doet aan het ‘in sapverwen behandeld(e)’ werkstuk, den 17en Oct. 1825 op de veiling
J.H. Molkenboer hier ter stede verkocht en omschreven als volgt: ‘Deze rijke
Ordonantie vertoont de rampzalige wroeging van Judas, werpende de zilverlingen
voor de voeten van den Hoogepriester, waarbij eene menigte aanschouwers....’
Tenslotte gewaagt een necrologie13 nog van een altaarstuk voor een der
Amsterdamsche kerken geschilderd, dat echter nog niet opgespoord kon worden.
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A. de Lelie, Twee keuken-tafereelen, 1794 - Verzameling Mr A. Staring, Vorden

Maar de schilder wist blijkbaar ook de inventieve vermogens van anderen te
waardeeren, zoover gaande zelfs, dat hij naar dier ontwerp zijn schilderstuk opzette,
gelijk het geval was met een aan Felix Meritis door Daniël Merrem geschonken
compositie, een z.g. entrée-present, een ‘zinnebeeldig schildery voorstellende een
monument ter nagedachtenis van.... Jacob Lauwers.... geschildert door de
Konstschilders De Lelij & van Drielst.... naar de ordonnantie van ons verdienstelyk
medelid J. Kuyper’14,
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terwijl naar een ontwerp van denzelfde geschilderd werd een Zinnebeeldig tafereel
ter nagedachtenis van Paus Pius VI, dat in 1806 door L. Portman in prent gebracht
werd.
Na de gewijde en allegorische onderwerpen, die door hun aard niet ver van het
groot-historieel staan, volge thans nog een stuk, dat, als vertegenwoordigende de
histoire contemporaine, wellicht hier het best valt in te voegen. Het is het in 1795
geschilderde Afscheid van Daendels en Krayenhoff (Rijks-Museum), zich afspelend
in de entourage van een wintersch dorp, dat van de hand van Van Drielst is. Voor
de authenticiteit der koppen kan pleiten, dat er een portretteekening van Daendels
door De Lelie bestaat, die in 1823 in de veiling Bernardus Boele alhier voorkwam.
Het onopvallend schilderijtje, dat niettemin vele goede hoedanigheden heeft, mag
een merkwaardigheid heeten, in zooverre het, lang geschilderd voordat P.G. van Os
het zijn tafereelen van het beleg van Naarden had gedaan, een der vroegste voorloopers
is van een tak van het historische genre, dat zich lange jaren in hoog aanzien zou
verheugen.
Wij zouden intusschen de kans loopen, den auteur voor zijn werk te vergeten. Na
het voorgaande moge het gebleken zijn, dat hij van den aanvang zijner vestiging in
de Amstelstad af de omstandigheden zeker niet tegen zich heeft gehad. Als portrettist
in de eerste stad des lands in zekeren zin een bijna monopolistische positie in te
nemen mocht reeds een speling van het toeval heeten, die den jongen kunstenaar,
meer nog dan hoeveel aanleg ook voor het vak, een belangrijke steun geweest is. Hij
vindt bovendien beschermers als Gildemeester en Brentano en het behoeft geen
verwondering te baren als de necrologie, in de verslagen van het Instituut, zegt, dat
De Lelie met het schilderen van portretten en andere stukken een ruim bestaan vond.
De onbekrompenheid, waarmee hij Felix Meritis gedenkt, legt er een welsprekend
getuigenis van af. ‘Opgeklaard van verstand en van opregten inborst’, noemt even
gemelde necrologie hem, ‘(zijn) omgang aangenaam en onderhoudend’. Het kan
slechts vriendschapsbanden versterkt hebben, die hem ongetwijfeld met velen
verbonden. Zijn portretten van W. Hendriks en G. van Rooyen zullen wel aan
dergelijke betrekkingen ontsproten zijn. In het album amicorum van H. van
Cranenburgh (Akademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam) ontbreekt hij niet en
meer dan louter zakelijke verhouding zal men ook wel mogen aannemen als hij zijn
penseel leent voor de stoffage van werk van collega's, ter zake reeds gememoreerd,
als C.L. Hansen, N. Baur, E. van Drielst en wellicht anderen nog. Zal zijn huis
gefrequenteerd zijn door familie en vrienden, zijn atelier werd het door leerlingen
en jongelieden, voor wie de schilder zich interesseerde. Bepaaldelijk als zijn leerlingen
worden genoemd zijn in 1788 geboren zoon Jan, verder J.A. Daiwaille, de tweede
zoon van den
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beeldhouwer Ziesenis, Johannes, en de Zwitser P. Recco, door hem voorgesteld; als
zij toegang wenschen tot de teekenschool van Felix vinden we den ons reeds bekenden
naam Daiwaille, J. Dijkhoff Jr en C. Kruseman.

A. de Lelie, Musiceerend gezelschap. Museum Willet-Holthuysen, Amsterdam

Het vaderland had in des schilders dagen niet veel aan eerbewijzen te vergeven.
Pas onder het centraliseerend bewind der Franschen, met de instelling van het Instituut,
welks vierde klasse aan de beeldende kunsten gewijd was, kon zekeren uitverkorenen
onder de kunstenaars ook officieele erkenning deelachtig worden. Onder hen, die de
vierde klasse in haar eerste samenstelling uitmaken, zoekt men onzen kunstenaar
dan ook niet vergeefs. ‘Meermalen in Kommissien geplaatst, onttrok hij zich dien
arbeid niet, maar was steeds ijverig voor de belangen dezer Instelling’, zegt zijn
levensbeschrijver in de verhandelingen van het lichaam.
Nog steeds werkzaam - tenminste twee zijner portretten zijn van 1820 gedateerd
- werd hij in den loop van genoemd jaar overvallen door een ziekte, aan welker
gevolgen hij na negen weken, op den 30en November, overleed. Een kunstenaar was
heengegaan, door den tijdgenoot ruim geëerd en van wien het alleszins de moeite
loont, na te gaan wat hij beteekent in het historisch verband, waarin wij hem kunnen
zien.
Als genreschilder zeventiende-eeuwsche elementen verbindend met een blanke
en losse schildering, die zeker achttiende-eeuwsch, maar minder zeker Hollandsch
mag heeten, intrigeert hij ons met betrekking tot den oorsprong van zijn kunst.
Wellicht is hier de beslissende factor zijn vorming in de Zuidelijke Nederlanden
geweest, welker kunst uit die jaren ons echter nog bijna geheel onbekend is. Uit het
relatief weinige, dat we van De Lelie's genre kennen, straalt ons een geest van
vriendelijk optimisme tegen, die opnieuw achttiende-eeuwsch aandoet en waarin de
tijd, gezien de onderwerpen,
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die hij prefereert - de kennis waarvan nagenoeg onze eenige bron is voor het latere
werk - nauwelijks verandering lijkt te brengen.
Als portrettist is althans zijn evolutie duidelijker. Alweder in het onklare over den
aanvang, zien we hem in het begin van het laatste decennium der 18e eeuw in de
beste tradities van zijn tijd, gevoelig van schildering, blank van coloriet, koel maar
geenszins kil, en geheel missend het benepene en krampachtige in de vormgeving
van een groot deel der inheemsche portretkunst, zijn modellen naar het uiterlijk sober
maar waar kenschetsen en weet hij ook meermalen den mensch daarachter voor ons
te doen leven. Maar het in de eerste jaren der nieuwe eeuw veldwinnende klassicisme
laat niet na ook in De Lelie's kunst langzamerhand veranderingen te doen optreden.
Stelliger vorm, de minder op toon dan op kleur berustende schildering, die aan
stoutheid lijkt te winnen, maar later naar het gladde gaat, de deformatie in de teekening
voornamelijk der kleinere portretkoppen, zijn er symptomen van. Soms ongewoon
sterk, soms veel minder sprekend, blijven deze kenmerken den stijl zijner latere jaren
onderscheiden, waarin enkele malen als nieuw element nog optreedt een poging tot
statieuzer entourage, die lijkt samen te hangen met het ietwat opgeblazene, dat het
jonge koninkrijk wel meer in zijn manieren toont. Schier onveranderlijk blaken de
modellen nu van een Rubensachtige gezondheid, maar wekken daartegenover niet
den indruk van een zeer gecompliceerd geestesleven.
Als zoovelen van zijn generatie vertoont ook De Lelie het schouwspel van den
oudere, die, op den drempel van een nieuwen tijd gekomen, eigen wezen, misschien
onbewust, ten deele ontrouw moest worden, om zich aan nieuwe waardebepalingen
aan te passen. Doch hoe men ook tegenover de uitkomst sta, zijn leven en werk
mogen geenszins aangemerkt worden als geen vrucht te hebben gedragen en ons
beeld van zijn jaren zou zonder zijn verschijning zeker aanmerkelijk minder volledig
zijn.
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Toen het bovenstaande reeds gedrukt was, kwamen twee grisailles aan het licht, die
men op pag. 386 gereproduceerd vindt. Waarschijnlijk tot 's kunstenaars vroegste
werk behoorend, demonstreeren ze op een verrassende wijze hoezeer De Lelie onder
de bekoring van zijn Fransche tijdgenooten is geweest en hoe wel hij hen heeft
verstaan. In dezelfde grisaille-techniek is ook de studie voor het keukenstuk in het
Rijksmuseum (vóór 1800 ontstaan en uit de verz. Gildemeester en Van der Pot; thans
in bruikleen Gem.-Museum, den Haag) behandeld, welke eveneens onlangs is
opgedoken en zich in de coll. van Dr D. Hannema bevindt (vriendelijke mededeeling
van den eigenaar).
*
Verzamelaars lieten zich in het begin van de vorige eeuw wel meer portretteeren in
hun kunstzaal, een genre dat ook ten tijde van Rubens niet onbekend was. De
verzamelaar Brentano (pag. 396) leunt met zijn arm op een schilderij dat lang voor
een J. Bellini is doorgegaan, maar thans als een N. Rondinelli (1450-1510) in het
Louvre hangt. Achter hem hangen op de onderste rij van links naar rechts een werk
van Adr. van de Velde (nu Rijksmuseum), een zeeslag van W. van de Velde (Wallace
coll.) en een Rembrandt (repliek naar het stuk in het Louvre); hierboven een landschap
van J. van Ruisdael (National Gallery, Londen), de luitspeler van Frans Hals (repliek)
in het Rijksmuseum en een als Rembrandt betitelde familiegroep, welke nu als een
Nic. Maes in de coll. Pierpont Morgan is bewaard; op de bovenste rij een landschapje
van A. van Bergen, geflankeerd door twee portretten aan A. van Dyck(?)
toegeschreven. Zooals in zoovele collecties: verrassend goede stukken naast copieën
en werken van kleinere meesters onder fraai klinkende namen.
v. G.

Eindnoten:
1 Dl IV, p. 39.
2 Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis, door T.C.M.H. van Rijckevorsel, Amsterdam 1887,
p. 163.
3 De genootschapsportretten van Felix Meritis, p. 203 v.v. in 35e jaarboek Amstelodamum.
4 Men zie hiervoor het artikel in Maandblad voor Beeldende Kunsten, Nov. 1936, De
gedaanteverandering van een compositie.
5 Naar vriendelijke mededeeling van Mr A. Staring te Vorden.
6 Een quitantie, in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, voor een voor J. Beeldsnyder
vervaardigd portret, geeft als honorarium aan een bedrag van tien ducaten. Ze is gedateerd 29
Januari 1800.
7 Not. Comm. Vergad. 1795/1813, fo 248.
8 Not. Comm. Vergad. 1795/1813, fo 339.
9 Not. Comm. Vergad. 1795/1813, fo 28.
10 A. van der Willigen, Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw, 2e stuk, p. 355.
11 Universiteitsbibliotheek, Amsterdam.
12 Notulenboek 1718/1789, fo 290 v.v.
13 Verslag van de 4e openb. vergad. der 4e kl.v.h. Kon. Ned. Instituut, 26 Nov. 1822, p. 39 v.v.
14 Not. Algem. Vergad. 1801, p. 276.
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Johan Rudolf Thorbecke*
door Jan Romein

Thorbecke omstreeks 1872 (nochtans in professorstoga), naar het portret in de Leidsche Senaatskamer,
door Jozef Israëls geschilderd na Thorbecke's dood

DAT ‘men’ Thorbecke sinds '40, maar zeker sinds '44, een gevaarlijk man vond,
kreeg hij zelf in '48 pijnlijk duidelijk te voelen. Nog vóór die rede van Mei '44 was
hij door de Staten van Zuid-Holland (de provincie was sinds de grondwet van '40
gesplitst) opnieuw in de Kamer gekozen in de vacature, door het overlijden van
Johannes van den Bosch ontstaan. Het is in deze Kamer en op het einde van '44, dat
hij, tezamen met acht andere liberalen, het beroemde voorstel der negen-mannen tot
algemene grondwetshervorming indiende. Maar nog was zijn tijd niet daar. Het
voorstel was voor de meerderheid slechts een bewijs te meer van 's mans
gevaarlijkheid; zij weigerde zelfs het te behandelen, onder het motief, dat een dergelijk
gewichtig voorstel niet van de Kamer, maar slechts van de Kroon kon uitgaan. Bij
de verkiezingen van '45 werd hij dan ook niet herkozen. Geweerd uit 's lands
vergaderzaal, keerde hij tot zijn college-kamer terug.
Maar, hoezeer hier op zijn plááts, het was toch zíjn plaats niet. Wanneer, bij de
troonrede van '47, grondwetsherziening wordt toegezegd en de 27 daartoe strekkende
ont-

*

Zie het nummer van September.
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werpen, in Maart '48, de Kamer bereiken, maar in brede kringen onvoldoende worden
geacht - ‘een klein, mager schepje uit onzen ketel’ en ‘dat het er bij blijve is, dunkt
mij, onmogelijk’, oordeelde Thorbecke zelf - dan komen de ‘bondgenoten’ weer bij
elkaar. De gebeurtenissen van de bewogen Maart-maand van het revolutiejaar '48,
de zeer felle toon van de liberale pers, de volksdemonstraties in Den Haag en
Amsterdam, de motieven van den Koning - Willem II sinds 1840 - die hem de 13de
dier maand tot de ongewone stap brachten om buiten het ministerie om den voorzitter
der Tweede Kamer te laten weten, dat hij de Kamer uitnodigde zelf te zeggen, hoever
haar meerderheid meende, dat de herziening moest gaan, kunnen wij hier niet in den
brede beschrijven. Genoeg zij het te weten, dat de 17de reeds het Koninklijk Besluit
afkwam, waarbij een commissie tot herziening der grondwet werd ingesteld, bestaande
uit de meest-radicalen t.w. Donker Curtius, De Kempenaer, Luzac, Storm en Thorbecke, die er president van werd.
Ware alles verder normaal gegaan, deze zelfde commissie zou, hetzij vóór, hetzij
na de indiening van haar ontwerp als ministerie hebben moeten optreden met
Thorbecke als formateur en voorman. Maar - Thorbecke gold nu eenmaal als een
gevaarlijk man, zelfs, ja juist in deze situatie, en het is - tot twee keer toe zelfs gelukt hem te weren, de eerste maal dank zij Gerrit, graaf Schimmelpenninck, zoon
van Rutger Jan, die zelf formateur werd, de tweede maal dank zij Lightevelt, beide
geruggesteund door den Koning, in het eerste geval Willem II, in het tweede geval
Willem III. Zijn werk zette Thorbecke intussen voort. Reeds 12 April '48 kon hij
namens de commissie het ontwerp-grondwet den Koning aanbieden. In September
kwam de Dubbele Kamer bijeen om over het ontwerp te beraadslagen - zonder
Thorbecke, die niet gekozen was. In November, bij de eerste, dus rechtstreekse
verkiezingen - want deze waren bij de nieuwe grondwet ingevoerd - werd hij gekozen
voor Leiden. Maar minister is hij nog altijd niet. Pas 1 November van het volgende
jaar kwam hij, eindelijk, op de plaats, waar hij boorde. Eindelijk had ook de laatste
intrigue gefaald en stond hij tegenover den Koning - Willem III nu sinds Mei '49 als formateur van practisch toch zíjn kabinet - het eerste ministerie-Thorbecke
(1849-'53). Formeel trouwens nog samen met Nedermeyer van Rosenthal, die minister
van justitie werd - zelf nam hij de portefeuille van Binnenlandse Zaken.
Heeft hij het ministerschap gewild? Naar wij menen kan daaraan geen twijfel
bestaan. Schijnbaar staan zij, die hun held tegen dit ‘verwijt’ verdedigen (alsof het
een schande zou zijn tegelijk zijn land en zijn overtuiging te willen dienen) sterk.
Zij beroepen zich
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o.a. op een uitspraak in het door hem aan zijn vrouw gedicteerde Dagverhaal aan
Adelheid, waar op 18 Maart '48 - de dag na de benoeming der commissie - sprake is
van zijn ‘volstrekte ongenegenheid om minister te zijn’ en de dag daarop, tegen den
Koning: ‘ik zeide dat er geen métier in de wereld was, dat ik steeds zoo weinig als
dat van minister had begeerd’. We laten daar, dat hij er onmiddellijk op liet volgen,
dat Zijne Majesteit, indien de nood gebood, over hem beschikken kon, want zelfs
zonder deze toevoeging, zouden wij hem op dit punt niet op zijn woord geloven.
Niet, omdat wij hem voor een veinzer houden - al zou ook dat in een politicus niet
verwonderen, ja zelfs, moet men zeggen, niet eens altijd misstaan, maar omdat de
ervaring leert, dat de mensen juist hun diepste begeerten voor zichzélf plegen te
verbergen. Alleen het eigenaardige métier van historicus, dat iemand doemt om over
psychologische aangelegenheden te oordelen ook zonder psychologische scholing,
evenals over politiek ook zonder politische ervaring, maakt dat de meesten in zulke
gevallen niet fijner onderscheiden. Diep-in moest Thorbecke dit ambt en geen ander
begeren, waarmee overigens volstrekt niet ontkend is, dat er tevens iets in hem was,
dat het niet wilde. Dat, bewuste, niet-willen heeft hij in '48 geuit; het, onbewuste,
wèl willen echter twee jaar tevoren al, toen hij schijnbaar niet met zichzelf bezig was
en omtrent den ouden Schimmelpenninck had geschreven: ‘men vat, dat iemand, de
genie om zijn land te regeren in zich voelende, de hand naar de teugels uitstrekt’.
Trouwens, hoe wil men de bittere en tegelijk die bitterheid balsemende toon aan het
slot van het Dagverhaal, wanneer hij doorzien heeft, dat het mede de toeleg van zijn
naaste medewerkers geweest is, hem te weren, verklaren, anders dan doordat hij zich
ten diepste beledigd voelde in zijn dierbaarste wens? Hij dicteert dan - het was nog
in '48 -: ‘Maar het is tevens klaar genoeg, dat ik teregt ben verwijderd. Want met
deze inderdaad onbekwame, jaloersche, kuipzieke, zwakke en valsche menschen zou
ik toch hoogstwaarschijnlijk niet dan eenige dagen hebben gezeten’. En is ten slotte
de ziekte, die hem kort na de vorming van zijn eerste ministerie overviel, maar die
al in de zomer van '49 het hem onmogelijk maakte het stenogram van zijn adviezen
in de Kamer te corrigeren, niet waarschijnlijk mede het gevolg van die wonde, heel
binnenin?
Er ligt hier, wil het ons voorkomen, weliswaar een psychologisch probleem, maar
dat is niet of Thorbecke al of niet het hoogste ambt gewild heeft, doch wàt het in
hem was, dat maakte dat hij tegelijk dat hij het wilde, niét wilde. Of met andere
woorden, waarom hij vreesde wat hij wilde?
De oplossing van dergelijke historisch-psychologische problemen is niet eenvoudig,
omdat in verreweg de meeste gevallen het materiaal volstrekt ontoereikend is. Het
is
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zeker niet eenvoudig in dit geval, omdat Thorbecke zich, eenmaal minister, om zo
te zeggen gehaast heeft, zijn gevoel achter zijn verstand, zijn persoonlijkheid achter
zijn ambt te verbergen. De zakelijke, de ‘houterige’ Thorbecke treedt dan zozeer op
de voorgrond, dat wij den gevoeligen, romantischen Thorbecke uit de Duitse tijd
nauwelijks meer kunnen ontwaren. Hij, de voortreflijke stylist, zweert ‘het woord’
af: ‘Wacht op onze daden.’ Sinds '49 gaat Thorbecke's geschiedenis op in die van
zijn drie ministeries. Na '60 laat hij, bewust, den uitnemenden historicus in hem
sterven. Het indringende stuk over zijn ouderen tijdgenoot Falck uit dat jaar is het
laatste van zijn tiental Historische Schetsen. Het is geen toeval, dat Olivier, die in
zijn Herinneringen op zoek was naar den mens, zegt: ‘den staatsman... voer ik slechts
even aan’. Hij had gelijk. Nog slechts af en toe zien wij den mens, net genoeg om te
weten, dat hij er nog was en ons af te vragen, waarom hij achter den minister is schuil
gegaan. Het is Thorbeckestijl, dat wij, tot voor kort, in ons Parlement, geen levensen wereldbeschouwingen hoorden ten beste geven. ‘Levensbeschouwingen en
godsdienstige opvattingen wenschte hij buiten het Parlement te houden’, zegt I.J.
Brugmans in zijn Thorbecke-biografie terecht. ‘Dit blijkt duidelijk in zijn houding
als minister tegenover Groen van Prinsterer, die niet moede werd van zijn beginselen
te getuigen. Nooit heeft Thorbecke de discussie daaromtrent willen aangaan; naar
zijn meening was Groen eigenlijk doorloopend buiten de orde’. Maar Brugmans
heeft zich niet afgevraagd, hoe dit mogelijk was voor den man, die zeker veertig jaar
lang zijn leven aan theoretische bespiegelingen gewijd had.
Wij zien nog een enkele maal den mens. Zo, in '66, wanneer hij, na de val van zijn
tweede ministerie ('62-'66) weer ambteloos burger is en hij zich door zijn vrienden
liet bewegen opnieuw een Kamerzetel te aanvaarden. ‘Deze quaestie’, schreef hij
toen, ‘is niet zoozeer eene quaestie van verstand en betoog, als van hart en gevoel’.
Zo in '69 bij de dood van zijn besten vriend en ambtgenoot van Justitie in zijn tweede
ministerie. ‘Ik had mij stellig voorgenomen (bij de begrafenis) tegenwoordig te
wezen’, zei hij tegen den broer van den overledene, ‘maar ik durf niet op mij zeiven
vertrouwen; ik zou mij niet goed kunnen houden.’ Zo, nog sterker, na den dood van
Adelheid, 19 jaar jonger dan hij toch, in Maart '70. ‘Aan alles’, schrijft de reeds zo
vaak aangehaalde Olivier, de zoon, ‘was de schok merkbaar dien zijne zenuwen
hadden ondergaan; hij was strakker geworden dan zijne vrienden hem ooit gekend
hadden; hij was meer prikkelbaar of, beter gezegd, hij toonde meer prikkelbaarheid
dan hij vroeger gedaan had, want, onder zijn schijnbaar flegma en zijne schijnbare
gevoelloosheid, verborg Thorbecke een in werkelijkheid zeer prikkelbaar gemoed’.
En zo ten slotte nog eens, voor het laatst, toen hij zich
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ontroerd toonde door de hartelijke ontvangst in de Kamer, toen hij daar in April '72
na een schijnbaar herstel van zijn ziekte weer verscheen.
Doch om tot wat ons de kernvraag van de persoon van Thorbecke lijkt, door te
dringen: waaruit ontstond die kennelijke behoefte een gedeelte van zijn wezen
stelselmatig te verbergen? ‘Veelal wordt in merkwaardige mannen een kleiner of
grooter wolkje waargenomen, hetwelk een gedeelte van hun wezen verbergt’ heeft
hij zelf, zeer juist, in 1857 omtrent A.R. Falck geschreven. Hoe is dat ‘wolkje’ bij
den merkwaardigen Thorbecke tot een ware donderwolk uitgedijd, waarachter zich
schier zijn hele wezen verborg?
Zien wij wel, dan heeft men hier niet met een enkel persoonlijke kwestie te doen,
maar dan moeten wij hier het persoonsbeeld om zo te zeggen op het tijdsbeeld leggen,
om het eerste in zijn ware perspectief te zien. Had Thorbecke in de 18e eeuw geleefd,
hij zou misschien een geheel heldere hemel vertoond hebben. Doch hij leefde in de
19e eeuw, de eeuw van geld en techniek, van de rechtlijnigheid van spoorwegen en
kanalen, de eeuw van de op-zich-zelf-gesteldheid der nationale staten, en van de
zelfstandigheid der lagere eenheden binnen die staten, tot de gemeente toe; de eeuw
van zelfbestuur en zelfwetgeving; de eeuw van de scheiding van Kroon en Regering
en van die van Regering en Parlement en van de scheiding der drie machten:
wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht; kortom de eeuw van het
liberalisme, met zijn geloof, dat de behartiging van eigen belangen door iederen
enkeling, tegelijk het heil van het geheel betekende - ieder-voor-zich en God voor
ons allen -, met zijn beroep op grond van dat geloof op de in het individu sluimerende
kracht tot zelfverwerkelijking; een beroep, dat, ja, tot ontplooiing en eigenwaarde
van dat individu geleid heeft, - hoeveel ‘voller’ is het Nederland uit Thorbecke's tijd
dan dat van Willem I en dat niet alleen door de numerieke vermeerdering der
bevolking - maar dat even noodwendig tot zijn tegenstuk, tot de vereenzaming van
het individu moest leiden.
Wil men het in één woord samengevat? De 19e eeuw is de eeuw der isolatie. Aan
die tendentie tot isolatie is Thorbecke niet ontkomen, veeleer droeg hij, zijn tijd
vooruit, die strekking in een hoge potentie in zichzelf. Zijn tijd vooruit? Laten we
liever in die versleten uitdrukking de verbetering aanbrengen, die Thorbecke zelf
heeft voorgesteld. Over ‘mannen van verheven karakter en geest’ heeft hij het in zijn
rectorale rede uit '41 Over Simon van Slingelandt's toeleg om den staat te hervormen,
‘van wie men doorgaans, min juist naar ik meen, zegt dat zij hunnen tijd vóór zijn.
Juist in hen, die oorspronkelijk en voortvarend waren, leefde en werkte de
eigenaardige kracht van hunnen tijd, die bij hunne tijdgenooten lag te sluimeren’.
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Zo werkte ook de ‘eigenaardige kracht’ der isolatie in Thorbecke, zozeer, dat hij zijn
gevoel van zijn rede, zijn persoon van zijn werk isoleerde en isoleren moest. In
Thorbecke persoonlijk heeft zich die overgang voltrokken van de vrije affect-uiting
der 18e eeuw tot de beheerstheid van de 19e, die bij hem zó ver ging, dat hij zich
nooit versprak. Beheerstheid, die nog aan het geslacht der nu vijftig-jarigen van de
wieg af is ingeprent en die zó diep zit, dat wij ons haar moeilijk anders kunnen
voorstellen dan als het ideaal, terwijl pas de jongeren beginnen te beseffen, hoezeer
dat ideaal ons verminkt heeft. Beide werelden: die van het stromen der tranen uit de
romantiek en die der zielsvernietiging van het liberalisme zijn zo onverzoenbaar, dat
Thorbecke, die ze door het toevallige jaar van zijn geboorte beiden in zich droeg, ze
gescheiden in zich moest dragen, van het ogenblik af, dat de isolatie-tendentie van
zijn tijd in hem begon te werken. Vandaar de twee onverzoenlijke beelden, die van
hem ontworpen zijn. Enerzijds dat van de waarnemers-van-buiten-af, die een stuggen,
stuursen man in toga of geklede jas zagen, een eerzuchtigen, koel-berekenenden, de
mensen als werktuig gebruikenden politicus zelfs, zoals - het is waar, de afgezette
en beledigde - Schimmelpenninck van der Oye hem zag, de Thorbecke van het portret
in de Leidse Senaatskamer door Jozef Israëls en die van het standbeeld op het
Thorbecke-plein in Amsterdam. En anderzijds beschikken we over het diametraal
daaraan tegenovergestelde geschreven portret, dat Olivier ontwierp en dat uit zijn
brieven aan Adelheid oprijst: de liefhebbende echtgenoot, de gulle gastheer, de
enthousiaste minnaar van natuur en muziek, de bewogen, gevoelige en zelfs
prikkelbare Thorbecke. Hij moest die twee werelden in zich scheiden, omdat zij zich
evenmin vermengen lieten als vuur en water. Hij moest de gespletenheid aanvaarden
om de man-uit-een-stuk te kunnen wezen, die hij als publiek persoon zijn wilde en
zijn moest. Op die scheiding hebben velen gewezen, echter zonder haar te begrijpen
als overgang van de 18e naar de 19e eeuw, als overgang tegelijk van den romantischen
geschiedfilosoof naar den jurist en van den conservatief naar den liberaal.
Hier liggen ook de wortels van Multatuli's oppervlakkig beschouwd zo niets dan
dwaas te keer gaan tegen Thorbecke's persoon en stelsel, waarover hij in zijn Ideèn
bladzijden lang niet uitgeraasd raakt. Het is de haat tegen de wederpartij, die uit
hetzelfde dilemma de andere oplossing ‘gekozen’ had. Thorbecke koos de
beheerstheid, tegenover het zich-laten-gaan, Multatuli de vrije affect-uiting tegenover
de beheerstheid. De een liep dood in het ene, de tweede in het andere spoor.
Thorbecke dood-gelopen? Maar kent de Nederlandse geschiedenis dan succesrijker
hervormer? zal men vragen. Heeft er een zoveel politieke vormkracht getoond? En
meer.
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‘De grondwet mag niet een loutere vorm, zij moet een nationale kracht wezen’. En
is de grondwet van '48 dan niet inderdaad het kader geworden waarbinnen de nationale
kracht van het moderne Nederland sinds 1870 ongeveer zich heeft kunnen
ontwikkelen? ‘De opbloei, die Nederland na 1870 duidelijk op alle terreinen van den
menschelijken geest vertoont’ heeft I.J. Brugmans geschreven ‘zou zonder Thorbecke's
werkzaamheid nimmer in die mate zijn opgetreden’. Wij beamen het ten volle.
Waarom zouden wij hem in de rij der erflaters hebben opgenomen, indien wij anders
oordeelden?
Ziethier dan, kort saamgevat, die werkzaamheid, opdat alle twijfel verdwijne, dat
wij haar niet zouden erkennen. Het meest bekend zijn, naast de grondwet, de drie
z.g. organieke wetten door de grondwet voorgeschreven: de kieswet en provinciale
wet, beide van '50 en de gemeentewet van '51, De eerste is nu geheel verouderd en
was het omstreeks dertig jaar na haar ontstaan reeds, de twee andere daarentegen
bepalen nog heden de inrichting der provincies en gemeenten en de verhouding dier
delen tot het geheel, zó voldragen heeft hun schepper haar destijds gewrocht. Maar
zelfs daarmee is de wetscheppende arbeid zelfs van het eerste ministerie-Thorbecke
('49-'53) niet uitgeput. Het heeft nog een wet op het Nederlanderschap, een enquête-,
een onteigenings-, een jacht- en visserijwet, alsmede belastingwetten door beide
Kamers zien aannemen. En dat niet, omdat heel het land den homo novus steunde.
Het tegendeel is waar: veeleer onder voortdurende strubbelingen met den koning en
onder tegenwerking van zo goed als het gehele nog conservatieve bestuursapparaat.
Hoe fel de tegenstellingen destijds nog waren, is misschien nooit duidelijker gebleken
dan bij 's ministers dienstreis in Gelderland ('52), waarbij nog wel de hele officiële
wereld zich afzijdig hield, een bewust affront, dat door de huldigingen van de zijde
der vooruitstrevende burgerij nauwelijks goed gemaakt is kunnen worden. Toen dan
ook in '53 de protestantse April-beweging losbarstte uit verzet tegen de invoering
of, wil men, het herstel der katholieke hiërarchie, zagen de reactionaire elementen
daarin hun kans om den gehaten Thorbecke weer kwijt te raken. De op zichzelf vrij
onschuldige woorden door den koning bij de de aanbieding der April-petitie
gesproken, waren in de geladen atmosfeer dan ook aanleiding genoeg voor Thorbecke,
om zijn ontslag te vragen en voor den koning om het te verlenen.
Wel minder, maar nog belangrijk genoeg zijn de resultaten van zijn tweede
ministerie ('62-'66), dat de overgang van Nederland naar de vrijhandel bewerkstelligde,
zowel met het buitenland door tariefsverlaging als in het binnenland door afschaffing
van de gemeentelijke accijnzen, dat een einde maakte aan de slavernij in West-Indië,
en door de Comptabiliteitswet de Indische financiën onder contrôle van de
Staten-Generaal bracht,
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dat de wetten op het graven van het Noordzee-Kanaal en de Nieuwe Waterweg
indiende en doorvoerde, de exploitatie der spoorwegen regelde en ten slotte de Hogere
Burgerscholen schiep. Doch het belangrijkste van alles is misschien nog wel het
beginsel, dat aan Thorbecke's staatssysteem ten grondslag lag en waarvoor hij niet
opgehouden heeft te ijveren: dat der openbaarheid, zonder hetwelk elke democratie
op den duur tot een fictie wordt. In dit beginsel alleen al ligt een vooruitgang besloten,
dus ook een breuk met het Nederlands verleden, groter dan door welke wetten ook
is uitgedrukt.
En toch: er ligt tragiek in Thorbecke's leven, toch is ook hij doodgelopen in die
tragiek. ‘Gij en ik’. Wij ‘verharde en verstokte Thorbeckianen, die thans overgebleven
exemplaren van een uitstervend ras geworden zijn’ - schreef Olivier reeds in het jaar
van Thorbecke's dood aan een vriend en medestander. ‘De naam: Thorbecke kon na
'70 geen vaandel meer zijn’, geeft I.J. Brugmans toe. ‘Zijn rol was in '70 uitgespeeld’
heet het iets verder en hij wil alleen daarom in Thorbecke geen tragische figuur zien
- omdat hij zijn taak volbracht had. ‘Aan Thorbecke is het zeldzame geluk beschoren
geweest, dat hij bereikt heeft, nog tijdens zijn leven, hetgeen hij zich had voorgesteld’.
Alweer, volkomen waar. Doch sinds wanneer, vragen wij, ligt het al of niet tragische
in het al of niet bereiken van een gesteld doel? Duizenden mensen hebben hun doel
niet bereikt, zonder in het minst tragisch te zijn. Zoals honderden ook hun doel wel
bereikt hebben en toch diep tragisch zijn. Wat het tragische is, wij kunnen het - toeval
of meer dan dat? - zeggen met de woorden van den jongen Thorbecke zelf in een
brief aan Tieck van '22, waarin hij over Kleist spreekt, dien hij toen onlangs gelezen
had. ‘Het Tragische’, zegt de jonge levensfilosoof daar, naar aanleiding van den Prins
von Homburg, en wij beamen het, ‘ligt zeker wel allerminst hierin, dat de eenling,
zij hij ook een hoog en voortreffelijk mens, te gronde gaat - maar veeleer in de
smartelijk weemoedige en diep ontroerende ervaring, dat wij de tegenwoordigheid
des goddelijken levens verliezen, waarin alleen de tegenstellingen zich kunnen
verbinden en versoenen’.
Tragisch in die zin is Thorbecke wel, gelijk alle waarlijk groote mensen, want zij
kenmerken zich evenzeer door de aanwezigheid van tegenstellingen in hen, als door
het feit, dat zij die tegenstellingen niet of slechts tot op zekere hoogte ‘kunnen
verbinden en verzoenen’. Hun scheppingskracht heeft haar bron in niets anders dan
juist in die tegenstellingen. En in dit laatste, in de vreugde, die hun smartelijke
scheppingen hunzelf en ons geven, ligt tevens het ‘berustinggevende’ dat, volgens
diezelfde brief van Thorbecke ‘in al het echt tragische ligt’, en dat Kleist, volgens
hem ‘op voortreffelijke wijze tot zijn recht gebracht heeft’.
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Ook Thorbecke heeft de tegenstellingen, die in hem leefden, noch verbinden noch
verzoenen kunnen. Hij heeft ze veeleer geïsoleerd en het daarmee zichzelf gedaan.
De trotse uitspraak ‘Mijn geweten zegt mij, mijne heeren, dat ik nooit een woord
heb gesproken, nooit een regel heb geschreven, nimmer een stap heb gedaan, om de
gunst te bejagen hetzij van het volk, hetzij van een vorst’, zij behelst de waarheid,
maar zij betekent zijn isolement. En wat betekent zijn gebrek aan mensenkennis,
waarover zelfs zijn vurigste bewonderaars het eens zijn, anders dan zijn isolement?
‘Kleurenblind’ in dat opzicht heeft Olivier hem genoemd. Het is slechts een ander
woord voor dezelfde zaak. Onder de ongeveer twintig minister-namen uit zijn drie
ministeries is er, met uitzondering van die van hemzelf, niet één meer, die den
niet-vakman nog wat zegt. Namen daarentegen uit zijn tijd, die ook het grote publiek
nog kent, zijn die van zijn opposanten: Groen, Van Hall en Baud uit het andere kamp,
Franssen van de Putte, Kappeyne en Van Houten uit het eigene.
Wij stellen ons den ouden Thorbecke voor, den man, die zijn oudsten zoon als
koloniaal naar Indië had zien vertrekken, die voor zijn tweeden om een plaatsje in
de cultures bedelt en alleen zijn derden zag promoveren, die drie kinderen, zijn besten
vriend en zijn aangebeden vrouw door de dood verliest, die in '71, 73 jaar oud, nog
eens de last van een ministerie op zich neemt, omdat hij het zijn plicht acht en
beheersing zijn motto is, maar die dan ook beleeft, dat het ‘jonge Holland’, dat de
mannen, die zijn lijn doortrekken, maar waarin hij reeds in '66 niets anders dan ‘de
petits ambitieux’ zag, openlijk afvallen van hem, den geïsoleerde, den eenzame. De
man, die begonnen was met het grote denkbeeld van het ‘organische’ in staat en
maatschappij, maar die nochtans zelf bij de geboorte van een geatomiseerde staat en
maatschappij zo onnavolgbaar knap geassisteerd had. Wij zien dien man en wij
noemen hem groot en tragisch.
December '71 werd hij ziek, zodat hij niet meer in staat was, het - nu afgebroken
- huis, hoek Koninginnegracht en Javastraat in Den Haag, waar hij sinds 1850 woonde,
te verlaten. Begin '72 liep het gerucht, dat hij van plan was, ontslag te vragen. In
April, enigszins hersteld, kwam hij nog één keer, hoewel tegen het advies van zijn
dokters, in de Kamer. Op weg naar huis overviel hem een verkoudheid, waarvan hij
niet meer herstellen zou. Zijn helderheid van geest bleef ongerept, ja kreeg met de
jaren zelfs iets profetisch. Juist in deze dagen, kort na de stichting van het nieuwe
Duitse Keizerrijk, heeft Olivier uit zijn mond opgetekend, dat hij een groot
tegenstander van de algemene dienstplicht was ‘die van de straten legerkampen en
van de burgers soldaten maakt en, in geval van oorlog, de veeten tusschen de nu
werkelijk elkander bekampende volken bijna onverzoenlijk doet worden’.
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Begin Mei '72 zag hij zich genoodzaakt zijn ontslag en dat van zijn ministerie te
vragen. Het was uit; hij was op.
De 4de Juni trad er plotseling een verergering in zijn toestand in en hij overleed
's avonds om half zeven van de daaropvolgende dag. Drie dagen later volgde de. op
wens van den overledene, zeer eenvoudige begrafenis: naast Adelheid op het kerkhof
aan het Kanaal, aan wat toen nog de rand van zijn woonstad was.
Thorbecke was een politicus zonder phrase, een van de laatsten, die zich dat
veroorloven kon, omdat er in de 19e eeuw nog te regeeren viel zonder zich al te veel
om de massa, haar materiële noden of geestelijke tekorten, te bekreunen. Wij haalden
de plaats reeds aan, waarin hij zei noch volks- noch vorstengunst gezocht te hebben.
Doch wij moeten haar nu aanvullen met wat later inzicht heeft geleerd. Thorbecke's
eerlijkheid en rechtschapenheid, zijn goede trouw en het feit, dat hij nooit méér
beloofd heeft dan hij geven kon - niemand ontkent ze, maar ze zijn betaald, zoals
alles betaald moet worden in de eeuw van het geld. Thorbecke heeft zijn
onafhankelijkheid van volks- en vorstengunst betaald met de uitvoerder te zijn van
de wil der liberale bourgeoisie na haar wekker geweest te zijn.
Niet minder, maar ook niet meer. Maar wie nu met Multatuli vraagt: wat heeft
Thorbecke voor het Nederlandse Volk gedaan?, die moet een rechtstreeks antwoord
niet verwachten. Hoogstens kan men zeggen, dat Thorbecke's wetten, voorzover zij
de bloei van handel en nijverheid beoogden en bevorderden, de werkgelegenheid
hebben doen toenemen en daarmee een eerste, o zo voorzichtig begin van verbetering
der ellendige arbeidstoestanden hebben gebracht. Niet minder, maar vooral niet meer.
Onder al die wetten is er maar één sociale: de erkenning van het recht der
vakverenigingen. Maar zij dateert van April '72, toen Thorbecke de feitelijke leiding
al uit handen had moeten geven en zij werd bovendien eerst aangenomen, nadat de
stemmen gestaakt hadden. Zelfs de wet op de kinderarbeid is niet van hem. En men
zegge niet te gauw, dat het onhistorisch is, die van hem verwacht te hebben. Niet
alleen, omdat Thorbecke met zijn gezag in '72, had hij gewild, stellig had kunnen
bereiken hetgeen aan Van Houten in '74 gelukken zou, want de kwestie was al veel
ouder. Schimmelpenninck van der Oye, dezelfde, die nu in onze geschiedenis
geboekstaafd dreigt te zullen worden als de lasteraar van Thorbecke, omdat hij, na
de ontzetting uit zijn ambt van commissaris des Konings in Gelderland op aandrang
van Thorbecke, een inderdaad weinig vleiend portret van dezen ontwierp, had reeds
in 1841 als minister van Binnenlandse Zaken den gouverneurs der provincies gelast,
gegevens dienaangaande te verzamelen. Het is ten onzent dezelfde

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

416
kwestie als in Engeland, waar de adellijke tories zich de weelde konden veroorloven;
in de arbeidstoestanden belang te stellen, terwijl de industriële whigs zich er wel
voor wachtten.
Niet eens het kiesrecht heeft hij in de meer dan dertig jaren tussen zijn eerste en
derde ministerie verlopen, uitgebreid. Nog in 1880 waren er slechts 122.481 kiezers
of 13.1% van het aantal mannen boven de 25 jaar. En dat onder het bewind van den
man, die in '44 reeds het Algemeen Stemrecht als de onvermijdelijke consekwentie
van de historische ontwikkeling gezien had.
Ja, hij wàs de politicus zonder phrase. Hij hééft nooit meer beloofd, dan hij gegeven
heeft, maar hij heeft daardoor ook, als alle groote staatslieden, de roem: zijn
historische zending te verwezenlijken moeten betalen met zijn schoonste droom.
Heeft hij in later jaren zich nog wel eens de gesprekken met Krause herinnerd, met
wien hij in zijn Duitse tijd dagelijks verkeerde? Krause, de idealist ook in andere
dan filosofische zin, die gezegd heeft: ‘ik ken de wereld zoals zij zijn moest en het
loont inderdaad de moeite niet, ze te zien, zoals zij is’? Het schijnt zo. Opzoomer,
de Utrechtse wijsgeer, is als aanhanger van Krause's filosofie begonnen. Hij had hem
leren kennen door zijn leermeester Thorbecke. Doch in diens politieke daden althans
is nooit een grein meer te bespeuren geweest van de geest van hem die eens een
‘Menschheitsbund’ had willen stichten.
En, klemmender vraag, heeft hij in later jaren nog wel eens gedacht aan zijn
woorden uit '44: ‘wat is de wetgeving, die allen Staatsburgerschap aanbiedt onder
eene door weinigen bereikbare voorwaarde, wat is die wetgeving, tenzij ironie?’ Wij
geloven het niet, maar als hij het gedaan heeft, had hij dan een andere conclusie
kunnen trekken, dan dat ook zijn wetgeving - ironie was geweest? Wel heeft hij wij zagen het - het aantal staatsburgers niet uitgebreid, maar hij heeft ook niets gedaan,
om de voorwaarden te scheppen, waarop dat zonder ironie gebeurd zou kunnen zijn.
Wij geloven het niet, maar wij verwijten het hem nog minder. Sterker, zelfs dan een
Thorbecke, is de geschiedenis. En de geschiedenis heeft, tot op heden en niet alleen
in Nederland, maar overal, deze ironie gewild. En nergens heeft nog iemand ‘den
toon gevonden waarin deze dissonant zich oplost’.
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Herinneringen
door Roel Houwink
Bruidsnacht
Voor 't eerst was ik dien nacht met haar alleen,
maar zij verborg zich in een duister zwijgen
en sloeg de jonge stilte als een mantel om zich heen.
Haar oogen werden in den spiegel langzaam groot
en zagen werelden, die ik niet kende
en dompelden zich in het koele water van den dood.
Toen was het, dat zij eensklaps bitter schreide,
maar toch bleef zij ook nu mij even vreemd en ver
en schuw en hongerend zag ik mij aan haar zijde...
Zag mij - een bronstig dier - en had geen woorden meer.
Doch toen haar smalle kinderhand zich in de mijne legde,
keerde haar beeld, helder en kuisch, binnen mijn oogen weer.

De laatste
Zij was de laatste telg van een vermaard geslacht,
haar vaadren waren grooten in den lande;
tot dat een wilde loot laster en schande
over hun eedle namen bracht.
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Maar ook dit eenzaam bolwerk werd ten lest geslecht:
een weggejaagde knecht brak bij haar binnen,
prentte zijn laarzen op haar smetloos linnen
en nam haar met een kort gebaar van recht.

De idioot
Zijn mond is hongerend en zacht.
Hij bouwt met bonte blokken als een kind,
maar waar het leven van de ziel begint
spieglen zijn oogen eenzaamheid en nacht.
Hij kan niet denken en niet spreken
en toch verstaat hij, God, Uw teeken,
wanneer Gij in de kille holte van zijn hand
het vlammend zegel van Uw liefde brandt.
Want zie, hij heft zijn oogen op en lacht
naar 't plotse fonklen van die zonnepracht.
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De gebrandschilderde ramen van mevrouw Schilt te Hemmen
door Mr A. de Graaf
Inleiding
DEZE gebrandschilderde ramen in de kapel bij het kasteel te Hemmen, van een
leerlinge van wijlen prof. R.N. Roland Holst, zijn nog weinig bekend, wat te betreuren
is. De reden kan alleen zijn dat het dorpje Hemmen wat afgelegen ligt, al ligt het aan
den trein dicht bij Zetten en aan de andere zijde dicht bij den Wageningschen berg,
dus niet ver van Ede.
Het oude kasteel uit de 13e eeuw in het prachtige park is reeds een bezoek waard,
maar vooral is dit de kleine 13e-eeuwsche kapel en in die kapel zijn bijzonder
interessant de nieuwe, maar in oud-Gothischen stijl ontworpen ramen. Niet alleen
interessant uit een artistiek, maar ook uit een kerkelijk-godsdienstig en cultureel
oogpunt.
Aan de artiste toch werd gevraagd, door het bestuur van de Vereeniging genaamd
‘de Hemmensche Zendingsstichting’, aan welke het kasteel is vermaakt, of zij zich
in staat gevoelde ramen te ontwerpen in deze oud-Gothische kerk, die geheel pasten
in den stijl van een vroeg-Middeleeuwsche kapel, maar waar een 20e-eeuwsche
protestantsche gemeente zich thuis zou kunnen gevoelen en waar de bezoekers van
de conferenties voor inwendige zending geïnspireerd zouden kunnen worden.
Mevrouw Schilt heeft dit aangedurfd; haar fijn artistiek gevoel en haar diep
godsdienstige geest hebben de vereeniging tot stand gebracht, zoodat het geheele
bestuur dit werk heeft kunnen goedkeuren.
De kapel is teruggebracht in den ouden toestand, zoodat de groote oude steenen
weer te voorschijn zijn gekomen, waar de gebrande ramen prachtig tegen uit komen;
en ook de kapvormige zoldering, waar oud eikenhout tegen aan is getimmerd, komt
nu weer tot haar recht. De preekstoel is links op zijde geplaatst en het klankbord is
weggenomen, waardoor de vijf ramen van het koor (Bethlehem, Golgotha, Graf,
Opstanding, Pinksteren) geheel vrij zijn gekomen.
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Gedeelte van het raam ‘de Barmhartige Samaritaan’. Mevrouw Schilt-Geesink
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Merkwaardig is de ontwikkeling die de glazenierster heeft ondergaan gedurende haar
werk door een bezoek aan de kathedraal van Chartres. Terwijl het eerste raam ‘de
barmhartige Samaritaan’, vóór die reis gemaakt, nog een meer persoonlijk emotioneel
karakter droeg, waren de volgende ramen na de reis zoo zeer veranderd, zoo zeer
architectonisch van karakter geworden, dat het bestuur zich genoodzaakt zag dat
eerste raam door een ander te vervangen, een wijziging, die aan de artiste hoogst
welkom was en die, omdat zij uiteraard kostbaar was, wel zeer moet worden
gewaardeerd, als pleitende voor het artistieke geweten van deze predikanten (het
bestuur bestaat bijna alleen uit predikanten); immers was ook het eerste raam zeer
fraai, maar het harmonieerde niet met de overige ramen, niet met de geheele kapel.
Het is dezelfde groei, dien het werk van de muurschilderingen van A.J. der Kinderen
in het Stadhuis te 's-Hertogenbosch heeft ondergaan.

De leerlinge van Roland Holst
Het kon voor deze glazenierster, om dit werk te maken, niet beter treffen, dan dat zij
haar opleiding had genoten van Roland Holst, die immers zelf de belangrijkste leerling
was van A.J. der Kinderen, de pionier in ons land van het herstel van
gebrandschilderde ramen in den Middeleeuwschen stijl; en het kon niet schooner
treffen dan dat haar eerste opdracht was het brandschilderen in een 13e-eeuwsche
kapel die hersteld werd in vroeg-Gothischen stijl. Haar leermeester was hierin
voorgegaan door het schilderen van de groote ramen van den Dom van Utrecht.
Ook hij stond toen voor het moeilijke vraagstuk van in een Protestantsche kerk
Middeleeuwsche ramen aan te brengen, die harmonieerden met de Gothische
architectuur en toch de Protestantsche Gemeente in haar geloof niet kwetsen zouden.
- Zooals de leermeester van mevrouw Schilt het wiskundige geheim van de
architectuur heeft trachten te achterhalen om op vaste rhythmische wetten, waaruit
het gebouw ontstond, zijn inspiratie te gronden, heeft ook zij die wetten als haar
uitgangspunt voor elke verdeeling gekozen.

De kapel
De Hemmensche Kapel is niet alleen de Kerk van deze kleine Gemeente (de kleinste
van ons land) maar staat ook ten dienste aan de Hemmensche Zendingsstichting en
moet,
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evenals in de Middeleeuwen, voor het godsdienstig onderwijs van de gemeente en
van de bezoekers van de conferenties van deze vereeniging dienen.

Het raam ‘Pinksteren’

De Middeleeuwsche Kerk leent zich daar bijzonder toe, omdat zij de kerk in twee
deelen verdeelt: het Schip en het Koor, in navolging van den Tempel in Jeruzalem
en deze weer in navolging van den Tabernakel in de woestijn.
Het Schip in de Kapel te Hemmen bevat vier ramen, twee ter linker en twee ter
rechter zijde, terwijl in het koor zich vijf ramen bevinden, twee ter linker, twee ter
rechter zijde, één in het midden.
Deze verdeeling brengt mede dat de eerste twee ramen in het schip voorstellen
het leven nog in de wereld en de eerste aanraking met Jezus als Leeraar, de eerste
twee ramen in het koor de bekeering in het Heilige tot Christus, die als God's Zoon
op aarde neerdaalt, maar daar niet aangenomen, doch verworpen en gekruisigd wordt.
Daarna staat de gekruisigde op, rijst ten Hemel, waarna op den Pinksterdag de Heilige
Geest op aarde nederdaalt. Dan gaat de mensch als Apostel weer het Schip, dat is de
Wereld, in, om het Evangelie dat hij gehoord en gezien heeft aan de menschheid te
verkondigen in Woorden en in Daden.

De ramen
De vier ramen in het schip zijn vervaar-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

423
digd in medaillon-vorm (in elk raam twee medaillons), om meer licht toe te laten
voor het lezen door de gemeente-leden.
Het eerste raam, binnenkomende links: het bovenste medaillon hiervan is genaamd:
de barmhartige Samaritaan.
Midden op het medaillon staat de Samaritaan met in zijn armen den gewonde, op
wien hij met medelijden neerziet en achter wien de gebogen kop van het ezeltje
uitkomt. Boven in het medaillon staan drie boomen: de summiere weergave van den
weg van Jeruzalem. Links van den Samaritaan een pot met zalf en een flesch. De
Samaritaan aan de eene zijde en de gebogen kop van den ezel aan de andere zijden
omvatten te zamen den Zieke; doordat de boomen aan het verleden, den aanval van
de roovers herinneren, en de zalf en de flesch de genezende toekomst beloven, is dit
te zamen een aaneengesloten concentratie van het drama.

Het raam ‘Bethlehem’

Het onderste medailllon is genaamd: de verloren Zoon.
Voorgesteld wordt het oogenblik waarop de vader den zoon omhelst. Den zoon
ziet men op den rug. Op dien rug de handen van den vader, die elkaar met groote
innigheid omknellen, terwijl de handen van den zoon uitgespreid tegen de borst van
den vader liggen als in gebed. Op den achtergrond de open poort
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Gedeelte van het raam ‘Paulus op den Areopagus’. Mevrouw Schilt-Geesink
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en ramen, waaruit avondlicht straalt, wat den indruk van een feeststemming maakt.
Op den voorgrond schoven tarwe, hetgeen den rijkdom en de welvaart van den Vader
symboliseert.
Het geheel een ontmoeting van den rijkdom en de armoede, waarbij de verteederde
blik van den vader uitdrukking is van Goddelijke barmhartigheid.
Het tweede raam links, ook in twee medaillons.
Het bovenste medaillon is genaamd: het verloren schaap.
Een herder met honderd schapen dwaalt in den laten avond naar huis, maar ziet
dat één schaap niet is meegekomen. Hij aarzelt niet, maar gewapend met zijn lantaarn
laat hij de negen en negentig andere in den steek en gaat het verloren schaap zoeken.
Het oogenblik is gekozen dat hij het schaap gevonden heeft en daar verheugd mee
thuis komt. Vlak vóór hem aan zijn voeten staat het schaap, dat verrukt zijn kop
omdraait en met groot vertrouwen naar den Herder opziet. Aan beide zijden van den
Herder staan de negen en negentig schapen, een dicht aaneengesloten, onpersoonlijke
massa.
Het onderste medaillon genaamd: de pharizeeër en de tollenaar.
In den tempel staat in het rechtsche deel van het medaillon een Pharizeeër met
sierlijk lang, slepend priesterkleed aan; hij staat er in een edele danspas met een half
opgeheven hoofd, dat met een vromen blik naar boven ziet, terwijl de handen een
schoone gebedshouding aannemen, de eene hand op de borst liggende, de andere als
het ware een offer aanbiedende. In het rechtsche gedeelte van het medaillon ligt op
zijn knieën op de tempelvloer de tollenaar, het hoofd verslagen naar beneden gebogen,
de handen gevouwen en in wanhoop naar boven geheven, de geheele figuur berouw
uitdrukkende: ‘O God, wees mij zondaar genadig’, terwijl de fraaie priesterfiguur
God dankt, dat hij zoo vroom is en zooveel in de tempelbus offert.
Het treffende van deze voorstelling is, dat de pharizeëer niet als een valsche
huichelaar wordt voorgesteld, maar dat duidelijk te zien is dat hij begonnen is als
een oprechte mystieke figuur, maar die het slachtoffer is geworden van ijdelheid en
hoogmoed, terwijl de tollenaar niet wordt uitgebeeld, zooals op vele voorstellingen
ten onrechte geschiedt, als een misdadige bedelaar, maar zooals de tollenaars waren:
als een rijke, goedgekleede belastingambtenaar, die op een zeker oogenblik van zijn
leven tot diepgaand berouw is gekomen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

426

Het koor
Opgaande in het Koor, komt men in een andere wereld.
In de oude wereld zijnde, zag men den Barmhartigen Samaritaan, den vergevenden,
liefhebbenden Vader, den reddenden Herder, maar hier in het Heiligdom zal men
God's Zoon zien, die als Koning op aarde komt en den mensch vernieuwen zal.
Wonderlijk is de teleurstelling, wanneer men in Bethlehem niet een Hemelschen
vorst en een overwinnaar van de wereld ziet, maar een volkomen hulpeloos,
pasgeboren kind.
Het is het derde raam, nu geen twee medaillons, maar een doorloopend raam,
genaamd Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus.
Omlijst met gestyleerde bloemen, daar binnen een reeks van dieren in den stal en
in het hart van de voorstelling de Moedermaagd Maria, in een langen, blauwen mantel
het Kindje hoog opheffende, terwijl daartegenover, dus in den rechterkant van het
raam, Joseph staat, boven het Kind en hoog boven de Moeder. Hij houdt in beide
handen een sierlijken doek vast, achter den rug van het kleine kind en opent als het
ware dien doek om het wonder daaruit te voorschijn te laten komen. Het kindje is
voorgesteld in biddende houding. Boven het Goddelijk Kind is de Engel, wiens
gouden vleugels zich naar boven strekken en daar samenkomen in de Ster, terwijl in
den top de herders in biddende houding liggen.
Het vierde raam is genaamd Golgotha; het einde van het wereldsche leven van Jezus
Christus is een volkomen verlies. Hij die gezegd heeft: ‘Ik heb de wereld
overwonnen’, eindigt als een misdadiger.
De artiste heeft het droevigste en meest vernederende oogenblik van den kruisdood
van Christus gekozen, niet dus het allerlaatste woord: ‘het is volbracht’, maar het
vorige, toen Hij voelde dat God Hem verlaten had en uitriep ‘Eli, Eli, Lama,
Sabachthani’, dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten,’ dus dat
oogenblik, waarop Christus de zwaarste straf die de mensch heeft verdiend,
overgenomen heeft en den mensch daarmede heeft verlost.
Lang uitgestrekt, schier geheel ontkleed, hangt Christus aan het kruis, de armen
breed uiteen, even gebogen naar boven, hetgeen, te zamen met het hoofd, wat op
zijde, en de naar beneden geslagen oogen, de uitdrukking geeft van volkomen
verlatenheid en volstrekte wanhoop.
Aan de beide zijden van den voet van het kruis staan de twee krijgslieden, van wie
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de linksche de lans vasthoudt waarmede hij het lichaam doorsteken zal, en rechts de
soldaat zit, die de kleeren van Jezus zal verdobbelen, zoodat niets overblijft.
Fel rood en zwart en stekend van vorm is de omlijstende ornamentiek.
Het zesde raam (niet in medaillons maar weer een geheel, zooals het Golgotha-raam).
Het stelt voor: de Opstanding.
Midden in het raam hangt Christus nog steeds tegen het Kruis, maar alles is
veranderd. Het Kruis zelf herinnert aan het marteltuig, maar heeft nu een feestelijk
karakter, de staken eindigen in gestyleerde bloemen. Christus is niet meer naakt,
maar draagt een Hemelsch Kleed van een lichte theerozen-kleur. Daaromheen is een
tapijt van blaren en warm rood. De armen zijn niet hulpeloos smeekend naar boven
uitgestrekt, maar buigen zich zegenend en beschermend naar beneden, naar de wereld,
die Hij gered heeft en die Hij reeds half heeft verlaten. Aan den voet van het Kruis
staan evenals bij het Golgotha-Kruis twee figuren, maar thans figuren die Hem
aanbidden, rechts zijn eigen moeder Maria, die haar handen tot Hem opheft, links
Maria Magdalena, die Hij van Zeven duivelen heeft verlost, en die de slippen van
Zijn kleed kust.
Aangrijpend is het verschil tusschen dit feestelijke raam met het beangstigende
Golgotha-raam en daar tusschen in het raam, ook in twee medaillons, van het ledige
graf en van het Avondmaal.
Het zevende raam, ook weer een ononderbroken lang raam, stelt voor Pinksteren,
het neerdalen van den Heiligen Geest.
Christus is ten Hemel gevaren en heeft van Boven over zijn discipelen doen
nederdalen: den Trooster, den Geest der Waarheid, den indachtig makenden geest,
die hun herinneren zou al wat Jezus op aarde tot hen gesproken had. ‘Er geschiedde
haastelijk uit den Hemel een geluid gelijk als van een geweldigen gedrevenen wind
en vervulde het geheele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde
tongen, als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld
met den Heiligen Geest en begonnen te spreken met andere talen zooals de Geest
hen gaf uit te spreken.’
Het achtste raam. Weer in het schip. Weer twee medaillons.
Het bovenste medaillon Paulus' bekeering.
Het onderste medaillon op het Paulus-raam: Paulus in Athene.
Paulus in Athene op den Areopagus een rede houdende voor de Grieken. Op den
achtergrond een Grieksche tempel. Paulus rechtop staande, in een denkende houding,
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Gedeelte van het raam ‘De vrouwen aan het Open Graf’. Mevrouw Schilt-Geesink
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de rechterhand steunt den linkerarm. Aan zijn voeten twee belangstellende luisteraars,
een man, een vrouw, met een intelligenten, eenigzins sceptischen blik, ‘God dan de
tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen menschen alom dat
zij zich bekeeren.’
Het laatste raam, ook in twee medaillons, is het Petrus-raam.
Heeft Paulus vooral de gedachten van Christus aan de menschheid gebracht en in
de eerste plaats aan de heidenen - waarom hij de heiden-apostel wordt genoemd Petrus en alle andere apostelen hebben de daden van Christus gebracht, de daden,
zooals Jezus aan Johannes den Dooper, toen deze uit de gevangenis van Herodes
vragen liet of Hij eigenlijk wel de Christus was, deed antwoorden: ‘Kom en zie: De
blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatschen worden gereinigd,
de dooven hooren, de dooden worden opgewekt en den armen wordt het Evangelie
verkondigd.’
Op het bovenste medaillon wordt aan Petrus in een Hemelsch gezicht symbolisch
duidelijk gemaakt dat de Heilige Geest niet alleen aan de Joden maar ook aan de
heidenen wordt geschonken.
‘Petrus zat op het dak en hem hongerde. Toen kwam een laken op dat dak
neerdalen, waarin alle dieren der aarde en des hemels, en een stem sprak tot hem:
‘Petrus, slacht en eet’. Maar Petrus zeide: ‘Geenszins, Heer want ik heb nooit gegeten
iets dat gemeen of onrein is.’ Daarop geschiedde wederom ten tweeden male de stem
tot hem: ‘Hetgeen God gereinigd heeft zult gij niet gemeen maken.’
Petrus zit op het dak te midden van een bonte menigte van dieren, een ree, een
zwaan en een pauw met een prachtige staart, allen op het uitgestrekte laken.
Het onderste medaillon van het laatste raam: de schoone poort. Het lenigen van
sociale en lichamelijke nooden wordt op dit raam in beeld gebracht door de
voorstelling van het genezen van den kreupelen bedelaar aan de schoone poort van
den tempel te Jeruzalem door Petrus en Johannes. Om voor goed duidelijk te maken
dat ook voor het lenigen van sociale nooden geld niet het eerste en eenige noodige
is, worden de woorden van Petrus vermeld: ‘Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen
ik heb, dat geef ik u: in den naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en
wandel.’
De kreupele zit in het linkergedeelte van het medaillon. Petrus staat vlak voor hem
en ziet hem aan met een doordringenden blik. Achter Petrus staat Johannes, die zijn
beide handen om Petrus uitstrekt als om hem met alle kracht te steunen.
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John Raedecker
Parijs, Pont St Louis, teekening in bruin krijt

Raedecker en het ballet
door A.M. Hammacher
RAEDECKER heeft de laatste vier jaren veel geteekend. Toen in 1937 eenige
levensgroote teekeningen ontstonden (twee naakten en de Gooische poppenmaakster),
scheen het een hoogtepunt van hetgeen hij met deze techniek vermocht.
Langzamerhand is echter een andere reeks van teekeningen ontstaan, die de verfijnde
voortzetting mogen heeten van die complete, zeer groote teekeningen. Een danseres
van het Russische ballet heeft telkens voor hem geposeerd en zoo groeide een reeks
van grootere en kleinere teekeningen van een of twee figuren, die dit jaar een
samenvatting vonden in de compositie van een groot opgezette balletscène.
De indruk van al deze teekeningen, bijeen in een zaal van den kunsthandel Huinck,
was
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John Raedecker, Ballet-danseres, teekening in rood krijt (49 1/2 × 31 1/2 cm)
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John Raedecker, Ballet-danseres, teekening in blauw krijt (73 1/2 × 54 1/2 cm)
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verrassend. Verrassend, omdat de eerste indruk van het feestelijke en fantastische
vrij spoedig overheerscht werd door de eigenaardige werking van Raedecker's
verbeeldingskracht. Toch was het niet alleen zijn verbeeldingskracht, doch zijn
geheele wezen, dat in deze beeldende teekeningen tot uitdrukking kwam. Slechts
een enkel maal zijn het geteekende beelden, met een buitengewoon vermogen om
met minimale middelen en nadruk een prachtige plastische werking te verkrijgen.
Hij observeerde goed. Standen heeft hij van de teenen tot in de vingertoppen
bestudeerd. Hij heeft niet zijn verkregen kennis benut om zijn verbeelding uit te
vieren. Het gegeven was nieuw voor hem; hij genoot er van en kwam daardoor tot
een fijnheid van zien, waaruit zijn verbeelding tenslotte opbloeide met alle
droomkracht, die hem kenmerkt. Werkelijkheid en droom vermengen zich en
vermenigvuldigen zich. Achter alles staat het wezen van Raedecker en dat wezen
doet zijn eigenaardige eenzaamheid gewaar worden, die juist in deze teerste, zwevende
figuren nog duidelijker is geworden dan vroeger.
Hij houdt van de werkelijkheid en kent deze. Tegelijk ontvlucht hij in den geest
alle maatschappelijke levensvormen en verbanden. Hij zweeft weg. Waar het al te
luid en al te druk en vulgair is, daar is Raedecker niet. Hij kan zich pas uitspreken,
zijn eigen taal vinden, boven dit gedruisch uit, waar alles ijler en verder is. Zoo is
een geurende bloem. Die geur is heel wezenlijk. Hij verleent den tastbaren vorm
echter iets zwevends, iets onbepaalds. Daardoor is de zichtbare roos nog slechts ten
deele zich zelf. Er is iets anders bijgekomen, iets dat wel uit haar voortkomt, maar
toch iets van het wezen heeft meegenomen. De geur ontvreemdt iets aan het tastbare.
Zoo is het met deze teekeningen. Ze zijn, naar mijn gevoel, een heel wezenlijke
uitdrukkingsvorm van de gesteldheid van de scheppende kracht en het wezen van
Raedecker.
Er is in deze fijne ontvluchting, die als uitgangspunt de werkelijkheid heeft, een
sfeer van zuivere wereldeenzaamheid. Dezelfde, die te herkennen is in het stadsbeeld
uit veel vroeger jaren, een Parijsche brug door Raedecker geteekend en die, goed
bekeken, dezelfde droomerigheid, dezelfde stilte, een eender waas van onttogen-zijn
in zich heeft. Deze teekening heeft iets van die teere exactheid die een teekening van
Seurat kenmerkt. Teer in de schakeeringen, heel precies van lijnen, van verdeelingen
en evenwicht. Maar het leven daarin, dat is het stil glanzende leven boven het
gedruisch. En zoo zie ik deze geluidlooze balletten van Raedecker ook. Het zijn
trouwens geen willekeurige danseresjes. Er is iets in elk van deze, dat aan een portret
doet denken. Het is een individu, met een heel eigen sfeer, ondanks het vak en de
outillage daarvan. Het zijn geen nummers uit een reeks.
Vanzelf werd Degas genoemd bij deze balletten van Raedecker. Ook aan Isaäc
Israels
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Edgar Degas, Rustende danseres - pastel
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had men kunnen denken, als een die gaarne in deze wereld inspiratie zocht.

Edgar Degas, Achter de coulissen - pastel

Het is uit het voorgaande duidelijk, dat de teekeningen van Raedecker geheel anders
zijn en feitelijk niets te maken hebben met de wereld van Degas.
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Degas was, krachtens de Fransche traditie van den aristocratischen, welgestelden
burger uit de 19de eeuw, de minnaar van het ballet. Hij keurde het met mannelijke
kennersoogen en voor zijn prachtig schildersoog en kunstenaarsgeest viel tenslotte
alle nadruk op de werkelijkheid. Hij zag en wist zonder eenige begoocheling hoe het
was achter de coulissen. Scherp nam hij waar wat er, voor en na den feestelijken
schijn, van het vrouwelijk apparaat overbleef. De balletten van Degas worden
gedragen door een groote kennis van de cuisine. Bij Raedecker is dat alles anders.
Er is bij hem geen voor en achter de coulissen. Hij negeert de coulissen. Voor hem
is het spel, deze drang naar het vluchtende in het ijle en fijne, in het ranke en zuiver
vrouwelijke, een wezenlijk iets, waarin hij zichzelf kan uitdrukken, omdat hij er
onbewust zichzelf in herkent. Als er iets wazigs en eenzaams is in deze verschijningen,
dan behoort dat niet tot de orde van de door Degas geobserveerde vermoeidheid der
danseressen, het terugvallen in de physieke ontspanning of physieke gebrokenheid.
Voor Raedecker is hier een vorm waarin hij het sublieme ziet en beleeft. Zonder
ethische gevoelens, zonder den 19de-eeuwschen blik van voldoening over het
ontdekken van de werkelijkheid achter den schijn en toch ook krachtiger dan de 18e
eeuw (Watteau). De droom spint zich niet uit in sier van guirlandes en geordend spel
van liefdes-paren. Bij Raedecker herkennen we den puren scheppingsdroom, het
droomvermogen, nauw verbonden aan de oerscheppingskracht.

John Raedecker, Liggend naakt, teekening in bruin krijt (36 × 47½ cm)
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Licht
door Maud van Loon
Met breede verten liggen dagen open
Waarin ik langzaam ga met stil gebaar.
De oogen groot, daden ontwend Een moeizaam zwoeger in een rennend jaar.
Zoo zou ik kunnen worden stille boom,
Slechts langzaam groeiend tusschen vele boomen;
Heel recht en slank, onbuigzaam hooger komen
Totdat het licht mijn innig leven zag.
Het licht dat is der dagen milde bron
Dat draag'lijk maakt moeizame gang der uren.
Een rechte slanke boom groeit naar de zon.
De dagen zullen duren, duren,
De boom zal vallen eens,
Tot niets vergaan.
Licht blijft, licht blijft
van tijd ontdaan.
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Een die er buiten valt
door Jan Campert
DAT is nu alweer omtrent een maand dat Dirk Amoureus, de nieuwe opzichter,
zijnen intrek in het Huis aan den dijk heeft genomen. Allengsaan zijn die van het
dorp van hunne verwondering bekomen. Toen er bij Roelse, den schoenmaker, weer
een bij moest komen, werd het Maaie, zijn vrouw, te druk. Zoo eenen kostganger
over den vloer als ge niet meer goed uit de voeten komt.
- Amoureus, heeft Roelse eenen avond gezegd, zie toe dat je wat anders vindt,
want mee de vrouwe is het niet zoo best.
- Da's spijtig, heeft Dirk Amoureus geantwoord, het beviel me hier goed.
- Voor Maaie briengt het een te grooten omslag.
Het dorp is klein. Het bergt niet vele woningen, waar een kostganger thuis kan
gaan liggen. Want zooeen als Dirk Amoureus, die heeft een eigen vertrek van noode.
Waar hij zijn teekentafel en zijn boeken kan zetten en al wat hem nog meer behoort.
Die heeft er geen vreê mee, behalve voor eenen enkelen keer, maar niet als zulks
noodzakelijk wordt, zijnen vrijen tijd te verdoen met de anderen in de bakkeete. Dat
is eenen wonderlijke, dien Dirk Amoureus. Wanneer de breede bundels van den
vuurtoren wieken over het dorp en er door de kieren van blinden en gordijnen nergens
meer licht te bespeuren valt, dan kunt ge er vrijwel altijd zeker van zijn dat bij
Amoureus de lampe nog brandt. Die kruipt nooit vroeg in bed gelijk de anderen op
het dorp.
- Dat kan ik niet.... Ik heb het verleerd, zegt Amoureus, wanneer ze er hem naar
vragen. En dan: ik moet bijblijven in m'n vak en zoo een enkele keer wil ik nog wel
eens graag een boek lezen.
Niet dat Dirk Amoureus, gelijk er wel beweren, eenkennig is. Hij heeft dikwijls
een vriendelijk woord voor dezen en genen. Hij kan redelijk wel overweg met de
mannen van den dijk over wier arbeid hij staat, maar eigen is hij niet. Hij werd niet
achter den dijk geboren gelijk eenen Jacob Meerendonk, zijn voorganger, die in zijn
gedragingen een veel harderen mensch was, maar die desondanks bij het dorp hoorde
zooals de dijk hoort bij het dorp en het water bij den dijk. Wat een mensch heeft aan
den vriendelijken aard en de aardige woorden van Amoureus, dat weten die van het
dorp niet; wat een mensch heeft aan den norschen blik en het kort gebaar van eenen
Jacob Meerendonk, dat voelt er het kleinste kind.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

439
Ze zijn er Dirk Amoureus niet ongenegen. Het is duidelijk dat hij staat voor zijn
werk. Hij heeft er veel kennis van. Al is het dan eene andere kennis dan die van den
ouden Jacob Meerendonk. Het is eene aangeleerde kennis en die van de Meerendonks
hebben ze wel altijd met hunne geboorte meegekregen. Die hadden eigenlijk geen
boeken en geen rekeningen van noode. Die schatten met het bloote oog hoeveel
bazalt er moest komen liggen, hoeveel houtwerk er vernieuwd moest worden. De
oude Jacob Meerendonk heeft geen scholen doorloopen om tot zijnen post te geraken.
Die doorliep enkel de school van weer en wind.
Dirk Amoureus is naar het dorp gekomen ergens uit Holland vandaan. Uit eene
plaats benoorden Den Haag. Een kustplaats ook, maar een zonder dijk. Hij is een
man die altijd gewerkt heeft in de vlakke en kalme polders. De polders waar het
water wel eens een keer hinderlijk wordt, maar toch nooit zóó dat het niet snel en
afdoende binnen de oude boorden kan worden teruggeleid. Hij weet van gemalen en
van sluizen, van kanalen, die gebaggerd moeten worden, van eene verwilderd
uitgeschoten haag, die de doorvaart belemmert. Van de zee weet hij niemendal. Hij
weet dat men dijken legt daar waar de duinen verwaaid en verslonden zijn; hij weet
hòe men dijken legt en hoe deze in stand worden gehouden. Dirk Amoureus is een
goed vakman en hij houdt de dijken in stand. Hij kan bovendien met zijn volk omgaan.
Maar ontzag hebben ze niet voor hem, zooals ze ontzag hadden voor den ouden
Meerendonk, die eenen laatkomer na een feestdag zoo eenen blik kon geven, dat hij
verder al zijn levensdagen wel zorgde op tijd te zijn. Amoureus wil dat wel eens een
keer door de vingers zien. Die heeft er zelf te veel feesten opzitten om niet te weten
hoe dat voelt zoo'n volgenden dag. Ach, wat weet zoo een als Dirk Amoureus van
het water dat sluw is en verraderlijk, dat beschikt over heimelijke krachten en somtijds
een verbond schijnt aan te gaan met den eigen vijand, den dijk, tegen den wil van
menschen? Wat weet zoo een van de wolken en van den wind, wanneer er een storm
op handen is, van de kreten der opgeschrikte vogels boven de wateren, van hun
weergaloos snelle zwenken en hun loodrecht vallen op de koppen der golven? Het
is dat de oogen van den ouden Jacob Meerendonk hem allengsaan gaan begeven,
maar die zou een ander verhaal te vertellen hebben, wanneer op eenen dag de
meeuwen schriller krijschen dan anders, wanneer er op eenen avond een kring in de
wentelende wieken van den toren zit. En hij zei er dan nog bij hoevele dagen het
stormweer zou aanhouden. Zoo was de oude Meerendonk. Die kende op een haar
precies de kracht der wielingen en stroomingen voor de kust.
Toen de oude Meerendonk nog een jonkman was, geviel het dat er een Spanjaard
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voor de kust verging. De bemanning verzoop en met zulk een geweld sloeg het water
tegen de schuit, dat die in deelen uiteenviel. Een zijkant van den Spanjaard geraakte
in de maling en toen eenen dag later er een heer kwam van de assurantie, dreef er
nog een wand. De maling had die in haar macht en scheen van geen aflaten te weten.
Het was een lap ijzer en houtwerk, die nog een goede waarde had, zoodat die van de
assurantie dacht: ik zal een som gelds uitloven voor hem die er heen zwemt en er
eenen kabel aan vastmaakt. Maar daar waren er niet vele onder de mannen op den
dijk, die daartoe lust gevoelden.
- Hoor toe, zei Jacob Meerendonk, die een jonkman was, als ge er tien guldens
oplegt zal ik een kans waege.
- Wiz wiezer, zeiden die van het dorp, het kan je dood wizze.
Maar Jacob Meerendonk haalde zijn schouders op en mat met het oog den afstand
van den dijk tot aan den wrikkenden wand. De storm van den dag tevoren was gaan
liggen. Ge zoudt niet gelooven dat dit vlak water weerom drie-en-twintig dooden
had opgenomen, zoo argeloos en vriendelijk lag het daar te spiegelen. Enkel daarginds
in de maling kolkte en wielde het, trokken de stroomingen recht tegen elkander in,
dwars over elkander heen.
- D'r is t'r nog nooit eenen levend uut ekomme, waarschuwde een der mannen.
- Dan zal ik de eerste wizze, zei Jacob Meerendonk enkel.
Achter eenen rietschelf trok hij zijn kleeren uit en wond een lang touw om zijn
lijf. Toen hij het water inging kwamen de menschen van het dorp aangeloopen. Want
Kees Roelse, die Jacob zijne zwembroek en het touw was gaan ophalen, had natuurlijk
zijnen mond niet gehouden en zoo ook vernam het Jacob zijnen vader. Die kwam
bij de groep mannen en vrouwen aan toen zijn zoon al wel haast de maling had
bereikt. Daar werden toen op den dijk niet veel woorden gesproken. Die van het dorp
zagen Jacob door het gladde water schieten en Kees Roelse, die het touw te vieren
stond, voelde het langs zijn handen schuren. De oude Meerendonk zag hoe dat zijn
zoon een schielijke wending maakte en hij keek dien heer van de assurantie aan alsof
hij zeggen wou: als dat geval niet goed verloopt, zult ge er weet van hebben. Maar
dat scheen niet eens noodig, want die van de assurantie was al door de onrust gegrepen
op het moment dat Jacob Meerendonk te water ging. Hij dacht bij z'n eigen, dat hij
beter geen geld beschikbaar had kunnen stellen, dat als er iets met dien waaghalzigen
jonkman gebeurde, hij niet vrijuit zou gaan.
- Ik zien 'm niet meere....
Een der vrouwen sprak. Het touw stond strak tusschen den zwemmer en Kees
Roelse.
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Toen schoot het door met korte, heftige rukken. Het hoofd van den zwemmer was
nu een kleine, donkere vlek tusschen het wielende, dunne schuim en het driftig
bewogen water. Met zulk een kracht trok hij door het water dat schouders en een
stuk van den rug soms zichtbaar werden. Vorderde Jacob Meerendonk? Tergend
langzaam vorderde hij. Men zag hem zich keer op keer op zijn zij wentelen; één,
twéé malen leek het alsof hij het stuk opgaf en terug zou keeren. Dan had het kolkende
water hem uit zijnen koers geslagen. Nooit lang. Het touw, dat even slap had
gehangen, stond al weer gespannen. Hij was nu midden in de maling. Rondom hem
ziedde het water met heimelijke, onverhoedsche kracht. Het greep den zwemmer
aan, heftig en aaiend. Maar het scheen geen vat op dat satansjong te krijgen. Van
den golvenden wand scheidden hem nog maar weinige meters. Het waren er misschien
vier, vijf. Het leek alsof het er vier, vijf zouden blijven. Kees Roelse voelde het touw
niet verder glippen. Er zat geenen voortgang meer in. Men zag den zwemmer vechten
tegen het water, maar hij bleef op eene plek. Als hij daar moest opgeven, deze Jacob
Meerendonk, dan had hij het spel verloren. Hij dook, maar kwam een meter verder
van het doel weer boven. Hij legde zich op zijn zij; het touw stond niet meer strak.
Dan opééns, een, twee, drie slagen - Jacob Meerendonk had den wand beet. Het water
zelf, een onverhoedsche strooming daarin, dreef hem er heen. Nu zat hij er ook al
bovenop, hief zijnen arm ten teeken dat het doel was bereikt. Kees Roelse maakte
eenen kabel vast aan het dunne touw en die daar temidden van de kolken begon het
touw in te halen.
De heer van de assurantie had een zucht van verlichting.
- Dat is knap werk, zei hij opgewekt. De oude Meerendonk ging op huis aan zonder
een woord. Eene week lang heeft hij niet gesproken tegen zijnen zoon.
Ja, zoo was de oude Meerendonk, die nu op het Huis verblijft, in zijne jonge jaren.
Die kende het water, die kende de winden.
Dirk Amoureus is er zooeen, die er buiten valt. De gemeenschap van het dorp staat
niet vijandig tegenover hem. Gelijk zij als het er op aankomt staat tegenover die van
andere dorpen, maar, weet ge, hij hoort er niet thuis. Hij heeft er zijnen arbeid. Eenen
arbeid, waartoe hij gesteld is door de heeren van den Polder. Maar een van het dorp
is hij niet en een van het dorp zal hij nooit worden. Daarvoor is hij ook in zichzelven
een te eigenaardigen mensch. Want op de avonden dat de lampe niet brandt achter
Amoureus' vensters, dan kunt ge ervan verzekerd zijn dat hij naar stad is, naar
Middelburg of op Vlissingen aan, meestentijds. Dan wordt het wel diep in den nacht
voordat Dirk
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Amoureus weer op huis aanhoudt. En het wil nog wel eens later worden ook. Mannen
van het dorp zijn hem wel tegen gekomen, wanneer zij in het voorjaar in alle vroegte
naar hun land trokken. Nog niet zoo lang geleden was hij veel op Vlissingen aan
getrokken. Daar vond hij toen zijn vertier. Het fijne wisten die van het dorp er niet
van, maar eenen Zondag had Dirk Amoureus bezoek gekregen van zoo'n madammeke.
Het moest de weduwvrouw wezen van eenen Belgischen loods. Hij was er al eens
mee gezien in Middelburg ook. Maar bij dien eenen keer op het dorp was het gebleven,
want Maaie Roelse kon d'r niet zoo best mee overweg en ze zag er voor eenen Zondag
zoo aardig uit mee korte rokken en hooge hakken en ze deed zoo aanhalig tegen Dirk
Amoureus, dat zelfs die er mee verlegen leek te zitten. Later op den middag - na den
eten, waarvan ze zoowat niets had genomen - waren ze naar zijn kamer gegaan en
daar werd toen gelachen dat het een schande was op eenen Zondag. Maaie Roelse
had een zucht van verlichting geslaakt toen ze ten langen leste opkraste mee d'r korte
rokken en hooge hakken. Dirk Amoureus had haar naar de tram gebracht. Hij zou
wel met haar meegaan naar Vlissingen, dacht Maaie, want hij had den volgenden
dag eenen vrijen ochtend genomen. Maar daarin had zij zich dan toch vergist, want
na een half uur stond Dirk Amoureus al weer voor haar in de bakkeete en net toen
ze van zins was hem aan te zeggen, dat die madam bij haar niet meer over den drempel
hoefde te komen, zei de man zoo langs zijnen neus weg, alsof het niet eens voor haar
ooren bedoeld was:
- Die zien we niet meer terug....
- Da's dan maêr 'n geluk ook! zei Maaie Roelse, die op haren tijd vinnig voor den
dag kon komen, want wat jie d'r an zóó eene vindt....
Dirk Amoureus had gelachen.
- Wees maar gerust d'r op, vrouw Roelse, vervolgde hij, die is weer terug naar
Antwerpen, naar haren Anvers.
- Zoo vârre is da' niet', merkte Maaie Roelse op, mee 'n paêr uren ken je d'r wizze...
Affijn, besloot ze, het binne mien zaêke nie. En toen plotseling, met een zekere en
ongewone vertrouwelijkheid:
- Da je nie een ordentelijke vrouwe zoekt, Amoureus. De jaêre ei je d'r toch voor.
Maar Dirk Amoureus had het hoofd geschud en gezegd:
- Daar ben ik nog te jong voor.
Hij is naar den dijk gegaan en den dag daarop had hij tot tien uur in zijn bed
gelegen. Zoo eenen eigenaardige was die Dirk Amoureus. Maar dat madammeke
kwam nooit meer op het dorp weerom noch eenig andere van dat slag, al trok
Amoureus dan nog
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menigen keer op Vlissingen aan. En voor de rest hadt ge toch eigenlijk geen klagen
over hem. Hij was gewillig in den omgang, al had hij zijn stille buien. Hij was voor
eenen Hollander niet groosch en dat is toch ook wat waard. De meisjes van het dorp
vonden het eenen pronten kerel met dat kwieke snorretje van 'm en den hoed even
schuin op het hoofd. Ook al had hij voor hen vrijwel geenen aandacht. Want die Dirk
Amoureus, die was bij lange na niet stom. Die wist dat hij, als hij het ooit in zijn
leven zou aanleggen met een meisje van het dorp, dan wel zijn boeltje kon gaan
pakken. Daar mochten dan eens een paar losse woorden vallen, maar veel verder
moest het toch al niet gaan. Daar zorgden de jongens wel voor. Die stonden dat
geenen enkelen vreemdeling toe. Die zouden dat ook Amoureus niet toestaan, al was
hij er woonachtig.
Met dat al voelde hij er zelf weinig voor. Door de jaren heen had hij zich aan een
ander soort gewend. Een soort dat vrijer in den omgang was, dat het niet dadelijk op
een trouwen zette. Hij was blij, dat hij van Cedeltje van Abeele af was, dat ze weer
hoog en droog in haren Anvers zat, waar ze zeker niet om hem zou zitten kniezen.
Maar altijd had hij het een aardig wijf gevonden. Eenen enkelen keer schreef ze nog
wel eens. In den aanvang zelfs vrij geregeld: hij moest haar in Antwerpen eens komen
opzoeken en ze miste hem zoo, maar van dat laatste stond er in haar laatste brieven
geen woord meer. Nee, Cedeltje van Abeele was waarachtig geen vrouw, die aan
een gebroken hart zou sterven. Die vond haren weg wel. Wees daar maar gerust op.
Nog altijd wanneer hij dacht aan haar bezoek aan het dorp dien Zondag, schoot
Dirk Amoureus in den lach. De gezichten van Maaie en haren man, de van verbazing
open monden der kinderen en Cedeltje daartegenover in de bakkeete met haar
schmink, haar luchtige zomerkleeren. Ze had er al dikwijls op gezinspeeld, dat ze
hem eens zou komen verrassen en tenslotte was het niet meer te vermijden geweest.
Ze hadden er bijkans ruzie om gekregen. Cedeltje had hem verweten dat hij daar
zekers ievers wat had zitten, dat 'm zoo schuw deed. En hij had gezegd dat ze gek
was.... Wel, ten laatste was het ervan gekomen. Vlak voordat ze vertrok naar haar
zuster in Antwerpen. Ze hadden voor het laatst tezamen een plezierigen middag
gehad. Alleen tegen den tijd dat ze naar de tram moest, was Cedeltje een beetje
aangedaan geweest en had ze zoowat gefluisterd dat ze hem missen zou. Terwijl
fluisteren toch waarachtig niets voor haar was. Die lachte liever. Hij had er over heen
gepraat; hij had net gedaan alsof hij haar vraag mee te gaan naar Vlissingen niet had
verstaan. En er dan verder nog op aan dringen, zoo iets deed Cedeltje van Abeele
niet. Als 'm niet wou, dan niet. Hij zwaaide haar na toen de stoomtram traag
wegsukkelde. Uit een der ramen woof een wit zakdoekje. De meisjes van
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het dorp, die op eenen Zondagavond trouw hunne wandeling hebben naar het
stationnetje, dat zoowat tien minuten gaans daarbuiten ligt, lachten onder elkaar om
zulk vertoon. Zooiets deed nou toch alleen een Hollander. En zij hadden er op den
terugweg, in breede rijen drentelend naar dat andere doel van hunnen tocht, den dijk,
langdurige gesprekken over. Over zulke Hollanders in het algemeen, over dien van
Amoureus in het bijzonder. Toen hij hen later voorbijging gaven zij hem eenen
vriendelijken groet. Maar zie toe, dien hork, die liep zoo in zijne gedachten verzonken,
dat hij ternauwernood eenen groet terughad.
- Elêle, zei d'r eentje van Minderhoud bij den molen, as die z'n eige maêr nie gaêt
verdoe!
Toen het dan zoo ver was dat Dirk Amoureus naar een andere woning moest gaan
omzien, heeft Maaie Roelse eenen avond haren doek omgeslagen. Want ze zag wel
aankomen dat die van Amoureus anders toch niet onder dak kwam naar zijnen zin.
En, heeft Maaie Roelse in zichzelve gezegd, wanneer ge zoolang met elkaar overweg
bent gekomen zonder woorden, wanneer ge dan zoo een te verstaan geeft dat hij
moet gaan vertrekken, dan is het toch plicht voor eenen redelijken mensch hem een
ander en een goed dak te bezorgen. Dat mag dan al in de stad geen gewoonte zijn,
maar op een dorp geeft dat pas.
Ze heeft tegen dien van Amoureus gezegd dat zij het eens bij Anna Meerendonk
zou probeeren. In het Huis aan den dijk hebben ze ruimte te over.
- Zoo laête nog? vroeg haar man.
- Waêromme nie? Ze binne daêr nooit van de vroegste.
Maaie Roelse heeft haren doek rond de schouders getrokken en is naar het Huis
gegaan. Ze werd door Martien, de knecht, binnen gelaten in de ruime voorkamer.
Bij Anna en den zwijgenden, norschen Jacob Meerendonk. Maaie Roelse heeft hare
boodschap gedaan. Ze heeft gezegd dat die van Amoureus geenen lastigen in huis
was; ze heeft gezegd waarom ze zelf zoo eenen inschikkelijken persoon niet meer
kon verdragen. Waarom zij naar Anna toe kwam ook.
De anderen hebben aandachtig geluisterd.
Zoo een als Anna Meerendonk wist er wel dadelijk weg mee. Ze kende dien van
Amoureus wel en als Maaie zei dat het geen lastigen was, waarom zouden ze het dan
eigenlijk niet doen? Veel werk bracht het niet mee. Of ge nu kookt voor een meer
of minder, dat maakt niet uit. En Martien, die was er toch ook nog altijd. De winter
stond weer voor de deur. Ge zoudt misschien aan eenen anderen mensch in huis wat
aanspraak hebben.
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Amoureus zou dan de groote kamer aan den voorkant kunnen krijgen. Die van haren
broer....
De oude Meerendonk echter had er weinig ooren naar. Die zat daar maar in zijnen
stoel naast het vuur en mompelde zoo wat voor zich heen, maar aan zijn gezicht kon
een kind wel zien dat het hem niet zinde eenen vreemde over huis te krijgen.
Ge weet het nu, heeft Maaie Roelse tenslotte gezegd toen die van Meerendonk
maar niet tot een vast besluit konden komen; ze moesten er maar eens een keer hun
gedacht over laten gaan. Ze was weg gegaan en had er maar weinig vertrouwen op.
's Avonds laat in de bedstee zei ze haren man, dat er naar hare meening wel niets van
komen zou. Maar die lag al half in zijnen eersten slaap en had er geen aandacht voor.
Zoo zijn mannen, heeft Maaie Roelse gedacht, als ze in hunnen eersten slaap liggen.
Een mensch heeft er niemendal aan. Die denken maar: morgen is er weer een dag,
dan komt het wel goed. Maar als het niet goed komt, wat moesten ze dan met dien
van Amoureus aan? Zou ze hem dan toch maar niet laten blijven? Neen, een rustigen
slaap had Maaie Roelse dien nacht niet.
Maar zie toe, den volgenden ochtend stond Anna Meerendonk op hare stoep. Ze
was gekomen ondanks den fellen regen, die stroomde uit een grauwe lucht. En ze
had gezegd dat het goed was, dat haar vader en zij ermee accoord gingen. Hij moest
dan maar tegen het einde van de week zijnen boel over laten brengen, die Dirk
Amoureus.
Daar heeft Anna Meerendonk zich later nog dikwijls over verwonderd, hoe zij het
wars verzet van haren vader zoo snel heeft gebroken. In den beginne leek het er niet
veel op. De oude Jacob Meerendonk moest er niets van hebben. Die had het niet op
Hollanders en zeker niet bij hem over huis. Hij nam niet eens de moeite Anna's
woorden tegen te spreken. Zijn besluit scheen vast te staan.
Toen had Anna Meerendonk het maar opgegeven. Ze zei alleen met een verwezen
stem dat ze eigenlijk nooit anders had gedacht, dat zij het spijtig vond, want haar
vader was ook niet van de spraakzaamste en met Martien kon een redelijk mensch
geen woord wisselen. Zij had getracht de bitterheid in haar stem zooveel mogelijk
te temperen. Was haar dat niet gelukt? Had de oude Jacob Meerendonk dan toch iets
gemerkt?
Tegen het einde van den avond, die ondanks het bezoek van Maaie Roelse langer
had geleken dan anders, toen haren vader verrees van zijnen stoel en Martien hem
ondersteunde om hem naar zijn vertrek te leiden, stond hij even stil in de deuropening
en zei tegen zijne dochter:
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- Laêt 'm dan maêr komme, dien Amoureus.
De deur sloot achter deze woorden. Anna Meerendonk heeft met een onverwacht
heftig gebaar het borduurwerk gelegd op de tafel naast haar. Zij keek naar de deur
alsof zij meende dat zij de woorden nog eens uit die richting zou kunnen hooren.
Toen streek zij met de rechterhand een sliert haar weg, die langs hare wang hing. Zij
stond op en liep door de hooge, kille gang naar het voor-vertrek, dat over enkele
dagen bewoond zou zijn. Er moest zeker een nieuwe lamp komen, een grootere, want
die er nu stond gaf maar een armetierig licht. Ze zou voor de waschtafel in den hoek
naast de deur een schut zetten; dat was er nog van vroeger, het lag nu toch maar voor
onnut op zolder. Zij ging naar het venster en keek naar buiten. Voor het Huis lag het
kleine grasveld, waar op zomersche avonden het fanfarecorps speelde, waar met de
kermis de hooge palen voor het gaaischieten verrezen. In het bleeke licht van de
lantaarn zag zij de waaiende regenvlagen voortjagen. Zij stond daar, Anna
Meerendonk, en dacht dat zij, als zij morgen bij Maaie Roelse hare boodschap gedaan
had, de meubels ging boenen, zoodat alles een pront aanzien zou hebben wanneer
die van Amoureus er zijn intrek nam.

Bekentenis
door Albert Redeker
Mij uit hard hout een knods te snijden,
onuitgeziekt het oerwoud in te gaan,
barbaars mijn banvloek te bestrijden
en zonder vrees de smetkoorts te doorstaan,
of stervend in 't moeras te glijden,
meerotten, en tot drabbig stof vergaan.
Mij uit hard hout een knods te snijden,
eenzelvig en van elk vernis ontdaan
van elke smart mij vrij te strijden; vergeef het mij, het is een oude waan
het erflot der vermaledijden
met zwakke krachten te weerstaan
door uit hard hout een knods te snijden.
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Wij...
door C.J. van Geel
Wij hebben in ons niet verstaan
de diepe stem, en niet gedood
veel woekering. Wij zijn gegaan
nooit hoog, nooit groot.
Wij leefden niet in sterken ban,
nooit hoorden wij den fellen tik.
Wij dommelden maar enkel van
amour in blik.
Wij lazen in het ochtendblad
des Zondags wel de preek, doch na
dit zoet en zeer gezapig bad
ging 't weer dada.
Wij zetten de affaire voort.
Barst straks de bom, een schrik, een schok,
koraalgezang, wit aangehoord
in statierok.
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Kroniek
Muziek
César Franck
Bij zijn 50sten sterfdag.
Deze maand (8 November) is het een halve eeuw geleden, dat de componist César
Franck overleed. Van herdenkingsplannen heeft men in ons concertleven vrijwel
niets vernomen en eigenlijk is er geen reden dit ‘verzuim’ te betreuren, want het is
van meer beteekenis, wanneer het werk van een groot componist in het concertleven
organisch is verweven, dan dat men het ter gelegenheid van een herdenking sterk
naar voren schuift, om het daarna weer voor jaren onaangeroerd te laten. Toch is
deze datum misschien wel geschikt, om ons af te vragen of aan deze figuur wel
voldoende recht is wedervaren. Ik heb hierbij niet zoozeer de concertpraktijk op het
oog, als wel het algemeene inzicht in Franck's persoonlijkheid en in de beteekenis
van zijn werk. Er is over César Franck, zoowel in ons land als daarbuiten, bedenkelijk
weinig geschreven. Wat zijn biografie betreft zijn wij nog altijd aangewezen op het
werkje van zijn leerling Vincent d'Indy, dat met veneratie is geschreven, doch dat
op den duur toch twee gebreken is gaan toonen. In de eerste plaats was de tijd, waarin
d'Indy deze voornamelijk op persoonlijke herinneringen en gevoelens gegronde
levensbeschrijving te boek stelde, nog niet rijp voor een definitieve en volledig
afgeronde biografische studie (het objectieve element ontbreekt in dit boekje
bijvoorbeeld ten eenen male), doch bovendien blijken de stijlcritische uiteenzettingen
van d'Indy, nu het werk van César Franck zooveel te langer gelegenheid gehad heeft
om tot het muzikaal ervaringsleven door te dringen, in menig opzicht niet meer te
voldoen. Het zou te ver voeren, deze zienswijze volledig te verklaren, doch een enkel
voorbeeld moge mijn meening verduidelijken. Vincent d'Indy plaatst het oratorium
Les Béatitudes met nadruk in het centrum van Franck's oeuvre; hij acht dit werk zijn
meesterwerk en noemt het ‘l'oeuvre de toujours’. Nu is Les Béatitudes ongetwijfeld
het levenswerk van den componist, doch dit behoeft nog niet in te sluiten, dat het
tevens zijn meesterwerk geworden is! Wij kunnen ons op het oogenblik zelfs moeilijk
aan den indruk onttrekken, dat dit werk gestadig aan het verbleeken is. De
tegenstelling, waarop de inhoud van dit (door Madame Colomb uitermate stuntelig
gedichte) oratorium gebouwd is: eenerzijds het aardsche, anderzijds het hemelsche,
is in het muzikaal gehalte van deze compositie gebrekkig weerspiegeld, omdat Franck
in de teekening van de ‘aardsche’ scènes voortdurend heeft gefaald. Hij beoefende
hier een pompeuzen opera-stijl à la Meyerbeer, welke met zijn aard niet overeenkwam
en al ligt voor deze mislukking de verklaring voor de hand, dat Franck in het kwade
niet gelooven kon en het daarom ook niet in klank kon schilderen, - hiermee is het
werk op den duur toch niet gered. Te meer, omdat men in de meditatieve gedeelten
en in de hemelsche koren, hoe nobel deze ook zijn gedacht, de intensiviteit, welke
zoo overtuigend spreekt uit Franck's orgelwerken en
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instrumentale composities, toch te zeer mist, en een zoetelijk accent ontstaan is, dat
de componist elders in zijn werk zorgvuldig heeft vermeden.
In stijl-critisch opzicht heeft Robert Jardillier in zijn uitvoerige analytische studie
over de kamermuziek-werken van César Franck belangrijker en zelfstandiger arbeid
verricht, dan Vincent d'Indy en ook Charles Tournemire (in zijn deskundige, doch
schetsmatige monografie) en Alfred Cortot (in zijn aan een rijke praktijk getoetste
studie over de klavier-composities) hebben tot de kennis van Franck's oeuvre
waardevolle bijdragen geleverd. Doch deze beschouwingen dragen over het algemeen
een vrij traditioneel karakter en het wil mij voorkomen, dat een schrijver over muziek,
die zich onbevangen op het werk van Franck instelt en dit met kennis van zaken weet
te toetsen aan de muziek van zijn voorgangers en tijdgenooten, een studie over diens
werk zal weten te schrijven, welke van een breeder visie getuigt, dan men tot nu toe
heeft aangetroffen. Hij zal dan menig verschijnsel nader kunnen uitwerken. Ik denk
bijvoorbeeld aan de Germaansche trekken, welke het werk van César Franck, die
een Waal van geboorte was, ongetwijfeld bezit, en welke op den duur toch niet tot
tweeslachtigheid in zijn stijl hebben aanleiding gegeven. (Closson publiceerde een
korte verhandeling over dit onderwerp). Op den invloed van Bach op César Franck's
orgelwerken heeft Tournemire gewezen naar aanleiding van het derde orgelkoraal,
doch deze reikt verder. Verwantschap met Beethoven, zoowel wat de expressie als
wat den vorm betreft, blijkt reeds uit de eerste trio's van Franck, waarin men ook
aanduidingen vindt van het cyclisch principe, dat hij in zijn latere werken (symfonie,
vioolsonate, strijkkwartet) met zulk een gedachtenkracht verwerkelijkt heeft, dat
deze schrijfwijze richting-bepalend geworden is voor de gansche ontwikkeling van
den hoofdvorm tot op dezen tijd. Bij het feit dat dit vorm-principe, onafhankelijk
van César Franck, ook door Bruckner werd gehuldigd, heeft men nog te weinig
stilgestaan. De harmonische verschijnselen, welke zich in het werk van Franck
openbaren, gaan in menig opzicht terug tot Schubert en wanneer men zijn harmonische
vernieuwingen bestudeert, ontkomt men niet aan een vergelijking met Grieg. Met
name omtrent de verhouding Franck-Liszt en Franck-Wagner is in muziek-technisch
opzicht nog te weinig materiaal in onderzoek genomen en ook de ontwikkelingsgang
van Franck's muzikale ideeën, zooals deze in het werk van zijn leerlingen is verloopen,
wacht nog op een schets. Over de geestelijke verwantschap tusschen César Franck
en zijn leerlingen heeft Charles Oulmont een zeer lezenswaardig, twee-deelig werk
geschreven onder den titel Musique de l'amour, In deze fijnzinnige studie behandelt
hij Ernest Chausson (et la ‘Bande à Franck’) en Henri Duparc (ou de ‘l'invitation au
voyage’ à la vie éternelle), waarbij hij de gelegenheid niet verzuimt, de uitspraken
van Franck's volgelingen omtrent den geestelijken invloed van hun leermeester in
zinrijk verband te citeeren. Zoo vindt men, hier en daar verspreid (bij Boschot, Tiersot,
Bordes, Dukas, Ropartz, Rivière e.a.), voldoende stof om tot een samenvattend beeld
van Franck's persoonlijkheid te geraken. Dan zal tevens gelegenheid bestaan, de
eenzijdige voorstelling, welke omtrent Franck's persoonlijkheid
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in den loop der jaren is geconsolideerd, aan een grondige herziening en vervollediging
te onderwerpen. Franck's reputatie als ‘père angélique de la musique’ is geenszins
van grond ontbloot, doch door vrijwel uitsluitend aan deze zijde van zijn
persoonlijkheid aandacht te besteden, heeft men zich langzamerhand de voorstelling
gevormd van een van alle dingen der wereld afzijdigen, min of meer latenten goedzak.
Een dergelijke geestesgesteldheid komt echter in tegenspraak met de plaats, welke
Franck in het zich vernieuwende Fransche muziekleven heeft ingenomen. Het werk
van dezen componist is niet tot stand gekomen in de mysterieuze schemering achter
gekleurde kerkvensters. Hij werkte in het harde, koude ochtendlicht, dat de dingen
groot maakt en ontnuchterend en hij betaalde zijn composities met nacht- en
zomerrust, omdat zijn drukke dagtaak hem geen tijd gunde voor concentratie op zijn
scheppend werk. En hoe bescheiden hij ook was, toch was hij bestand tegen iedere
teleurstelling doordat hij de innerlijke zelfverzekerdheid bezat, welke het kenmerk
is van ieder genie. ‘J'ai bien travaillé pendant les vacances’, zeide hij tot zijn
leerlingen, ‘je crois que vous serez contents’. En het feit, dat hij tot driemaal toe een
opera onderhanden nam, bewijst wel, dat hij de behoefte had, méé te tellen; immers
men moest in het Parijs van die dagen een opera op de planken gebracht hebben, om
als componist erkend te worden. Franck was ook impulsief: toen hij in 1870 een
couranten-artikel in handen kreeg, waarin de roem van de stad Parijs in pathetisch
proza werd verkondigd, zette hij dit op muziek voor tenor en groot orkest. Aan deze
kenmerken van Franck's persoonlijkheid pleegt men te weinig aandacht te besteden;
doch ook deze mag men niet verwaarloozen, wanneer men hem volledig wil leeren
kennen.
Thans, vijftig jaar na zijn dood, is het hoog tijd te bedenken, dat men aan het werk
van César Franck en aan zijn persoonlijkheid nog veel studie en aandacht verschuldigd
is.
Wouter Paap

Letterkunde
Critische ontmoetingen
III. Invloeden
Dit betreft een ‘geregelde’ ontmoeting; want telkens weer komt men hem tegen, den
man, die met de ietwat juichende manier van gispen, welke vele gewetensvolle critici
uit hoofde van hun goede documentatie eigen is, ‘beïnvloeding’ aanwijst bij kleinere
goden, en daarbij moeilijk het air terugdringt van een kwalijkriekende
minderwaardigheid op het spoor te zijn. De invloeden zijn meestal onmiskenbaar en
uit dien hoofde gemakkelijk achterhaalbaar en gemakkelijker nog te bewijzen. Waarbij
dan meestal vergeten wordt, dat men, eenmaal van beïnvloeding uitgaande, te doen
heeft met een waar parallellogram van krachten, samengesteld uit nog meer onbekende
dan bekende factoren. Wie zal ooit kunnen uitvorsen wat alles een mens beïnvloedt
in de daden die hij stelt? Het is in hoge mate misleidend enkel met een paar toevallig
aan de dag tredende componenten rekening te houden. Juist door het
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bestaan van nog andere oorzaken, zien wij de bekende in een soort van vervorming,
in schijnversterking of schijn-verzwakking optreden.
Dan is er nog de functie der gelijktijdigheid van analoge stromingen, die zeer vaak
voor beïnvloeding wordt gehouden, maar zonder enige zekerheid dat dit werkelijk
het geval is. Op een gegeven ogenblik bijvoorbeeld, lijken de romantici van alle
Westerse landen, met Amerika erbij, een aantal identieke eigenaardigheden te
vertonen, weshalve zij dan ook onder de gemeenschappelijke naam van ‘Romantici’
gerangschikt worden. De critische historicus is nu maar al te zeer geneigd, dan maar
meteen ook een algemene, identieke beïnvloeding te gaan ontdekken, nadat hij zich
de vraag gesteld heeft: ‘Waar komt deze algemene geest des tijds vandaan?’ En bij
de meeste schrijvers vindt men deze vraag geregeld met het opsommen en bespreken
van ‘beïnvloeders’ beantwoord. Vaak met veel verleidelijkheid.
Toch zal degeen die niet gewend is, over één nacht kentheoretisch ijs te gaan,
aanstonds inzien dat bovenstaande vraag slechts een vermomming is van het beruchte
theorema der identiteit van coïncidentie en oorzakelijk verband. In hoeverre en waar
valt uit het samenvallen in tijd of plaats van twee dingen een gemeenschappelijke
oorzaak van dit samenvallen af te leiden? Niet voordat deze kwestie der universele
logica is opgelost, zal men ook een duidelijk inzicht in die der beïnvloeding kunnen
winnen.
Van een geheel ander gezichtspunt uit zou men ook een vaak begaan verzuim
kunnen herstellen, door zich af te vragen of en in hoeverre het ondergaan van
invloeden als literaire deugd of ondeugd valt aan te merken. Vooropgesteld blijft,
dat natuurlijk niemand geheel onbeïnvloed aan het werk tijgt, niemand in staat is
zich ook later tegen verdere beïnvloeding geheel in te kapselen. Geen schrijver die
niet voor een groot gedeelte een product is van zijn voorgangers; geen die niet in
zekere mate de exponent wordt, welke uitdrukking geeft aan de vele machten van
zijn tijd. Wij worden aleer wij zijn, en wat is worden anders, dan veranderingen
ondergaan waarvan de kiem wellicht wel in het eigen wezen voorhanden was, maar
pas tot ontwikkeling komt door de inwerking van factoren buiten ons, - door
beïnvloeding. Wat is ‘zijn’ anders dan een tijdelijke onveranderlijkheid van het
vergankelijke, wijl het in stand gehouden, tot korte stilstand gebracht wordt door
invloeden van buiten?
Maar, blijven wij bij de onwillekeurige voorstelling van invloeden als krachten,
dan kunnen wij ze het beste zien als toevoegingen of onttrekkingen van
bewegingsfactoren aan de energie der persoonlijkheid bij het afleggen van de baan,
die ieders ‘levenslijn’ genoemd zou kunnen worden. Het eigen lot en de bestemming
die elk wezen in zich draagt, - in enger geval: de levensstijl waaruit de literaire stijl
van den schrijver voortkomt - zou men kunnen opvatten als een soort van richting
die de persoonlijkheid neemt, tengevolge van haar ‘massa’; als de zwaartekracht die
zij dankt aan haar plaats in het heelal; als haar uit onkennelijke gronden saamgestelde
eigen en afzonderlijke entelechie.
Nu treden echter de ‘invloeden’ op, die zo'n levensvector of zo'n literaire stijlvector
doen afbuigen of zelfs geheel kunnen doen zwenken. Hun krachten kunnen zich
echter ook doen gelden in de oorspronkelijke rich-
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ting van de levenslijn. Dergelijke invloeden zou ik dan als de goede, de rechtstreeks
vruchtbare willen beschouwen. Zij bezorgen immers een versnelde beweging van
het ik naar het persoonlijkheidsdoel, representeren een ‘élan vital’, die soms zo groot
kan zijn, dat ‘vallen’ opgevoerd wordt tot een schitterende meteorenvlucht, zweven
een bliksemend stijgen lijkt. Terwijl zijwaartse invloeden, die welke liggen buiten
de persoonlijkheidssfeer en niet voldoende worden opgevangen door de eigen
beweging (ik ben mij ervan bewust dat de vergelijking hier mank gaat), niet voldoende
gecompenseerd worden door gelijkwaardige tegen-invloeden, zullen leiden tot
neven-banen en ontsporingen, die weliswaar ook dan nog vruchtbaar kunnen zijn,
maar indirect; maar die steeds een groot gevaar met zich meebrengen fataal te worden.
Dientengevolge zou ik ze slechte, gevaarlijke invloeden willen noemen. Het intreden
van goede en slechte invloeden kan men doorgaans opvatten als een conflict, dat tot
een harmonische oplossing komt, wanneer de hoofdrichting niet merkbaar gewijzigd
wordt.
Om nu terug te keren tot het strikt literaire gebied, het enige dat ons hier competeert,
belangwekkend bij het vaststellen van invloeden schijnt mij alleen: dat men - wanneer
men een zekere voorstelling heeft van de oorspronkelijke hoedanigheden van een
persoonlijkheid (en dat is helaas niet dikwijls het geval) - nagaat welke invloeden
wel, en welke niet in de richting van die persoonlijkheid lagen; te gaan ontdekken
welke tot intensifiëring van bepaalde eigenschappen, en welke tot deformatie hebben
geleid. En daar een dergelijk onderzoek feitelijk op elk punt kan beginnen, want geen
persoonlijkheid heeft een absoluut beginpunt, kan het ook practisch in de
literatuurcritiek worden toegepast. De methode is niet alleen juist, maar ook dadelijk
uitvoerbaar.
Een bepaald boek van een bepaalden schrijver vertegenwoordigt een in dat moment
vastgelegde toestand van zijn artistieke persoonlijkheid, zijn levensvisie en zijn
hartstochtelijkheid. In dat boek ligt tevens een bewegingsrichting, een soort van
entelechie opgesloten. Een volgend boek van denzclfden schrijver blijkt zich opvallend
snel in dezelfde richting of eventueel in afwijking daarvan ontwikkeld te hebben.
Dit dient vooraf vastgesteld. Maar nu kan men met zin gaan speuren naar invloeden.
En hun ontdekking zal geen blaam werpen op den betrokkene, maar enkel een verdiept
inzicht geven in zijn nieuwe werkfase.
Daarmee zijn wij tegelijkertijd de remedie op het spoor van een euvel waaraan
veel kunstcritiek, en de literaire in ons land heel in het bizonder, mank gaat. Hoe
vaak gebeurt het niet, dat een schrijver levenslang wordt opgehangen aan zijn eerste
of een paar van zijn eerste boeken? Het zijn niet de schranderste, maar dikwijls toch
zeer welmenende en oprechte beoordeelaars die dat doen. Uit een eersteling, een
enkel boek concluderen ze haastig tot een ‘richting’, maken zij zich een beeld van
een ‘geaardheid’, stellen ze een nauw-omgrensde ‘persoonlijkheid’ vast. Ze hebben
hun slachtoffer gedetermineerd en zouden precies kunnen vertellen hoe het in het
verder verloop van zijn leven zou moeten schrijven om ‘zichzelf trouw te blijven’.
Ze zijn geneigd den betrokkene de ‘invloeden van grote voorgangers’ te vergeven,
maar daar blijft het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

453
dan ook bij. Ze zien zijn persoonlijkheid als statisch en niet dynamisch; en evenzo
vatten zij ook de ‘beïnvloeding’ op. Wee het auteurtje dat in latere jaren niet aan de
eens gestelde norm beantwoordt en van de eertijds al geprojecteerde paadjes afdwaalt.
Met de nieuwe invloeden, door tijdgenoten en eigen ontmoetingen geoefend, met de
grote, alles bezielende invloed van het leven zelf, wordt maar weinig rekening
gehouden. Integendeel, men ziet vaak genoeg, hoe het sommigen als een verdienste
wordt aangerekend, dat zij zichzelf in twintig of meer boeken herhalen, - zich ‘gelijk’
blijven, zoals dat dan prijzend heet. Alsof de tijd stilstaat en hun levenslijn gelijk is
aan die van een poes die naar zijn staart springt. En hoeveel schrijvers maken zichzelf
niet, met een verkeerde zelfcritiek, vrijwillig tot slachtoffer van een bepaald ‘genre’,
door in eindeloze herhalingen te vervallen bij elk nieuw boek?
Ik geloof dat de meeste kwesties van persoonlijkheid en milieu, van vrije
wilsbeschikking en determinering, van stijlvolle ontwikkeling en levensontrouw,
van vruchtbare experimenten en nutteloos verzet, onderdelen zijn van de ene grote
vraag naar de goede en de slechte beïnvloeding. De literatuurhistoricus zoeke ze in
het tijdperk; de criticus onderzoeke een figuur. Alleen de ‘recensent’ - en hier krijgt
dit woord een ongunstige bijklank - beschouwt slechts één enkel boek, als iets dat
los en geheel op zichzelf staat, met de wormstekigheid van zijn ‘literaire invloeden’.
Het recensentendom is de grote narigheid van onze literatuurcritiek; door het
recensentendom wordt het niveau der critiek steeds naar beneden gedrukt. De echte
criticus kan kortzichtig, eenzijdig zijn en dwalen, behept zijn met de fout die hierboven
werd aangestipt. Maar hij is een ernstig en achtenswaardig onderzoeker, vergeleken
met de tientallen van beunhazende besprekers, die inderdaad niets doen dan
prijsuitdelend of berispend, juichend of kleinerend om de zaak heen praten. Stellig,
bewondering is voor den criticus een verheugend verschijnsel, afkeuring en bestraffing
een kwestie van temperament; maar ze doen zich voor zijns ondanks; het kunnen
aantrekkelijke, maar soms ook lastige begeleidingsverschijnselen zijn. Daar komt
het hem niet op aan, slechts op het begrijpen, op het doorzien, op het ontdekken van
de innerlijke orde in elk complex van verschijnselen.
Dan ook kan pas die vruchtbare wisselwerking tussen het gecritiseerde en den
criticus plaats vinden, zoals die er tenslotte altijd bestaan moet tussen een volwaardig
boek en den scherpzinnigen lezer: dat zij als het ware wederzijds beïnvloed worden,
in elkaars aanwezigheid die kleine trilling van hun levenslijn ondergaan, waarop
wordt gezinspeeld, wanneer men bekent: ‘Dit heeft mij even gefrappeerd, dit mij tot
denken aangezet, en dat heeft mij ontroerd.’ Een boek ondergaan is óók: een boek
van zijn eigen wezen doordringen; een goede critiek - goed als critiek, dus ook
wanneer zij ernstige fouten en tekorten belicht - is steeds een profijtelijke ontmoeting,
die zowel den criticus als den gecritiseerde aan zichzelf openbaart. Heel de
naargeestige rest is ‘recensie’, is journalisme, bestemd om te vergaan met het ogenblik
waarin het wordt uitgesproken. Is het andere teveel gevergd? Ik denk aan dat prachtige
versje, waarin een tijdgenoot ons aller wens in deze heeft uitgesproken:
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Voici la fine sauterelle,
la nourriture de saint Jean.
Puissent mes vers être comme elle,
la nourriture des meilleures gens.
Albert Helman

In de schaduw van den dood
Maarten van de Moer, De schatten van Medina-Sidonia. W.J. Thieme &
Cie, Zutphen, 1939.
Het is ons altijd raadselachtig geweest, hoe velen, die in het burgerlijke leven tot
geen enkele heldendaad of bizondere prestatie in staat waren, het oude bestaan soms
in eens vaarwel zegden en zich in vreemden krijgsdienst begaven. Daar, te midden
van de dreigende gevaren, waar iedere zenuw, iedere vezel op de proef wordt gesteld,
blijken zij als militair te voldoen, strijden zij heldhaftig en zijn zij opgewassen tegen
de uiterste krachtsinspanningen. In het burgerlijke leven bang voor een schrammetje,
benauwd voor eenige afmatting, kennen zij in het oorlogsgeweld, waar de dood om
alle hoeken loert, geen vrees en geen zwakheid. Zij werpen zich telkens weer opnieuw
in het gevaar, ook al zijn ze reeds meermalen gewond geweest en strijden met een
voorbeeldige plichtsbetrachting aan de zijde die zij gekozen hebben. Dit althans is
het beeld dat sommige van zulke strijders in hun publicaties van zichzelven geven.
En wij hebben geen reden om aan te nemen dat zij de waarheid al te zeer verdraaien,
te minder waar objectieve berichten van anderen de militaire deugden van zulke
vrijwilligers bevestigen. Welke mogelijkheden blijken er in menig eerzaam burger
te schuilen, wanneer het gevaar eenmaal voor de deur staat!
Ze zijn weggetrokken, die vrijwilligers, naar verschillende landen, en wij bezitten
waardevolle publicaties van hen. Wij wijzen slechts op Jef Last's Brieven, die
bovenstaande feiten bevestigen. Ook De schatten van Medina-Sidonia licht iets op
van den sluier, die altijd nog over deze onverwachte ontplooiing der persoonlijkheid
ligt. De beweegredenen, die tot een plotseling vrijwillig vertrek naar het front kunnen
leiden, waren ons niet geheel onbekend en de opvatting, die wij daaromtrent hadden,
wordt door de feiten, die Maarten van de Moer ons in zijn boek mededeelt, bevestigd.
Zelden, misschien nooit, is idealisme de eenige drijfveer voor den vrijwilliger om
zich naar het front te begeven. Wel is idealisme bijna altijd een belangrijke factor,
maar de eigenlijke voedingsbodem, waarop zulk een besluit kan rijpen, is toch in de
eerste plaats teleurstelling en onbevredigdheid in het eigen bestaan. Dat
onbevredigd-zijn concentreert zich dan op een reeds aanwezig, of eerst later geboren
wordend, idealisme om de als zwakker beschouwde partij te helpen of om de vrijheid
te verdedigen.
Ofschoon Van de Moer poogt te bewijzen dat hij uitsluitend uit idealisme, uit
nobelen drang om Madrid te helpen verdedigen, naar Spanje is vertrokken, verraadt
hij zich, dank zij zijn eerlijkheid, op bijna iedere bladzijde. Eenige citaten mogen dit
bevestigen:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

‘Wij weten niet veel van ons zelf. De krachten welke ons diep-in bewegen, zijn
dikwijls van geheel anderen aard dan de redenen welke wij ons zelf voor onze
handelingen geven.’ (Uit de inleiding).
‘Als je nu eens een magische formule wist waardoor alles veranderde. Wat een
nuchtere, miserabele boel.’ (pag. 4).
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‘Een motor is een prachtig ‘alibi’. Je bent nergens. Je bent afwezig. ‘Je bent er niet’.
Je bent tusschen twee punten, en je weet niet of je aankomt. Schorsing van bestaan.
Het leven in Spanje heeft toch veel aantrekkelijks. Je bent van je eigen problemen
af. Elk oogenblik kun je dood zijn, dus waar zou je je bezorgd over maken? Als je
het goed beschouwt hebben die Spanjaarden ‘vacantie van zichzelf.’ (pag. 9).
Uit een en ander blijkt toch wel duidelijk dat Maarten van de Moer in de allereerste
plaats naar het front vertrok om ‘de nuchtere, miserabele boel’ te ontvluchten. Wij
gelooven dat zijn op dood spoor geloopen leven snakte naar zulk een ‘vacantie van
zichzelf’, naar zulk een ‘alibi van den geest’.
Dat wij het romantische verhaaltje over Concha, de Spaansche schoone, naar wie
zijn hart trok en die hij wilde gaan opzoeken, niet al te zeer au sérieux nemen, ligt
aan de eerlijkheid van den auteur. Van de Moer schroomt er voor, ronduit te verklaren:
ik wilde de ellende ontvluchten omdat ik er beu van was. Maar de eerste pagina's
van zijn boek zijn zóó vol van desperate stemming, dat wij wel weten waar hij aan
toe was toen hij vertrok.
Toch is het méér dan het onbevredigd zijn alléén dat den vrijwilliger de nabijheid
van den dood doet zoeken. De vitaliteit die hem nog rest, het laatste beetje
levensdrang, zoekt een uitweg om zich weer over den geheelen mensch te kunnen
ontplooien. Daartoe gebruikt die vitaliteitsrest een list. Het legt om het bewustzijn
van den vrijwilliger een mist, een soort nevelgordijn, waardoor de harde werkelijkheid
voor hem iets droomachtigs wordt. ‘Ik leefde als in een dichte mist’, zegt Van de
Moer en elders in het boek vinden we het weer anders uitgedrukt: ‘Ik had het gevoel
onlichamelijk te zijn en als een fantoom in een onwezenlijke wereld te zweven.’
Dat Van de Moer zich zeer wel er van bewust was uit de werkelijkheid te zijn
ontvlucht, moge ook nog blijken uit de volgende notities:
‘Vanaf het oogenblik dat ik in den trein stapte, heb ik het gevoel uit de
werkelijkheid te zijn getreden.’
‘Het zuivere besef van de werkelijkheid had ik reeds lang verloren, de grenslijnen
waren vervaagd.’
De ‘mist’, die den vrijwilliger voor harde stooten uit de realiteit behoedt, is oorzaak
dat alle gewaarwordingen van het bewustzijn iets onwezenlijks, iets doods hebben.
Deze mist, den psychiaters uit de klachten der patiënten beter bekend onder den naam
‘glazen ruit’, is een van de natuurlijke zelfbeschermingsmiddelen van het bewustzijn
in tijden van psychische malaise. Het is deze ‘hoes’ om het bewustzijn, die het den
vrijwilliger mogelijk maakt den weg naar het gevaar, c.q. naar het front, te kiezen.
Op den duur echter, of misschien al dadelijk, krijgt voor zulk een in den droom
verzeilde het verlangen naar wezenlijke beleving van de realiteit de overhand en o.i.
is het dit werkelijkheidsverlangen dat den vrijwilliger naar de steeds scherpere prikkels
van het gevaar drijft. In het gevaar zoekt hij weer de normale en wezenlijke beleving
van het leven, de zelfverwerkelijking. Men kan dus zeggen dat het besluit als
vrijwilliger te gaan strijden een vlucht is in den droom (zelfveronwezenlijking), en
dat de heldendaden aan het front pogingen tot ontvluchting uit den droom zijn (de
zelfverwezenlijking). Vandaar de ‘innerlijke
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bevrijding’ die, volgens de getuigenissen van Van de Moer en anderen, zulke desperate
strijders voelen wanneer het gevaar op z'n hevigst is.
Sprekend over een groep oud-strijders, die meevechten in Spanje, zegt Van de
Moer:
‘Soms kreeg ik den indruk dat zij hun frontervaringen weer wilden beleven. Dat
diep in hen het verlangen was naar de nabijheid van den dood, naar de innerlijke
bevrijding die men gevoelt, als elk oogenblik het einde kan komen.’ (pag. 49).
Is echter iemand die onder den druk van zulke geestelijke processen ten strijde
trekt nog wel een ‘vrijwilliger’? Men leze hoe Van de Moer zelf over zijn
‘vrijwilligerschap’ denkt:
‘Toch wist ik dat ik Spanje niet zou verlaten. Ik gevoelde me innerlijk verbonden.
Gebonden. Waaraan? Aan wie? Dat wist ik niet. Ik wist echter dat ik geen besluit
behoefde te nemen. Er was over mij beschikt. En ik voegde mij daarnaar, met een
vaag gevoel dat ik het later wel zou begrijpen.’ (pag. 71).
‘Vreemd, diep-in bleef in mij dat innerlijk rustig stemmende gevoel van door
krachten buiten mij voortgeschoven te worden. Ik handelde eigenlijk niet uit eigen
beweging, en mijn richting bepaalde ik niet zelf. Dit leidde ergens heen, ik werd
ergens heen geleid, ik had een bestemming die ik zelf niet kende, niet kon gissen.
Had ik, bij het grootste, onmiddellijkste gevaar, in de grootste angst, ooit werkelijk
in den dood geloofd? Bleef niet diep in mijn hart het bewustzijn dichter naar iets toe
bewogen te worden?’ (pag. 193). Dit ‘iets’ nu lijkt ons voor dezen in den droom
gevangene te zijn: de hevigste en wezenlijkste beleving van de realiteit. (Goethe:
‘Schaudern ist der Menschheit bester Teil’).
Dat de depersonalisatie-gevoelens, die het bovenomschreven psychische proces
doorkruisen, den mensch in staat stellen tot ongelooflijke krachtsinspanningen en
hem immuun maken voor de gevaren die reëele risico's met zich meebrengen, is een
in de psychologie meermalen geconstateerd feit. Voor den reëelen dood, voor reëele
pijnen, voor alle reëele gevaren heeft de gedepersonaliseerde, tegen de verwachting
in, geen bovenmatige vrees, des te meer echter voor irreëele gevaren, voor fictieve
eenzaamheid, voor niet bestaande krankzinnigheid of voor den man die uit de kast
zou kunnen komen. Juist dit gevoel ‘zichzelf niet meer te zijn’, uitgeschakeld te zijn
uit de omstandigheden, baant den weg tot groote persoonlijke ‘heldhaftigheid’, die
dus eigenlijk onpersoonlijk is. Hetgeen Van de Moer schrijft op pag. 49, wanneer
hij het over andere vrijwilligers heeft, schijnt onze theorie te bevestigen:
‘Zelden spraken zij over zichzelf, alleen als wij hen nadrukkelijk vroegen wat er
in iemand omging bij een stormaanval of bij een bombardement. Dan kwam het
woord “dépersonalisation” hun meermalen op de lippen.’
Een heel zuivere beschrijving van depersonalisatie is ook het volgende:
‘Zelden had ik me zoo opgelucht en zoo helder gevoeld, als dien morgen toen ik
naar het station ging. Toen ik de vestibule van het station inging, kreeg ik ineens een
heel vreemde gewaarwording. Het was of mijn koffer plotseling heel zwaar en lang
werd, en ik hoorde me zelf zeggen: ik draag mijn eigen doodkist. Ik zag het lange,
zwarte gevaarte, met zijn zilverachtige schroeven. Het deksel werd ineens doorzichtig.
En daar lag ik zelf... Dat duurde een poosje. Ik bleef voor de draaideur
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staan, tot een pootige juffrouw me een duw gaf, en ik haar tegen een ander hoorde
zeggen: die is zeker aan den boemel geweest.’ (pag.20).
Ons was de bedoeling verre, de beteekenis en de dapperheid van een vrijwillig
vertrek naar het front te kleineeren. Het bovenstaande is niet meer dan een poging,
geïnspireerd door het voortreffelijke boek van Van de Moer, om tot eenig inzicht te
geraken in de drijfveeren die tot een dergelijke daad kunnen leiden. De beschrijving
der eerste frontervaringen op pag. 64 e.v. zijn beklemmend en doen buitengewoon
waarheidsgetrouw aan. Het boek geeft een duidelijk inzicht in de toestanden achter
het front. De beschouwingen over het Escuriaal, ‘het uitspansel van den geest van
Philips II’, zijn diepzinnig en van een voorname schoonheid. Zij stellen onze
verwachtingen ten opzichte van dezen auteur wel zeer hoog. Dat er in dezen roman
zwakke gedeelten zijn aan te wijzen, neemt niet weg dat de toon, de atmosfeer van
het boek ons zóó heeft opgefrischt dat we onze eigen moeilijkheden geheel vergaten.
De jeugd en de spontaneïteit van Van de Moer zijn aanstekelijk, terwijl het boek zulk
een rijkdom van gedachten en ideeënkiemen bevat, dat het ons nog lang na lezing
heeft bezig gehouden.
B. Roest Crollius

Middelmaat zet den voet dwars
Anne de Vries, Bartje zoekt het geluk. G.F. Callenbach N.V., Nijkerk, z.j.
De boeken van Anne de Vries zouden door ons in een serieus tijdschrift als Elsevier's
niet besproken worden, ware het niet dat het aantal drukken en vertalingen van Bartje
en Hilde er op wijzen dat hun auteur een bepaalden toon weet te treffen, die bij een
zeer groot aantal lezers mee-resoneert.
Zijn boeken zijn door het ‘menschengebied’ dat zij bestrijken reeds belangrijk.
En omdat ieder boek bepaalde gedachten en een bepaalde mentaliteit vertegenwoordigt
en verspreidt, is het zeker van belang om, wanneer deze verspreiding een
schrikwekkenden omvang aanneemt, onze houding ten opzichte van den auteur te
bepalen.
Het nieuwste werk van Anne de Vries, Bartje zoekt het geluk, heeft onze meening,
dat we hier met een vertegenwoordiger van den typischen burgermansgeest te doen
hebben, versterkt.
De hier bedoelde burgermansgeest, waartegen al zoovele menschen van goeden
wil ten strijde trokken, is de plompe, boerschkortzichtige eigenwijsheid, die aan alle
levensverschijnselen een zoetig religieus geurtje geeft en daardoor aan het individu
allen geestelijken diepgang belet. Het is de geestesgesteldheid van de gezapige
burgers, die de zonde vreezen omdat zij haar niet kennen en die meenen een diep
religieus besef te bezitten wanneer zij den Bijbel hebben gelezen en 's Zondags de
kerk bezoeken. Het is de God-zorgt-voor-alles-mentaliteit, die een waarlijk diep
verantwoordelijkheidsgevoel, een waarlijk diepe levensaanvaarding bij voorbaat
buitensluit en waarin al zoovele vooruitstrevende geesten zijn blijven steken als in
een taaie, grauwe, modderachtige massa.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

Bartje zoekt het geluk is een roman, die met feilloos juist gekozen woorden en
situaties aansluit bij de gevoelens en levensopvattingen die aan de bovenomschreven
mentali-
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teit ten grondslag liggen. Anne de Vries bespeelt met geraffineerde muzikaliteit het
geestelijk carillon van den gemiddelden burger, die zich om de diepte van de levenszee
niet bekommert en genoegelijk zijn pijpje rookend over het rimpelend watervlak
vaart.
Letterlijk alles in dit boek is middelmatig.
Het is dus te begrijpen dat Bartje's tocht een triomftocht is, want overal in de
wereld heeft de middelmatigheid de meeste aanhangers. Maar wie zich door
hoerageroep niet van de wijs laat brengen, ziet hoe schetsmatig en ondiep Bartje's
verhouding tot Greet en later tot Harmke is uitgewerkt. Van het zieleleven van Bartje
komen we niets, letterlijk niets te weten. Wat gaat er om in dien jongen, dien wij zoo
gaarne eens een pak rammel zouden geven?
We moeten er telkens naar raden.
Zelfs de brievenschrijverij van Bartje aan een denkbeeldige geliefde, een
betrekkelijk eenvoudig en bekend feit uit de kinderpsychologie, was voor Anne de
Vries geen aanleiding om den lezer een vergezicht te openen in Bartje's zieleleven.
We zien Bartje den brief schrijven, we leven zelfs mee met het verlangend hart (want
in de beschrijvingskunst van eenvoudige uiterlijke feiten is Anne de Vries een heel
eind gevorderd), maar die verlossende woorden, die verlossende visie, welke deze
brievenschrijverij boven het gewone, slechts eenmaal voorkomende feit uittillen en
het tot symbool maken van alle minnebrieven en alle verlangende harten ter wereld,
ontbreken. En zoo is het met den heelen Bart. We willen desnoods wel gelooven wat
De Vries ons allemaal vertelt, maar omdat zijn Bartje alleen maar zoo'n jochie daar
ergens in Drente is en niets van het wezenseigen van alle jochies ter wereld in zich
vereenigt, interesseert hij ons maar matig.
Ook den reinigenden invloed, die van den fondant-jonker Arend Jan Offers op
Bartje uitgaat, heeft Anne de Vries ons niet verklaard. Eerlijk gezegd lijkt dit gedeelte
van het boek sterk op reclame voor de kerk. Zooals van iedere reclame moet men
ook van dezen Arend Jan alle goede eigenschappen maar aannemen.
Er staan werkelijk wonderlijke dingen in dit brokstuk dilletanterige
kinderpsychologie. Hoe kan iemand de volgende zoetelijkheden neerschrijven:
‘Slechts aarde en hemel waren getuige, toen hij midden onder zijn werk de schop
neergooide en in de voor geknield lag te worstelen om zekerheid van vergeving en
om nieuwe levensmoed. De grijze aarde dronk zijn tranen, uit de hemel daalden
sneeuwvlokken op hem neer.’
Het is ontroerend, maar welke gezonde Hollandsche jongen stelt zich zoo aan?
En wat te denken van het volgende:
‘Ik wil joe maar een ding vragen, Bart, man tegenover man: leef ie dicht bij God
in deze tied?
Bartje is volkomen ontwapend.
Nooit dichter as nou, antwoordt hij zacht. En dat meent hij - hij kan de heele dag
wel psalmen zingen.’
De Vries moet wel aan een buitengewoon hevige bewustzijnsvernauwing lijden
om te gelooven dat die woorden ‘nooit dichter as nou’ ook maar door één enkel
verstandig en ontwikkeld mensch geloofd zullen worden. Wat wil De Vries met dit
goedkoop religieus geknutsel bereiken? Wie waarlijk behoefte heeft aan een diep
religieus gevoel, die neme
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de Imitatio ter hand, of de Confessiones. Maar niet dit gefemel.
De meditatie van Bartje bij zijn vaders doode handen heeft wel iets aardigs, hoewel
zulke slobberige pathetiek ons als geheel niet aanstaat en vooral het volgende ons
ergerde:
‘Hij buigt zich over het bed en zijn tranen vallen op die handen en liggen te
glinsteren in het licht van de lamp tussen de dikke aders.’
Wat is dat voor heiligschennende sentimentaliteit? Is het mysterie van den dood,
dat hier toch op den achtergrond staat, daarvoor niet te groot en te diep?
Het is dit soort effectwerk, dit gespeculeer op aan de oppervlakte liggende en ten
onrechte voor diep gehouden gevoelens, dat deze boeken bij de breede middelmoot
der menschheid zoo gretig aftrek doet vinden. De middelmoot vindt hier het eigen
beeld verheerlijkt in terug. De problemen die in dit soort werk gesteld worden,
ontvangen van den schrijver altijd juist die oplossing die men ook van de breede
middelnoot zou kunnen verwachten. Het zijn de middelmatigen die zich met het
middelmatige kunnen verzoenen.
De boeken van Anne de Vries zijn een triomf der middelmaat. Daarom staan wij
er hartgrondig afwijzend tegenover. Want het is altijd weer de middelmaat die den
voet dwars zet aan de beschaving.
B. Roest Crollius

Vlaamsche kroniek
F. Toussaint van Boelaere, Geur van Bukshout. De Sikkel, Antwerpen.
Voor haastige beoordeelaars geldt, met voorbijzien van Karel van de Woestijne,
waarvoor men een ander substantief gebruikt, Toussaint van Boelaere als de aristocraat
van de Vlaamsche letterkunde. Ook zijn physieke verschijning draagt daartoe bij.
Van àl de Van Nu en Straksers, zegt men, is hij degene, die zich het meest in den
ten overvloede bekenden Ivoren Toren heeft opgesloten gehouden en nòg houdt. Dat
deed ook Van de Woestijne, in tegenstelling met Vermeylen en Teirlinck, terwijl
Buysse en Streuvels hun inspiratie op meer volkschen bodem vonden. En daar was,
ten andere, ook de zeer eenzame, de menschenschuwe Prosper van Langendonck,
geldend voor de Van Nu en Straksers als een groot dichter (omdat zij zijn erbarmelijk
menschelijk leven niet kunnen losmaken van zijn poëzie), maar die door de jongere
generatie als een schoone, aanbiddelijke overgangsfiguur wordt geacht.... Wat is nu
het geval? Alleen nog maar door zijn werk behoort, helaas, Karel van de Woestijne
tot de levenden, Buysse is dood, men spreekt ternauwernood over hem, Vermeylen
zwijgt, dat doet ook momenteel Streuvels; Teirlinck, de luidruchtige, schreef voor
tooneel.... en Toussaint van Boelaere, die, maar men vergeet het, een mensch van
Vereenigingen is, maakte zich in den laatsten tijd los van het tweede plan, waarop
hij zich met voorliefde verscholen had, om met enkele korte verhalen en bundels
kritieken volop de aandacht van den lezer, ook van den jongsten lezer, op te eischen.
In deze bundels critieken, Litteraire Scheepsjournalen genaamd, vindt men stukken
van ouden en jongen datum en daaruit blijkt, dat, wellicht, Toussaint in den loop der
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die hij van eerstaf was maar dien men niet als
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dusdanig van eerstaf heeft gehuldigd. Men rekende het Toussaint eenigszins als een
tekort aan, dat hij zich zoo weinig gàf; dat hij, ook in zijn scheppenden arbeid, zoo
op afstand bleef; dat zijn voornaamheid, zijn distinctie mildheid, warmte uitsloten.
Anton van Duinkerken schreef reeds over de koelheid van het proza van Toussaint
en bracht, als bewijs, een bladzijde naar voren van zomerwarmte bij Toussaint en
een van dezelfde zomerwarmte uit De Oogst, van Streuvels. Het voorbeeld was goed
gekozen, het overtuigde. Maar in Geur van Bukshout, nu, toont zich plotseling de
mensch Toussaint in zijn bijna volledige naaktheid. Deze mensch is ook een voor
het proza zeer gevoelig kunstenaar, die bij Van Deyssel heeft geleerd hoe het hoort
en bij denzelfden Van Deyssel hoe het niet moet zijn. Geur van Bukshout is een
journaal, niet een litterair scheepsjournaal, maar het journaal van een mensch, die
denkt, ziet, overweegt en napeinst. Van belevenissen der ziel is dit boek de belijdenis.
Met de jeugdherinneringen van N.E. Fonteyne is Geur van Bukshout een van de
eerste boeken met memoires door Vlaamsche auteurs geschreven. Ik waardeerde
hoogelijk den letterkundige Toussaint - in Geur van Bukshout treedt mij een wijs,
eenzaam, oprecht mensch en oprecht kunstenaar tegemoet; maar omdat in dit boek
het accent onmiddellijk valt op den ménsch is mij dit boek het liefst, zou ik zeggen,
van de geschriften van Toussaint. Ik vermoed dat Toussaint hierom afwijzend
glimlachen zal; immers, boeken vindt hij het belangrijkst, omdat boeken aan invloed
eeuwig zijn; vervolgens komen bij hem in rang van belangrijkheid de feiten, omdat
feiten stonden van eeuwigheid zijn en tenslotte de mensch, omdat de mensch, al moet
hij voor den medemensch een voorwerp van geduldige observatie wezen, toch als
eeuwig noch belangrijk te beschouwen is. ‘De hond ook stelt in zijn vlooien belang’,
voegt Toussaint daaraan plebeïsch toe. Ik wil opmerken, dat het de mensch is, die
de boeken schrijft met feiten en stonden, waaruit hij iets van de eeuwigheid heeft
gemeend te kunnen puren. En dus staat de mensch aan het begin. Het is echter waar,
het is oude schrijversdroom geheel opgelost te worden in het Werk, zoodat alleen
dit Werk zou blijven....
Een boek als Geur van Bukshout rafelt men niet uit elkaar. Men heeft het niet eens
te aanvaarden, noch te verwerpen: immers, het is de biecht van een bizonder mensch
met uiterst gevoelig kunstenaarsschap; een mensch vol schroom, soms lijdend onder
zijn isolement en dan met graagte luisterend naar een volksdeuntje, daarbij afkeerig
van iedere gemeenzaamheid; het is de biecht van een verfijnd, gecultiveerd mensch
wiens geest slechts behagen vindt in de Schoonheid van den Eeuwigen Geest, een
mensch noch overdreven optimist, noch overdreven pessimist, met gelaten wijsheid
aanvaardend wat het Lot met hem voorheeft. Men kan tegenover zulke levenshouding,
tegenover zulke conceptie van geest en ziel een andere houding, een andere conceptie
aankleven, maar wie Geur leest zal met vreugde erkennen, dat het een sprookje moet
heeten Toussaint uitsluitend als een literator of een ietwat precieus meneer te
beschrijven.

Marnix Gijsen, Peripatetisch Onderzoek. De Standaard, Antwerpen.
Marnix Gijsen, eens de dichter van Het Huis, is er toe overgegaan een aantal van de
kro-
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nieken te bundelen, die hij de poëzie wijdde in een groot Vlaamsch dagblad. Klassieke
geest als hij is, noemde hij zijn bundel, met een herinnering aan Aristoteles,
Peripatetisch Onderzoek, Deze titel bepaalt uitstekend de houding door Gijsen
aangenomen ten overstaan van de dichters, wier werk hij bespreekt. Zijn ‘onderricht’
was uit den aard der zaak peripatetisch, occasioneel; het werd gegeven tusschen de
bramen en de bloeiende rozelaren, langs de madelieven en langs het onkruid.
Gelegenheidscommentaar, geen doctrinale uiteenzetting. Als criterium bezat Gijsen
geen andere wichelroede dan de bepaling van Paul Valéry: ‘le Beau est ce qui
désespère....’ Als ik vooropstel, dat niet iedere kroniek de moeite loonde van te
worden herdrukt, vermits het niet noodzakelijk is het werk van à;le hier besproken
dichters te kennen om een totaalbeeld van de jongere Nederlandsche poëzie te
verwerven, en dat het occasioneele schuld draagt van enkele betreurenswaardige
leemten, dan heb ik het eenige bezwaar geformuleerd, dat m.i. tegen dezen bundel
is aan te voeren. Men zou b.v. graag Gijsen hebben willen lezen over Marsman, over
Bloem, over Greshoff, om met geen andere namen te komen aanzetten, wetende, dat
deze kronieken verschenen zijn van 1930 tot 1936. (Een tweede bundel wordt in
vooruitzicht gesteld). Als criticus bezit Gijsen niet den vitalen hartstocht van
Marsman, noch de strijdbare vinnigheid van Paul van Ostayen, die ook, als Gijsen,
dichters, helaas, wàren! Gijsen heeft iets van de warmte van Anton van Duinkerken
(Roomsche warmte?); van alle Nederlandsche critici, die ik ken, lijkt hij mij het
meest Anthonie Donker te benaderen. Gijsen is een wijs, is een innig mensch, wiens
classicisme niet verstolde in ongenaakbaarheid. Hij heeft de poëzie (en het leven) te
lief, dan dat hij niet weten zou, dat velerlei schakeeringen mogelijk zijn en dat de
ondeelbare Schoonheid deelbaar is, zonder daarbij op te houden Schoonheid te zijn.
Hij, die zeer streng is voor zichzelf, is het minder voor anderen. En waar hij dus
afwijzen moet, doet hij zulks noch met het vuur van Marsman, noch met de
prikkelbaarheid of het sarcasme van Van Ostayen, maar met een gevoel van spijt en
jammer, dat hij niet aanvaarden kan, wetend evenwel, dat de heusche Poëzie daardoor
niet armer zal worden, en om die reden berustend. Er is een dichter, waarop Gijsen,
bij herhaling en met nadruk, wijst, Paul Verbruggen. Ik deel ten zeerste zijn
genegenheid voor dezen dichter en heb daarvan meer dan eens getuigd, maar ik vrees
dat het niet baten zal. Dichters als Verbruggen en de gelijkaardige, even voorname
en edele Gilliams zullen in Vlaanderen nog niet zoo spoedig populair worden, en
elders ook niet, vrees ik. Maar waar Gijsen over hun tegenpool schrijft, over Willem
Elsschot, doet hij dat even indringend, even begrijpend, even liefhebbend.... Gijsen
schrijft een innige, sonore, klare taal, zonder eenige wijdloopendheid rustig,
evenwichtig; uitstekend voedsel. De criticus Gijsen is als wijlen de dichter: hij bezit
een scherp tweede gezicht op de poëzie, dit gezicht, waar het op aan komt.

Karel Jonckheere, Cargo. Die Poorte, Antwerpen.
De dichter Karel Jonckheere, waarvan Elsevier's een paar verzen bracht, verwierf
van den Belgischen Staat een reisbeurs en is
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daardoor in de gelegenheid gesteld geworden scheep te gaan naar Cuba. Een lyrisch
temperament veertig dagen zwalpend op den Oceaan, daar moest iets uit geboren
worden. Het had een bundel verzen kunnen zijn, het is een scheepsjournaal geworden;
Cargo, met vele treffelijke gedichten in proza. Men kan bij Conrad, Masefield,
Hauser, om slechts dezen te noemen, ongetwijfeld machtiger evocaties aantreffen
van den Oceaan, maar naast deze evocaties verbleekt het werk van Jonckheere
geenszins. Het is anders, gelukkig; Jonckheere, die waarschijnlijk aan geen van deze
heeren heeft gedacht, heeft zijn beminnelijk en gracielijk lyrisme gefilterd door een
speelsche ironie, door een schalksche verteedering, zoodat zijn vervoeringen nooit
Victor Hugo-achtige aspecten hebben aangenomen, die de leesbaarheid van zijn
boekje niet zouden hebben bevorderd. Er komen in het - te uitvoerige-werkje van
Jonckheere een aantal zeer oorspronkelijke beelden voor, die iets van den geest
hebben van Cocteau. Ergens schrijft hij over de zee als over een fonoplaat, waarop
het schip de naald is die er een schuimlijn in krast. Het is (bijna) overal pittig en vlot
geschreven, dit boek, amusant, spiritueel op menige bladzij. De schrijver heeft zich
geen moment laten overdonderen door den oceaan, hij stond er niet bezwerend of
sidderend tegenover, hij bleef wie hij was; een gevoelig dichter, vol teedere
schalkschheden, een altijd geboeid en vief waarnemer. Het had, hier en daar, nerviger
gekund; ik mis soms de doorbraak van een lyrisch, of hoe dan ook, temperament,
maar ben toch niet blind voor de karakterteekening van de leden van de bemanning,
wien het boekje trouwens is opgedragen. Na het marmer van Gijsen's OEdipus
Achterna, na de soepele Barceloneesche Reisindrukken door Toussaint van Boelaere,
is Cargo het derde Vlaamsche reisverhaal, dat een kunstwerk is. De vignetten van
Martha van Coppenolle zijn alleraardigst.
Lode Zielens

Varia
Het Wezen ran den Mensch, Wijsheid uit Morgen- en Avondland. Verzameld
door Erich Sylvester. Ned. vertaling door Dr L.A. Rademaker. Amsterdam,
Strengholt, 1940.
Een royaal 4o-formaat, goed papier, een pakkende illustratie in kleuren door Anton
Pieck en dan die titel: Het Wezen van den Mensch, in gouden letters gedrukt.... Dat
moet bij een ‘breed’ publiek de aandacht trekken. ‘Wijsheid uit Morgen- en
Avondland’, leest men binnen in, als ondertitel; in een soort prospectus is sprake van
‘wijsheid en cultuur’. Erich Sylvester is de (Zwitsersche) verzamelaar van deze
Oostersche en Westersche wijsheid, van deze cultuur-uitingen uit vele landen. Dus
die zal dat alles in het Duitsch vertaald hebben, of anders zal hij reeds bestaande
Duitsche vertalingen gebruikt hebben; want wie kent er Chineesch zoowel als
Perzisch, Oud-Egyptisch en tegelijk ook Sanskriet? En uit het Duitsch blijkt Dr L.A.
Rademaker het toen weer in ons Nederlandsch te hebben overgebracht.
Men leest in dit boek over de Oorsprongen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

463
- te weten de oorsprongen van mensch en dier. - Over Zijn en Worden, d.i. over den
man en de vrouw, over ouders, over kinderen.... Over Wonderen, alsof Zijn en Worden
dat ook niet waren. - Over Gestalte en Krachten, d.w.z. over lichaams- en over
zielskracht, over den wil en over gymnastiek. - Over Ordening en Wet, over de
samenleving, over het huwelijk. - Over Karakter. - Over het Leed. - Over
Volmaaktheid. - En tot slot over de Verborgenheden - alsof de vorige hoofdstukken
voor den ijverigen lezer voortaan niets verborgens meer hadden.
Het valt niet tegen. Het is wijs; en cultureel is het ook. Een beetje flauw soms, dat
is waar; zooals waar verhaald wordt van dien maaglijder die door zijn dokter niet
voor zijn maag werd behandeld, maar voor zijn oogen, omdat de dokter vond dat de
patiënt beter moest leeren uitkijken bij het kiezen van zijn voedsel, daar hij dan zijn
maag niet meer zou bederven. (Leuk, hè? een pracht-anecdote voor een thema-boek
ten gebruike in de laagste klassen van een middelbare school). Een beetje banaal
ook, wanneer ons b.v. wordt voorgehouden ‘dat gezondheid de grootste schat is’
(textueel!). Maar toch ook wijs, en dikwijls diep. De teksten van Plato, Anaxagoras,
Aristoteles over ziel en geest, en over het verschil tusschen beide, zijn van de beste
die er bestaan. En van dien hoogen rang is er veel. Er valt hier veel te denken en veel
te herkennen van wat men zoo zelf wel eens gedacht heeft. Het is in dat laatste geval
soms ontroerend, te ontwaren dat deze Egyptenaren, Chineezen, Voor-Indiërs, Joden,
Perzen en Grieken uit overoude tijden menschen waren, zooals dat heet, ‘van gelijke
beweging’ als wij. In aangenamen vorm - het Nederlandsch is goed - kunnen wij
hier niet weinig leeren; korte opgaven van vindplaatsen, van de oorspronkelijke taal,
van de tijden van ontstaan der teksten, benevens een bibliographie aan het eind,
stellen tot verdere studie in staat: studie in menschkunde dan, want zoo heet, volgens
het prospectus, het vak dat hier wordt beoefend.
Aan wetenschap is hier al deze moeite niet besteed. Wetenschap vermeerdert de
totaliteit der menschelijke kennis. En een werk van kunst is dit boek evenmin. Kunst
brengt, in haar totaliteit, deze zelfde wijsheid tot ons op een heel wat betere wijze
dan met stukken proza als hier verzameld ooit mogelijk zou zijn. Kunst nl. beeldt;
en de wijsheid, de ware cultuur die door haar beelden tegelijkertijd gebruikt en nieuw
geschapen worden, zijn oneindig boeiender, dieper, juister, geschakeerder en fijner
vertakt dan wat in anecdoten en korte, fragmentarische beschouwingen kan worden
neergelegd. Boeken als dit zijn natuurlijk wel nuttig, omdat ze heel veel geven aan
de talloozen die noch aan wetenschap, noch aan kunst ooit toe kunnen komen. Doch
voor de werkelijke beschaving zijn het slechts hulpmiddelen van ondergeschikte
orde.
J.T.
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Geïllustreerde kunstagenda
Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie
Amsterdam
Stedelijk Museum
November: Tentoonstelling van Nederlandsche kunst sedert 1800.
Vereeniging Koloniaal Instituut
Nov.: Jubileumtentoonstelling, betrekking hebbende op de Oost-Indische Compagnie
(boeken, kaarten, platen, meubels etc.); Maskertentoonstelling.
Kunstzaal Van Lier
Van 26 Oct.-14 Nov. Nieuwe werken van Jan Wiegers. Van 16 Nov.-5 Dec.
schilderijen, van Jan Zondag en van zijn dochter Lonky Zondag.
Kunsthandel Santee Landweer N.V.
Tot 16 November: Tentoonstelling ‘Parken en Tuinen’.

Maskertentoonstelling Amsterdam

Kunsthandel Huinck & Scherjon N.V.
Tot 23 November: Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen door Kees Heynsius.

's-Gravenhage
Gemeente-Museum
November: Het tijdperk van de Camera Obscura; kunst en leven in Nederland
1800-1850. Er is getracht met behulp van een reeks ingerichte vertrekken een
overzicht te geven van den woonstijl in Nederland gedurende de eerste helft der 19e
eeuw; met schilderijen, meubels, costuums, gebruiksvoorwerpen is dit aangevuld en
toegelicht. Bovendien is een zaal ingericht voor een tentoonstelling gewijd aan het
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meest bekende boekwerk uit dien tijd: Hildebrand's Camera Obscura. Iederen
Zaterdagmiddag rondleiding op de tentoonstelling.
Pulchri Studio
November: Werk van leden.
Kunsthandel Martinus Liernur
Tot 2 November: Schilderijen door R.E. Penning.
Kunstzaal d'Audretsch
November: Werken van Ali Goubitz.

Quiryn Brekelenkam

Rotterdam
Museum Boymans
November: Werken van Vincent van Gogh; Rotterdamsche kunstenaars; Grafische
kunst.
Museum voor Landen Volkenkunde
November: Tentoonstelling Expeditie Nieuw Guinea.
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Een vijftigjarige: ‘Elsevier's Maandschrift’
door Johannes Tielrooy
I
MEER dan vijftig jaar geleden is de conceptie geschied. Het was dengeen die later
in uitgeverskringen ‘de oude heer Robbers’ genoemd zou worden en die meer
algemeene bekendheid zou verwerven als de vader van Herman Robbers, in zaken
goed gegaan. Nog vóór het midden van de negentiende eeuw geboren, was hij eerst
boekhandelaar en later de ziel van een belangrijk uitgeversbedrijf geworden. Toen
is het idee bij hem opgekomen. Hij was in de kracht van zijn leven en hij wilde iets
nieuws ondernemen. Er kwamen hem buitenlandsche geïllustreerde tijdschriften
onder de oogen, die hij las en waardeerde; hij wist dat publicaties als Velhagen und
Klasings Neue Monatshefte. Harper's Monthly Magazine en de Revue illustrée den
landen van herkomst eer aandeden en hij overwoog dat wijzelf zulke bladen in ons
land ook konden hebben. Hij zou er een stichten. Het zou, als alles goed ging, een
eer voor Nederland worden en het zou ook voordeelig kunnen blijken.
Zoo is op 1 Januari 1891 Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift ter wereld gekomen.
Er ging een prospectus in zee, welks eerste bladzijde de lezer hiernevens
gereproduceerd vindt. Men mag zeggen dat het geschikt was indruk te maken en dat
de symboliek van de teekeningen die het versierden, grootendeels van zeer sprekenden
aard was. De Griekschachtige dame die, op de voorpagina, iets grift in een boek dat
opengeslagen op baar knieën ligt, is klaarblijkelijk de Muze der Geschiedenis; en
wanneer wij op de tweede bladzijde de gulle vormen van een Indonesische voor ons
zien en op de derde het eene jongmensch met een lier in de handen zich op een fiets
in evenwicht zien houden, terwijl het andere, uitgedost met een zwierige das en een
hoogen hoed, op een potlood staat te zuigen - welnu, dan is het duidelijk, niet waar?
Dan konden de inteekenaars opstellen over Indische en andere wetenswaardigheden,
benevens gedichten en producten der beeldende kunsten, subsidiair beschouwingen
hierover, van het nieuwe tijdschrift verwachten. Zoo was het dan ook. Men zou
romans, novellen en poëzie verschaffen, men zou levensbeschrijvingen van beroemde
Nederlanders ‘of van uitstekende tijdgenooten
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in den vreemde’ doen drukken, men zou schilderingen van dorpen, van landschap
en bevolking onzer overzeesche gewesten, populaire studiën over
natuurwetenschappen, letterkunde en industrie, benevens (ik citeer) ‘aesthetische
opstellen over schoone kunsten’ aan den gewilligen lezer brengen. Dat alles zou
rijkelijk worden verlucht. En het geheel zou telkenmale worden gecompleteerd door
een ‘korte kronyk der letterkunde van den dag’, door ‘causerieën onder den titel Uit
de studeercel der redactie’, door polemiek, door correspondentie.

H.J. Schimmel. Redacteur van 1891 tot 1898, daarna eerelid der redactie tot 1900

De lezer glimlacht onwillekeurig. Ze waren vol ijver, deze vaders en grootvaders
van ons, zij die bloeiden aan het eind van de negentiende eeuw. Zij leefden in een
tijd van velerlei nieuwe ondernemingen en van groeiende welvaart; maar niet in een
tijd van goeden smaak. In het geheim was er weliswaar een kunst van hoog gehalte
in opkomst, maar het publiek had daarvan geen weet. Het publiek bouwde huizen in
diverse imitatie-stijlen en dronk zijn thee in een décor van roodpluchen crapauds.
Het publiek vond zijn tolken in de artisten die drukwerk als dit prospectus verluchtten,
in Kaemmerer, die een banale geest, in Joan Berg, die bovendien nogal een flodderaar
moet zijn geweest.
Beiden kregen zitting in de redactie; met hen de goede teekenaar J. Hoynck van
Papendrecht. Voor de literatuur, voor de algemeene leiding tevens, werden H.J.
Schimmel en prof. Dr Jan ten Brink benoemd. Schimmel was de bekende schrijver
van historische romans, wiens Sinjeur Semeyns zoovelen onzer in onze jeugd de
wangen aan het gloeien heeft gebracht. Schimmel schreef ook zinvolle gedichten en
zijn tooneelstukken misten volstrekt niet iedere verdienste. Maar Schimmel was oud.
De daadwerkelijke leider werd Jan ten Brink.
Prof. Ten Brink was toen zeven en vijftig jaar. Theoloog van opleiding, had hij
naam gemaakt met romans en literaire studies; en hij doceerde de Nederlandsche
letteren aan de
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Universiteit te Leiden. Ten Brink was niet ten volle een geleerde; immers, hij heeft
aan den toen bestaanden schat van wetenschap niet veel van beteekenis toegevoegd,
noch feiten, noch nieuwe inzichten. Evenmin was hij ten volle een kunstenaar; zijn
stijl was niet zeer eigen en niet zeer verzorgd, zijn visie niet diep, zijn beeldend
vermogen niet zeer groot. Ten Brink had iets van den kunstenaar en den geleerde
beiden; en vooral, hij wist ontzaglijk veel, hij was zeer goed georiënteerd, hij had
gereisd (was b.v. in Indië geweest), hij was buitengewoon werkzaam en ondernemend
en moet, naar men zegt, zich meestal hebben voorgedaan als een tenslotte over het
algemeen wel joviaal en beminnelijk man. De indrukken die men ontvangt van zijn
geschriften en van de berichten over zijn karakter, spreken in laatste instantie geen
andere taal dan de das en de bakkebaarden welke men hierbij afgebeeld ziet. Ten
Brink had ook wel een kijk op het leven. Geen diepen kijk. Hij kende, naar men moet
veronderstellen, geen dwingende gemoedsbewegingen, die hem hevigen afschuw of
brandende liefde voor bepaalde levensverschijnselen zouden hebben ingeboezemd;
maar hij had zijn voorkeuren en zijn aversies. Alleen, ze werden, de eene zoowel als
de andere, te allen tijde door zijn intellect beteugeld en ingekort, zelfs dikwijls door
zijn intellect bepaald. Een 19e-eeuwsch erudiet met voorliefde voor het positivisme....
Zeven jaar lang, van? Januari 1891 tot en met het jaar 1897 is Elsevier's
Maandschrift onder oppertoezicht weliswaar van den uitgever Robbers - door Ten
Brink geleid en heeft het een Ten-Brinksche kleur gehad. De vier andere
oorspronkelijke redacteuren schijnen het met hem eens te zijn geweest; althans, ze
bleven al dien tijd aan. Een oogenblik werden de beeldende kunsten mede door den
teekenaar Henricus en daarna nog korten tijd door diens opvolger, den schilder A.L.
Koster, verzorgd; in 1894 verbond men den bekwamen journalist Mr L.J. Plemp van
Duiveland en in 1896 den etser Ph. Zilcken aan de redactie; maar ook deze wijzigingen
lieten de algemeene richting blijven wat ze was. Toch moeten er tegen die richting
bezwaren zijn gerezen. Men bemerkt er weliswaar bij het lezen in deze zeven
jaargangen niets van; Ten Brink gaat zijn gang; zijn bijdragen zijn talrijk en uitvoerig;
zijn heele De Bredero's plaatst hij erin en zijn voornaamste meeningen worden
herhaaldelijk en met nadruk onder woorden gebracht. Maar op? Januari 1898 blijkt
hij plotseling te zijn afgetreden. Geen woord, in de laatste afleveringen van 1897,
dat op deze gebeurtenis voorbereidde, geen woord ook in de eerste nummers van
1898 dat er opheldering over gaf. Ten Brink is roemloos verdwenen. Drie jaar later
is hij gestorven.
Er moet voor dit aftreden en de wijze waarop het geschiedde een verklaring bestaan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

468
Leest men in den jaargang 1898 een vergoelijkende mededeeling van den nieuwen
hoofdredacteur, Frits Lapidoth, aangaande een vergissing, nog in het vorige jaar door
uitgevers en redactie begaan - ze hadden iets wat slechts een vertaling was voor
oorspronkelijk werk aangezien en als zoodanig gepubliceerd - dan is men geneigd
de verklaring dââr te zoeken. Ten Brink zal door de uitgevers aansprakelijk gesteld
zijn, denkt men; over en weer zal er ontstemming bij zijn gekomen en zoo zal de
breuk onvermijdelijk zijn gebleken.

Prof. Dr Jan ten Brink
Redacteur van 1891 tot 1897

Maar neen. Het is niet aan te nemen dat de eigenlijke oorzaak hier ligt. Ten hoogste
kan dit incidentje, wat men noemt: de deur hebben dichtgedaan. Wanneer de oorzaak
niet eenvoudig in de vermoeidheid van Ten Brink ligt - hetgeen tenslotte ook heel
goed kan worden verondersteld - moet zij van ideologischen aard zijn. Dan moet het
zoo zijn, dat de richting Ten Brink in de Nederlandsche cultuurwereld langzamerhand
in discrediet geraakte en dat zijn ontslag een levensnoodzakelijkheid voor het
tijdschrift was geworden.
Er zijn teekenen die op iets dergelijks wijzen. De ontvangst was blijkbaar eerst
commercieel niet onbevredigend geweest. De uitgevers toonen opgewektheid en
hebben veel voor het tijdschrift over. Maar, er was in Nederland zoo iets als.... De
Nieuwe Gids! Er waren Kloos, Van Deyssel, Van Eeden, Verwey.... En hoe had Van
Deyssel Elsevier's in 1891 ontvangen? Een blad voor ‘de dienst-boden-wereld’ had
hij het genoemd; Schimmel had hij aangeduid als ‘een mummie’, Jan ten Brink als
‘een kapper’. (Zie Nieuwe Gids 1891, II, blz. 123 e.v.). Nicolaas Beets, die in het
eerste nummer een - inderdaad prullig - versje had staan, heette bij Van Deyssel ‘een
lijk’. De bijdragen welke volgens hem verdienste hadden, die van Hélène Swarth en
Emants, konden, naar hij zeide, slechts bij vergissing in het tijdschrift zijn gekomen
en zouden er in ieder geval afbreuk aan doen. Er is geen reden, aan het dikwijls
kwajongensachtig optreden van Van Deyssel een onfeilbare uit-
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werking toe te schrijven; het zal ongetwijfeld heel vaak zijn voorgekomen dat men
zich met zijn scheldwoorden wel vermaakte, maar ondertusschen menschen als
Schimmel en Ten Brink tot zekere hoogte bleef waardeeren en met ongestoord
genoegen bladerde en las in een blad dat zooveel goeds bracht als Elsevier's
Maandschrift, Niettemin, de uitingen van Van Deyssel zijn symptomatisch. De
Nieuwe Gids was aan de winnende hand. Wie toen jong was en vurig voelde, was
vóór de Nieuwe-Gidsbeweging; en Ten Brink was ertegen.... Na eenige jaren bleek
met steeds grooter duidelijkheid dat het publiek zich aan Kloos en de zijnen gewonnen
gaf; maar Ten Brink bleef op hen hakken. Dat moet Elsevier's tenslotte een deel van
zijn goede reputatie en misschien ook van zijn inteekenaars hebben gekost. Geen
twijfel, of hier ligt de grondoorzaak van de breuk.

Jan ten Brink, Naar een charge door Holswilder

Het is overigens een feit dat het tijdschrift reeds in die jaren heel veel goeds bracht.
De onderwerpen die behandeld werden, betreffen beeldende kunsten, literatuur,
algemeene cultuurverschijnselen, politieke gebeurtenissen, enz. De rubriek beeldende
kunsten is het meest merkwaardig door de reeks goed geschreven en mooi
geïllustreerde studies van den Vlaming Max Rooses, over Vlaamsche schilders in
‘den’ Louvre, welke in de jaren 1895 e.v. verschenen. Zij hebben de verhouding tot
de Zuid-Nederlanders inniger helpen maken. Voorts moeten opstellen over Breitner,
de Marissen, Bauer, Puvis de Chavannes, Steinlen, Jules Chéret en vele anderen
worden vermeld. De redactie bleek over het algemeen wel op de hoogte. Zij was
alleen misschien wat langzaam in het volgen van de evolutie der verschillende
kunsten; ook deed zij, door het opnemen van artikelen over artisten als Henriëtte
Ronner en Van der Waay, blijkbaar concessies aan den toenmaligen smaak van het
publiek - tenzij zij dien smaak zelf deelde! Wat de literatuur aangaat, er werd notitie
genomen van nagenoeg al wat er gebeurde en verscheen; de brieven van Huet werden
besproken, de gaande en de komende roman kreeg zijn recensie en er werd met name
veel aandacht geschonken aan literaire verschijnselen en verschijnin-
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gen in Frankrijk, o.a. door een uitvoerig opstel over Daudet. De ‘cultureele’ artikelen
hebben kans, den hedendaagschen lezer soms ietwat te bevreemden.... Het is natuurlijk
uitstekend, in een tijdschrift als dit beschrijvingen van Parijs, van Berlijn, van Londen
op te nemen; dat geeft aanleiding tot beschouwingen over beeldende kunst en
literatuur, over stijl, over het karakter der menschen, over de geschiedenis der
betrokken landen. Maar diluviale gronden! maar hygiëne der voedingsmiddelen!
maar centrale verwarming! maar het leven aan de Militaire Academie! maar.... het
eeuwfeest der rijdende artillerie! De geletterden onder onze vaders en grootvaders
moeten toch wel zeer verschillend van ons zijn geweest, dat zij tientallen en nog eens
tientallen bladzijden over zulke ‘wetenswaardigheden’, die thuishooren in dagbladen
of specialistische organen, hebben gesavoureerd. Of zouden ook zij er reeds hun
bezwaren tegen hebben gehad? De redactie streefde er blijkbaar naar, de volledigheid
te betrachten.... Daarom ook werden, vooral na het optreden van Plemp van Duiveland,
de politieke gebeurtenissen van den dag besproken, de nieuwe maatschappelijke
verschijnselen beschreven: het socialisme, de opkomst der anti-revolutionairen, de
oorlog in Atjeh, het bezoek van den tsaar aan Parijs, het antagonisme tusschen
Engeland en de Boeren.

J.G. Robbers. Stichter van de firma Elsevier en van Elsevier's Maandschrift

Natuurlijk werd, ondanks dat alles, een aanzienlijk deel der bladzijden door
bellettristische bijdragen ingenomen. Hier wordt onmiddellijk onze aandacht
getrokken door een euvel dat Elsevier's ook later nog wel eens zal vertoonen: de
zwakheid der poëzie! In een tijd dat de dichtkunst bij ons opnieuw was begonnen te
bloeien, kwam Elsevier's met het bespottelijke gerijmel van Laurillard c.s. Wel werd
aan de echte dichteres Hélène Swarth bij herhaling een plaats ingeruimd, wel zijn
sommige verzen van Edward B. Koster, van Priem, van Schepers van tijd tot tijd te
genieten (al vertoont deze zich hier reeds
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met zijn later zoo wel bekende flauwe, ietwat onnoozele ‘oprechtheid’), maar de
indruk blijft dat het mogelijk geweest zou zijn, van deze afdeeling iets beters te
maken. De overige bellettrie is daarentegen ronduit goed te noemen. Weliswaar zal
ik de laatste zijn om den hier compareerenden bas-comique Justus van Maurik dezen, overigens wel goedigen, literatuur-held der kleine burgerij - te verdedigen.
Ook zal ik de producten der Johanna van Woude's en Melati's van Java niet prijzen;
zulk derderangs-damesgeschrijf werd nl. toen reeds in Elsevier's toegelaten, gelijk
dat later maar al te dikwijls het geval is geweest. Doch tenslotte moest de ‘gemiddelde’
lezer ook iets van zijn gading vinden. En met voldoening kan in ieder geval worden
vastgesteld dat er onder Ten Brink uitnemende teksten werden opgenomen van Van
Nouhuys, Emants, Couperus en betrekkelijk goede van C.K. Elout, Virginie Loveling,
Cyriel Buysse, Herman Heijermans, Maurits Wagenvoort e.a. En in 1892 debuteert
hier ter plaatse Herman Robbers! Onder het pseudoniem Phocius verschijnt hij in
het tijdschrift als auteur van de later, mede door toedoen van Van Deyssel, zoo
beroemd geworden, fijne novelle Een kalverliefde; in 1895 staat op denzelfden naam
het verhaal De verloren zoon.
Men moet nooit vergeten dat de aard, de waarde en het onderwerp der bijdragen
in een tijdschrift, zoowel als de keuze der medewerkers, slechts tot zekere hoogte
door de redactie worden bepaald. De gebeurtenissen dringen zich op, de kenners van
de onderwerpen die voor behandeling in aanmerking komen, zijn soms niet te vinden,
de bellettristen zijn in hun uitingen wel eens minder gelukkig, of wel, zij wenden
zich tot andere organen.... Maar wat wel van uitgevers en redactie afhangt, dat is de
algemeene ideologische richting, dat is de methode bij het samenstellen der
redactioneele artikelen, dat is, tenslotte, het materieele aspect.

Marcellus Emants. Medewerker

Toen ik de mogelijke oorzaken van Ten Brink's heengaan onderzocht, stipte ik al
aan

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

473
dat hij zich geen vriend van de Nieuwe-Gidsbeweging betoonde.

Louis Couperus. Medewerker. Naar een teekening door H.J. Haverman

Inderdaad. Meer dan eens rept Ten Brink - en eigenlijk ook niet ten onrechte - van
de zelfoverschatting der Tachtigers; eenmaal spreekt hij, met minder recht, als zijn
meening uit dat zij vrijwel onleesbaar schrijven. Hij zegt elders dat zij het
intellectueele bestanddeel der kunst verwaarloozen. Eenige malen verweert hij zich
met schimpscheuten tegen de aanvallen van Van Deyssel; hij deinst niet terug voor
de - nogal zotte - bewering dat deze vooral gelezen wordt ‘door recruten van het
regiment grenadiers en jagers’ (1891, II). Als medewerkster aanvaardt hij Jo van
Sloten (de vrouw van Justus van Maurik), die in de Groene de Nieuwe-Gidsers had
aangevallen; en in een zijner recensies prijst hij haar werk, dat trouwens niet geheel
zonder qualiteiten is. Met overtuiging, weliswaar, gaat Ten Brink mee met diegenen
onder de Tachtigers, die aanhangers van het naturalisme waren gebleven. Het Fransche
naturalisme, het Fransche realisme nog meer, is datgene wat Ten Brink boven iedere
andere kunstrichting verkiest. Evenals de betrokken Fransche schrijvers, betoogt hij
bij iedere gelegenheid dat het gros van het publiek een fout begaat, wanneer het in
romans z.g. ‘sympathieke’ personages wenscht aan te treffen. De wereldbeschouwing
dier Fransche auteurs is ook de zijne; hij is een bewonderaar van de moderne
wetenschap en hij spot met ieder wondergeloof. Geheel in hun geest zijn Ten Brink's
opmerkingen dat didactische bedoelingen het kunstwerk onvermijdelijk bederven,
dat naturalisme in het geheel niet - zooals te dikwijls beweerd wordt - noodzakelijk
tot pornographie voert, en zoo meer. Moest dit alles den aan het naturalisme trouw
geblevenen onder de mannen van Tachtig, b.v. een Netscher, een Coenen (schrijvers
die hij van zijn kant trouwens prijst, evenals den Indischen naturalist Maurits), als
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vanzelf in het gevlij komen - niet aldus in het kamp van Van Deyssel den Tweede!
Ik bedoel den Van Deyssel die zich tot het Fransche symbolisme, tot de kunst van
Maeterlinck bekeerd had en die daarmee bij de Nieuwe-Gidsers in niet onbelangrijke
mate instemming had gevonden. Geen grooter vijand van dit symbolisme dan Ten
Brink! Moréas en Mallarmé worden bij hem met Vadius en Trissotin, uit Molière's
Femmes Savantes, vergeleken en al valt hij Maeterlinck niet af, hij verwerpt al wat
met dezen - ik bedoel natuurlijk den jongen Maeterlinck - min of meer verwant,
d.w.z. al wat vagelijk of uitdrukkelijk occult en mystiek is. Maar dat is nu juist wat
velen onder de mannen van Tachtig meer en meer interesseerde; en ziedaar een der
oorzaken van hun ontstemming. Ondanks den prijzenswaardigen lof dien Ten Brink
overhad voor hun vrienden Jacobus van Looy en Arij Prins, had men in de kringen
der toonaangevende schrijvers den indruk, nu ja, dat Ten Brink heel aardig met zijn
tijd mee was gegaan, in zooverre dat hij Zola c.s. nog had kunnen begrijpen, maar
dat hij te verstard was om in staat te zijn ook de jongste evoluties te volgen; een
opvatting waarmee men hem zeker wel eenig onrecht aandeed. Hij wilde deze mystiek
nu eenmaal niet; het was niet noodzakelijk een bewijs dat hij haar niet kon begrijpen
of medegevoelen.

Bredero wreef zich vroolijk inde handen.
Proeve van illustratie uit den eersten jaargang. Illustratie hij De Bredero's van J. ten Brink

Voortgezette verdediging van het naturalisme en verzet tegen mystieke literatuur
zijn overigens slechts twee van de trekken die in het algemeene karakter van zijn
tijdschrift zijn op te merken. Het onderscheidde zich tevens - men mag zeggen: toen
reeds - door belangstelling ook voor niet in de mode zijnde auteurs, als b.v. Van
Sorgen (die lang niet altijd zoo slecht schreef als Van Deyssel gelieft te beweren),
voor in literaire kringen soms sterk geminachte figuren, als Schaepman, kortom door
een duidelijk streven naar breedheid en rechtvaardigheid, dat o.a. mede aanleiding
was tot lovende uitingen over Vosmaer en Fiore della Neve, tot misprijzing merkwaardig bij een positivist als Ten Brink - van het oppervlakkige en luidruchtige
anti-clericalisme dat zich op Multatuli placht te beroepen, enz. Als ik voorts hier nog
aanstip dat het tijdschrift, behalve voor de Fransche, in recensies ook voor de
Engelsche
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literatuur groote belangstelling aan den dag legde en dat het zich tegen Kollewijn's
voorstellen in zake de spelling verklaarde, dan rest mij ter volledige kenschetsing
van den inhoud nog slechts, een woord te zeggen over Ten Brink's schrijfmethoden.

Carel, ben jij het?
Proeve van illustratie uit den eersten jaargang. Illustratie bij Eene illuzie van Louis Couperus

Van Deyssel had het reeds gezien: er was iets belachelijks in de vele anecdoten
die Ten Brink placht te pas te brengen. Na er eenige gememoreerd te hebben, schrijft
de satiricus: ‘Nu ja, best, goed, maar wat zóû dat nu eigenlijk? Ik begrijp niet goed
wat er de aardigheid van is.’ De indruk wordt, wanneer men Ten Brink's opstellen
heden ten dage herleest, geheel bevestigd. De ernstigste en meest abstracte
beschouwingen over literatuur en literatuurtechnische onderwerpen b.v. vindt men
bij hem z.g. ‘aardig ingekleed’, d.w.z. ze worden in den mond gegeven, in de eerste
plaats aan den mondainen professor zelf - die dan bij gelegenheid aldus over zichzelf
verhaalt: ‘Ik maak u mijn compliment, viel ik snel in,’ of: ‘Met uw verlof, mevrouw,
waagde ik in het midden te brengen,’ of ook wel: ‘Ik boog en antwoordde:’ - en
verder in den mond van een aantal zeer snedige freules en alleronwaarschijnlijkst
geletterde ‘ritmeesters der huzaren’ of ‘kapiteins bij de grenadiers’... Ten Brink
schijnt gemeend te hebben - of gedacht te hebben dat hij moest voorwenden te meenen
- dat begrip van literatuur in deze standen en dit soort beroepen, mits men zich dan
tot de hoogere rangen wendde, bij uitstek frequent zou worden bevonden; zou deze
professor in den grond niet een tamelijk naïef man zijn geweest? Naïef is ook een
andere door hem telkens gevolgde methode: den inhoud van boeken die hij gaat
bespreken, vertelt hij eerst uitvoerig na en dan nog wel - wat een bijzonder
schooljongensachtigen indruk maakt - in den verleden tijd! Stel u iets voor als: ‘Pieter
Stastok ontving op zekeren dag bezoek van zijn neef Hildebrand
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en ging met hem uit spelevaren. Het was een stijve jongen en neef vermaakte zich
zeer met hem, enz.’
Dat zijn zoo de kleine zwakheden van den ijverigen publicist. Het mag intusschen
niet doen vergeten dat Ten Brink, als zelfstandig denkend essayist, het tijdschrift
gebruikt heeft als instrument voor het propageeren van een aantal juiste en nog niet
algemeen aanvaarde denkbeelden en dat hij in staat is geweest - als veelzijdig geleerd
man, die b.v. vreemde talen, tot het oud-Fransch toe, uitstekend kende, en ook als
man van smaak - er een verzamelplaats voor allerlei belangwekkende beschouwingen
en veel deugdelijk bellettristisch proza van te maken.
Het uiterlijk van het tijdschrift was met het hierboven beschreven innerlijk in
overeenstemming. Het formaat was groot in-8o, het papier en de druk waren goed.
Bijna alle bijdragen werden geïllustreerd, veelal met houtsneden en, al dan niet
‘gewasschen’, teekeningen; merkwaardig is dat ook de romans en novellen door
illustraties als het ware werden ‘toegelicht’. Dit laatste was een idee van den ouden
heer Robbers, die zich voor de verwezenlijking ervan veel moeite getroostte en tegen
de te maken kosten zoo weinig opzag, dat hij soms redacteuren of leden van zijn
personeel naar Parijs liet reizen, of daar zelfs eenigen tijd liet verblijven, om in dat
centrum van kunst voor het doen teekenen of reproduceeren te zorgen. Naar verluidt,
waren de schrijvers over het algemeen weinig ingenomen met het denkbeeld; zij
herkenden de scheppingen hunner verbeelding niet in die van de verbeelding der
teekenaars; en langzamerhand hebben uitgevers en redactie er van afgezien. Ook de
procédé's: houtsnede en teekening vinden na verloop van tijd minder toepassing; de
lezer van de achtereenvolgende jaargangen ziet tegen het einde van deze eerste
periode de foto's in aantal toenemen. Opmerkelijk is tenslotte nog dat artikelen over
muziek geïllustreerd waren met noten, op notenbalken.
Goed verzorgd als de nummers waren, ook wat de correctie betreft, getuigend van
technisch kunnen en een vrij goeden smaak (die niet geheel op de hoogte van den
tijd was), kunnen wij er telkens als het ware concrete teekens in zien van datgene
wat het tijdschrift ook innerlijk was: een blad voor de beschaafde burgerij van dien
tijd, waaraan de levenskracht niet ontbrak, maar dat toch ook eigenaardigheden
vertoonde welke er noodlottig aan konden worden. De voornaamste was een tekort
aan aandacht voor hetgeen er leefde in de jongere en jongste tijdgenooten.
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II
In dit laatste is aanstonds verandering gebracht door de nieuwe redactie. Gehéél
nieuw was ze niet. Plemp van Duiveland, Zilcken en pro forma ook de oude heer
Schimmel zaten er nog in; maar de hoofdpersoon - altijd: onder souvereiniteit van
J.G. Robbers, die zijn feitelijke macht eerst in 1906 uit handen zou geven - werd nu
Frits Lapidoth. Uiterlijk had niets de lezers op diens benoeming kunnen voorbereiden.
Zeven en dertig jaar oud, schrijver van den sonnetten-bundel Marfa, waarmee hij
zich eerder aan dichters als Beets en Fiore della Neve dan aan Kloos verwant had
getoond, voorts bekend als bekleeder van diverse journalistieke betrekkingen, scheen
Lapidoth niet in de eerste plaats aangewezen om, op instigatie van hen die Ten Brink
waren afgevallen, te trachten het dezen te verbeteren; alleen het ééne kleine feitje
dat een van Lapidoth's werken het voorwerp van een bespreking was geweest, waarin
Ten Brink zich met zijn talent maar matig ingenomen had getoond, had desnoods op
een tegenstelling tusschen beide schrijvers kunnen wijzen. Toch bleek Lapidoth de
geschikte man. Gedurende een nieuwe periode van zeven jaar heeft hij - feitelijk met
Plemp van Duiveland en Zilcken alleen, want Schimmel werd met 1 Januari 1899
als ‘eerelid der redactie’ geheel op non-actief gesteld - het bewind gevoerd; en zijn
bewind heeft de bovendrijvende partij in de literatuur met het tijdschrift verzoend.
Het uiterlijk heeft het hem niet gedaan. Wel werd, met ingang van 1901, het formaat
vergroot tot een royaal in-4o. Telkens ook werd er in de illustraties verbetering
gebracht. Ze vertoonden nu nog grootere verscheidenheid; er kwamen vele en goede
platen buiten den tekst. Het heele aspect was in dien tijd, wanneer men den groenen
band in style Métro buiten beschouwing laat, zeer wel te genieten. Elsevier's is in
dit opzicht ook toen, niet getrouwheid maar zonder exces, de gemiddelde opvattingen
blijven volgen. De meest vooruitstrevende kunstenaars onder de tijdgenooten konden
er geen telle bezwaren tegen hebben; ze zullen er echter evenmin geestdriftig voor
geweest zijn.
Eigenlijk bleven ook de inhoud en de staf van medewerkers in wezen ongeveer
wat ze geweest waren. ‘Wetenswaardigheden’ weer te over! China en Japan,
Griekenland en Napels, Gemeente-instellingen van Amsterdam, Sam van Houten,
Spanje en Amerika, de zaak Dreyfus en die der Boeren, de troonsbestijging van de
koningin en het sterven van Félix Faure, Finland, Indië, Nederlandsche
historie-prenten, het Napoleontische tijdvak in onze geschiedenis - dat alles kwam
ter sprake. Zelfs opende men ter bespreking van populair-wetenschappelijke boeken
een nieuwe rubriek. De schilderkunst werd
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goed bijgehouden, Poggenbeek werd als vanzelf bestudeerd, maar ook Rodin, en
ook reeds Toorop, Isaäc Israëls, Jacobus van Looy als schilder; men veronachtzaamde
niet het schimmenspel van den interessanten, jong gestorven Ko Doncker.

Frits Lapidoth. Redacteur van 1898 tot 1904

Merkwaardig is echter dat de architectuur niet voldoende tot baar recht kwam: van
de discussie over de Amsterdamsche Beurs b.v. vindt men in het tijdschrift geen
echo's. Schaepman en Beets kwamen te overlijden: hun werden necrologieën gewijd,
volgens de goede gewoonte die ook later altijd bij Elsevier's is gevolgd. Over Guido
Gezelle verscheen een opstel. Onder de medewerkers die niet slechts feiten brachten,
doch als schrijvende persoonlijkheden zelfstandige waarde hadden - uiteraard meest
auteurs van bellettrie, maar toch lang niet alleen - zijn opnieuw Emants en Fiore della
Neve te noemen; bij hen voegden zich nu ook bekwame schrijvers als Albert
Plasschaert (toen reeds!), Brusse, L. Simons, W.O.J. Nieuwenkamp (tegelijk
teekenaar, naar men weet), Speenhoff (die eveneens teekeningen gaf bij zijn tekst,
en zeer origineele), de Nieuwe-Gidser AEg. Timmerman, Ina Bakker (de latere
mevrouw Boudier-Bakker), Johan de Meester, P.H. van Moerkerken, J. Tersteeg, G.
van Eckeren, Marie Marx-Koning, Henri van Booven, Top Naeff, Vogelsang, F. de
Sinclair (pseudo van Van der Feen), Bernard Canter, R. de Cneudt, Frans Coenen....
Afzonderlijk dient hier te worden vermeld dat Herman Robbers zich thans zichtbaar
ontplooit; onder zijn eigen naam plaatst hij in het door zijn familie uitgegeven orgaan
o.a. De bruidstijd van Annie de Boogh. Misschien interesseert het ook een aantal
onzer lezers dat ik van de hand van den tegenwoordig vooral als schrijver van
opstellen over Fransche letteren bekenden prof. P. Valkhoff in den jaargang 1901
een novelle heb aangetroffen. Als auteurs van poëzie, tenslotte, behoeven vrijwel
uitsluitend te worden genoemd: de latere prof. J.Ph. Vogel, met zijn vertalingen van
‘Indische sproken’, en
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Hélène Swarth, die toenmaals met Lapidoth getrouwd was; van haar bevatten de
door hem samengestelde nummers thans veel - overigens ook een novelle -, maar
niet meer dan overeenkomt met haar immers groote verdienste.

Ph. Zilcken.
Redacteur van 1896 tot 1905

In wezen hetzelfde, we hebben het gezien. Met dien verstande dan echter dat de
tijd wel gelijkgeaarde, maar tegelijk nieuwe onderwerpen voorschreef en dat de keuze
der medewerkers, zooals men zal hebben opgemerkt, nu ook uit de jongeren werd
gedaan. Onder hen waren er voortaan meer dan vroeger, die door de stichters van
Den Nieuwen Gids voor vol werden aangezien; wij moeten er ons echter wel
rekenschap van geven dat Lapidoth noch Gorter, noch Leopold of Henriëtte Roland
Holst, noch Boutens, noch Van Oordt of Querido aan zijn tijdschrift heeft weten te
verbinden; sommigen hunner - dit zij ter wille van de rechtvaardigheid gezegd waren trouwens moeilijk te krijgen, of nog nauwelijks begonnen. Naar den inhoud
bleef Elsevier's Maandschrift een verzameling van verdienstelijke en nagenoeg op
de hoogte van den tijd staande bijdragen; een leidend blad werd het nog niet.
Hetgeen den toonaangevenden literairen kringen te onzent het best zal zijn bevallen,
is de algemeene richting, zooals die blijkt uit Lapidoth's goed geschreven recensies;
zij vooral zullen de verwijdering die er onder Ten Brink was ontstaan, te niet hebben
gedaan. Lapidoth prijst Herman Heijermans, Louis Couperus, Top Naeff, Frans
Coenen, Stijn Streuvels, Albert Verwey als auteur van het boek over Potgieter,
Jacobus van Looy om zijn Feesten.... Israël Querido vindt hij onbeheerscht maar
groot, Henri Borel gekunsteld; voor de geschriften van Jeanne Reyneke van Stuwe
gevoelt hij eerst ongeveer niets, maar later, tegen den tijd dat zij mevrouw Kloos zal
worden, neemt zijn waardeering voor haar werk toe en weldra verschijnt er een
bijdrage van haar in het blad. Met Fiore della Neve spot hij op eenigszins
Van-Deysselsche manier: ‘Hi! hi! hi! Neen, die is goed,’ heet het bij de bespreking
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van een van Fiore's personages, ‘dat's een leuke baas, die Walstede!’ Wanneer Ten
Brink sterft, signaleert hij, naar den eisch des tijds, diens vijandige houding tegenover
de jeugd, welke ‘de hoogleeraar’, zooals hij hem pleegt te noemen, naar zijn zeggen
niet heeft begrepen.
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Elders vermeldt Lapidoth dat Ten Brink den Nieuwen Gids, die hem bespotte, van
zijn kant haatte en beweert dat zijn voorganger in de redactie tegenover vijanden niet
altijd groot en edelmoedig was. Lapidoth treedt ook bij gelegenheid op als
pleitbezorger van de hoogste literatuur, lees: die van 80; zoo, waar hij betoogt dat
de koningin bij haar troonsbestijging gehuldigd had moeten worden door andere dan
de bij zulke gelegenheden toen ter tijd altijd verkozen prulpoëten. Hij verdedigt de
Nieuwe-Gidsbeginselen, als daar zijn: dat strekkings-romans geen kunstwerken
kunnen zijn en dat men in kunstwerken de ziel van den maker wil gevoelen, en niet
zijn intellect aan het werk zien. Adama van Scheltema bestrijdt hij hevig, vooral in
het begin, en ook van den christen-dichter Seerp Anema wil hij niets weten, niet
omdat hijzelf, Lapidoth, iets tegen het christendom of het socialisme zou hebben,
maar omdat de beide schrijvers zich niet van vooropgezette strekkingen hebben vrij
gehouden. Van mevrouw Holst zegt hij dat haar overtuiging haar niet altijd tot ware
poëzie geïnspireerd heeft. Ten aanzien van Justus van Maurik uit hij de voor de hand
liggende, zeer juiste bedenkingen. Over Robbers' Bernard Bandt oordeelt hij gunstig.
Ofschoon hij den indruk maakt, in den grond niet zooveel minder rationalistisch te
zijn geweest dan Ten Brink, geeft hij blijk diens afkeer van mystieke literatuur niet
te deelen.
Daarnaast zijn er bij Lapidoth enkele andere meeningen en gevoelsreacties op te
merken, die niet in het bijzonder den Nieuwe-Gidsers behoefden te behagen. Hij
laakt het geschrijf van de talrijke dames die zich zonder voorbereiding en werkelijk
talent als kunstenaressen opwerpen; bij alle waardeering voor bekwame schrijfsters,
verzuimt hij niet, bij gelegenheid op haar slordige taal te wijzen. Zoo iets zal een
ieder wel met hem eens zijn geweest, tot welke partij men ook behoorde. Huet als
brievenschrijver waardeert hij slechts matig. Hij houdt van Multatuli. Schimmel eert
hij, bij diens dood. Hij is erop gesteld dat Nederland, meer in het bijzonder de
Nederlandsche literatuur, in het buitenland goed voor den dag komen. Hij toont zich
een voorstander van de beoefening der vergelijkende literatuur-geschiedenis, gelijk
trouwens ook zijn voorganger geweest was. Hij betreurt de afwezigheid van goede
tooneel-literatuur in ons land en zou het zijne willen doen om dit kunstgenre zoo
mogelijk aan te moedigen. Hij wenscht aansluiting van ons land bij de Berner
Conventie ter bescherming van de auteursrechten. Hij bestrijdt het pessimisme ten
aanzien van ons Indië, dat in die dagen gevoed werd door het bekende geroddel van
Bas Veth.
De Nieuwe-Gidsers en hun opvolgers van gelijken literairen rang moeten tegenover
deze voorliefden en afkeeren van Lapidoth zonder enthousiasme, maar toch met
sympathie
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hebben gestaan. In de kringen der ware literatuur zal hij als een behoorlijk
tijdschriftredacteur zijn beschouwd. En inderdaad is Elsevier's Maandschrift in zijn
tijd een niet zeer brillant, maar goed orgaan geweest.

III
De groote tijd zou aanbreken toen Lapidoth vervangen werd door den op zijn beurt
nu zeven-en-dertig-jarigen Herman Robbers. Bijna drie en dertig jaar lang, van 1905
tot zijn dood, is hij van Elsevier's Maandschrift, zoo niet in naam, dan toch metterdaad,
de hoofdredacteur en, naar zijns vaders zeggen, tevens de eigenlijke uitgever geweest.
Geen moeite was hem al die jaren te veel om het uiterlijk zoowel als het innerlijk
ervan te verzorgen, de fijnste gevoels- en gedachten-nuances van hemzelf en zijn
medewerkers tot haar recht te doen komen, den af te leveren tekst ook van de laatste
taal- of drukfout te zuiveren. Nooit hield hij op, zich met ziel, hart en geest in de
contemporaine kunst, en dan natuurlijk speciaal in de geschriften die hij in het
tijdschrift wenschte op te nemen, te verdiepen. Telkens zocht hij nieuwe krachten
aan het orgaan te verbinden. Zijn voortdurende zorg was, te bewerken dat zijn talrijke
lezers van al wat er aan belangrijks verscheen op de hoogte werden gehouden en
daarover, wanneer er aanleiding toe was, een rechtvaardig en gemotiveerd oordeel
onder de oogen kregen.
Aan het eind van 1900 had Schimmel ook als eerelid der redactie ontslag genomen
en Plemp van Duiveland was einde 1904 heengegaan wegens verandering van
betrekking. Robbers' mede-redacteuren waren nu achtereenvolgens: Ph. Zilcken, die
met 31 December 1905 aftrad; R.W.P. de Vries Jr, die aanbleef tot eind 1929; W.
Jos. (thans zich noemende en schrijvende Jos.) de Gruyter, wiens redacteurschap
geduurd heeft tot en met 1931; Mr J. Slagter, die zich met 1 Januari 1935 terugtrok,
en tenslotte de thans nog in functie zijnde kunstcritici A.M. Hammacher en Dr J.G.
van Gelder. Als correspondent voor Vlaanderen had Robbers zich Lode Zielens
geassumeerd. Krachtig en effectief is hij door die allen bijgestaan - het meest effectief
nog, volgens zijn eigen zeggen, door De Gruyter, wiens ‘diepe geestdrift en wijze
doordachtheid’ met dankbaarheid in Robbers' afscheidsartikel worden vermeld, en
dan ook door mijn beide huidige collega's. Niettemin was, naar de vaste overtuiging
en het onbedrieglijke gevoel van allen die met het tijdschrift van verre of nabij in
aanraking kwamen, Elsevier's Maandschrift van 1905 tot en met 1937 ‘het tijdschrift
van Herman Robbers.’
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Herman Robbers. Redacteur van 1905 tot 1937.
Naar een schilderij van Jacobus van Looy

Het voorkomen, de druk, de illustraties bleven eerst vrijwel onveranderd. Een zes
jaar na Robbers' optreden begon men, op aanraden van zijn broeder C.H., platen in
kleurendruk aan de nummers toe te voegen (hetgeen overigens later weer is
opgegeven). De, trouwens niet slechte, letter die in 1905 in gebruik was, is, evenals
het glan-
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zende papier, tot en met 1920 gebleven. Toen is er een ingrijpende verandering
gekomen. Met ingang van 1921 zijn de fraaie, door Van Krimpen gekozen, letter en
het dikke, doffe papier in gebruik genomen, welke de meeste tegenwoordige abonné's
zich zullen herinneren en die eerst aan het eind van 1939 plaats hebben gemaakt voor
het papier waarop, en de letter waarmee de woorden die de lezer op dit oogenblik
onder de oogen heeft, gedrukt zijn. De gele omslagen met de fraaie letters en teekening
van Debora Duyvis dateeren van eenige jaren geleden.
Ook de algemeene aard der behandelde onderwerpen bleef eerst wat hij was; maar
dat zou niet lang duren. Was het in den aanvang nog mogelijk dat de lezers - om iets
te noemen - uitgenoodigd werden zich te interesseeren voor.... het rijwiel bij de
verdediging van Nederland, weldra zorgde Robbers ervoor dat het blad zich strikt
tot cultuurverschijnselen zou bepalen. Dat heeft het gedaan. Met vrucht leest men
thans nog de opstellen die het bracht over Hugo de Vries, de opgravingen bij Argos,
Beiersche steden (door Robbers zelf), oud-Parijs, Japan, Lorentz, Wagner - en dan
natuurlijk herhaaldelijk over ons Indische rijk, zijn bewoners en hun beschaving.
Cultuurverschijnselen! De voornaamste daarvan bleven in de oogen van Herman
Robbers toch altijd de schoone letteren, die hij hartstochtelijk heeft liefgehad, en de
schilder- en beeldhouwkunst, waarvoor hij eveneens een warme en door kennis
gevoede genegenheid gevoelde. Onder hem en zijn helpers is het tijdschrift in de
eerste plaats een orgaan voor literatuur en voor beeldende kunsten geworden; en dat
is het tot op den huidigen dag gebleven.
Het is ondoenlijk en onwenschelijk, alles of zelfs maar het grootste deel te
vermelden van wat er in die jaren over schilder-, beeldhouw- en aanverwante kunsten
is geschreven. Maar men krijgt den indruk van grooten ijver en deskundig inzicht,
vooral in de latere jaren. Van Gogh, Der Kinderen, Van Konijnenburg - ik noem ze
in chronologische volgorde van behandeling - Mendes da Costa, Odilon Redon, de
affiches van Roland Holst, Ensor, De Nerée, het futurisme, het cubisme, Willette,
Gauguin, Baertsoen, de douanier Rousseau, Cézanne, Utrillo, de Europeesche
schilderkunst in Ned.-Indië, Jacob Bendien, Hokusai, Bilders - ziedaar een aantal
onderwerpen die, zonder of met weinig vertraging, aan de orde zijn gekomen. Aan
het verleden werd geen geringere aandacht dan aan het buitenland besteed. Een
afzonderlijke vermelding cum laude verdienen de rijk geïllustreerde, over vele
jaargangen verspreide studies over teeken- en prentkunst in binnen- en buitenland
van Cornelis Veth, wiens medewerking ertoe heeft bijgedragen, Elsevier's een eigen
karakter te geven. Door toedoen van R.W.P. de Vries vooral werd
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bijzondere aandacht geschonken aan de kunstnijverheid. Ook de architectuur vroeg
en verkreeg hoe langer hoe meer plaatsruimte; Berlage, De Bazel, Frank Lloyd
Wright, Kromhout, Oud, Van Ravesteyn waren het object van beschouwingen. Na
het optreden van Van Gelder en Hammacher verschenen, onder den titel Weerglas,
geregeld beschouwingen over actueele quaesties en werd de Kroniek uitgebreid met
de afdeelingen dans en muziek. Het tooneel is uiteraard nooit vergeten. Bouwmeester
en Royaards kwamen ter sprake; over tooneelschikking schreef Van Moerkerken in 1911 reeds - hoogst interessante bespiegelingen en de tooneelvernieuwing door
het Vieux Colombier, van Copeau, werd in het tijdschrift gekarakteriseerd. Veth is
overigens lang niet de eenige deskundige van naam die aan deze rubrieken heeft
medegewerkt. De kennis en het talent van Just Havelaar, Poortenaar, Karel van de
Woestijne, J. de Gruyter (den vader van den redacteur), Arthur Eloësser (die ook
schreef onder den schuilnaam Marius Daalman), Jo Zwartendijk, Hammacher, Kasper
Niehaus, Van Deene, Albert Boeken, Jan Wils, G. Friedhoff, H.E. van Gelder, W.J.
Steenhoff, H.F.W. Jeltes en van vele anderen wier naam vermelding zou verdienen,
werden mede te baat genomen. Zoo nauwgezet mogelijk werd er op gelet, met name
onder Van Gelder en Hammacher, dat de medewerkers blijk zouden geven van een
eigen visie op de onderwerpen die zij wilden bespreken. In aller herinnering leven
ongetwijfeld nog de ook in dat opzicht voortreffelijke bijdragen van den redacteur
De Gruyter over Fransche schilders van den tegenwoordigen tijd, die een openbaring
zijn geweest.

Jacobus van Looy. Medewerker

Daarnaast dan de literatuur. Zij was natuurlijk, zooals het behoort, maar wellicht
ietwat te spaarzaam, door studies over literaire onderwerpen vertegenwoordigd; zoo
bestudeerde men o.a. Mistral, Huysmans (auteur: Robbers zelf), Multatuli, Strindberg,
Poe, Stendhal (Dirk Coster), Benjamin Constant (Fenna de Meyier), de
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moderne Nederlandsche literatuur (Roel Houwink, 1931). Maar zij was het, nog
natuurlijker, door romans, novellen, poëzie. Wij naderen hier een der voornaamste
vragen die zich voordoen wanneer het erop aankomt, over het Elsevier's-van-Robbers
een eindoordeel uit te spreken: welke was de qualiteit van de bellettrie die den lezers
in zijn tijd werd voorgezet?

Dr P.C. Boutens. Medewerker.
Naar een teekening door J.H. Toorop

Hetgeen het tijdschrift in dat opzicht placht te geven, ligt nog te versch in het
geheugen, dan dat het noodig zou zijn, hier met een complete opgaaf van namen en
andere bijzonderheden te komen. Men weet het: het tijdschrift van Robbers bevatte
ook de romans van Robbers. De gelukkige familie, Helene Servaes, St-Elmsvuur, Op
hooge golven, De thuisreis hebben, alvorens in boekvorm te verschijnen, in Elsevier's
gestaan. Naast hem werkten mee voor het proza - ik volg weer de chronologische
orde - schrijvers en schrijfsters als Van der Feen (ook onder zijn pseudoniem De
Sinclair), Mijnssen, Van Looy, Annie Salomons, H. van Loon, Carry van Bruggen,
S. Goudsmit, Willem Schürmann, Ina Boudier-Bakker, Top Naeff (in 1907 over
tooneel en later weer herhaaldelijk met verhalend proza), De Meester, Aletrino,
Streuvels, Walch, Hopman, M.H. van Campen, Jacob Israël de Haan, Fenna de
Meyier, Lode Baekelmans, Teirlinck, Peter Dumaar (pseudo van P.H. van
Moerkerken), Van Moerkerken onder eigen naam, Frans Coenen, Toussaint van
Boelaere, Emmy van Lokhorst (in 1913 beginnen haar Phil's), Van Genderen Stort,
Cornelis Veth (met zijn geestige, door hemzelf geïllustreerde parodieën), Gerard van
den Hoek, Karel Wasch, J.M. Goedhart-Becker, D.Th. Jaarsma, Jo van
Ammers-Küller, Van Deyssel, P.H. Ritter, C.M. van Hille-Gaerthé, Elisabeth Zernike,
Jo de Wit, Lode Zielens, Marie Schmitz, Siegfried van Praag, het echtpaar
Scharten-Antink (met dikwijls lange vervolgverhalen), J.D. Bierens de Haan (met
een mooie
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fantasie, in 1925), Franz de Backer, Nine van der Schaaf, Anthonie Donker
(merkwaardig, hier, in den jaargang 1930, ook proza van hem aan te treffen!), Roel
Houwink, Gerard Walschap, Peter van Steen, Schotman, M.H. Székely-Lulofs, Mok,
Slauerhoff....
Wat hebben deze namen ons te zeggen? Eenvoudig dit: op eenige, weliswaar soms
gewichtige, uitzonderingen na zijn in Elsevier's Maandschrift alle goede schrijvers
van het tijdvak vertegenwoordigd; ik voeg erbij: met dikwijls voortreffelijk werk.
Natuurlijk loopt er ook van tijd tot tijd iets onbelangrijks doorheen, iets minder
geslaagds van goede, of iets slechts van auteurs die tot het geven van goed werk niet
in staat waren; met name hebben vrouwelijke auteurs van gering talent, ondanks
Robbers' nauwkeurigheid in het oordeelen, toch nog te dikwijls toegang gekregen.
Maar het geheel is van hoog gehalte.
Hetzelfde mag - ten spijt van wat men dienaangaande menigmaal beweerd heeft
- worden getuigd van de afdeeling poëzie. Het is waar dat dichters, en vooral weer
dichteressen, zijn toegelaten, wier werk wel een belofte scheen in te houden, maar
die deze niet hebben ingelost, zoodat Robbers hier blijkt verkeerd te hebben geraden;
het is ook waar dat hij er niet consequent genoeg op gelet heeft, of de hem ter plaatsing
aangeboden gedichten producten, der verbeeldingskracht waren, en te vaak poëzie
heeft gezien in iets wat slechts berijmde gevoeligheid verdiende te heeten.... Niettemin
verzoek ik den lezer te beseffen, wat het beteekent wanneer men in bijna alle
jaargangen van een maandblad dichters ontmoet als Hein Boeken (hoe gekunsteld
diens werk soms ook was), Karel van de Woestijne (immers een der grootste dichters
die er in onze taal geweest zijn), Hélène Swarth, P.C. Boutens, A. Roland Holst, Jan
Prins, Slauerhoff, Van Vriesland, Anthonie Donker, Hendrik de Vries, Houwink, De
Molenaar, benevens Van Moerkerken en Top Naeff (die beiden op hun tijd een heel
goed vers schrijven).... Ja, men herinnert het zich zoo niet, maar het is een feit: van
al deze dichters zijn in het Elsevier's-van-Robbers geregeld of bij tijden gedichten
opgenomen. Bovendien komen P.N. van Eyck, Marsman (deze in 1921), Greshoff,
Adwaita er elk één keer in voor. Van de hier vertegenwoordigde poetae minores, als
Herman Poort, Reddingius, Bastiaanse, Permys, is evenmin alles te versmaden. Men
mocht ook wel weer eens wat aandacht schenken aan den haast vergeten dichter P.
Otten, die in deze periode herhaaldelijk werk heeft afgestaan, dat even
zangerig-poëtisch als menschelijk-oprecht is. En het is, tenslotte, verdienstelijk van
Robbers, reeds de waarde te hebben opgemerkt van dichters die pas in de allerlaatste
jaren ruimere waardeering hebben gevonden: Achterberg, De Bourbon, Van Hattum,
Gabriël Smit..... Kortom, niet alleen het proza, maar ook de poëzie van zijn tijd is
nagenoeg volledig vertegenwoordigd.
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Karel van de Woestijne. Medewerker

Nagenoeg; en daareven heb ik ook reeds van uitzonderingen gesproken. Niet
zonder reden. Het is een gewichtig feit voor Elsevier's geweest, dat Robbers zich
tegen twee belangrijke richtingen van zijn tijd heeft verklaard, die van Albert Verwey
en, later, die van Forum. Het gevolg is geweest dat Van Eyck niet genoeg heeft
medegewerkt, dat Bloem en Gossaert, adepten van De Beweging, in Elsevier's niet
paraisseeren, misschien ook dat Van Schendel en Nijhoff erbuiten zijn gebleven, en
zeker dat, in de latere jaren, Du Perron, Ter Braak en Vestdijk ontbreken. Aan andere
oorzaken - soms misschien toeval - moet de absentie van schrijvers als Coolen en
Helman zijn toe te schrijven (Robbers had soms ernstige bezwaren tegen den laatste);
zij is overigens zoo belangrijk niet. Wel belangrijk blijft die van de Beweging-dichters,
van Van Schendel, van de Forumisten. Robbers had vaste overtuigingen die het hem
blijkbaar onmogelijk maakten, dezen beiden richtingen recht te doen wedervaren.
Hij verweet haar, bij het scheppen van kunst te veel, ja bijna uitsluitend, beteekenis
te hechten aan het intellect, en placht, met van zijn kant wel wat eenzijdige
nadrukkelijkheid, naar visionnaire gaven, geestdrift, gevoel te vragen. Als Coenen
geen romans meer schrijft, doch critische beschouwingen, gaat hij zoover - nota bene
naar aanleiding van de mooie studie over Dickens! - dezen ontwikkelingsgang van
Coenen als een achteruitgang voor te stellen (1912, I). Elders (1910, II) noemt hij
de mannen der Beweging ‘litteraire maniakken’. Later, als Forum zijn vijand is
geworden, komt hij niet op het toch voor de hand liggende idee, zijn mederecensent
Houwink te beletten, dezen bedroevenden onzin over Du Perron te schrijven: ‘Wat
moet men aan met iemand als Du Perron, die ten eenenmale buiten staat blijkt verder
te zien dan de muren van zijn kasteel dik zijn, en die het er voor houdt, dat de
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letterkunde een zaak is van meer of minder blauw bloed?’ (1931. II). En nog in het
laatste artikel dat Robbers voor Elsevier's schreef en dat - ontroerend genoeg - aan
zijn geliefden Van Looy gewijd is, kan hij niet nalaten, weer even op de ‘partij der
intelligentie’ te smalen. Men moet dit alles, dunkt mij, betreuren. Het is oorzaak
geworden dat Elsevier's Maandschrift eenige lacunes vertoont. Intusschen, van welke
periodieke publicatie geldt dit niet? Welke belangrijke figuur heeft niet haar
beperktheid? Ook Robbers had de zijne: het heeft hem met des te meer kracht doen
werken in de richting die nu eenmaal zijn voorliefde had, en de groote, ja, zeer groote
positieve waarde van wat hij daardoor, in zijn romans en in zijn tijdschrift, tot stand
heeft gebracht, mag om eenige leemten nooit uit het oog worden verloren.

Top Naeff in den tijd dat zij medewerkster werd

De beteekenis die Elsevier's Maandschrift door hem voor ons cultuurleven heeft
gekregen, is, behalve aan de bellettrie die hij koos, ook te danken aan het oordeel
dat hij telkens uitsprak; en hier roer ik een andere zeer belangrijke vraag aan, die
zich bij de bestudeering van deze drie en dertig jaargangen aan ons opdringt. Welke
was de waarde van Robbers als criticus? Naar mijn meening wordt hij als zoodanig
somtijds onderschat. Ik geef toe dat hij wel eens een weinig wijdloopig en ‘vaderlijk’
van toon kon zijn; maar wat zijn dat eigenlijk voor bezwaren? Ik heb ook al
toegegeven dat hij een zekere mate van eenzijdigheid had; maar dat is immers in het
geheel geen steekhoudend verwijt? Geen ware persoonlijkheid zonder dat! En Robbers
was een ware, een rijke, een toch altijd nog zeer veelzijdige persoonlijkheid. Ziet
men af van zijn vooroordeel tegen de mannen van het ‘intellect’, dan moet men
vaststellen, dat hij verder nagenoeg alles begreep en kon meegevoelen. Dat hij
sommigen afwijst of ernstig gispt, is bijna altijd volkomen verantwoord. Het is de
eenvoudige waarheid die hij spreekt, wanneer
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hij opmerkt dat Speenhoff achteruit is gegaan, dat Jo van Ammers-Küller slechts in
geringe mate een kunstenares is, dat Goudsmit's taal onzuiver is, dat Marie
Metz-Koning zich pretentieus en dat Greshoff zich in zijn jeugd nogal dilettantisch
voordeed.

Herman Robbers. Naar een teekening door J. Tielrooy

En is er dan in de carrière van Stort na Kleine Inez geen deerlijke terugval op te
merken? Misschien miskent hij Henriëtte van Eyk een weinig; Helman miskent hij
zeer zeker. Maar hij doet er niets dan goeds aan, als hij afkeuring met lof mengt - en
mengt met over het algemeen zeer goede doseering! - in zijn besprekingen van Van
Schendel, Ina Boudier-Bakker, Erens, Van Suchtelen, Elsschot, Van Eeden, Carry
van Bruggen, Haspels, Jeanne Reyneke van Stuwe, Brandt van Doorne (d.w.z. R.A.
Kollewijn), Querido, Van Loon, Joost Mendes, Emmy van Lokhorst, Adama van
Scheltema, Heijermans, Em. de Bom, Van Oudshoorn, Fabricius, Den Doolaard,
Slauerhoff, Zielens, Jo Otten, Marianne Philips, Brandligt, Vestdijk, Marsman,
Campert, Roest Crollius, Bordewijk.... Hij is onaantastbaar waar hij zijn geliefde, of
althans zonder belangrijke restricties gewaardeerde auteurs prijst: Van Looy, Van
Deyssel, Streuvels, Top Naeff, mevrouw Scharten als auteur van Sprotje, Buysse,
De Meester als schrijver van Geertje, Vermeylen, Couperus, Schimmel, Van Oordt,
Van Campen, Arij Prins, Van Moerkerken (door hem vooral ge-
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waardeerd wanneer deze schrijft in den trant van De Bevrijders), Coenen, Van
Schagen, Gorter, Van Vriesland als romancier, Cola Debrot (merkwaardig dat hij
diens fijne boekje reeds heeft opgemerkt), M.H. Székely-Lulofs, Aart van der Leeuw
(ook een bewijs van veelzijdigheid, de bewondering van Robbers voor dezen
dichterlijken prozateur)... en tenslotte (maar ik zou de lijst nog aanzienlijk langer
kunnen maken) Charivarius, over wien hij een geestig stukje in opzettelijk foutieve
taal schrijft (1916, I).

(W.) Jos. de Gruyter.
Redacteur van 1930 tot 1931

Mr J. Slagter. Redacteur van 1932 tot 1934

Het zij dat hij afkeurt, dat hij restricties onder woorden brengt, of dat hij
onvoorwaardelijk prijst - altijd is Robbers boeiend. Altijd is hij begrijpend, warm
menschelijk, rechtvaardig; hij beoordeelt een schrijver nooit uitsluitend naar wat
deze mist, maar steeds in hoofdzaak naar zijn positieve waarde. Altijd ook is Robbers,
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bij het beoordeelen zoowel als bij het romanschrijven, de man van den droom, den
vasten, met zijn persoonlijkheid overeenstemmenden droom, de gevormde kunstenaar.
Het is ook zoo vertrouwenwekkend, te zien hoe hij studeert, leest, zich op de hoogte
houdt, volop in de maatschappij leeft. Het verleden b.v. verwaarloost ook hij volstrekt
niet, het buitenland evenmin. Hij herleest Piet Paaltjens, interesseert zich voor de
literatuur-geschiedenissen van Kalff en van Prinsen (en voor diens benoeming tot
hoogleeraar, evenals voor de intree-rede van prof. Donkersloot). Hij leest een boek
over Vondel van Barnouw en prijst het, een boek over mevrouw Bosboom-Toussaint
en al wat er verschijnt over en van Busken Huet. Thackeray herleest hij; van een
nieuw werk over Goethe, door Streurman, neemt hij met ingenomenheid kennis; met
aandacht volgt hij wat er te onzent over Fransche literatuur
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wordt geschreven; Descartes boeit hem niet minder dan Barrès, France en Balzac
evenzeer als Pascal of Chateaubriand. Dat Nederland zich tenslotte aansluit bij de
Berner Conventie, is voor een deel zijn werk en hij heeft een belangrijk aandeel
gehad in de, helaas niet tot verwezenlijking geraakte, plannen welke in 1912 werden
gemaakt voor het stichten van een Kunstenaarshuis.

J. Slauerhoff. Medewerker uit de laatste jaren.
Naar een potloodkrabbel

Zijn taak aan Elsevier's Maandschrift was veelomvattend, zijn leven overvol; hij
heeft zich bij het recenseeren moeten laten helpen. Dit is het tijdschrift niet altijd ten
goede gekomen. De critieken die hij opdroeg aan Frans Mijnssen konden natuurlijk
niet anders dan voortreffelijk uitvallen; ook die van D.Th. Jaarsma waren over het
algemeen goed, ofschoon soms een weinig gezocht van stijl. Jo de Wit heeft jaren
lang met ijver en inzicht voor het tijdschrift gerecenseerd; hetgeen haar ontbreekt is
helaas het - slechts door ander, grooter werk te verkrijgen - gezag. De keuze van
Roel Houwink als recensent, tenslotte, die oorspronkelijk misschien tot zekere hoogte
begrijpelijk was, is gebleken een ware vergissing van Robbers te zijn geweest, een
van de weinige die hij begaan heeft. Ziedaar waartoe het leidt als men meent - zooals
Robbers deed - dat de confessie waartoe een schrijver behoort er niet toe doet, slechts
een ‘toevallige bijzonderheid’ is! Men haalt een medewerker binnen die alles van
een christelijk gezichtspunt uit beoordeelt en daarmee uw eigen, in den grond
paganistische, levensbeschouwing implicite weerspreekt. Roel Houwink heeft eenige
verdienste voor Elsevier's gehad: hij volgde de dichters, vooral de jonge dichters,
beter dan Robbers zelf het had kunnen doen; maar hij was in het tijdschrift niet op
zijn plaats. Bovendien - merkwaardig voor een dikwijls zoo goed dichter en ook
schrijver van proza-verhalen -
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als hij critieken schrijft, betoont hij zich menigmaal een ongepermitteerd-slordig
stilist.
Dit waren dan eenige bezwaren tegen Elsevier's, in den tijd van Robbers. Wij
gevoelden ze nauwelijks, wanneer wij weer die fraaie afleveringen zagen, door het
bladeren en het lezen erin onze kennis van beeldende kunsten vergrootten of
hernieuwden, van goede novellen of gedichten genoten, en de hartelijke,
welsprekende, zoo dikwijls geestige critieken van den hoofdredacteur in ons opnamen.
Wij hadden het weldadige gevoel, in aanraking te zijn met een zeer bijzonder en een
zeer goed man, die ondernomen had ons veel te schenken en die daarin geslaagd
was.

IV
Ik kan nu kort zijn. Slechts drie jaren scheiden ons van Robbers' dood; gedurende
dien tijd werd Elsevier's Maandschrift - behalve door de zooeven genoemde
redacteuren Van Gelder en Hammacher - tot 1939 geleid door Top Naeff, die aan
het einde van dat jaar om persoonlijke redenen aftrad, en tot op den dag van heden
door schrijver dezes.
Het is bijna nooit zeker dat de bijdragen waarmee een pas opgetreden redacteur
de nummers samenstelt, geheel en al zijn smaak en inzicht weerspiegelen, om de
eenvoudige reden dat zijn voorganger doorgaans een aantal manuscripten heeft
aangenomen, die hij niet meer zelf heeft kunnen plaatsen. De opvolger is dan
natuurlijk gehouden althans wanneer de betrokken schrijvers dat wenschen - bedoelde
manuscripten alsnog af te drukken, ongeacht zijn eigen meening erover; en aldus
blijft een tijd lang de verantwoordelijkheid in wezen tusschen hem en zijn voorganger
verdeeld. Men moge dit bedenken, wanneer men over de leiding van mevrouw Naeff
of over de mijne een oordeel zou willen vellen.
Intusschen blijkt uit een aantal van mevrouw Naeff's uitspraken, in deze twee jaren
gedaan - gelijk het trouwens reeds van elders bekend was - dat haar inzichten in het
wezen der kunst en haar literaire genegenheden niet aanmerkelijk verschillen van
die welke Robbers' figuur als criticus en tijdschriftleider hadden gekenmerkt. Dat
het in literaire kunst vooral op de interpretatie van het onderwerp aankomt, op de
‘wijze waarop’, en veel minder op den inhoud zelf - zij beleed het bij haar optreden
aanstonds en zij zou daarmee zeker Herman Robbers niet hebben mishaagd. Zoo zijn
ook haar oordeelvellingen - over Lode Zielens, over Slauerhoff, over Vestdijk, over
betrekkelijk veel anderen nog, want zij is zeer ijverig geweest - van ongeveer gelijke
algemeene strekking als de zijne, al waren ze natuurlijk, bij dezelfde voornaamheid
van toon, toch anders van stijl: meer puntig en geserreerd. Geheel in zijn geest liet
zij zich bij haar
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critische werkzaamheid helpen door Jo de Wit, Marie Schmitz, Anne H. Mulder, H.
Marsman, Johan de Molenaar, Jan Campert; het feit dat zij dadelijk aan de
medewerking voor critiek van Roel Houwink een eind maakte, is daarenboven, om
de redenen die ik aangeduid heb, veel meer in Robbers' geest dan hijzelf misschien
op het eerste gezicht zou hebben gedacht. In zijn geest is ook ten volle dat zij
verhalend proza opnam van Jaarsma, de Scharten's, Peter van Steen, Zielens,
Beishuizen, S. van Praag, Marianne Philips, Elisabeth Zernike, S. Goudsmit, M.H.
Székely-Lulofs....

Top Naeff
Redactrice van Robbers' dood tot eind 1939

Hoe langer ik zoek, hoe minder verschil tusschen den redacteur Robbers en de
redactrice Top Naeff ik eigenlijk vind. Ja, dit eene toch zeer zeker. De poëzie is,
tengevolge van haar onbegrijpelijke toegeeflijkheid bij het beoordeelen van de haar
ter plaatsing gezonden gedichten, in haar tijd gemiddeld van veel geringer gehalte
geweest dan in den zijnen - al heeft ook zij, het dient erkend, de namen van dichters
en dichteressen als Van Hattum, Mok, Eric van der Steen, Hélène Swarth, Hoornik,
De Molenaar, Hendrik de Vries, De Bourbon, Van Cauwelaert en.... Top Naeff onder
de oogen van de lezers gebracht. En dan - misschien! - toch nog het volgende. Wie
weet of Robbers er niet, na veel innerlijk verzet, eindelijk toe over zou zijn gegaan,
eenige schrijvers van het voormalige Forum, en daarnaast ook auteurs als Bordewijk,
Albert Helman e.a., uit te noodigen aan Elsevier's mede te werken, en of hij daarmee
geen succes zou hebben gehad? Tenslotte was zulk een poging eerder toch ook al
geslaagd. Ook tusschen Slauerhoff en het tijdschrift bestond er aanvankelijk een
antagonisme waarvan ik mij de uitingen uit Slauerhoff's mond nog levendig herinner;
toch heeft Robbers later, om zijn lezers van dienst te zijn en Slauerhoff recht te doen,
dit buitengewone talent aan Elsevier's willen verbinden - en het is hem gelukt ook.
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Wat hiervan zij, Top Naeff heeft een dergelijke uitbreiding, waarbij het tijdschrift
baat zou
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hebben gevonden, in ieder geval niet kunnen bewerkstelligen. Laat ons echter,
alvorens dit definitief in mindering van haar verdiensten te brengen, bedenken dat
wij niet zeker weten waardóór het zoo is....
Maar dat zouden dan ook werkelijk de eenige twee verschillen zijn geweest. Al
het overige is ongeveer eender. Ook Robbers was niet erg gul geweest met het geven
van literaire studies; onder Top Naeff zijn er drie opgenomen: over Cocteau (van H.
van Loon), over Negro Spirituals en over Walter Pater (dit laatste, voortreffelijk en
uitvoerig, door J. Hopman). Veel is het niet, al mag ik niet verzuimen, dankbaar te
vermelden dat zij mij goede studies over Katherine Mansfield en over Strindberg ter
plaatsing heeft nagelaten. Robbers zou met dezelfde geestdrift als mevrouw Naeff,
zij het misschien met andere nuanceering en waar het pas gaf met een ander, maar
niet beter soort humor, herdenkingsartikelen hebben geschreven over Kloos, R.H.
Roland Holst, Augusta de Wit, de Camera Obscura, Henri Dekking, Speenhoff, Van
Deyssel. Hij zou, als zij, de bekwame leiding van Van Gelder en Hammacher, zoowel
als hun eigen voortreffelijke essays, opnieuw hebben aanvaard en gaarne hebben
ingestemd met de plaatsing van studies over Adriaen Brouwer, Lucas Cranach,
Constantin Guys, Thorn Prikker, Aubrey Beardsley, de binnenhuiskunst in de ‘Nieuw
Amsterdam’, zoowel als met de keuze van schrijvers over onderwerpen van dien
aard, b.v. Abas, Cornette, Marius Daalman, Veth, Csaky, Knoef, Van Loon, Van
Regteren Altena.
Hij zou haar zeker een waardige opvolgster hebben genoemd.

[V]
Mijn verslag is lang geworden. Maar ongetwijfeld beseft de lezer het belang dat de
geschiedenis van een tijdschrift als dit voor de Nederlandsche
beschavingsgeschiedenis kan hebben. Eens te meer heeft men geestelijke richtingen
tegen elkaar in zien gaan. Opnieuw is er sprake geweest van een leider in zake kunst
en cultuur die slechts gedeeltelijk met zijn tijd meeging en het veld moest ruimen,
van een tusschenfiguur die aansluiting zocht bij hetgeen er inmiddels gegroeid was,
van een sterke persoonlijkheid die een tijdschrift tot de bijna volledige uitdrukking
van den geest des tijds wist te maken. Men heeft een voortdurenden strijd tegen de
middelmatigheid gadegeslagen, de nederlagen betreurd en voor de vele overwinningen
waardeering kunnen gevoelen. Men heeft een orgaan dat als handelsonderneming
opgezet was, zonder dit karakter te verliezen tevens zien worden tot een werktuig
van den geest. En tenslotte heeft men, al lezende, aanteekening kunnen houden van
tallooze bladzijden waar nog literaire en andere cultureele schatten op hernieuwde
kennismaking liggen te wachten.
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Kees van Dongen
door H. van Loon

Van Dongen
Door André Foy

VAN ouds trokken schilders uit de lage landen de grenzen over, waarbinnen het hun
te benauwd werd. De Renaissance lokte met legendaire verhalen van vergane
beschavingen, een bestendigheid in afwisseling, weidsche festijnen voor oog en oor
en geest, den zwier van geestelijke en wereldlijke monumenten, teekenen van een
levensdorst en omvattingsvermogen, onvergelijkelijk rijker dan waartoe de plaatselijke
omstandigheden hun deuren openden. Ze werden wereldburgers in tijden, die het
patriotisme niet kenden of afwezen, ze eigenden zich schatten toe, door vorige
geslachten over een van zon verzade aarde gestrooid, ze namen ze op door de poriën
van een in dat klimaat verhoogde zintuiglijkheid. Wat ze daar zagen en ervoeren
versmolt met wat ze van eigen tragen bodem medebrachten, die nalatenschap van
strijd en zorgen, en wat ze er van het vak geleerd hadden. Aan gene zijde van de
bergen vonden ze aanraking met andere technieken, nieuwe mogelijkheden en wat
er, vaak in zuiveren zin, provinciaalsch in hen was vergaapte zich eerst aan singuliere
zeden, taal en kleeren, aan pracht van paleizen en kathedralen. De raffinementen van
zoo grooten stijl kon hen verblinden; het aantal van wie er bleven was gering.
Later zou het anders worden, toen Parijs en het Fransche land, de zeekust of het
Zuiden, hun schijnsels over de wereld begonnen te werpen. Het land van herkomst
hebben ze niet verloochend, niet kunnen verloochenen, maar het verblijf onder
anderen hemel, in andere atmospheer, maakte het hun mogelijk de gaven te ontplooien.
Ze assimileerden zich de verworvenheden van mildere klimaten tot een kunst, die,
in den geboortegrond geworteld, zich aan andere bronnen had gelaafd en, zich tot
een verhevigde ontvankelijkheid richtend, deze hielp scheppen.
Het dient tot niets zich de vraag voor te leggen: wat zou van Kees van Dongen
geworden zijn, als hij in het vaderland gebleven ware? Zijn vroeg genomen besluit
heeft hem nooit berouwd. Wel kwam de laatste jaren meer aanraking met het land
van zijn geboorte. Het zou even dwaas zijn dit toe te schrijven aan een behoefte in
den schilder bij een ver-
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meend tanen van zijn roem in het tweede vaderland als aan berekening bij zekere
belangstellenden of -hebbenden ten onzent sinds hij de middaghoogte van de faam
genaderd was. Velen schilders, niet alleen uit het Noorden gekomen, zweefde het
voor, Parijs te veroveren. Van Dongen heeft zich op zulke ambities niet het hoofd
gebroken.
Tijdens het leven van een kunstenaar dreigt het bijkomstige het wezenlijke te
overwoekeren. Een ieder kan het voor zichzelf verifieeren: op beslissende
oogenblikken van overgang en losscheuring zet men de gewende taak, het uiterlijke
leven voort alsof geen breuk op til ware.
Van Dongen heeft er van het begin af toe meegewerkt het accidenteele den voorrang
op het wezenlijke te laten krijgen. Dat gaf de beschuldiging in, alles op de kaart van
het snobisme te zetten. De schilder zelf zou in dit procédé kroongetuige zijn. Hij
heeft, met andere woorden, den schijn tegen. Maar in zoover de schijn het wezen
laat verschijnen is het niet moeilijk dit aan te voeren om de aantijging te stijven. Van
Dongen, het enfant terrible, deed alles om dengenen in de kaart te spelen, die hem
een gebrek aan ernst ten laste legden. Tegen zijn spotzucht met duidelijk Shawesken
trek is geen zelfgenoegzaamheid bestand. Zijn anti-tragische aanleg sluit het najagen
van elke tendentie uit: ‘men weet niet, wat men aan hem heeft’; midden in wat het
leven heet houdt hij zich buiten stroomingen. Schilderen, meent of zegt hij, doet men
voor zijn plezier; zijn talent is dat van den flaneur. Zijn aanslag is licht met vermijding
van elk pedaalgebruik, zonder galm of rhetoriek. Niet zonder loopjes zegt een ander,
die kan vervolgen: zijn brillance is zonder noblesse, zijn virtuositeit over ledigheid
gespannen, zijn mondaniteit verheerlijking van de demi-mondaine.
Den opposant moge het volgende geantwoord worden: elke melodie heeft haar
tegen-melodie. Het talent van Van Dongen was lang ironisch, soms sarcastisch
gericht. De chroniqueur van het Parijs voor en na den wereldoorlog vond zijn sujetten
eenzijdig zooals Proust in een nauwen kring van salons en alkoven. Welbewust bleef
hij een vreemde, eer een zonderling, buitensporigheid zoekend, dan een vreemdeling.
Maar in dit jagen op het wufte wild was hij zichzelf, de lange stille jongen uit het
dorpsche Delfshaven, van wien zijn kameraden uit de jeugd vertellen, dat hij op hun
luidruchtige samenkomsten stil er bij zat, wien het ernst was met het vak, die hard
werkte.
Het zoeken was naar een minimum aan middelen. Zijn losse behendigheid heeft
het hem mogelijk gemaakt zich in grappen, een ‘rapin’ waardig, te laten gaan. Zichzelf
noch anderen, geneigd hem te volgen, te bewonderen zoo mogelijk, heeft hij er een
dienst mee gedaan; zijn schilderen in den trant van ‘shorthand’ veroorloofde zich al
te gemakke-
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lijke bokkesprongen. Zelfs bleef er in die gevallen geen onzekerheid over zijn
bedoelingen, de schilderlijke mystificatie was hem niet vreemd, hij scheen zich zijn
brillante gaven te schamen.
Het rechtzetten van verschoven of omhulde waarden kan den tijd overgelaten
worden: een groot deel van zijn overproductie zal wegvallen of curiositeitshalve
bekeken worden. De schilder liet zich te vaak op zijn vaardigheid als op verworven
snelheid drijven, portretten, landschappen, stillevens, dingen uit de stad, zonder
spanning en inspiratie. Maar dan op eens de verrassing van een enkel figuurtje, een
ezel aan het strand, een paard in snellen blauwen omtrek, een Japansche arabesk,
andere zooals in grotten gegrift gevonden werden, flitsen van een virtuositeit, die,
behagend, niet op behagen uit is.
Het was eens mogelijk den meester ongeweten te bespieden bij de opening van
een Goya-tentoonstelling te Parijs. Onbekommerd wrong hij zich door den gonzenden
zwerm ijdele genoodigden; tegenover die beeltenissen ten voeten uit bestond dit
overwegend vrouwelijke gezelschap niet voor hem. Hij had de werken teruggevonden
van een, die hem een spiegel voor hield; het zou opmerkelijk zijn geweest te weten,
wat er in hem omging.
Stijl is er, maar ook ontstellende ongelijkheid. De groote stukken van Goya had
Van Dongen, den neus bijna op het doek, gulzig in zich opgenomen. Wat deze
confrontatie hem aan eigen te-korten onthulde kan hem niet ontgaan zijn. Zijn
portretten typeeren eer dan dat ze karakters uitbeelden; de weidsche stukken, hoe
schoon van kleur, licht van toets ook, bevredigen zelden ten volle. De grootheid is
niet geheel verantwoord, er zijn matte plekken, inzinkingen, waar de zin voor een
felle noot als bij een stilleven het van andere driften won. Painlevé noch Anatole
France werden gepeild; de laatste moge hem in geneigdheid tot verweer tegen een
evenmin zuivere polemiek met verwachte edelmoedigheid een bewijs van goed
kunstenaarsgedrag hebben uitgereikt door bepaaldelijk den stijl te prijzen, wij en
volgenden oordeelen anders. In dit reiken boven de macht wordt elke hapering
noodlottig. Maar de beeltenissen van andere, minder eischen stellende gestalten laten
zich bewonderen, Berry Wall, Rappoport, Yvain, ook Barthou. En hierbij houde men
in gedachten, dat hij verdient dat er de hoogste maatstaf aangelegd wordt.
Het is een verbluffend spel met de penseelen, een spel vol verve, zooals zijn geest,
schamper soms, esprit is. Een meester op de floret, die in de techniek de dynamiek
bemint, een ‘leuk’ monkelende voortvarendheid, die voor alles tijd vindt. Een masker
van narrige blague, maar een non-conformist, die de laatste jaren van zijn dwarsheid
genas.
Deze gaven kenmerken zich door hun lenige beschikbaarheid met als keerzijde
on-
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voldragenheid. Met dat al heeft hij de hem gegeven kansen ten deele verspeeld, al
is het waar dat wie champagne afschenkt een overvloed aan schuim laat meebruisen,
dat voor het sproeien van dit vloeiende barnsteen in de kelk onmisbaar is.
De hang naar het sierkunstige was hem langen tijd eigen, in vlakke kleuren bouwt
hij zijn composities op. En wie de hem kenmerkende grijzen en blauwen herkent,
verbaast zich over sommige kinderachtig- en grofheden, vlegelachtige snakerijen
van een jongen, die er moedwillig een grof woord uitflapt. Maar hoe zuiver vaak
zijn machtige garven, bloemen als potenties.
Ook zijn cynisme was ten deele voorgewend. Het gaf de speelsche gelegenheid
tot het vinden van een nonchalante houding, die meer dan een houding was. Als hij
meer vermocht had zou hij minder gedaan hebben, maar de bloeseming aan dezen
ruigen stam laat eenige vragen open. Vele werken werden niet ten einde gedacht in
dat zich vermeien in wat dan spel moet heeten, de spottende vlucht voor de
konsekwenties van een kunnen, dat in de blonde meisjeskoppen van de laatste jaren
een teere kracht legde, die de wuftheid overwon.
Het is al te gemakkelijk Van Dongen on-Hollandsch te noemen. In tegenstelling
met anderen wenscht hij zich niet vast te leggen, maar op dit plan worden de
aardrijkskundige grenzen uitgewischt. Dat hij ze al vroeg overschreed en naar Holland
niet metterwoon terugkeerde mag niet als bewijs worden aangevoerd. Veeleer is het
verblijf buitenslands sterkend voor een besef, dat men schroomt nationaal te noemen,
omdat het de tegenstellingen tusschen de landen te boven stijgt, maar dat zich
verbonden weet aan wat van het volk het beste en het blijvende is. ‘Echten Hollanders’
zooals Marsman wordt het licht binnen de grenzen te eng. Zoo ook verkoos Van
Dongen in een anderen ijlen humus te wortelen.
Er zijn gerichte aethergolven en andere, die zich moedwillig verliezen en door
dezen of dien opgevangen worden. Het is duidelijk, tot welke categorie deze toovenaar
van de kleur behoort.
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Als water, ruischend...
door Leo van Breen
Wat ruischt dit water nog, hoe liefelijk
en aangedaan in zelfbespiegeling
is zijn betoogen, dat elk stralend ding
keert tot zijn oorsprong, onherroepelijk.
Water van beken, in den loop vergrijsd,
ruischend van tijden, waarheen geen meer wijst;
Weemling van zilver, met den blauwen haal
van windstreep op den zelfkant. In uw staal
van diepten zijn de werelden verzonken;
Die van den wijze en die van den zot
zijn tot een enkle schittering verblonken.
Als water, ruischend, is der menschen lot.
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Uit: ‘Kleine kosmologie’
Het zonnestelsel
door Albert Helman
1. Middelpunt
VADER en moeder, geslachtloze oven, grootste en beste van allen! Wie u wil prijzen,
kan stamelend slechts in het licht van uw aanschijn, uw hitte, uw straling ontvangend,
zoeken naar woorden, rijk, weelderig genoeg om niet bleek in uw glans te versagen.
Beheerser des dags, die uw rijk, afgeperkt door de Horen, alleen, zonder helpers
regeert. En met ijzeren wetten.
Toch goedertieren. Want al wat er leeft, het goede en het kwade, ontleent zijn
kiemkracht, Helios, aan u! Wat vrucht draagt, rijkdom geeft, onnut is of kan schaden,
't is ál uw werk, uw wil, zaad van uw zaad. Gij laat het toe, geeft plaats aan ieder
wezen, een kans aan elk atoom, uw warmte aan elken mens. Waar was ik zonder u?
Wie kon er leven, hadt gij u afgewend naar andere hemelstreken?
Ik leer van u het eenzaam koningschap. Hoe klein is mijn domein, slechts erfelijk
leen van u. Maar ik bestuur het zelf, leid ook mijn zonnewagen met ijzeren wet langs
't vastgestelde spoor, tussen de perken van de dierenriem; geen Faëton, profeet of
demagoog, kan mij vervangen, of alles stort ineen, wordt chaos, wereldbrand.
Een luis ik, gij een wereld; maar elk zijn eigen meester binnen zijn gebied, - zo
moet het zijn; gij hebt het zo gewild, o Zon, o grootste, o alwijze.
Dank, duizendvoudig dank en nogmaals dank!

2. Mercurius
Alleen in de lente bij avondval, of vroeg in de ochtend van luchtige, kil-verstilde
herfst is hij even te zien, de kleine dwaalster die nabij de zon bleef, als een knaapje
in de grote stad nabij zijn vader, - soms loopt hij voor, soms achter hem in drukke
straten, maar verliest hem nimmer uit het oog. Het is een schuchter, klein Mercuurtje
en geen familie van dien rijken runderdief, dien gangster met het sex appeal, Hermes
den vriend van Apolloon.
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De reizigers door het heelal, die allerlei verhalen wat ons als een sprookje klinkt,
vertellen vele wonderbaarlijkheden van zijn landschap, dat ten dele met rivieren als
van gloeiend lood in kokende woestijnen is, ten dele ijzig koud, een dode, duistere
vulkanenwereld met een pool-hel in zijn uitgebrande kraters.
Evenwel, men heeft dit slechts van horen zeggen. En ik meen, de schaarse keer
dat hij zich liet betrappen bij de horizon, - want een mens heeft ach zo weinig open
horizon, - ontdekt te hebben, dat hij slechts een schuwe, stille knaap is. Van het soort
dat gaarne verzen schrijven zou en achterom naar Venus kijken, - als hij het maar
durfde. Nu staat hij verlegen voor de zonnespiegel, met zijn vinger in de mond,
bekijkt de puistjes die de lente op zijn gezicht deed groeien, en denkt na wat of hij
't eerst zal doen: papa loslaten.... of in 's hemelsnaam nog maar een tijdje nuchter
blijven als een kalf.

3. Venus
Andere volkeren laten zich op hun migraties in duistere aardedelen geleiden door
Zon of door Maan, voor wie zij aanbiddend dan nederknielen en offers brengen. U,
ster die de Maan-Zon genoemd wordt door Maya's, het merkpunt van avond en
dageraad zijt, u kennen de kinderen van Kukulcán, Quetzalcoátl en Gucumatz sedert
de dageraad der tijden als meerdere van Zon en van Maan. Uit de nacht van hun
herkomst, toen de vier Scheppers en Vormers na heel veel pogen tenslotte uw kinderen
schiepen, hebt gij hen over de continenten, de eilanden, bruggen der continenten,
door ijsvelden, oerwouden, bergen en steppen geleid. Naar onderhout wemelend van
wild, naar grazige weiden bij bronnen, naar huizen op pyramiden, naar vruchtbare
gaarden, naar hutten vol mais.
O Venus, van de Alleghanies tot de Andes, in iedere hoek en bij iedere steen staat
vroeg in de ochtend, voordat de dag nog geboren wordt, een huiverend mensenkind
in sarape of poncho gehuld, en begroet u, de handen geheven, het hoofd eerbiedig
geneigd. En zegt, zoals ik, een der hunnen:
‘Maan-Zon, geprezen door duizenden voorvaders, geef ons de dageraad, geef ons
het leven opnieuw. In de lendenen vruchtbaarheid, in onze ogen de valkblik der jacht,
korrels de maiskolf en ooft aan de bomen, koel, heilzaam water de bronnen, en dood
aan de bleekgezichten die schoorstenen brengen om uw gelaat te verduisteren,
schietgeweer om uw stilte te storen, vuurwater om ons waanzinnig te maken.
Reine, verhevene, wederom kwamen wij voort uit de nacht, bereid voor het
dagwerk, bijeengedrongen hier, ver van de Plaatsen des Overvloeds, waar wij vandaan
zijn.
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Wanneer worden wij, eindeloos verzworven, terug naar de eigen gebieden gevoerd?
Eerste en laatste der nachten, blijf ons nabij! Zolang we u nog zien, is de hoop
niet gestorven, smeult nog de wraak onder de as van het kampvuur, - zijn wij er nog!
Blijf schijnen, blijf schijnen!
Over ons, onze kindskinderen en die der hunne.
Bestendig dit ras dat al uitsterft.
Drijf de steden terug, doof de vuurwagens uit.
En schijn als enige in onze nieuwe, roodspreidende dageraad, Morgenster, Venus....’

4. Aarde
Gaarne wil ik haar verlaten, om van verre toe te zien naar de oude Aarde! Niet omdat
ik haar veracht, maar uit nieuwsgierigheid, om met één enkele blik te overschouwen:
blauwe zeeën en landouwen, bergen, beken, bruggen, steppen, oceanen en oases. Al
de plaatsen die ik, wijl het leven kort is, nimmermeer bereizen kan. Ik wilde werkelijk
vliegen naar een verre ster....
Maar, zo groot gij zijt, mijn Aarde, - ik ben uw gevangene, gekluisterd aan de
loden kogel die gij zijt; een Prometheus, vastgeklonken aan uw wanden, wien de
gier der eeuwigheidsbegeerte altijd aan de lever knaagt. Geen Herakles zal mij
bevrijden! Aarde, ach, gij zijt mijn Tartarus, mijn graf.
Niettemin in stille sterrenachten zie ik soms, als van een wolk, hoe gij lauw en
ademdampend, een opalen zeepbel, drijft door eindeloze ruimten, doelloos, dolend
naar een wet die wij, erkennend, niet begrijpen, naar een God die, u omhullend,
immer vlucht. Dwaalkern van verlangen....
Elders mogen betere wezens wonen, aetherlichte zielen, cherubim, gelukzaligen
die niets meer wensen, - ik, wij hier, uw kinderen, Gaia-moeder, blijven bij uw schoot,
waaruit wij voortgekomen zijn, waarin wij wederkeren. Is het niet genoeg, dat ge
elk van ons een ster gaaft in zijn borst? Onze kern zal niet vergaan, zolang 't verlangen
wakker blijft.

5. Maan
Trouweloze, koude, wispelturige, die enkel dichters en verliefden kunt bedriegen, mij bekoort ge niet met uw gebold maar bleek gezicht. Te goed zie ik al de lepreuze
vlekken, sporen van de vele malen dat gij, blonde, werd geschonden. Kwijnende,
die mensen
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maanziek, katten krols maakt, die geregeld wegteert tot het spitse sikkeltje,
moorddadige zilverschilfer, weggeworpen vingernagelspits.
Ik weet, gij hebt geheimen, zoals elke trouweloze vrouw; waar blijft gij, vele
nachten als het helder is, het bed des hemels leeg, het sterrendek gespreid? Wie is
de medeminnaar, in welk Nadir?
Maar toch keert gij altijd weer, een minziek dier dat speelt met harten als een kat
met een insect. Wat wilt ge nog, zo schijnbaar schuldeloos en schuchter uit uw bad
van wolken opgedoken, - gouden gondel zonder inhoud, aangevreten hostie van de
zwarte middernachtmis? Weg, pokdalige! Wees niet koket!
't Is waar, soms hebt ge ook mij geroerd. Maar 't is te lang geleden. Vroeger, toen
ik nog onnozel was, aan liefde en trouw geloofde, gekke verzen schreef, hield ik u
voor een spiegel, een opaal; voor de monocle van een hemelgod, de discus van zijn
sport. En in uw zachte schamplicht heb ik vaak geminnekoosd, gekust.... Het is me
slecht bekomen, o Selènè.
Kwade dromen geeft gij aan de slapers; kwade werkelijkheid aan wie u somtijds
ziet des daags. Een satelliet, een meid, een slet van deze aarde zijt gij mij. Al schijnt
ge mij verwaten in 't gezicht, wijl ik u vroeger heb bemind. 'k Was nog een kind!

6. Mars
Rood-geïrriteerd, met zweetstralen langs zijn gezicht en zonderlinge vegen, blikt
Mars naar de Aarde, terzij van zijn baan om de Zon. Hij is boos op den wildgeworden
adept, die zichzelven heeft opgeblazen tot oorlogsplaneet, en denkt: ‘Net iets voor
Tellus, haar telgen elkaar te doen moorden en uiterlijk vreedzaam te lijken. Terwijl
zij mij Angst en Schrik toedicht. Zo'n huichelende Aarde. Wat schijn toch bedriegt
en een naam je kan aandoen!’
En Mars heeft gelijk. Hoe woedend hij ook op de eerste blik schijnt, hij is heel
goedmoedig, bescheiden, koelbloedig zolang niet de Aarde zijn weg kruist. Zijn
kanalen of wegen, woestijnen of weiden of zeeën kennen de zoelte der jaargetijden,
van koele zomers en heldere, vorstrijke winters. Menigeen meent, dat er daarom ook
menselijke wezens ronddwalen.
‘Dat is het juist! Die lui van de aarde, dat is het verwatenste slag. Zodra 't ergens
goed gaat, geloven ze dat slechts een soortgenoot zoveel tot stand brengt. Terwijl zij
bij uitstek bedervers en schenners en moordenaars zijn.’
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‘Die op Mars leven anders. Als goden, als vlinders van tien meter vlucht die in ijle,
van violetlicht verzadigde lucht, langs de startbanen scherend, geruchtloos zich
reppen naar kleurige bloemen als vijvers zo groot, daar baden in geuren en nippen
van nectar, zich zonnen in 't eeuwig Elysium waarboven twee dagmanen kruisen en
later de nacht donkerblauw staat.’
Een kleine planeet, maar een zalige, waar elke haven Cythera en iedere vlakte
Arcadië is. Ongenaakbaar voor mensen, zelfs voor hun verbeelding, zelfs voor de
wanhopige vlucht van hun vredesverlangen.

7. Planetoïden
Dit is het onzichtbaar gruis, het naamloos en verloren grauw, het tuig in de ‘maison
de tolérance’ der sterren, waar mejuffrouw Ceres, juffer Juno, Vesta, Iris, Flora,
aantreên op bevel; steeds meer van zulk glansloos, eender naakt. Bestelt ze maar! 't
Zijn geen hetairen noch bacchanten wachtend op hun korybanten, maar slavinnen,
lènai van de hemelhoek, bij de portieken van de huizen in de Dierenriem. Een
bandeloze troep.
Of mogelijk zijn het sintels van een uitgebrande lichtstad, uitschot van haar
lichtekooien, sterrenkaf dat van de dorsvloer der onsterfelijken hierheen woei.
Voordien door niemand ooit be-oogd, totdat eens een nieuwsgierige monnik, vroeg
op Nieuwjaarsdag, zo ver het venster van zijn toren uit hing, dat hij juist nog een
klein slipje van de eerste dezer dames zag. Van toen af is 't een astronomen-sport
geworden, iemand van het grote gild van Sint Rein-uitgebrand te ontdekken en het
voor een tijdje met haar aan te leggen.
Ziet ze roezen langs de brede baan, onder politie-opzicht van heer Mars en onder
't medisch toezicht dat de dikke Jupiter zeer ondeskundig voert. Vrouw Vesta speelt
voor hoerenmoeder, en het is een schande dat de souteneurs die zich vanzelf ook bij
dit volkje bevinden, zulke fraaie namen dragen als Hidalgo, Eros, Cupido en de
Trojanen.
Cet âge est sans piété....

8. Jupiter
Jupiter niet, maar een buikige Falstaff, een reus zonder reden, een Goliath en een
Ymir is dit waterhoofdige kind van de Zon. Onnozel en ietwat goedaardig, als al
zulke volumineuze luchtbonken zijn. Een snelle cycloop, die vervloeid en onvast
met het oog van zijn vaalrode vlek in het wereldruim blikt, en maar juist genoeg
boven de drempel
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der idiotie staat, om in de warrige krans van zijn negen manen behagen te scheppen.
Hij weet vaag wat er van hem gemompeld wordt in het heelal, en voelt zich een
lobbes, die niettemin eens, na een groei van aeonen, toch tot zijn verstand komt, de
anderen dan opslokt wellicht, of anders ze met een geweldige mep uit elkaar slaat
tot wolken van stof. Hij heeft zich alvast in een menigte nevels gehuld, als een bokser
in vochtige handdoeken of in bouffantes.
Maar wat men na zorgzaam beschouwen ook van hem heeft vastgesteld, niets
daarvan hindert hem, menige nacht te beheersen als tweede na Venus in schittering,
vorst van de middernacht, bij wien zelfs Sirius verbleekt. Dat zijn zo z'n heldere
ogenblikken.
Zoals een sukkelige dorpsjongen plotseling zich tot een rekenwonder ontpopt, een
geniale vioolreus geboren wordt in een werkmansgezin, zo is hij, wanneer hij zijn
draai heeft, ons allen een stralende ogenverrukking, een ster van de pralendste soort
en een glans-virtuoos, wiens komaf men gemakkelijk vergeet.

9. Saturnus
Gelijk een dooier in het eiwit, drijft Saturnus in de hagelsnoeren van zijn ring; gelijk
een iris blind van staar, gebroken in een oogkas, in een tranenregenboog verzwemt.
Of is hij in zijn strokenkrans toch eer een godenhoofd, geheiligd door een nimbus,
die van wereld-stof verzadigd, wordt omsprongen door tal van Titanen?
Vraagt gij u af, waarom hij juist naar Kronos heet, dit zeldzaam wonder van de
buurtschap, dan is 't antwoord:
Wij, wij die zijn kinderen waren, hebben hem verslonden in het ritueel van onze
waanzin. Want hij was de brenger van de gouden eeuw, toen vrede heerste, voorspoed
alle stemmen lachen deed, de overvloed een zware gang aan vrouwendijen, weke
welving aan haar borsten gaf, de korenaren bogen en de wijnstok bijna brak, het vee
de heuvels vulde en ziekte ongekend was.
Wij, de dwaas-geworden telgen van een nieuwe tijd, wij hebben hem verjaagd,
hem omgebracht toen wij elkander moordden. En de gouden jaren zijn van ons
gevloden; alle eeuwen zijn voortaan van ijzer, schrikgodinnen heersen, zwaard en
lans. En in ons binnenst brandt het bloed van Kronos, door zijn kroost verslonden,
hij die enkel weldeed.
Nog herinnert ons het wonder van zijn dwaalster aan 't verloren paradijs, dat
nimmer weerkeert, waar wij in de korte pauze tussen vete en oorlog, nog van dromen,
zonder
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baat. Laten wij de Saturnaliën herstellen en elkander 't wijgeschenk van vrijheid en
blijmoedig rusten en van meêlij met de slaven gunnen.
Ergens boven is een schimmenrijk, waar nog de gouden eeuw heerst. Kronos voert
zijn staf daar over al die eilanden van gelukzaligen en gerechten. En het wondere,
met de aureool gekroonde hemellicht wenkt ons daarheen, - dat nu nog fluisterend
met zijn naam ‘Saturnus’ wordt genoemd.

10. Uranus
Lang reeds was hij bekend als een ster van bescheiden grootte; tenslotte heeft men
hem toch als een dwaalster, een doffe planeet onderkend. Maar toen zijn ware, wat
inferieure aard werd doorschouwd, heeft hij daarvoor een roemrijke naam, die van
Oeranos, mede-gekregen.
Zo werkt de wet van de eeuwige compensatie der waarden: wat gij verliest aan de
ene zij, straks wordt het - achteloos haast - u ter andere toegeschoven; wat gij vrijwillig
geeft, later ontvangt gij het beêloos terug. Aldus immers stelt men zich gaarne der
goden gerechtigheid voor, - die ons mensen helaas al te dikwijls ontgaat,
ondoorgrondelijk blijft.
Den bangen Oeranos, den Titanen- en Hekatoncheirenverwekker, die 't eigen
kroost wierp in de Tartarus, ach, hem versloegen zijn kinderen. Doch uit het bloed
van zijn wonden, dat rozerood schuim werd in zee, bloeide óp een godin, de
allerliefste, Aphrodite, die ons de liefde, de kosmische aantrekking van alle tegendeel,
leerde. En 't bloed dat op aarde viel, baarde giganten en melische nimfen, de wrochters
van steden en staten, de moeders der lieflijke meisjes. Uiteindelijk gaat er geen lijden
verloren, vervult zich het noodlot des bloeds, is Anangkè onvermurwbaar.
Levenslang kunt gij u voordoen als ster, maar de proever der harten, de wijze,
doorschouwt u ten slotte, en weet welke duistere steen in uw binnenste drukt. Weest
daarom vroom, vreest het Recht, spaart de zoenoffers niet en aanbidt. Kort is het
menselijk bestaan, maar de goden, zij hebben de tijd!

11. Neptunus
Nog geen eeuw is hij bekend, en bijna reeds vergeten. Luttele duur heeft de roem.
En dat is goed. Want deze planeet betekende weinig, valt thans niet op en is er haast
niet. Hij stoorde slechts de regelmaat en wetten van zijn buren door zijn aanwezigheid.
Zo vond men hem. Een blinde noodzaak, wijl voor al wat kan geschieden, een oorzaak
moet
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bestaan die weer door andere oorzaak intreedt, - koppeling van invloeden; en immers
alles wat gebeurt het midden vormt van onafzienbare reeksen van gebeurtenissen in
verleden en in toekomst.
Of liever: als een olievlek op 't wateroppervlak verspreidt zich wat - in schijnbaar
toeval - als een drop viel in de wereld; naar alle zijden dijt het uit, ook in het heden.
Want vele hedens zijn er, hier, ver, overal. En tussen al die Hedens ligt niet slechts
een ruimte van de plaats, maar ook een ruimte van de tijd, die als een kring weer in
zichzelf terugkeert, onbegrijpelijk en toch begrensd.
Zie naar Neptunus' baan!
In dagen vreemd aan de onze, maar in gelijke eeuwigheid, buitelt zijn bal van
dichte nevel en van vloeibaar gas op weg door het heelal. In kringloop om een kring
die cirkelend zelf beweegt, - en dus een rechte weg? Niets blijft om het te meten.
Wij weten slechts: hij is!
Hoe? Waarom?
Bol van raadselen, die wentelt door 't heelal van eeuwigheidsbesef, beperkt, toch
overal, - dat zijn ook wij, doorzond met een ver weten, dat op ons straalt, de kou der
stof verdrijft, ons voortdringt door de ruimte. Naar het licht?
En heeft een God ook onze ziel berekend (wijl ze stoort?), zoals wij eens Neptunus'
plaats en vorm, - opdat Hij haar ook straks ontdekken zal?

12. Pluto
Dag, gannef onder de planeten! Dag, onverbeterlijke zakkenroller, dief van vijftig
eeuwen! Hoe heb je 't klaargespeeld, je zó lang schuil te houden, en zo voortreffelijk
je naam gestand te doen? Je helm heeft je ontzaglijk goed onzichtbaar laten blijven,
zwart schaap van de achterbuurt der zonnewijk. Of zat je in de Hades om je roof buit
na te tellen?
Scotland Yard zelfs had je niet ontdekt, als niet een detective van de hogere
rekenkunde had vastgesteld: ‘Hier moet een kleine schurk zijn, die mijn sommen in
de war stuurt. Op, mannen, gaat hem zoeken!’
Alleen Amerikanen, cowboys en Nick Carters van de lucht, konden zo'n stampede
met succes ten einde voeren. Hoera voor mister Lowell, die van jou het eerste lucht
kreeg; de speurhond die je - na zijn dood pas - heeft verslagen. Hoera voor mister
Tombaugh, mister Lampland, mister Slipher; zij hebben jou het eerst gezien, geschoten
met hun telescoop. Op zo'n revolver was je niet verdacht, is 't wel?
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Of had je liever dat men je gelyncht had aan een donkere cypres die tussen
narcis-velden staat? Je bent heus zwart genoeg voor zulk een negerstraf. Maar
voortaan loop je in de gaten, alle nachten meer. We hebben lange kijkers. En als je
soms nog diefjesmaats daar aan het einder-einde hebt, dan kun je ervan op aan:
vandaag of morgen knipt een slimme Yank ze óók!

Gustavo A. Bécquer: Rima XI
vertaald door P. Verhoog
Ik ben brandend, ik ben donker,
Ik ben van passie symbool en idee;
Mijn ziel is vol van vurig verlangen.
Zeg, zocht je naar me? - Naar jou; welnee.
Mijn voorhoofd is blank; ik heb gouden vlechten;
Een genot zonder eind deel ik met jou mee;
Door een schat van teederheid zal 'k je aan mij hechten.
Zeg, riep je me? - Ik jou; welnee.
Ik ben een droom, heel onbereikbaar,
Een ijdel schijnbeeld van nevel en licht;
Ik ben zonder lichaam, onaanraakbaar;
Ik kan je niet minnen - O, kom bij me, heel dicht!
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In memoriam
door Johan de Molenaar
Er is niet veel meer van hem over;
zijn kleine handen zijn vergaan.
Maar nòg hoor ik hun klankgetoover,
nòg zie 'k ze langs de toetsen gaan,
blank over 't blank ivoor. - Voorover
gebogen, met verrukt gezicht
soms even opziend, of hij over
een wijd gebied keek.... Vederlicht
en zangerig zijn aanslag, veerend
van rhythme en haast vrouwlijk teer.
En zóó verstild soms, - of in 't loover
de winden zwegen bij het keerend
getijde na onstuimig weer....
Rijp voor den dood, den blinden Roover.
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De academie-tijd van Jacobus van Looy
door F.P. Huygens
I
VAN Looy's leven en werk, persoonlijkheid en schepping zijn één; hij heeft zijn
wezen en geschiedenis in zijn werk uitgesproken. Dit wil echter niet zeggen, dat zij
elkaar in al hun openbaringsvormen en schakeringen dekken, want dan had zijn kunst
strikt autobiografisch en zuiver lyrisch moeten zijn. Hoe verleidelijk het ook is,
althans het eerste te onderstellen van den schepper van den gast uit De Nachtcactus,
en den vreemdeling uit Een Tango, van den schilder uit Een zonnige Ochtend en De
Dood van mijn Poes, van Johan uit Gekken, Theobald uit Reizen, van Zebedeus vader van Jacobus en Johannes - Jaapje, Jaap en Jakob, het wezen van zijn kunst
wordt er niet afdoende door gekarakteriseerd.
Van Looy gaf steeds ‘Dichtung und Wahrheit’; het was hem niet om de
geschiedkundig juiste weergave van de gebeurtenissen uit zijn eigen leven te doen.
Wanneer hij dingen of mensen beschreef, dan was het, omdat hij ze gezién had, hetzij
in werkelijkheid, hetzij in zijn sterk evocatieve fantasie, omdat zijn talent meer
beschrijvend-realistisch dan episch-dramatisch was, zij het dan ook met een warm
lyrische inslag. ‘Niets is zoo mooi als zien’, zegt Theobald in Reizen. ‘Gij weet dat
mijn kijken meer een zuigen dan een keuren is, gelijk bij een kind, dat klokkende
aan de moederborst de toekomst in zich voedt’, bekent Zebedeus aan Rêvard.
Dit betreft echter de uitingswijze van een eenheid van bezieling, die door het leven,
de persoonlijkheid en schepping overal bespeurbaar is en die het beste als zuivere
menselijkheid omschreven kan worden. Het is deze menselijkheid, die de
verpersoonlijkte levensfazen van den énen schilder-schrijver Van Looy bindt met
haar open waarheidsliefde en grote ontvankelijkheid. Het gaat er bij hem niet zozeer
om, of hij als scheppend kunstenaar, hetzij schilder, hetzij schrijver, groot en
afzonderlijk gezien moet worden, als wel, of hij een in zich volkomen zuiver en sterk
mens is geweest, die iets vertegenwoordigt, zoals geen ander dat doet, die zich een
‘houding’ in het leven heeft veroverd. Niet zonder grond was het een sterk bewijs
van zijn afkeuring, wanneer hij van een werk
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Jac. van Looy: Zelfportret in blauwe schilderjas. 1896-1900. Olieverf.
Huis Van Looy, Haarlem
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zei, dat het ‘houding’ miste. En wanneer mijnheer de abbé, op Zebedeus' vraag: ‘hoe
denkt u over de houding eener jonge moeder, die haar kind zoogt?’ uitroept: ‘Il faut
allaiter son enfant en cachette’, kan het antwoord ook niet anders dan een weinig
treurig luiden: ‘- het is waarlijk beter onze samenspreking niet te vervolgen.’
Geeft van die ‘houding’, die onmisbare karaktertrek van de onvervangbare
persoonlijkheid, het Huis Van Looy te Haarlem het uiterlijk beeld, het werk uit latere
jaren, toen zijn trant van verbeelden en scheppen, van ervaren en verwoorden des te
stelliger de noodzakelijk verschijnende vorm van zijn eigenste wezen als kunstenaar
bleek te zijn geworden, wordt er omgekeerd innerlijk door bepaald. Dit blijft Van
Looy's grote waarde tegenover het merendeel der ‘Tachtigers’.
Maar evenals zijn gehele leven en werk, ondanks alle tederheid en koesterende
aandacht, een gespannen gespierdheid, en in weerwil van zijn eigen verklaring: ‘Alles
komt terecht, als je maar kalm voortgaat, en den strijd afwacht - -’ een bijna wrevelige
energie verraden, moest voor deze houding gearbeid en gestreden worden om die
harmonie tussen daad en karakter, schepping en persoonlijkheid te bereiken, die het
eind van zijn leven kenmerkt. En het is in deze strijd, dat zijn menselijkheid zich het
zuiverst openbaart in haar eenvoud, eerlijkheid en levensliefde enerzijds, in haar
begrensdheid, wrevel en vooroordelen anderzijds. Wanneer Van Looy zich daarbij
een kind van zijn tijd zal betonen, dan is dat voor hem bijna uitsluitend de tijd van
zijn jongelingschap, van zijn temperamentvolle jeugd, waaraan hij later zal
terugdenken met de sublieme verzuchting: ‘Wie dronk toen water!’

II
In het Huis Van Looy, boven de schrijftafel in ‘Mijnheers Kamer’, hangt een
jeugd-schilderijtje, voorstellende hoe een oude vrouw een kleinen jongen naar het
weeshuis brengt, naar de ‘hut’, waar de kindermoeder ontving. Zoals later in het
slothoofdstuk van Jaapje heeft Van Looy met dit aandoenlijke werkje voorgoed
afscheid van Jaapje genomen: hij was toen Jaap geworden. Jaapje, die, opgegroeid
in de schemering van de gestichtslokalen, uren lang ‘onverdroten kijken kon naar
het wandelooze, met zijn tintel-oogen’, leefde niet in de wereld, maar de wereld het weeshuis - in hèm. Jaap daarentegen zal de wereld ondergaan als een zijn leven
van buitenaf beïnvloedende en boven hem staande macht. ‘Toeval’ heeft Van Looy
later deze macht genoemd, waarbij hij niet alleen de eigen persoonlijkheid, maar ook
de tijd, waarin deze zich ontwikkelde, te
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veel buiten beschouwing liet. Een toeval mag het genoemd worden, dat de
schoonvader van rijn broer een schilderswerkplaats bezat, waar Jaap behalve een
betrekking, verf en penselen vond, maar het is daarom nog niet alleen het
leerling-knechtje, dat zich tot den schilder Van Looy zal ontplooien. Al keek hij als
zodanig ferm door de ogen van den vakman: ‘er fonkelden tulpen geler dan kromaat
en rooier dan Chineesche vermiljoen’, diep in hem ontwikkelde zich het sterk beeldend
vermogen van den kunstenaar, doordat hetgeen hij eenmaal had opgenomen krachtig
in zijn geheugen voortleven bleef. Telkens heet het: ‘Jaap zag in zijn hoofd - -’

Jac. van Looy: De hut in het weeshuis. Ongeveer 1874. Olieverf - Huis Van Looy, Haarlem

Het stille beschouwen van Jaapje, het fel-opmerkend schouwen van Jaap werd bij
Jakob een zien met de ogen van het lichaam en van de geest: de eerste visuele indruk
van het hem omringende heden en de verbeelding, gevoed door het innerlijk gezicht
der herinnering, verenigden zich tot een nieuwe werkelijkheid. Langzaam en onbewust
begon
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zich de kunstenaar in hem te ontwikkelen. Op de muren van de werkplaats tekende
hij lijn voor lijn schilderijen na, die hij, tijdens het schaftuur, in reproductie voor de
ramen van een boekhandel had zien staan. En hij bracht beschouwers daarmee voor
het eerst in verwondering, zoals hij dat wederom doen zal, wanneer hij uit Italië en
Spanje plotseling die kleine schetsen opstuurt, die het begin van zijn
schrijversloopbaan vormen.
Onder Goteling Vinnis op de Burgeravondschool en later bij Joosten op het atelier,
waar hij 's Zondags mocht komen werken, ontving hij de eerste leiding. De
beschrijving van Meester Juulsen in Jakob en de eerste, door Van Looy zelf
geïllustreerde uitgave van Proza, opgedragen ‘Aan de nagedachtenis van mijn eersten
vriend en leermeester, den kunstschilder D.J.H. Joosten’, geven een beeld van de
verhouding, die tussen beiden is ontstaan. Zijn leven lang is Van Looy aan dezen
ouderen vriend gehecht gebleven, ongetwijfeld mede door het gevoel, grote dank
verschuldigd te zijn voor diens steun bij de gewichtige stap, die het keerpunt in zijn
leven zou betekenen....
‘- - Een tijd van gisting, toen - - een jong gedachte-leven begon te bewegen, - een tijd van veel plannen en gepraat.’ Al heeft Van Looy zich van deze karakteristiek,
de enige van de eerste Amsterdamse jaren, die in zijn werk te vinden is, bij de tekening
van een gedesillusioneerde - Johan uit Gekken - bediend, ze is te pregnant, te direct,
om er niet een reflex van het hart in te zien. Hoe dan echter deze nuchtere, bijna
kleinerende toon te verklaren, waar men de kreet der artistieke revolutie verwachten
zou? Want toen Van Looy, mede door toedoen van Joosten, in 1877 Haarlem voor
Amsterdam verwisselde, van weesjongen leerling aan de Rijks-Academie van
Beeldende Kunsten was geworden, kwam hij in onmiddellijk contact met de haard
der smeulende reactie: de antiek-klasse van August Allebé. Onder diens leiding,
gericht op geest, métier-kennis en vormbesef, werd hier naar een meer concreet
verweer gezocht tegen een schilderkunst, die de contouren oploste in atmosfeer, de
vormen verzwakte door haar impressionistische werkwijze, die de lijn uitsluitend
beschouwde als de grens tussen twee kleurvlakken en zich stelselmatig verzette tegen
elke strekking, waardoor de zuivere toon vervalst zou kunnen worden. Terwijl het
Haagse overwicht afnam, won Amsterdam aan invloed en werd de Rijks-Academie,
hoewel geen kunstinstituut met een positief program, het brandpunt van een nieuwe
beweging. Deze kenmerkte zich door een groot aantal markante figuren, die, ondanks
hun vaak sterk uiteenlopende persoonlijkheden, in zóverre één lijn volgden, dat zij
niet langer het Haagse impressionisme tot voorbeeld of hoogste doel stelden. Wat
zij zochten was een decoratiever samenstel; wat hen bezielde was een streven naar
karakterisering, die de aandrang van de zinnelijke schildertaal in
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e v e n w i c h t moest houden. Dit wil echter niet zeggen, dat het oude op een bepaald
aan te geven t i j d s t i p d o o r het nieuwe vervangen werd; al ging men op den duur
minder van de indruk en meer van de geest uit, het wezen van beide richtingen lag
onveranderd in de zuivere schoonheidsaandoening. Het oude zette zich dan ook
voort, en hoewel veranderd en hier en daar zelfs door het nieuwe be-invloed, bleef
het de mogelijkheden van zijn middelen uitleven.

Jac. van Looy: Frederik van Eeden. 1884. Olieverf.
Frans Hals Museum, Haarlem

Deze nieuwe stromingen beperkten zich echter niet tot de beeldende kunst, zij
betroffen het gehele aesthetische gebied. Het was dan ook geen wonder, dat jonge
litteratoren en journalisten, voor een deel nog studenten aan de Amsterdamse
Universiteit, door dezelfde heftige gevoelens bezield waren en daarom contact met
de jonge schilders zochten. Deze toenadering werd vergemakkelijkt door het feit,
dat verschillende dier schilders deugdelijke, goed geargumenteerde kritieken gaven,
die zij in hun bewondering
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soms opvoerden tot een zelfstandige kunst. Anderzijds begonnen de litteratoren,
naast hun liefde voor het woord, aanstonds een hartstochtelijke liefde voor de
schilderkunst te tonen, lieten zij zich er zelfs sterk door beïnvloeden, terwijl ook hun
kritiek het zuiverste beoogde door de dingen in zichzelf te beoordelen. Zo beschouwd
moeten we de beweging van Tachtig, onverbrekelijk verbonden met het verschijnen
van de Nieuwe Gids in het najaar van 1885, een decennium eerder zien beginnen,
omdat de schrijvers zich bij de schilders aansloten.
Het was in deze jaren, dat Van Looy zijn leertijd aan de Academie begon. Zich
een beeld van deze studietijd te vormen, de plaats te bepalen, die hij in het artistieke
leven van Amsterdam toen innam, is moeilijk, aangezien noch in zijn eigen werk,
noch in mededelingen van anderen daaromtrent veel objectieve gegevens te vinden
zijn. Wanneer Van Looy in het begin van Gekken Johan op deze jaren laat terugzien,
dan gebeurt dat, als gezegd, door een door desillusie en verbitterdheid sterk gekleurde
bril. En als b.v. Frans Erens beweert, dat ‘Kobus’ altijd iets van een kind heeft gehad
dat te veel verwend is, dan speelt door die woorden heen een persoonlijke antipathie,
terwijl enkele gegevens van Kloos, herinneringen aan zijn persoonlijke omgang met
Van Looy, verwrongen zijn door de vooropgezette wil, vóór alles in hem den groten
eenling, den individualist bij uitnemendheid te zien.
Maar evenals Van Looy's uiting in Gekken te direct is om er niet den kunstenaar
zelf in terug te vinden, evenzo zullen beide andere karakteristieken hun diepere grond
hebben, door de feiten bepaald. Men behoeft zich slechts Kloos' ‘alle theorieën
blauw-blauw-latende individualist’, die zich ‘verder van de heele boel niets aantrekt
in dit leven daar hij alleen zichzelf en niets anders wenscht te zijn’ in de ‘tijd van
veel plannen en gepraat’ voor te stellen, om een reden voor Johan's teleurgestelde
en verbitterde houding te vinden. Van Looy's eigen verklaring, nooit volgens
kunstformules gewerkt te hebben, omdat hij ze niet bezat, rechtvaardigt deze
voorstelling, evenals een brief aan Kloos naar aanleiding van het verschijnen van de
Nieuwe Gids, waarin hij het tijdschrift te zwaar-opde-hand, te somber noemde. Er
moest meer in gelachen en minder in gepraat worden. ‘Maar lach dan toch, maar
lach dan toch, maar - - lach - - dan - - toch’, eindigt een zijner brieven uit Spanje aan
Van Eeden, nadat hij diens Kleine Johannes gelezen en met Zola's L'CEuvre kennis
heeft gemaakt. ‘Lees dan Cervantes, de lachende Cervantes, ai daar is al zooveel van
gezegd, maar lees het, als je eens gezond genieten wilt.’
Don Quichotte, de goddelijke dwaas, die Van Looy op zijn tocht door Spanje en
naar Tanger, die later Zebedeus in zijn vlucht over Holland zal vergezellen. In hem
leeft de
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mens dichter bij het spel zijner onbewuste krachten, aan zichzelf overgelaten en
buiten de samenleving drijvend op de stroom van zijn instincten. Het is diens leven,
ontdaan van de rede, dat in Van Looy tot werkelijkheid zal worden, diens ‘tonto’1,
welke zijn denken beheerst, wanneer hij moe van het werken is en die hem de wijsheid
als ‘van den kouwen grond’ zal doen verachten, gelijk hij later, op een vraag naar
zijn wijze van werken, zal antwoorden: ‘- Ik denk er niet veel over; ik gelóóf.’ Een
houding, die Van Looy niet alleen ‘eender-sterk en onwankelbaar-willend groot’
heeft gemaakt, gelijk Kloos meende, maar die ook de aanleiding is geworden tot vele
vooroordelen. In zijn angst, dat door het ‘gepraat’ en de daaruit noodzakelijk
voortvloeiende verdeeldheid in opvattingen, het argeloze, kinderlijk-directe, de
eenvoud in de kunst verstikt zouden worden, vergat hij wel eens, dat zijn vrienden
als kunstenaars ruimer, veelzijdiger en vooral warmer plachten te zijn dan in hun
neergeschreven theorieën en opgewonden beweringen als revolutionairen, dat het
wezen van hun streven onveranderd in de schoonheidsaandoening gezocht moest
worden. En in plaats van er openlijk tegen in te gaan, onthield hij zich, hoewel
innerlijk kritisch genoeg, van elke tegenactie, immers ‘critiek kost zoo verschrikkelijk
veel tijd, en je weet niet in wat voor lamme dingen je er door komt, die de atmosfeer
voor je eigen werk maar bederven.’
Hoe dit den in Italië, Spanje en Tanger rondzwervenden Johan-Van Looy tot een
obsessie is geworden, vertelt het boek Gekken. Brieven van vrienden uit het vaderland
ergerden hem, maakten hem achterdochtig en hij sneed ze af met een snauw: ‘Ik wil
niet langer worden geplaagd, laat me met rust.’ Doch toen ze werkelijk uitbleven,
vreesde hij door zijn vrienden aan de kant van den vijand te zijn geplaatst: ‘- - Als
je een avond met kletsen met anderen doorbrengt, kan je even goed eens aan mij
schrijven’, luidt het in een brief aan Kloos van 27 December 1886, terwijl Van Eeden,
dien een soortgelijk verwijt bereikt moet hebben, zich met een klein, doch sprekend
vermaan te weer stelt: ‘Het is niet goed van je, hoewel zeer verklaarbaar, dat je zoo
aan vriendschap gaat twijfelen.’ Maar Van Looy liet zich door zulke woorden niet
tot rede brengen, hij werd er des te angstiger om in de moeilijkheden van eigen,
onzeker bestaan: ‘O, de barre angst voor het leven voorgevoeld, van altijd allen tegen
één.’ En de jonge schilder, die zijn eigen weg nog maken, zijn eigen wereld nog
veroveren moest, bekende aan een vriend niet zo heel bedroefd te zullen zijn, wanneer
hij nu ijzer op hout hoorde tikken. Onder deze ban van levensweemoed en diepe
ontmoediging, overvalt hem de nacht als een angstig belicht visioen, wanneer hij
staat te dromen op de plecht van de Atlantic, het hem naar huis voerende schip, doch
als de morgen daagt en het land in zicht komt, is hij zó
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in zijn droom opgegaan, als enkel maar mogelijk is bij een, die zich groot genoeg
voelt om eindeloos herboren te kunnen worden. Als Zebedeus zal Johan het enge
schip verlaten.

Jac. van Looy: Ezeltje, Zandvoort, Ongeveer 1872, Krijttekening.
Huis Van Looy, Haarlem

Gegroeid uit het stille, kinderlijke verlangen van het verversmaatje Jaap, dat in
Haarlem, werkend tussen de rijtuigen, reeds in verbeelding met de jonge
Amsterdammers meegeleefd had, zich voorstellend, hoe hij bij een hunner geroepen
werd om nieuwe ruiten in te zetten, gekenmerkt door de vaste wil van den
avondschoolleerling Jakob, die zich met geweld de toegang tot de lessen aan de
Academie baande door binnen twee jaar een verplichte, driejarige cursus
middelbaar-tekenen aan de Polytechnische school te Delft af te lopen, liet Johan's
karakter in Van Looy zich aanstonds ook in diens verdere houding gelden: een
mengeling van schuchterheid, gevoed door de vrees, dat het vroegere verversjongetje
bij de nieuw-verworven vrienden niet geheel voor vol zou worden aangezien, en van
plotselinge gedecideerdheid, gesterkt door een trots besef van eigen waarden en de
drang, die in de veranderde omgeving hoog te houden. ‘Een schuw huiselijk wezen
dat graag in zijn eigen nest bij zijn goede vrienden zit’, gelijk Van Eeden hem later
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noemde, maar dan toch genoeg een persoonlijkheid om zich dadelijk en overal die
vrienden te verwerven. Allebé, na het heengaan van De Poorter directeur van de
Academie geworden, maakte Van Looy tot een zijner ‘logeleerlingen’, uit
bewondering voor zijn werk, waar hij ‘traditie’ in vond, en uit liefde voor zijn persoon.
Van diens begrijpen en waarderen kon Van Looy altijd en overal zeker zijn, en
ongetwijfeld is Allebé dan ook die ene en steeds dezelfde van heel dat vriendental
geweest, van wien Johan voelde, dat hij naar hem zag daar in de verte en ‘die met
groot en medelijdend zien, vermeed te gaan wroeten in de ellende van een
vriendenziel.’
Onder zijn medeleerlingen, schilders van wie sommigen een grote naam zouden
maken, als Der Kinderen, Haverman, Veth, Toorop en Karsen, werden Willem Witsen
en M.W. van der Valk zijn beste vrienden. Maakte hij met den laatste lange, soms
nachtelijke wandelingen, waarop druk over kunst gedebatteerd werd, in een
eensgezindheid, die hen zich later kameraadschappelijk van hetzelfde pseudoniem
A. Brouwer zal doen bedienen, de stille, stroeve Witsen nam hem mee naar de
concerten in ‘Felix Meritis’, waar de muziek-gevoelige Van Looy onder het luisteren
naar Beethoven in tranen uitbrak.
Aan proza-schrijven werd in deze jaren nog niet gedacht. Wel had Coba Muller,
de latere Mevrouw Tholen, die bij Witsen aan huis woonde, Van Looy tot het schrijven
van een sprookje - Het meisje, de albasten knikker en de marmeren gang heette het
- weten aan te zetten, dat in Flanor werd voorgelezen, waar al iets broeide van de
Nieuwe Gids; wel schreef hij voor de vereniging St Lucas Een Feestdroom, een
satiriek bedoeld opstel naar aanleiding van het intrekken der Regerings-subsidies;
van enige ernstige bedoelingen was echter geen sprake. Zo iets gebeurde in buien
van overmoedige levenslust, waarin hij ook op zich nam voor Frans Hals te spelen
in Van Eeden's blijspel van die naam, en met zoveel succes, dat de schrijver er, ruim
twee jaar later, nog met bewondering aan terug zal denken. Momenten van frisse,
onbevangen menselijkheid, waarin zijn levensgevoel al het nieuwe, ongekende zo
kinderlijk schuldeloos belijden kon, in een rijk en blij optimisme. Hoe schoon lag
dan het leven vóór hem, in één tinteling van illusie, als een feest. Dat men, gelijk hij
het later zelf zou uitdrukken, moest leren opklimmen langs de smartelijke treden der
bizonderheden naar het eigen groot begrip, had hij toen nog niet ervaren.
Jolig-overmoedig zou het afscheid zijn, dat hij van zijn vrienden nam bij zijn vertrek
naar Italië; het reizen een heerlijk ding: ‘vlottend te zijn in de vlottende werelddingen’;
het wonderlijke leven één feest ‘om er zich nooit met de oogen zat aan te kunnen
drinken.’ Deze levenskijk, dit vol en durend genot van het uiterlijke leven, waarbij
hij zonder bijgedachte in kleur en lijn kon opgaan, heeft Van Looy ook gekend
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en als geen ander beleden. Een krachtige, gezonde zinnenlust, op een diepe ondergrond
van melancholie, twee uitersten in zijn wezen, verbonden door zijn innigheid, zijn
brandende fantasie en heerlijke humor. Als kunstenaar zal hij zich een meester, een
volledig beheerser van zulke gaven betonen, door er het zware tafereel van zijn werk
mede te doorlichten als met verhelderende noten, onopzettelijk, zonder ook maar
een ogenblik te willen behagen. Wanneer hij, in Juni 1884, op het examen,
voorafgaande aan de eigenlijke kamp om de Prix de Rome, tot onderwerp van zijn
opstel Iets over de Hollandsche Schilderkunst der 16e en 17e eeuw kiest, en over de
schilders in die tijd neerschrijft: ‘Iets wat hen nog bizonder onderscheidt is dat zij er
nooit naar hebben gestreefd te behagen, dat zij nooit aardig waren: ik bedoel daarmeê,
zij hebben nooit hun gebreken aangevuld, als een kokette vrouw met kunstmatige
lichaamsdeelen, zich nooit laten dwingen door een algemeen heerschende smaak,
noch hun kunst opgeschikt met de “queue de Paris” der Bevalligheid’ - dan is het of
hij daarmee, aan het eind van zijn studie-tijd gekomen, zijn plaats en ‘houding’ als
kunstenaar van te voren heeft willen bepalen; een kunstenaar, die terdege wist wat
hij wilde, en wilde wat hij kon; een mens volkomen zichzelf bewust en met een vast
geloof in zijn kunnen; schepper van een leven en een kunst, die in Zebedeus hun
synthese zullen vinden.

Jac. van Looy: Schelpkar, Zandvoort. Ongeveer 1872.
Krijttekening - Huis van Looy, Haarlem

Zebedeus, de nieuwe metamorphose van Johan uit Gekken, van een schilder dus,
in wien het zuiverst ‘zien’ belichaamd is. Maar tevens van een mijmeraar, grilligst
dromer van het zo geziene, verlangend van een kinderlijk verstand te zijn, zoals hij
dat
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bespiegelde in den Don Quichotte, die achter de indrukken en beelden van zijn inen uitwendig schouwen het verborgen schijnsel was geworden. De wonderlijke
Avonturen van Zebedeus, het boek, waarin de zuivere menselijkheid van achter Van
Looy's vroegere leven en werk te voorschijn komt en een eigen bestaan begint.

III

Jac. van Looy: Een gewond soldaat (z.g. ‘standje’ op het college ‘Kunst zij ons Doel’). 1875. Zie
Jakob blz. 186. Krijttekening - Huis Van Looy, Haarlem

Zoals de weesmeisjes een kijk hadden op den mens Van Looy, immers ‘aan Jakob
zou je een goeie man hebben’, zó was het inzicht van den schilder H.J. Scholten,
toen ter tijd conservator van de Teylers Stichting, in het veelbelovende talent van
den jongen kunstenaar. Toen op aandringen van Joosten, die alles in het werk stelde
om zijn leerling naar de Academie te krijgen, in 1877 de Regenten van het Weeshuis
zich per circulaire tot enige vermogende ingezetenen van Haarlem richtten, droeg
Scholten voor een aanzienlijk bedrag bij en maakte zodoende het vertrek naar
Amsterdam mogelijk. Hier huurde hij een atelierkamer in de Govert Flinckstraat 81
boven. Al gaf hij enkele tekenlessen en al had in Mei 1883 een tweede circulaire van
de Regenten opnieuw het beoogde effect, terwijl een onbekende, na het intrekken
van de subsidie van f 500.-, hem door den Koning toegekend, dezelfde som aanbood,
zodat hij kon blijven doorstuderen, toch had Van Looy het arm, te arm om, na een
ingespannen werkdag, anders dan te voet naar de Poort van Cleef te gaan, waar zijn
vrienden waren samengekomen en zijn pijp reeds hadden gestopt. Alleen Witsen
kon sigaren betalen, weet Kloos zich nog in 1932 te herinneren, al heeft hijzelf, toen
Cobus in Februari
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1885 voor de Prix de Rome op reis moest, de huur van diens
‘hoogst-een-voudig-gemeubelde vertrek’ overgenomen. ‘Niemand van ons weet
recht, waar hij de volgende maand van leven zal, Kloos niet, Albert niet, Falck niet,
en ik zelf ook niet - want al zit ik in een mooi huisje - ik verdien nog bitter weinig’,
schreef enige jaren later Van Eeden aan Van Looy, toen deze zich beklaagd had van
de regering slechts f 1200.- gekregen te hebben om Spanje te zien en verzamelingen
studies te leveren; ‘Veth heeft een goed jaar gehad maar hij zal er wel gauw doorheen
zijn. Maar niemand van ons bekommert er zich erg om. Het komt wel terecht.’ Het
verwijt, Johan uit Gekken in een brief van een studie-vriend gedaan, dat hij zich voor
een bezoldiging verkocht had, zoals uit zijn toegestuurde werk te zien was geweest,
‘dat hij laf een goed leven leed, waar al zijn vroegere kameraden krom lagen,
ontbeerden voor hun ernstig zich-zelve-willen-wezen’, komt door deze feiten wel in
een merkwaardig licht te staan, dat de geloofwaardigheid van deze passage versterkt
en daarmee veel van Van Looy's houding en de gerezen conflicten uit die dagen
duidelijk maakt.

Jac. van Looy: Naaktstudie uit Academie-tijd (1877-1884). Olieverf - Rijksacademie-van Beeldende
Kunsten, Amsterdam

Hoe echter het jeugdwerk van Van Looy was, in hoeverre het in, maar vooral
buiten de Academie waardering vond en kon vinden, of het werkelijk onder de
verplichtingen, aan de Prix de Rome verbonden, geleden heeft, zoals hem blijkbaar
pijnlijk-openhartig onder het oog is gebracht, kan wederom niet anders dan uit
betrekkelijk schaarse gegevens
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opgemaakt worden. Behalve het verrassende jeugdschilderijtje, gemaakt aan de tafel
in de jongenszaal en voorstellende Jaapje's komst in het Weeshuis, een stoute
weergave van het geziene in een Rembrandtiek clair-obscur, aandoenlijk verinnerlijkt
door een kinderlijke fantasie, bevinden zich in het Huis Van Looy enkele stillevens,
die in weinig de ‘traditie’ verraden, die Allebé juist in dit genre bij zijn leerling zou
bewonderen. Een kleine, schetsmatige copie naar Koekkoek zegt meer van Joosten's
onderrichtsysteem, roept eerder den de muren van de werkplaats volschilderenden
Jaap in de herinnering, dan dat Jakob's zien er nader door bepaald wordt. Anders is
dat met het vroege tekenwerk: eerste studies van de Burgeravondschool en uit het
tekenboekje bij Aal te Zandvoort, een zogenaamd ‘standje’ op het College ‘Kunst
zij ons doel’, het Haarlemse schildersgenootschap, waar hij in 1873 lid van was
geworden, krabbels, gemaakt langs de weg, notities van figuurtjes, gepakt op een
ogenblik, dat ze niet wisten bekeken te worden. Ze zijn levend, kernachtig en geestig
van karakteristiek, in de vormgeving zeker en volstrekt persoonlijk; dit brede tekenen
is het, dat den bevoorrechten en bewonderden leerling van Allebé verraadt. Een
copie-fragment naar Frans Hals, geschilderd in de eerste vacantie aan de Academie,
een groot naakt van een ouden man, het enige werk uit de eigenlijke studiejaren daar
bewaard, tonen door de keuze van het typische, door de compactheid der compositie,
de vaste verfbehandeling en het coloriet, dat weinig de directe invloed van het licht
ondergaat, hoe Allebé de eigenschappen van den tekenaar opgekweekt en, in
overeenstemming met zijn eigen aard, zorgvuldig op den schilder overgebracht heeft.
Hoewel geheel onder zijn leiding gevormd, zal het schilderwerk van Van Looy op
den duur meer in deze behandeling dan in de opvatting de invloed van den leermeester
vertonen, zodat het zeker niet juist is, in hem een der zuiverste vertegenwoordigers
van de Amsterdamse schilderschool, de school van Allebé, te willen zien. Daarvoor
leefde hij ook te intens buiten de Academie in de kunstwereld mee, waar de schilders
en schrijvers elkaar geheel genaderd waren, door een aantrekkingskracht gedreven,
die het kenteken van het impressionisme is geweest. ‘Door impressionistisch wordt
verstaan, dat de schijn, die de dingen aannemen voor het oog van den schrijver,
zonder nader onderzoek omtrent hun wezen, vertolkt wordt. Daarin ligt ook de geheele
beeldspraak’, schreef Van Deyssel in 1884. ‘Daarom is impressionisme alleen een
genre van beeldende kunst en is de impressionistische literatuur die, welke het meest
de schilderkunst nadert.’ Het onderwerp loslaten, onderduiken in de toon en zich aan
louter stemmingen overgeven kon Van Looy echter niet. In zijn koppen moest het
kenmerkende van de persoon uitgedrukt, het geestelijke van het model naar voren
gehaald worden, zodat ze in hun
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synthetische opvatting verschilden van de empirische zin, die hongerig op de zichtbare
verschijnselen lossprong en ook hier licht, atmosfeer en kleur wilde ontdekken. Geen
‘stormende stortvloed van passie’, gelijk in Breitner's vrijgevochten zelfportret, maar
gevat in bewuste contouren het overdrachtelijke, dat dromen laat, als in het peinzend
glimlachende portret van Van Eeden, dat hij in 1884 maakte. Geen kleurenfanfare
zonder gedachte, gelijk men wel Breitner's werk heeft genoemd, maar een sober palet
van ombers en okers en een sterk modelerende peinture, den Academie-leerling
verradend. Geschilderd kort na de opvoering van Frans Hals, waarin hij samen met
Witsen, Veth, Breitner en Van de Maarel gespeeld had, wordt dit portret tot een
karakteristiek van Van Looy's houding in de voordagen van een artistieke revolutie.
Zich enerzijds met hart en ziel aan het nieuw gegroeide overgevend - hij ontwierp
ook het omslag voor Het Poortje van Van Eeden -, wist hij anderzijds zijn eigen,
persoonlijke kunstenaarsaard hoog te houden, zoals hij die eveneens bespiegelde in
zijn examen-opstel, toen hij neerschreef: ‘Men heeft de Hollandsche schilders der
16de en 17de eeuw verweten triviaal te zijn. Waarom? toch niet omdat zij afdaalden
tot de aard der dingen die ze voorstelden. Hebben dat niet alle groote meesters gedaan?
Is het omdat ze hun figuren zagen als menschen en niet om de rol die zij speelden
als kleur of als gehalte van toon in het groote geheel? - - Rembrandt de grootste van
hen allen, die hen allen in de schaduw stelt, wiens geheele leven één heerlijke
geestesdroom was, bij wien een eenvoudig nuchter schutterstuk de omvang aanneemt
van een visioen, bij hem is het moeilijk te bepalen, waar de werkelijkheid begint en
de fantasie eindigt. En dat zijn ten allen tijden de grootste kunstenaars geweest.’
Reeds nu is in kiem aanwezig, wat later de kracht van zijn kunstenaarschap zal
uitmaken: het onafhankelijke voortgaan zonder concessies aan tijd of mode, het
verrassende van zijn persoonlijkheid, waardoor hij in de komende veelbewogen jaren
een schilderkunst zal geven, die noch intellectueel, noch modern, noch reactionnair
is, een kunst, die niet onder een of andere categorie valt te boeken, daar voor haar
geen analogie te vinden is. Dit was echter voor zijn vriendenkring buiten de Academie
geenszins een reden om hem, die bovendien heel zelden iets van zijn werk liet zien,
als een anders-willende links te laten liggen. Reeds toen gold stilzwijgend, wat Van
Deyssel later in zijn lofrede op Van Looy onder woorden zou brengen: ‘De vraag
was in de eerste plaats of men “echt” was, niet wàt men wilde maar hóe men het
wilde, dit beduidt: of men, voor-eerst, een eigen schoonheid, dat zekere eigen gevoel,
waaraan wij elkaâr herkenden, in zich had, en of men, ten tweede, voor niets ter
wereld hoe weinig ook zoû afwijken van de zuivere uiting dier ware eigen
schoonheid.’ Kloos, sterk door zijn schilderwerk getroffen, droeg

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

526
zijn sonnet Eva aan Jacobus van Looy op en verdedigde diens gelijknamige schilderij
tegen Vosmaer, die in het naakt tevergeefs het ideaal der klassieke schoonheid zocht,
terwijl de enthousiaste Van Eeden als Varius den Prix-de-Rome-winnaar om zijn
‘geniale oorspronkelijkheid’ hemelhoog verhief en voor een ogenblik van zijn stuk
bracht.

Jac. van Looy: Elia op de berg Karmel (bekroond met de Prix de Rome) 1884. Olieverf - Rijksacademie
van Beeldende Kunsten, Amsterdam

Op 22 Mei 1884 schreef Van Looy, met bijvoeging van de vereiste geboorteakte,
aan Allebé een briefje, waarin hij de wens te kennen gaf, ingeschreven te worden op
de lijst van mededingers naar de door de Academie na jaren weer opnieuw uitgeloofde
Prix de Rome. Het toelatingsexamen, daaraan verbonden, zou op 9 Juni plaats vinden.
‘Hoe ik het toch stellen zal met het examen, begrijp ik niet goed’, vertrouwde Van
Looy kort te voren zijn leermeester toe, ‘ik kan de aanhechtingspunten dier spieren
maar niet in mijn geheugen vasthechten. Met de perspectief gaat het iets beter, dat
is meer een kwestie van begrijpen, dan van van buiten leeren. Al was het echter alleen
maar om weêr eens flink te kunnen werken, zou ik meê willen doen, dat getjingtang
van de laatste tijd verveelt me meer dan het U, tot mijn spijt, vervelen zal.’ Behalve
Van Looy hadden zich de schilders D.L. Kooreman en J. Dunselman aangemeld,
van wie de eerste door de Commissie onder voorzitterschap van Allebé werd
afgewezen. Van Looy bleek ondertussen voldoende aanhechtingspunten in zijn
geheugen gestampt te hebben om voor zijn ‘kennis der spieren en hare werking’ een
vier te behalen. De eerste dag van de eigenlijke wedstrijd, die 30 Juni begon, werd
besteed aan de vervaardiging van een schetsontwerp voor het schilderij, dat tenslotte
aan de jury, bestaande uit de schilders Rochussen, Scholten en Allebé, ter beoordeling
afgeleverd moest worden. De beide overgebleven candidaten moesten een keuze
doen uit drie onderwerpen, waarvan Dunselman ‘Alexander de Groote en zijn ge-
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neesheer Philippus’, een fragment uit Plutarchus, Van Looy ‘Elia op den berg
Karmel’, naar Koningen 1ste Boek, Hoofdstuk 18, vers 42-44, voor zijn rekening
nam. Toen de schilderijen 25 September ingeleverd waren, wist de Jury niet aan welk
de voorkeur te moeten geven. Scholten, die, getuige een brief van 26 September,
waarin hij verklaart, dat hij tot zijn eerste opvatting om aan Elia de voorrang toe te
kennen, terugkeert, voor zijn vroegeren leerling opgekomen is, heeft niet kunnen
verhinderen, dat beide deelnemers de gouden erepenning waardig gekeurd en voor
het jaargeld voorgedragen werden. Immers wat Dunselman's uitbeelding van
Alexander aan karakter miste, ontbrak aan Van Looy's knaap in ‘de uitwerking der
draperieën’, zoals in het verslag van de adviserende deskundigen stond vermeld,
hetgeen voor de vrienden van Van Looy niets anders betekende dan de gelijkstelling
van de meest typische, ouderwetse conventie met de vrije, geniale oorspronkelijkheid.
Of dezen echter het sterk academische werk, zo het door een ander geschilderd ware,
als oorspronkelijk en geniaal geprezen zouden hebben, valt te betwijfelen, maar zeker
is het, dat de Elia in alle opzichten boven het Krusemanachtige doek van Dunselman
stond, vooral waar het de inleving in het toesnellende, blij-verraste kind betrof.
Van Looy, door het oordeel van de Jury in het meest eigene van zijn talent en door
de gedeelde prijs - de gouden medaille was hem door loting toegevallen - in zijn eer
gekwetst, leende volgaarne het oor aan de verwijten van zijn vrienden, de adviserende
commissie bij monde van Varius-Van Eeden gedaan, en besloot voor de halve
onderscheiding te bedanken. Of het deze zelfde kameraden waren, die hem tenslotte
van dit plan afbrachten, gelijk in Gekken vermeld staat, en die hem 12 October aan
Allebé deden schrijven: ‘Ik moet nog heel wat in beschaving aanleeren eer ik een
teleurstelling met een vroolijk gezicht verdragen kan. 't Zal wel komen.’, of dat hij
zelf tot dit besluit is gekomen, valt uit de gegevens niet op te maken, maar de toon
der verslagen, die hij op reis elke maand aan de Commissie van Toezicht over 's
Rijks Academie van Beeldende Kunsten moest sturen, was verre van beminnelijk.
‘Nog altijd kan ik U niet mededeelen, dat de copie klaar is’, schreef hij 3 Juli 1886
uit Madrid. ‘Ik wil hopen de volgende maal. Dan zal ik gelijkertijd kunnen zeggen,
denk ik, dat ook de andere copie, die nu even ver is, gereed zal zijn.... - Overigens
acht ik het mijn plicht U te zeggen, dat men hier een warmte geniet als die van een
broeikast, dat nu juist niet uitermate geschikt is voor het verzamelen van studie's....
Verder nieuws weet ik niet WelEdele Heeren en voor meer vulsel is het wezentlijk
ál te warm.’ Dit was echter geen pose, die hij tegenover de raadsbesluiten van
kunstautoriteiten, ‘lui even mal als deftig’, aannam, geen verzet, enkel
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gericht tegen regeringsrouten, - wie Van Looy goed leest, kan hem bijna geheel op
zijn studiereis volgen -, en vaste opdrachten, want dezelfde klachten, eerst weifelend,
dan sarcastisch grimmig en tenslotte woedend uitgezegd, zullen de brieven aan zijn
vrienden vullen. ‘Ach verlang je nu al naar Holland. Ik merk het aan je brief - je kunt
het moeielijk wegstoppen’, meende Van Eeden reeds een maand na Van Looy's
vertrek te moeten schrijven en al antwoordde deze, dat Keesje nu toch werkelijk de
bal geheel misgeslagen had, hij moest tevens bekennen, dat hij de citroenen nog niet
gezien had, dat het vrij koud was en dat hij, door het maken van een studietje buiten,
vele dagen met kiespijn had moeten rondlopen. Italië had hem overweldigd, hij voelde
zich zwak en onzeker, geslagen door de ontzaglijke voorbeelden, die hij bestuderen
moest en die hem nog meer van de wijs brachten door hun vèr afstaan. ‘Waar vond
- - Rafaël zijn bekoorlijke vormen, Michel Angelo, die reus, die hemelbestormer,
zijn - ja ik weet niet wat; op den grond, maar meegevoerd hebben zij ze, daar waar
zij alleen konden komen, onbereikbaar voor zieltjes met korter vleugelslag. Ach.’
Deze uiting van tastende onbewustheid kan men ook navoelen in de copieën uit
Italië, door de Academie aangekocht. Zijn Sibylla Delphica naar Michel Angelo is
onzeker van kleur en te zwaar van contouren, door de verkleinde proporties
onevenwichtig geaccentueerd, terwijl de studie naar Veronese's Engel Gabriël, hoewel
een jaar later gemaakt, alle zwevende lichtheid mist, die de figuur losmaakt uit de
overspanning van de renaissancistisch overladen achtergrond. Maar voorlopig zette
hij door, tekende en schilderde tot middernacht, hoewel planloos, bang in een
klein-burgerlijk plichtsbesef van te kort te schieten, van niet genoeg te zullen kunnen
vertonen van al wat hij gezien had. Wat was er in hem overgebleven van het streven
der Amsterdamse vrienden, dat een bevrijding had betekend, waardoor zij niet anders
dan onmaatschappelijk konden optreden om niet burgerlijk meer te zijn? Verloren
de schrijvers de maatschappij uit het oog, zij hadden de schilders gezocht en de kunst
intenser leren genieten. Dit moet Van Looy gevoeld hebben, toen hem in Venetië,
waar hij tot Februari 1886 bleef, de eerste nummers van de Nieuwe Gids bereikten
en het zal dan ook wel niet enkel ‘toeval’ zijn geweest, dat hij Herfst in het Woud
van Frans Netscher meermalen overlas om tenslotte aan Kloos te schrijven, dat hij
zo iets ook wel zou kunnen, en misschien nog wel beter. Een Dag met Sneeuw
bevestigde deze woorden, zijn eerste impressie in proza, waarvan Allebé later in een
brief zou zeggen: ‘'t is een van de mooiste dingetjes uit de Nieuwe Gids, maar nu
wordt 't pas gevaarlijk.’ Hij had voorvoeld, dat zijn leerling het niet zou kunnen laten,
vroeg of laat zijn indrukken en ondervindingen te beschrijven. Deze verandering gaf
Van Looy rust,
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deed hem zijn zelfvertrouwen voor een ogenblik herwinnen. Hersteld van een zware
ziekte - ‘ik heb den mageren Dood gezien’, schreef hij aan Allebé - voelde hij, dat
een tijd van sterker proeven, nieuwer zien en fijner horen zou aanbreken; en weer
geheel de oude, reisde hij in April 1886 over Marseille naar Madrid, waar hij tot
Augustus bleef.
Doch in plaats dat het schrijven een blijvende bevrediging schonk, was een nieuwe
twijfel gerezen. ‘In den laatsten tijd is mijn leven heel vreemd’, erkende hij in een
brief aan Kloos van 27 December, ‘Stil leef ik voort, wandel, kijk zonder eenige
bewustheid te hebben, schilder te zijn.’, en toen deze hem de gecorrigeerde copie
van Een zonnige Ochtend opstuurde, waarin hij op het eind het woord ‘gemurmel’
voor een ander in de plaats had gesteld, meende Van Looy uit deze verandering te
kunnen opmaken, dat Kloos zijn gehele innerlijke gesteldheid van de laatste tijd had
meegeleefd: ‘Ja, gemurmel is het en heel dikwijls mokken. Laten we verder er niet
over spreken. Ik denk nog één opstel te schrijven en dan niet meer voorloopig.’ Maar
hoe zou Kloos hem begrepen hebben, waar Allebé schreef, dat hij zijn werk uit
Madrid - twee copieën en enkele croquis - zo knap vond en dat, als hij zo'n talent
had, hij daarmede schilderijen maken zou?

Jac. van Looy: Copie naar Velasquez' ‘El Bobo de Coria’ (De Zinneloze, Prado, Madrid) 1886.
Olieverf - Rijksacademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

Bezield door de gulden waanzin van Don Quichotte, wiens geest hem verfriste,
had Van Looy zich op het copiëren van Velasquez' Borrachos en El Bobo de Coria
in het Prado geworpen, het palet verrijkt met een diepbrandend bruin, het penseel
wringend met de grijnslach van den zinneloze. Daarna was hij naar Alcazar de San
Juan, in het hart van La Mancha, gereisd, vol opwinding en illusie, doch in de
eindeloze, rode vlakten met klapperende molens had hij enkel licht, massa's licht
gevonden, die hem ziek en rusteloos maakten en elke poging om te schilderen in af
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vechten - enkel door die brief van Allebé -, een wijf
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dat wegloopt, te midden van 't volk werkend, die allemaal grof-geestig zijn’, schreef
hij aan Van Eeden: ‘Nu sta ik te werken in een binnenplaats natuurlijk in de schaduw,
om 't model en tegenover me is een muurtje, waar een zon brandt, als een hel - - en
mijn wijf heb ik vandaag voor de zooveelste maal met het tempermes over het
aanvallige aangezicht geaaid.’ Dan maar liever penseel en krijt opzij gelegd en de
vele indrukken aan het papier toevertrouwd, - eruit moesten ze, daar hielp niets aan.
En eenmaal in Holland terug, zou hij De Kleine Johannes met etsjes illustreren,
padden, konijntjes, Robinetta, Wistik en - de Dood, ‘alles winterwerk, als ik weer
eens een plaats heb waar ik 't hoofd rustig neerleggen kan.’
Maar gelijk bij Johan wilde het in zijn van nature buiten zichzelve levende ziel
groeien in gezichten, en in gedachten niet. Hij voelde zich te veel schilder en als
zodanig was hij nog geen stemmingsman; schilderkunst was voor hem iets te solieds,
iets te plastisch voor een rag van fijne impressies. ‘Schilder krachtig, gezond, weef
daarin al wat in je is van kleuren’, zou hij begin 1887 aan Kloos kunnen schrijven,
‘maar geen dingen, die in je hersens blijven hangen als een rilling, dat is poësie voor
woorden en toonen, weet ik veel, heeft een subtieler stof noodig.’ Zó'n schilderkunst
hield hij voor voorbijgaand, de grote kunstenaars uit het Escuriaal en het Museum
San Fernando hadden het hem opnieuw doen beseffen. De vele indrukken hadden
een schrijver van hem gemaakt, zoals hij later weer rustig meer schilder zou zijn,
getuigen zijn croquis', de serieuse krijttekeningen, onmiddellijk aansluitend bij het
werk van Cervantes, sommige kort voor de afreis naar Tanger in het najaar van 1886
gemaakt, waar hij, onder de laaiende zon, onweerstaanbaar geboeid werd door de
dwalingen van uitgelaten dweepzucht, andere later uit de herinnering opgetekend,
maar alle even reëel en naar de aard van het land begrepen. En op weg naar Bordeaux,
12 Januari 1887, schreef hij aan Kloos: ‘Mijn werk in de Academie zal wel weer
gauw te zien komen. Vaya usted con Dios, jij en iedereen, die er naar toegaat, en
haal je hart op. Nu mijn jongen, hou je taai en verwacht eerstdaagsch mijn
vollemaansgezicht.’
Getuige de kritiek van Willem Witsen, verschenen in de Nieuwe Gids onder de
schuilnaam W.J. van Westervoorde, was Van Looy's herwonnen optimisme niet
voorbarig geweest. Als vóór zijn vertrek werd zijn werk vergeleken met dat van
Dunselman, die ook kort geleden uit Spanje was teruggekeerd, en wederom hemelhoog
daarboven verheven. Meer terecht dit keer en daardoor oprechter; maar alle
kwaliteiten, die Witsen in deze studies vertegenwoordigd zag, er ook werkelijk in
terug te vinden, zou wel wat al te veel gevergd zijn. Daarvoor waren zijn
beschouwingen te bewust eenzijdig gericht

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

531
op eigen nieuwe denkbeelden, volgens welke de indruk van een schilderij des te
vollediger moest zijn, naarmate er niet uitsluitend kwaliteiten van het gevoel, maar
ook intellectuele eigenschappen uit spraken.

Jac. van Looy: Straatjongen. Krijttekening. Ongeveer 1872 - Huis Van Looy, Haarlem

Zo had hetgeen bij de leerlingen van de Academie onderbewust gesluimerd had, zijn
formulering gevonden, die maar al te gaarne aan het werk van een ouden studie-genoot
werd getoetst. Van Eeden, die er zelf toe over was gegaan de mensen te vertellen,
hoe hij leerde ‘schilderijen-zien’, had Van Looy reeds in een brief voorbereid: ‘Er
is hier schrikkelijk veel gebeurd in de schilderswereld nadat je weggegaan bent en
het is alles behalve een dooie boel.’ Had aan de ene kant de intensiteit beslist over
de zuiverheid der emotie, waarbij verder hoegenaamd geen oordeel over doel of zin
meetelde, aan de andere kant was het besef gerezen, dat de idee hoger was dan de
sensatie, aangezien de eerste vanzelf de tweede in zich hield. Breitner, die de leidende
schilder van de Tachtiger-beweging was geworden, vond zijn vreugde aan het leven
in een zo gulzig mogelijk verslinden van indrukken, zonder te vragen, waarvan het
indrukken waren, als ze telkens maar heviger werden. Deze sensaties bleven niet
louter zintuigelijk, de woordkunst bedwelmde zich aan het woord, dat de dingen
moest verbeelden en verviel in abstracties. Maar tegelijk werd de noodzaak gevoeld
van bezinning, van de veredelende werking van het beschouwend zien van de vorm,
het gebod van de beteugeling der driften. Sommige schilders, voor wie Allebé de
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onwillekeurige verwekker van een anti-impressionistische, vorm-versterkende
beweging was geweest, gingen verder en begonnen achter de schoonheid van de
natuur het mysterie te zoeken, een vernieuwing, waaruit later, meer positief, de
richting zal ontstaan, die de kunsten weer dienend aan de levensgemeenschap wilde
zien en de monumentale kunstbeoefening tot nieuw leven trachtte te wekken.

Jac. van Looy: Cadiz. 1886. Krijttekening - Huis van Looy, Haarlem

Evenmin als Van Looy zich, na zijn terugkeer, tot het impressionisme bekeerde,
even weinig zal hij de mystiek of de wetenschap in de kunst overbrengen. Van nature
voldoende het ambacht beheersend, zal hij vasthouden aan zijn sprekende, soms wat
zwaarwichtig geaccentueerde lijn, des te krachtiger, waar hij er zijn geconcentreerd
licht mee versterkte en naar zijn aard zal hij een karakteristiek tot in het directe, zeer
grijpbare in harmonisch evenwicht brengen met het innerlijk gezicht, de troostende
droom. En, geheel tot zichzelf ingekeerd, zal zijn coloristische bewogenheid steeds
meer afnemen en in zijn streven naar de beperking, het bedwang, zal de figuur in
zijn kunst moeten wijken voor de dingen, die in hun stilte voor zijn verwonderde
ogen tot openbaringen van 's levens essentie werden. ‘Zien, Rêvard, is een diep
geschieden’, zal eens Zebedeus kunnen zeggen.
Augustus 1940.

Eindnoten:
1 Dwaas.
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Vasti
door Caroline Bos-Everts
Toen zond de koning om de koningin.
Want hij was vroolijk van den wijn
en een rood floers trok licht voorbij zijn oogen,
vlammende voorhang, hel en zonder eind.
Een tinteling doorvoer zijn leden
die deed de zwaarte van zijn lichaam wijken,
deed hem bewegen zonder willenskracht,
deed ergernissen, moeite en angsten vlieden
die and're dagen aan zijn rijk en zwaar bezit
gekluisterd waren. Van Indië tot aan het Moorenland,
een fonk'lend sieraad op de aarde,
en dichterbij op Susan's burg: goud en porfier,
albast en kost'bre steenen, al van hem!
En nu: het zonder zwaarte te bezitten,
de zorg vervluchtigd door den wijn,
genot en vroolijkheid, het lichte leven bevend,
een gonzen in zijn ooren en een vurig waas
dat zalig schemert voor zijn oog.
De volk'ren en de Vorsten, weet hij, en zij allen
die vele dagen lang als gast op Susan feesten,
hun oogen zijn verblind door pronk en pracht:
zijn macht, zijn rijk, zijn goud - zij zullen buigen,
opnieuw hem Koning heeten boven al.
Maar er is méér. Daar is die koninklijke vrouw,
zijn reinste pracht, zijn stilste praal.
Een tinteling te meer doorvaart zijn dronken lijf
als zijn gedacht' haar nobel beeld omvangt.
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Háár toonen aan de Vorsten en de volk'ren!
Zijn ed'le Vasti als het rijkst,
het zuiverst sieraad des festijns,
na pronk van gouden vaten déze vrouw,
't juweel dat al dien glans verbleeken doet......
Dan zendt de koning om de koningin.
De zeven dienaars gaan, en brengen
het koninklijk bevel aan haar
die aan een maaltijd voor de vrouwen
een stiller feest, een schaduw van dat and're, viert.
En zij is schoon van aangezicht. Het woord des konings wordt haar aangezegd,
Mehuman wacht, met hem de and're zes.
Daar rijst zij op en staat bewegingloos
En allen voelen: zij is Koningin.
Maar 't koninklijk gelaat, naar 't licht geheven
verbergt een korten, scherpen strijd:
zij weet den koning vol van zoeten wijn,
zij weet hem dwaas en vroolijk op zijn zetel,
haar koele denken onderscheidt dit beeld.
Hij die in duist'ren nacht haar sponde deelde
is verder van haar dan wie ook op aard',
een vreemde, door zijn roes nog vreemder.
Geen haat en geen verachting leeft in Vasti,
maar nooit meer zal zij dezen man behooren.
En rustig klinkt haar weigering:
De koningin komt niet.
Zij kent de wet der Perzen en der Meden,
zij kent haar schuld aan 't zwaarst vergrijp,
zij ziet zich reeds verbannen en verstooten,
de grimmigheid en toorn des konings over haar,
het koningschap haar naaste en betere gegeven......
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maar dezen vreemde zal zij nooit behooren.
En rustig klinkt haar weigering:
De koningin komt niet.
Dan zit zij neer, - haar oogen luiken en siddert na dit fel besluit,
maar weet dat zij niet anders kon en dat haar trots
de laatste wet schrijft in haar leven.
Het vonnis is geveld. Een groote leegte,
die ook de smart niet toelaat, voelt zij om zich heen.
Nu opent zij de oogen, ziet haar gasten
verschrikt en zwijgend bij de weelde
van vruchten, lekkernijen, gouden schalen:
het feest der feesten plotseling verstard.
Dan sprakeloos verrijst zij uit haar stille zitten,
trekt zich in haar verblijf terug als één
die weggaat uit het leven, en zij weet:
haar eigen wil heeft haar reeds uitgebannen,
een voorhang valt voor goed, haar blijft
de bitt're eenzaamheid en 't ongewisse lot. -
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In het land van Noorden en Nieuwkoop
Een dialoog over Weissenbruch's genie
door Dr H.E. Van Gelder
WIJ rijden, alsof onze jeugd is herleefd, per fiets door de open landen boven Woerden,
de dichter en ik; speuren naar typische plekjes; worden verrast door het
speelgoeddorpje van Kamerik met zijn smalle waterbaan en benepen wallekanten.
Maar dan tusschen de boomen door opent zich het vergezicht over de graslanden,
waar het vee vegeteert, of over graanvelden, rijp voor het oogsten. Daar bij het
Woerdsche Verlaat lijkt een schuit op het land te liggen, zóó hoog rijst zij op uit de
vaart, die hooger dan het bouwland ligt; zoo naderen wij waterland. Een
strakgespannen kanaal raakt aan de Kromme Mijdrecht en daarachter zijn het de
boomen niet meer, die den hemel dragen en het licht gebroken dóórlaten door hun
bladerdak, maar de hemel staat vrij en open boven wilgen en hakhout en wuivend
rietgewas. Een wonderhemel, waarin het blauw dieper glanst achter de breed ervóór
drijvende wolkenstoeten, helder wit blinkend in het zonnelicht.
‘Schilderland’, zeg ik, als wij Noorden binnenkomen en, tusschen de kleine
hofsteden door, de wijde plas telkens zilverig in 't zicht komt. Daar liggen de huisjes
over de vaart; wat kleurigheid ervóór van boersche bloemen, maar er achter
kreupelhout met slechts hier en daar een hooger opgaande bladerkruin; smalle
bruggetjes nooden tot overgaan, een half-geladen praam of een roeiboot ligt gemeerd
aan den wallekant. ‘Schildersland’, zeg ik nog eens, maar mijn makker is geboeid
door de stille rust van den morgen, hij volgt met de oogen peinzend een vogel, die
opwiekt naar de hooge lucht.

Tusschen Noorden en Nieuwkoop

Hij heeft mij toch gehoord en,
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als om mij te plagen, want hij weet wel, waarover ik praten wil, antwoordt hij:
‘visschersland’ en hij wijst op twee peueraars, die langs een der kleine vaarten komen
aandrijven, de stroohoed boven het roodgestoofde gezicht en de hand nog aan de
hengelroe, die neergelegd wordt naast het bennetje vol zwart-glimmend watervolk.
‘Noem het dan visschersland’, zeg ik, even geprikkeld, omdat hij au fond gelijk heeft
en zijn barbaarsche alledaagschheid bevestigd wordt door borden en opschriften, die
ons al te nadrukkelijk de ‘paling- en snoekgelegenheid’ onder het oog willen brengen.
En terugplagend ga ik voort: ‘Maar geloof dan, dichterling, dat de schilders hieruit
meer poëzie gepuurd hebben dan jij en jouwsgelijke.’

Links van het Oortjespad

‘Wat je poëzie wilt noemen, kameraad, want ik zie in een weergave van land,
water en boomen, al of niet met koeien of eenden gestoffeerd, nog niet ineens het
poëem, dat den geest bezighoudt en voedt, of de wereld verder brengt en verrijkt aan
gemoedswaarden.’
‘Je weet wel beter, eenzijdige,’ schimp ik terug, ‘want je bent mij gaarne gevolgd
toen ik je uitnoodigde voor deze bedevaart naar schildersland, omdat je zelf ook
nieuwsgierig waart kennis te maken met een streek waar zoovelen van de Haagsche
School, Weissenbruch vooraan, geïnspireerd werden voor hun werk en de
onderwerpen vonden voor tal van schilderijen, waarvoor je mij zeide van der jeugd
af bewondering te hebben gehad.’

Rechts van het Oortjespad

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

‘Ik spreek je niet tegen, waarde kunsthistoricus, en mijn bewondering is echt; ben
ik niet jong geweest in de dagen, dat de Haagsche School nog modern was en ons
veroverde? Die oude liefde
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roest niet, en zou ik dus niet gewillig met je medegaan speuren naar de plekken, waar
zoo'n Hollandsche lucht- en water-minnaar als Weissenbruch de voorbeelden vond
voor menig stuk, dat ik heb lief gekregen in onze musea of op tentoonstellingen?
Wij vinden het nu eenmaal interessant verwantschappen te herkennen en voor een
kunstenaar is het even aardig als voor den historicus om te weten waar Abram de
mosterd gehaald heeft. Maar poëzie? Vergelijk desnoods daarmee de Schilderkunst,
maar probeer niet mij wijs te maken, dat de realistische Haagsche-School-schilder
nader tot de poëzie gekomen is dan de dichter-zelve.’
‘Wat ik natuurlijk niet gezegd heb!’ val ik in. ‘Als je goed geluisterd hadt, zou je
weten, dat ik niets anders bedoelde dan je erop opmerkzaam te maken, dat onze
schilders van deze soort éér beroerd zijn geweest door de schoonheid van dit
eigenaardige en typisch Hollandsche land dan zelfs onze dichters. En als ik hierheen
gekomen ben uit nieuwsgierigheid, dan was dat niet alleen om Abram's
scherpzinnigheid te peilen, zooals je veronderstelt, maar wel degelijk om de waarde
te meten van de ontdekking van dit land voor de verrijking van onze vaderlandsche
kunst.’
‘Goed, ik zal je hebben misverstaan, en ik geloof ook wel, dat je gelijk hebt: een
poëem is uit dit visschersland niet ontbloeit. Hoe zou het ook? Uit je verhalen van
vanmorgen weet ik, dat Weissenbruch hierheen getrokken is met Gabriël en Roelofs,
Stortenbeker en Van de Sande Bakhuizen, en dat zij er soms weken bleven; dat de
oude Israëls er wel eens op bezoek kwam en de Marissen - Jaap en Willem - ook;
maar van dichters zwijgt de historie. Er was, meen ik, eigenlijk geen contact tusschen
de dichters van toen en schilders als Weissenbruch. Het litteraire, intellectueele leven
ging buiten de schilders om.’
‘Dat is zeker te sterk gezegd; denk aan Bosboom, die opging in het werk van zijn
vrouw en daardoor levendig deel had aan wat er in de wereld der letteren omging.
Hij was met haar ook toegelaten in kringen, die toenmaals het beste van de
Nederlandsche cultuur vertegenwoordigden, als die van de Hackes, de Van Rappards
en de Van Tienhovens, waar zij logeerden en volkomen als huisvrienden werden
opgenomen. Ook voor Israëls en zijn gezin geldt iets dergelijks. Maar voor
Weissenbruch heb je gelijk. Zijn boekenkast bevatte, naar zijn eigen zeggen, niet
veel meer dan de Camera, en al kende hij die dan ook van buiten, dat beteekent zeker
nog niet, dat hij deel had aan het litteraire leven van zijn tijd.’
‘Wat je zegt over Bosboom en Israëls bewijst dat zeker evenmin: hun houding
was ongetwijfeld, als die van de families die je noemde, conservatief en als wij
spreken van deelnemen aan het litteraire leven van na 1875, - waarin toch de
bloeiperiode van de
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Haagsche School begint - dan moet men denken aan Multatuli-vereeren en weldra
de Nieuwe Gids aanhangen, tenminste als men ten opzichte van de litteratuur een
even nieuw en levend standpunt zou innemen als men het in de schilderkunst deed.’

Rechtshuisje te Nieuwkoop

‘Ik kan dit niet tegenspreken; maar ik vraag of wij het wel precies weten. Van een
der mannen van den tweeden rang, Artz, zou ik kunnen aantoonen, dat hij relaties
had met de Spectator-groep en met de Banier, dat hij de nieuwe Fransche litteratuur
kende en wat de muziek betreft Wagner bewonderde. Een ander, Ter Meulen, aan
Hein Boeken verwant, stond ook zeker meer open voor de Nieuwe-Gidsers.’
‘Accoord,’ zei mijn makker, ‘maar daar ligt dan ook juist merkwaardigerwijze de
grens. Ter Meulen is eerst laat aan het schilderen begonnen en zoodoende waren zijn
tijdgenooten de jongeren, die juist wel sterk met de litteratoren medeleefden. Breitner,
Toorop, Witsen, Veth, Der Kinderen, Van Looy en op zijn eigen manier Van Gogh
staan allen heel anders tegenover de letterkunde van hun tijd dan de echte Haagsche
Scholers, - ik noem weer jouw man van Noorden: Weissenbruch. En ik vraag mij
dit af: welke ontwikkeling had zoo'n man, die immers gezegd moet hebben, dat een
schilder beter opgeborgen was tusschen pandoerende handelsreizigers, dan dat hij
“prakkizeeren” ging over de problemen van zijn kunst; waarover zal hij gepraat
hebben als het niet ging over de belevingen met zijn schilderkist of met zijn dobber?’
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De toren van Nieuwkoop

‘Hoevelen,’ waag ik tusschen te werpen, ‘brengen het evenmin verder en zijn toch
achtenswaardige menschen voor wier arbeid wij dankbaar behooren te zijn?’
‘Dat ben ik gaarne eens,’ krijg ik ten antwoord,
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‘maar ik stel de vraag juist daarom, - en zoo kom ik tot ons uitgangspunt terug: moet ik nu de kunst van zoo'n “enkel-maar-schilder” zonder geestelijken achtergrond
of eruditie van eenige beteekenis even hoog of zelfs hooger gaan stellen dan die van
een dichter, dien men zich nu eenmaal zonder die eruditie en een sterk geestelijk
leven niet denken kan? Ik wil niet zeggen, dat ik een landschap van Weissenbruch
niet mooi vind en van de beschouwing niet geniet, maar ik vraag toch: wat is er
achter, welke diepere perspectieven zijn er, die ons worden geopend en aan welker
overpeinzing wij ons kunnen opbouwen?’
Ik was bij een zoo scherpe stelling van het probleem blij, dat wij intusschen
Nieuwkoop waren binnengereden, waar-even voorbij den slanken toren en het
fijngelede zeventiende-eeuwsche Rechtshuisje, dat met zijn lichtrooden baksteen
stond te glanzen in de vroege middagzon, - het oude logement Het Vliegende Paard
aangewezen was voor den korfiedisch. Niet om de discussie te ontloopen, maar omdat
deze zeker wel beter kon worden voortgezet in de rust van het plaatsje onder den
lindenboom achter aan de kleine vaart, onder het genot van een landelijk koffiemaal,
dan onder het voortpeddelen langs den open grindweg, waar telkens een nieuwe
uitkijk tusschen de hofsteden of een nieuw beeld in het wolkenspel aan den kostelijk
blauwen hemel onze aandacht wel moest in beslag nemen.
Daar achter aan den stillen waterkant, waar juist een paar struische boerendeerns
in een kleine roeischuit de wasch hadden thuisgebracht, en waar de blik, langs een
huisje aan de overzij van de smalle vaart, getrokken wordt naar een ver verschiet,
waar even de plas blikkert, - daar is het beter praten.
Ik voel de aanwezigheid van Weissenbruch, zoo als hij daar aan hetzelfde steigertje
in de schuit zal gestapt zijn om in het riet te gaan liggen met schilderkist en penseelen,
met de groote parapluie als beschermer van zich en zijn werk tegen te feilen
zonnebrand; of met den duffel aan en op klompen met het vischtuig ree voor een
strooptocht den wijden plas op. En ik herken het boerderijtje aan den overkant met
het steigertje aan de vaart en het verschiet, al is er nu een watertoren gekomen op de
plaats van een molen. ‘Kijk,’ zeg ik tot mijn makker, die zich vergast aan krentenmik,
‘daar is een stukje werkelijkheid na vijftig jaren nog bijna net zoo als het
Weissenbruch tot een klein, maar kostelijk schilderijtje vervoerde. Ik ken er ook een
penteekening van, die Van Gogh's Haagsche schetsen in herinnering brengt.’
Van dit stukje werkelijkheid uit, dat daar voor ons ligt, sober en bekrompen met
zijn verzakte steigertje en zijn wat verwaaide boomen, zet zich nu ons gesprek van
zooeven, als vanzelf weer in. ‘Hier zat de schilder,’ ga ik voort, ‘en hij zag wat wij
zien; meer
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dan eenmaal, wellicht weken lang. Maar dan op een morgen, als hij zijn schildersgerei
al bijeen heeft om verweg op zoek te gaan, wordt zijn oog opeens getroffen door iets
in de nabijheid: het licht speelt op het huisje, en de blauwe kiel van den boerenknecht,
die plaswaarts roeit, vangt er een schamp van, en die blauwe vlek en het gelige groen
weerspiegelen in het water, dat ook het wit en blauw van den hemel gevangen heeft.
En dat wondere levende kleurenspel zet zich voort langs de strekkende lijnen van de
vaart; de spiegeling van den hemel komt aan den horizon samen met de wijde
koepeling zelf, juist daar, waar een molen met staande wieken glinstert in de zon.
De lange, al grijzende man, met zijn door weer en wind roodgebrande tronie, - ‘die
olierookkop van Weiss’ zou Jozef Israëls zeggen toen hij hem voortreffelijk
uitbeeldde, - is opeens niet meer de gelijke van palingbegeerige visschers, maar de
herschepper van een oogenblik van verrukking, waarin de mensch gelooft in de
eeuwigheidswaarde van de schoonheid.’

Achterplaats van Het Vliegende Paard (foto 1940), gelijk aan het motief van het tevens afgebeelde
schilderij van Weissenbruch

‘Jij althans puurt al poëzie uit de situatie,’ spot mijn kameraad, die mijn
alleenspraak met iets als verbazing had aangehoord. ‘Maar als je het zóó ziet, wil ik
toegeven, dat de inspiratie van den schilder die van den dichter gelijken kan. Ik heb
dat trouwens nooit ontkend; wel heb ik twijfel uitgesproken aan de diepere waarde
van het resultaat der inspiratie. Nemen wij in het eene als in het andere geval een
gevoeligen klankbodem aan, die, in trilling gebracht, teruggeeft wat hij ontvangt,
versterkt, of misschien beter: veredeld door datgene wat de qualiteit van den
klankbodem eraan toevoegt, dan ben ik benieuwd of je bij jouw visscher-schilder
een gelijke quantiteit aan veredelingselementen aantoonen kunt als bij een door de
cultuur van eeuwen verfijnde dichterziel.’
‘Ik zal het niet probeeren, mijn beste, want ik vrees, dat wij zoo elkaar niet gauw
zullen naderen. Het gaat toch, naar mijn gevoelen niet over quantiteiten, maar alleen
en uitsluitend over één ding, één qualiteit als je wilt en dat is die van de zuiverheid.
De kunstenaar is degeen, die antwoord geeft op een roeping; hij moge dat doen
vormende in de
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klei, of met de noten der muziek, met woorden of met kleur en lijn, in wezen is het
alles hetzelfde en de eenige eisch is: zuiverheid in het antwoord.’
‘Alweer toegegeven, brave makker, maar je zult toch niet ontkennen, dat er
kunstenaars zijn en kunstenaars, grootere en kleinere; velen wier werk mij ontroert,
anderen die mij koud laten; enkelen die de wereld veroverd hebben en velen wier
vereering zich beperkt tot weinigen. Als gij Rembrandt zegt of Vondel, zijt gij toch
op een ander niveau dan als gij spreekt over Jan van Goyen of Bredero.’
‘Indien gij het zóó wilt opvatten, is er onderscheid; maar niet in het wezen, doch
in de middelen. Er zijn er wier geluid zoo machtig en wier uitingsmiddelen zóó
universeel zijn, dat zij alles overstemmen of doen verbleeken wat zich naast hen
vertoont. Maar aan het wezen van hun kunstenaarschap doet dat niet toe of af, en
dáárover hadden wij het toch eigenlijk. Er is geen reden om het wezen van den dichter
hooger te stellen dan dat van den schilder, al is het mogelijk, dat gij meer ontvankelijk
zijt voor de middelen van den een dan voor de middelen van den ander. Die woorden
en begrippen verstaat is bijwijlen doof voor den klank van een viool, en zij die
ontroerd worden door snarenspel kunnen blind voor de taal der kleuren zijn. En zoo
is het ook met wat men het volume van het kunstenaarsantwoord zou kunnen noemen.
Er zijn er die van bewondering zwijgen tegenover het geweldig geluid van Rembrandt,
maar wier ziel openbloeit van teederheid bij het Straatje van Vermeer; er zijn er aan
wie Vondel voorbijgaat en bij wie een liedje van Gezelle blijft doorklinken tot een
duurzaam geluk. Er moge “meer verwerkt” lijken in een der groote binnenhuizen
van Jozef Israëls, er zijn er die dieper geroerd worden door den breedgespannen
wolkenhemel boven een wijd waterland van Weissenbruch. Hebt gij het niet gehad,
dat er op een groote tentoonstelling één klein, simpel stilleven was, een paar bloemen
in een eenvoudig waterglas, die u dieper hebben getroffen en langer geboeid, dan
heel de brillante rest?’
Mijn makker antwoordde niet. Hij was opgestaan en hij keek naar den hemel, die
zich koepelde boven het weideveldje aan de overzij. ‘Ik begrijp je liefde,’ zei hij
opeens, ‘wie door zulke luchten ontroerd wordt, moet wel een antwoord geven, dat
ons Hollanders na aan het harte gaat!’
Was dit het sein voor het voortzetten van onzen tocht? Het noodde althans tot
verder zoeken naar de motieven, welke den schilder bekoorden, wiens kunstenaarschap
ons zoozeer bezighield. En kort daarna rijdende langs het smalle Oortjespad, dat
tusschen hakhout en rietpluimen door zich slingert te midden van twee door den
middagwind bewogen plassen, beleefden wij tenvolle van welk een ongerepte
grootheid de ziel moest
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zijn, die de heerlijkheid dezer weidsche en grootsche tooneelen zóó volkomen
vermocht te genieten, dat hij ze herscheppen kon als kunstenaars-antwoord op een
roep gekomen uit de sferen der eeuwigheid.

Het van de achterplaats van Het Vliegende Paard te Nieuwkoop door Weissenbruch geschilderde
gezicht op de plassen

Was het niet om stil te zijn en alle discussie te doen eindigen in een zwijgend
genieten van de schoonheid van het meest echte, meest typische Hollandsche
waterland, waarvan Weissenbruch de essentie ontdekt heeft en als zijn bijdrage heeft
nagelaten aan den rijken boedel onzer vaderlandsche kunst?
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Edwin Markham: Outwitted
vertaald door Johan de Molenaar
Hij trok een cirkel,
die sloot mij uit:
rebelsche ketter;
men floot mij uit.
maar Liefde hielp mij
en zie, ik win, want onze cirkel
die sluit hem in.
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Na de verlossing
door Eugenie Boeye
De uren geuren als een rein gebed,
dat lang langs stille heemlen heeft gezworven,
maar eindelijk zijn liefste loon verworven:
een licht van troost in donker hart gezet.
Haar bleeke handen strekken zich in schroom
naar 't prille leven, dat uit 't hare groeide....
Een onvermoede lach haar mond ombloeide
bij 't wonder van haar vleesch geworden droom.
Ach, dat zij van dit groot geluk een deel
naar arme, trieste harten kon verleggen,
om later aan haar teeder kind te zeggen:
‘eens deelde uw moeder van een schoon teveel’’
De stonden geuren van een innigheid,
die mèt haar kind - vanmorgen - werd geboren
en oude wanhoop ligt voor goed verloren
in 't licht van onbegrensde teederheid.
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Keer tot avontuur
door Maarten Vrolijk
I
WANNEER je dezen brief leest, ben ik weg, Wim, en dan is het voorbij, want aan
terugkomen wil ik niet denken. Jou heb ik laatst verteld hoe ik alles zie; ik heb dat
ook gemeend en nu ik zelf de conclusies heb moeten trekken, blijft er geen andere
weg over. Ik ben er niet blij om, maar ook niet bedroefd; ik ben alleen onverschillig
en daardoor huiverig. Maar ik zal me daar overheen zetten, want ik kan dit al niet
meer ongedaan maken. Ik heb geen tijd om er hier meer van te zeggen; dat hoeft ook
niet, want het ‘verleden’ is voorbij, voor altijd.
Mijn laatste verzoek is: wees eerlijk tegenover Maria, nu ik dat niet heb kunnen
zijn. Zeg haar dat ik bij alle dwaasheid ook niet mijn geldgebrek nog dragen kon.
Langzamerhand zou het mooie daaraan toch kapot zijn gegaan, omdat het niet tot
een uiterlijke hindernis beperkt had kunnen blijven. Geef haar mijn beste wenschen
en groet ook gerust anderen van mij, wanneer er soms onverhoopt belangstelling
mocht blijken.
Misschien zien we elkaar nog eens terug; misschien zijn er meer verrassingen
mogelijk dan ik nu gelooven kan, maar in ieder geval zal ik je niet meer schrijven.
Mijn dank voor je vriendschap; tot besluit wensch ik je geluk toe.’
Met deze woorden had Jos zijn afscheid genomen. Hij keek nog op het velletje papier
voor hem, dat groezelig was en waarop een afschrift in potlood stond. Het was nu
bijna een half jaar oud; Jos streek het bedachtzaam glad en frommelde het toen in
elkaar, langzaam, met aandachtige bewegingen. Door de patrijspoort gooide hij de
prop in het licht, die verging als een witte vlek, een stip en niets meer. De wind bracht
haar naar de golven, daar gleed het papier in weg, water werd er niet door verplaatst.
Met zijn hoofd door de ronde opening gestoken spuwde Jos de stip na.
Dit halve jaar had hij nu gevaren. Weggeloopen van huis, van alles; van zijn jeugd,
die ten slotte zoo slecht niet was, natuurlijk. Nu zou hij doorbijten en niet sentimenteel
zijn. Een toekomst had hij vergooid; hij had van te voren kunnen weten dat het hem
spijten zou. Zijn studie halverwege afgebroken, zijn studietijd zelf eigenlijk al verdaan
met een weinig succesvolle hobby: schrijven.
De jonge dichter Jos grijnsde tegen een verweerden kop in den gebarsten spiegel,
die aan een kooi hing. Van twee wallen eten ging niet, inderdaad; uiteindelijk had
hij minder dan niets bereikt: geen student, geen meester, geen letterkundige, maar
tweeëntwintig jaar en matroos onder de gage. En van papier kon hij wel afblijven,
langzamerhand.
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Hij sprong in zijn kooi om uit te rusten voor de wacht; schopte wat met zijn schonkige
beenen, wurmde tegen de kriebeling van de deken over zijn kleeren en snurkte toen.
*
Alleen in het donker, langzaam en berekenend slenterend, waakte Jos. Hij hield van
deze uren zooals hij ze soms haatte. Alleen zijn was toch in den regel niet erg en
zeker niet onaangenaam. Het volk op deze Engelsche schuit was niet veel, het was
dat in het algemeen niet, maar het kon zoo goed minder, als beter zijn.
Slechts vergalden zijn gedachten soms de rust, die Jos voor zichzelf verlangde:
rust en tevredenheid met het nu, wijs zijn, naar uiterste redelijkheid. Zijn gedachten,
bepaald door eerzucht en jeugdherinneringen, geminachte complexen, kwelden soms
schrijnend; zij stelden hem teleur, omdat die bitterheid, uiteindelijk hopeloozer dan
al het andere, ongestraft in hem terugkeeren kon. Blasé zònder bitterheid, maar goed
willend, wijs, voorstander van een bepaalde mate van gemak: ziedaar Jos, na een
half jaar van vluchten; na een half jaar arrivé zijn. Het onderscheid tusschen beide
bestond bij de gratie van zijn stemming; naar hij meer of minder stroef of ruim van
denken was.
Deze jacht maakte hem zonder moeite, rustig, beheerscht, de gedachten als
ongerimpeld vloeiende; een vlak mijmeren, terwijl hij den rook van zijn sigaret meer
nakeek dan hooger zag: zich te verliezen in de wijdheid van hemel en verten, een
jeugddroom, een ideaal. Het zeeruischen, eeuwig en eentonig, dat hem verveelde!
De natuur der gewoonte, doch tegen een natuur komt men in opstand. Als dit geluid
er eens niet meer was - zou er een stilte vallen, zou hij schrikken? Buiten de reeling
was het water donker; slechts naar de verte, wijd vooruit, lichtten even-witte flitsen.
Het geluid was anders dan thuis; het zware gaan van de branding scheen hier
uitgebalanceerd, rustig en breed de beweging rondom, maar met die allure ook
heerschend in alles: een stage, onverzettelijke stuwing, met een lichten ondertoon in
de ruimte, altijd door.
Tegen de grenzen van het gemak bleef dit denken; die omgeving alleen prikkelde
tot activiteit, een waakzaamheid om niet verder te gaan. Als behoefte grooter
geworden, urgenter met elken dag. Zonder deze - het was geen schande, voortdurend
eerlijk te zijn, maar hard, naar men meer of minder zien wilde - restte slechts de
onontkoombare leegte, die tusschen verleden en toekomst bestond. Een toekomst
zonder fundamenten na den keer; voorloopig ook zonder ambities, omdat op die
grondslagen al te veel was gebouwd geweest. Wat lachte Jos tegen, na de eerste
ongerepte verrukkingen, op zee?
Een stuurmansleerling, onlangs aan boord gekomen en ook Hollander, had een
woedend verzet in hem gewekt; het bekende soort blaag, dat met fraai costuum thuis
door de straten placht te paradeeren, zonder redelijkheid. Praat maar eens met ze;
bonken waren het, inzicht en verdieping bleken uitzondering. Ten slotte stond de
koers daarvan niet hoog meer tegen simplicisme, maar Jos donderde, die haat bleek
ingeroest. De knaap, een uitgesproken type van de slechtste soort, had hem gezocht.
Hij werd inderdaad zoo arrogant als de indruk, dien hij verwekte; toonde zich zelfs
gekrenkt toen die matroos hem zonder meer beleedigen wilde, met
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zijn vreemde woorden en gekken blik. Nu negerden de officieren Jos, voor zoover
ze iets met hem te maken hadden. De blaag had daar grooten opgang gemaakt en de
lachers waren immer op zijn hand. En onder het matrozenvolk bleef Jos het curiosum;
een rare, niet ongeschikt, maar je kon nooit weten, van goede komaf en zoo. Hij
stond te boek als geleerd; hij gaf zich niet meer gemakkelijk zooals vroeger; dit alles
was afgeloopen, nu werd hij door hoog en laag voorbijgezien. Aanpassen had hij dus
ook niet gekund.
Hier de grenzen overschrijdende maakte hij nijdig halt in zijn korten loop en ging
tegen de verschansing hangen. Met de vuist sloeg hij op het staal; zijn eene been
zwaaide hij ongedurig heen en weer, feller, tot hij bijna uit zijn evenwicht raakte.
Voorovervallend, de borst tegen den rand, de handen plots krachtig grijpend, om
steun, sloeg het donker door hem en de eenzaamheid van den nacht. Als vroeger was
alles weer, nu geïntensiveerd, een werkelijkheid die openbarstte na veel dwepen. Dit
gebaar, groot en wijd voor het willende begrip, ontstelde hem zeer. Angst voor de
ruimte, voor de diepte van schip tot zee, de oneindigheid van den val daarachter,
schokten al na. Spring, het einde. Spring naar het einde. Een gedachte als een flits,
door den schok achterhaald. ‘Spring dood’ klonk al anders. Zijn vuisten klemden
vaster om het koude staal. Rechtstaan ging hij, ontnuchterd. Het zou niet veel geweest
zijn, het kon nooit veel zijn, maar nu het achterwege bleef, stond hij daar, ontdaan
van alles, bevende en moest ook wel bleek zien. Tenslotte bleven er dus geheimen;
bleef angst en onzekerheid; zoo bleek ook de rust een fictie, werd blasé een groot
woord, een blagenterm. De zwaarmoedige Jos, de ernstige, een zwartkijker, een
nurks. Verwijten uit zijn verleden, die nu zin kregen. Verrek - zei Jos. Hij wist niets
beters te doen dan maar in het water te spuwen; hij schaamde zich en maakte zich
kwaad. Dit oogenblik was al een herhaling geweest, maar de gedachte rees nooit zoo
fel en dichtbij, de eenzaamheid ook drukte nimmer zoo zwaar. Het jagen van zijn
adem vertraagde pas geleidelijk, de doodsangst had hem dus in het hart gezeten.
Terugkomende tot zichzelf, moest hij zich afwenden, bruusk. Confrontatie met de
waarde zijner diepste beschouwing van leven viel geenszins mee, hij was nog maar
een blaag die pas kwam kijken. Zijn houding viel in het water, afzondering en vluchten
zonder eerzucht zouden voortaan niet meer te rechtvaardigen zijn. Jos schold zichzelf
uit met kennelijk welbehagen. Hij liep weer voort en verlangde niet naar het einde
der uren. Na de heftigheid die hem schokte, rustte hij nu; al loopend, het hoofd
achterover, diep en fel zijn oogen dwingend, ziende de sterren, de maan die half was
in een wolkenwak, het vale nachtlicht overal, met zweven over het schip, waar intens
zwarte vallen waren tusschen de lichtere vormen van dekken en hutten. De stilte op
het schip, buiten de geluiden van de machines, de gewone van elke wacht; alles was
gewoon, ook de nacht daarbuiten, het werd opnieuw de gewoonte die om verzet
vroeg. In zooverre, dat uitstappen niet aanging, peinsde Jos en lachte schamper.
Vroeger zou hij in ernst gedacht hebben aan zweven, aan deel van de ruimte te
zijn en onbeperkt, zonder grenzen. Een artistiek gevoel, dat gestorven moest zijn?
Zijn leven herinnerde hij zich tusschen de nuchtere en harde menschen, die het
schoone, het teere, het àl-wezenlijke niet zagen; die kunstenaars rustig lieten
verrekken, voor zoover ze ook niet boekhouder waren of
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zoo - en zoo voort. Tusschen hen was hij één, een onbeduidend matroos. Laat ze
verrekken, wij werken toch ook.
Maar eenmaal tot de orde geroepen zijnde, vond hem de revolte bereid. Gelooven,
nu, en verlangen, al is het de ruimte maar, omdat het dwazer niet kan. Een mooie
zwerver zou hij zijn, die zijn doel verloor, het doel der doelloosheid voor het surrogaat
van voortdurend de pest in te hebben. Door de omstandigheden geschoven naar den
weg der genezing, toonde Jos zich gewillig en maar al te zeer bereid. Wat hij lachen
zou, als hij over zoo'n figuur zou lezen. De mop was goed, maar neigende naar het
infantiele. Doch de andere Jos had goed praten; duik naar beneden, spring - het
hazenhart liep hier te ijsberen, zijn recht van spreken was volledig onmogelijk
gemaakt.
Jos, strijdende met zichzelf en met den ander, met de eerste en de tweede en
rechtende tusschen hen beiden, raakte tot een stemming van luchtigen spot, die frisch
was na de grauwheid van zooveel dagen. On revient toujours, zong hij plotseling
uitdagend en onbedekt; à ses premiers amours, on revient - toujours la même chose
- omdat hij dat vroeger deed tusschen twee uren werken, als zijn stem schor was;
dergelijke fantasietjes, zinneloos, maar welkomer afleiding dan iets anders. Jos
dartelde in uiterste vroolijkheid over het dek en zong al meer, tot de wachtsman uit
zijn onrustigen slaap gewekt werd en vloekend uit het duister trad. En zich niet
bovenmate verwonderd toonde, daar de zeeman in onze dagen ook niet meer aan
spoken gelooft.
Spijtig kroop Jos in zijn kooi, omdat het nu al afgeloopen was en stilte in het
nachtverblijf wel geraden scheen.
*
Tot genezing gekomen, ontwaakte Jos; het nieuwe geloof schemerde vaag in hem;
wat het was viel in zooveel woorden nog niet te zeggen. In ieder geval wilde hij weer
sterk zijn, zich opgooien tegen de moeilijkheden, zelfs eerst ze zoeken, om maar uit
de impasse te geraken. Opgaan zou hij, van stond af aan; opnieuw beginnen, niet
lijdelijk zijn, het hoofd niet meer gebogen, integendeel.
Dien eersten morgen liep hij vrij arrogant over de dekken, maar later kwam er
meer lach in zijn oogen, de tinteling van een heimelijke blijdschap. Tegen het
middaguur, vermoeid geworden, bepeinsde hij in rust dat het eigenlijk niets was,
maar desondanks verkwikkend en moedgevend. Over genezing viel eigenlijk niet te
praten, ook niet over een zekeren nieuwen wil, er kwamen alleen andere
mogelijkheden en de kans om daarin te gelooven. Dus restte nog veel moeite om
klaarheid te vinden, maar hij achtte dien nieuwen weg hooger, verlangde er zelfs
naar, hem te betreden en dat was ten slotte een groote winst. De blijdschap lokte
hem, uit zijn overmoedige stemming van den morgen, gebleven na de wonderlijk
dolle ervaring van den nacht daarvóór. Altijd moest dit zoo kunnen duren; negatief
zijn, in wijsheid alle waarden in twijfel trekken, zelf het hart daarom in reserve laten,
dat scheen alles mooi (met een vreemde beteekenis hier) en voor alles het eenig
juiste, door de werkelijkheid hard geboden,
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maar nu bleek dat overmoed zelfs in blindheid het hart en den dag verruimen kon,
mocht die keuze niet definitief zijn. Er was thans strijd te voorzien, die hem wel bij
voorbaat tegenstond, maar die niet te ontloopen zou zijn en aan vluchten daarvoor
was geen denken meer. Als uit een nacht vaagde de schemering, vergeleek hij; die
kon zelf geheimzinnig zijn en mooi en zacht en goed, maar een blauwe hemel met
zon en ergens een witte wolk, ver en hoog boven eindeloos water, drong
onweerstaanbaar in hem door, om door bezeten te worden! Dus zou hij naar dit licht
moeten streven; schoon dat laatste een stadhuiswoord was en het licht cliché, want
zij waren in hun relatie tot hem het symbool dat hij bijvoorbeeld uit kon tellen op de
knoopen van zijn hemd, tweemaal twee, om van tijd tot tijd zelf niet in zijn eigen
vergetelheid te worden geduwd.
Toen eindigde de middagrust, het werk begon opnieuw.
*
Met luchtig gemoed stond Jos voor op het schip, dat opstoomde naar de haven. Een
beetje show-achtig al; de wind bolde speels, om zijn ruime kiel en broek, zijn haar
wapperde vrij, met het hoofd achterover keek hij den hemel door en zag niets, maar
lachte. De dag was wel zijn ideaal; blauw, hel, oneindig; de stad in dat licht een
droom. Witte huizen, hoog op tegen groen van beboschte heuvels; verder langs de
kust bergland, weelderig en geheimzinnig. Alleen het benedendeel, de haven met de
pakhuizen daarbij, scheen grauwig en goor, maar het water in de kleine baai zelf was
bijzonder helder. Met de handen in de zakken stond Jos daar; er was voor hem niets
beters te doen, een gemeenschappelijke opvatting van werkgever en -nemer.
Er moest iets zijn met die stad, in het bijzonder dan voor hem. Wat wist hij
werkelijk niet, de vraag alleen zou storen. Het zou wel blijken en komen, verandering
bleef op til, spande zelfs in de atmosfeer van het vooronder. Misschien had hij den
laatsten nacht daar doorgebracht? Drossen hoefde niet, het bood ook weinig kans.
Maar de spanning trilde.
In die verwachting keerde Jos zich om en zocht bezigheid. Al joliger was hij die
laatste dagen geworden; het scheepsvolk vond hem plots fideel, de jongeren wilden
per se niet dat hij ontbreken zou, nu er een kroegavond in het verschiet kwam. Naar
verandering werd niet gevraagd: Hollanders, ging het praatje, hadden gauw heimwee.
Jos bokste in het voorbijgaan vriendschappelijk met een stoker, haalde zelfs een
dweil langs het gezicht van den blaag, den stuurmansleerling, die beteuterd bleef
staan en toen een puts water over de voeten kreeg gespoeld. Vloeken mocht niet
baten. Hier en daar, zei Jos - u komt op het terrein van mijn werkzaamheden, dat
geeft storing. De u-knaap bedacht zich en ging kankerend heen; al wat volksch was
in de buurt lag krom. Jos, die haat had weten te zaaien, genoot een triomf op het
schoonste oogenblik dat hij zich denken kon. - Die knaap houdt zeker niet van een
lolletje, zei hij terloops; toen stortten vijf putsen hun inhoud uit over zijn hoofd, hij
viel en lag te spartelen in het water, maar lachte luid en nam een blinkende wraak.
Het was een groot vredesfeest.
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II
Tusschen de vrienden trok Jos de stad in. Glanzend proper, in witte pakken van de
maatschappij. Een internationale jeugd van los allooi, omdat de zee zelve zoo jong
is en ruimtelijk maakt. Ze zongen al toen ze op de kade stonden; een heele serie
American songs, in vijf talen en zeven toonaarden, maar in den avond klonk het haast
roerend. Ze liepen langs de pakhuizen, waar spaarzaam licht brandde; de hemel stond
vol sterren en was daartusschen intens zwart. Ver vooruit langs de open kust rezen
de bergen als groote schaduwen. 't Is me wat, die nachten hier, zei een Engelschman
zuchtend in een pauze. Er werd harder gelachen, toen trokken de zeven witte
schimmen naar het licht van het vertier, dat lokte uit de benedenstad. De huizen
waren groezelig wit in het schijnsel der lantarens; maar die eerste indruk werd
overweldigd door de schittering van de reclames aan de gevels. De straat zelf was
niet meer dan een steeg, de huizen waren niet hoog. De lichten van weerszijden
vloekten onbeschaamd tegen elkaar in, maar over alles klonk muziek, jankte muziek,
klaagde muziek, schetterde muziek, die dan na den eersten schok alleen nog vloeide
mèt het licht en tenslotte de sfeer was van de straat: een goot van klanken en
bedwongen branden, waarboven de hemel weemoedig werd en zwaarder donker.
Terwijl zij de straat ingingen had Jos het behaaglijk gevoel, samenzweerder te zijn
en vlak voor een onbekend avontuur te staan. Thuis ging hij, heel vroeger, zoo naar
een verboden dancing. Alle verwachtingen echter faalden tegen deze schittering,
hoewel Jos niet dom was en van veel dingen met recht vermoeid. Het beste had het
leven met hem voor, alles scheen wonderlijk mee te loopen. Romantiek, handen vol,
een hemel vol, zóó'n hemel, zwart en zoo schitterend! Naar de maan keek Jos, die
stond midden boven het straatje en zingend ging hij voor de anderen uit. Zij zongen
door de muziek, zij schreeuwden de woorden hard, een vreemde maat dwong groot
in hen. Er was een begin van marcheeren: zeven jongens, die sterk waren, die een
groot gebeuren begeerlijk verwachtten. Natuurlijk met de noodige ervaring voor
allemaal, maar dit begin bleef ongemeen.
Jos zwaaide een deur open, hun zingen sloeg plotseling terug van de glazen muren,
over het schelle lamplicht heen, fel tusschen het roezen van stemmen en de band.
Dansers keken om; de zeven schoten op stoelen langs den vloer, niemand hoefde
daar zijn plaats nog op te komen eischen.
Er was een vlotheid die den oud-student Jos in dit milieu van pas zou komen: het
vermogen om snel een glas om te slaan en zonder ophouden om meer te roepen. Nu
schreeuwde Jos de heele zaal bij elkaar. Hij was onredelijk blij en uitgelaten. Hij zag
het volk hier, menschen van allerlei slag; de geluiden gonsden door hem heen, zij
bleven in hem, vervullende zijn gehoor, zijn brein; de schittering der oogen, het
slepen van de paren langs hem, de oogen der vrouwen, met gespitste aandacht of
hol. Allen werden opmerkzaam op hem en zijn kameraden, Jos keek open en uitdagend
rond, sprong op en dronk aller heil, tusschen de beweging der dansers, de muts schuin
achterover. Over bedaren viel niet te praten. Glazen leeg, nieuwe glazen. De

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 50

552
muziek hield op, de vloer bleef glanzend achter aan de voeten der zeven matrozen.
De gangmaker Jos was onbetaalbaar en niemand wilde weerstaan. Een Finsch stoker,
lang en met heel lichte oogen, sprong op het parket en zong. Een droevige wijs en
niemand verstond de woorden, maar het paste. Toen werd er geklapt, geschreeuwd,
gedronken. Voor den nieuwen dans hadden ze vrouwen genoeg: Jos koos, zonder te
zien, naast hem schoof de Fin nog naneuriënd weg.
Zonder tango's scheen het hier niet te gaan, dacht Jos spijtig; het was zijn fort niet.
Maar vooruit, vandaag zou alles kunnen. Hij nam het meisje vaster in zijn armen,
zij was nog jong, stelde hij vast, toen hij wilde zien; groot en donker van blik; haar
gestalte scheen rank en licht zwevend, maar zij maakte zich zwaar in zijn armen.
Haar dansen was ook verre van passief. Toen hij haar opving, uitleunend na een
diepen pas, duwde hij haar plotseling van zich af en keek haar recht aan en beiden
lachten zij. De lach van die vrouw was een vreemd gebaar; Jos veinsde, of nam in
werkelijkheid waar, dat het iets bijzonders was, iets wat niet verwacht kon worden
van een wildvreemde vrouw in een matrozenkeet. Zij lachte toegeeflijk en schalks,
maar meer superieur, dan onderworpen en ook met iets van sympathie in haar blik.
Haar oogen waren dus niet alleen maar donker, ook goed.
Het dansen ging door; zij zweeg nog, toen Jos iets zei, in het Engelsch, omdat
iedereen daar wel een woordje op weet. Hoe heet je - zei Jos. Ho - zei het meisje, of
ze hem uitlachte. Ze wachtten allebei. Toen klonk haar stem, die de donkerheid van
haar oogen had, een laag en bronzen geluid: doop jij me maar. Waarom, wilde Jos
weten; maar zij schudde beslist het hoofd en zei: nee, jij moet me doopen, ik wil het.
Jos weigerde niet langer, hij zou dien avond niets weigeren, zeker niet als het
ongewoon worden kon. Hij doopte haar Maria en zei dien naam drie keer, voor het
laatst met de oogen gesloten. Hij voelde de lippen van het meisje op zijn oogleden,
ook kuste zij zijn mond, op het slepend rhythme van dien dans. Daarna elkander
aanziend, bleek de verwondering groot. Dit donker, dacht Jos, vaag en in huivering.
Hij voelde dat zijn oogen teer werden, zijn mond trok nerveus. Het meisje zag op
hem neer, weer met dien verren glimlach. Haar blik verborg alles en was toch bijna
devoot. Als schromende zag zij naar hem. Maar alles ging razend snel voorbij; een
eeuwigheid, op de maten van een Spaansche tango. - Je hebt me een mooien naam
gegeven. - En zij zong zacht het lied mee, waarvan Jos de woorden niet verstond;
haar hoofd legde zij tegen het zijne, de klanken streelden langs zijn oor, die rilling
plantte zich voort over rijn rug en ontstelde hem. Hij hoorde Maria zeggen, meer
keeren. Zij sprak dien naam wonderlijk uit; toen zij niet meer zong, deed Jos het na.
Wat wilde hij dien avond, wat zou het moeten worden? Terug na den dans stonden
de matrozen daar, zeven in blinkend wit met tintelende oogen en de mooiste meisjes
van de kroeg hadden zij aan hun armen. Zij zagen even langs elkaar en schatten en
Jos vond Maria als een koningin. Zij schoven aan de tafels; plaats werd gemaakt
voor zeven meer, alles diende te wijken voor de vitaliteit van dit vreemde gezelschap.
Toen kwamen de dranken, het lachen. Jos liep heen en weer, liet het orkest spelen,
Maria moest zingen. Alles luisterde. De Finsche stoker liet zijn mond openvallen en
beleedigde zijn meisje door haar handen los te laten en haar verder
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te vergeten. Hij wiegelde mee met het hoofd, Jos zag hem en de spanning in aller
oogen, de bewondering en het verlangen. Maria stond zingend op; hij greep glazen
en kwam naast haar staan, trok haar tegen zich aan, terwijl zij haar lied ten einde
zong. Volgde geklap, geschreeuw, en klinken van glas op glas; lang en verloren
omhelsde in dit tumult, waarover de band stormend inviel, Jos zijn koningin.
De avond had zijn gang, het feest kreeg zijn rechten. Die zeven jonge matrozen
feestten als duivels, of hun leven er van afhing. Ze vergaten zichzelf, ze verloren
alles wat er aan muizenissen kan bestaan; de wetenschap van het harde werk, een
toekomst zonder uitzicht. Soms konden zij hun blikken ver laten dwalen over de zee
en dan verder niets meer wenschen; de een meer, de ander minder. Nu was diezelfde
blik in hun harten; maar zij wilden zich vereenzelvigen met dat wijde doel, erin
opgaan, wegzweven. Zij dronken de glazen leeg, hun hoofden werden wonderlijk
licht. Opnieuw, en steeds lichter werd het leven en losser de band, rondom was al
zweven, nimmer waren de gedachten zoo vrij geweest. Voor allemaal gold dit; maar
het meest voor Jos en den Finschen stoker. Want het waren beiden dichters, op hun
manier; hun leven had zin gevonden op het water, naar een oud verlangen; en alles
wat er meer aan leven in hen komen kon, moesten zij grijpen. Hier bleef thans het
feest en de roes kwam over hen; en in dien roes waren er voor ieder twee
vrouwenoogen. Maar voor Jos waren ze anders; dat had iedereen kunnen zien, een
vrouw als Maria zou er geen tweede zijn. Dat wist ook de Fin en omdat hij zoo
weemoedig zingen kon, dacht hij daar wazig aan en dronk overigens aan één stuk
door. Tenslotte zat hij zacht te zingen ergens in een hoek; een meisje op zijn schoot
keek angstig naar zijn oogen, maar hij zag haar al niet meer. Zij borg haar hoofd toen
tegen zijn breede borst en schreide stilletjes voor zich heen.
Zoo ebde het feest naar een einde; er waren al van de vrienden uit de zaal gegaan
met hun lieven, om het slot te vinden van den roes, om door te duizelen, naar hun
verlangen. En zij waren al dronken, dus het zou wel gaan. De meisjes waren bereid;
het moest wel, natuurlijk, maar ook omdat het toch aardige jongens waren, die witte
matrozen - zoo jong en zoo wild.
Alleen Jos zou niet naar een kamer gaan. De andere dichter danste den avond door
en vergat den tijd die voorbij was en dat er nog een tijd komen moest na dezen nacht;
hij danste als nooit te voren, hij vond het ook nooit zoo'n geluk om alleen maar te
dansen. Altijd bleef Maria; zij praatte zacht aan zijn oor, of zij zong en zag hem dan
aan en hij leidde haar, of van haarzelf ging het uit, maar zij waren als een zuiver
geheel in het roezen van dat danshol. Wat wist Jos er nog van, wat zou hij hebben
willen weten? Moest het deze haven niet zijn, de eerste na zijn overwinning, de
landing na den keer? Ach - en hij was zoo jong en het was zalig zoo maar te dansen,
om ergens te zijn in een ver, vreemd land en toch thuis, thuis bij Maria, bij een groote
donkere Maria, die heel lief was en mooi en goed. De avond ging, zijn hart werd
warm en Maria niet moe. Zij omgaf hem met haar woorden, met den geur van haar
donkere haren, zoo zwaar; zij sloot alles af voor hem, zoo groot en zacht en lenig,
zoo gespannen de geur van haar vleesch. De dichter Jos was een matroos, de dichter
Jos was geen
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burger meer, de matroos Jos was een dichter, de dichter Jos was een kind. Een dronken
kind, een gelukkig kind: Maria En hij zei het nu uit, want hij kon niet meer zwijgen; hij moest het zeggen, àlles,
en kon niet meer denken wàt. Het kwam wel vanzelf, het vloeide uit hem, hij praatte
maar door, zijn stem werd ver weg en bleef daar gonzend, toen zag hij alleen nog
maar haar oogen, die groot en vol werden in de zijne; die hem vingen en als omringden
het meest. De kroeg was weg, het lawaai verstierf, het licht ging uit voor een ander,
voor den schijn van de maan; en het zwart was verder diep.
Want Jos en Maria gingen door de deur in den nacht; door de nauwe straat, uit de
beklemming van een goot naar de ruimte, waar de bergen begonnen, vlak achter de
stad. Zij liepen daar en het was of Maria hem recht hield en heel hoog en zij zag hem
ook aan, altijd door. Tot zij zaten ergens op een steen en over hen was het ritselen
van den wind in de kruinen van hooge boomen, die tegen de berghelling groeiden
en beneden hen de zwarte gaping van een dal. Daar praatte Jos nog voort en zag de
oogen van Maria. Zij luisterde, zij ontving alles van hem. Eindelijk moest het praten
wel vergaan, toen zwegen alle geluiden op aarde. Maria klemde hem tegen zich aan,
zij omhelsde hem woest. Zij sliepen in tegen den boom die over den steen stond en
Maria hield hem vast, heel dien nacht, opdat hij niet vallen zou.

III
't Is mooi geweest, 't is mooi geweest - zong Jos, omdat Maria dat zoo'n leuk gehoor
vond; hij strekte zich lang en lui uit in het hooge gras en keek onder halfgeloken
oogleden naar Maria, die doende was de resten van eten in de rivier te werpen. Zij
kwam naast hem zitten en zag hem aan, terwijl hij nog andere liedjes zong. Haar
oogen schenen immer nieuws te ontdekken, zoo is de verwondering van iemand die
zich plotseling weer kind wil voelen, maar toch niet alles vergeten kan. Jos lag daar
dus, als het wonder. Toen schudde Maria energiek het hoofd, zij ontweek zijn blik
en legde zich naast hem, in een snelle beweging, het hoofd voorover verbergend aan
den grond. Jos zong nog wat door, daaruit vloeide vanzelf de conversatie voort, die
zeer internationaal was en herinnerde aan alle talen die in een haven klinken kunnen.
De zon stond maximaal, hoogstens bracht de nabijheid van water een suggestie
van koelte. Rondom was zwijgen in het midden van den dag; een land, waar licht en
donker ongemerkt aan voltrokken werden, omdat er verder geen menschen woonden;
een veld ergens ver in het oerwoud, een schip kon daar op de rivier slechts varen
zonder doel.
Na den keer op de vlucht gedreven voor de straf op desertie, was Jos met Maria
het land in gezworven, vrij en vergeten levend, elken dag ook verloor de een zich
aan den ander, opnieuw, de vlucht werd gemeenschappelijk bezield tot een
wonderlijke wijding. De oude droom van zonder verleden of toekomst te zijn was
elken dag zeer dichtbij, in omhelzingen leefde hij, als in de nachten. Nu lagen zij
daar in de zon aan den oever, de kleine boot waarin zij dagenlang moeizaam de rivier
op waren gegaan, raakte los van den kant, daarmee ging de laatste getuige
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afzakken en een eigen reis beginnen, de terugtocht - maar achter bleef het geluk. Jos
en Maria merkten niet dat zij alleen moesten blijven in dit bosch; na weinig weken
behoefden zij een grooter eenzaamheid nog niet te vreezen. Hun beminnen was als
de hevigheid der zon, die een wonderplant kan doen opschieten en schitteren in het
licht, na een enkelen nacht. Thans zou een nieuw stadium hun te wachten staan; had
Jos den vorigen dag willen denken aan een doel van den roeitocht, een mogelijk
einde van de reis, waar de bronnen zouden zijn en verder geen wereld meer, vandaag
werden zij ook daarvan bevrijd, opgesloten in de stilte, opgenomen met den tijd,
geborgen tot veiligheid op een veld in de wildernis.
*
Het impulsieve samengaan van deze twee menschen, ongemotiveerd en niet naar
reden vragend in de eerste dagen van glans en vervoering, moest een verbond zijn,
nu alle andere banden voor goed werden doorgesneden. Jos en Maria bouwden een
tent van bladeren en takken, zij werkten daar samen aan zonder dat een van hen de
noodzaak ervan voelde, als kinderen, opgaand met hart en ziel in een nieuw spel.
Een deel van het proviand was gered; zij zagen elkander lachend aan toen het huis
gereed was, hùn huis; het was een feest dat gevierd worden moest.
Toen ging een dag voorbij, een nieuwe nacht en een nieuwe dag ten halve; die uren
werden een diepe roes, waarin hun daden volkomen nutteloos waren, woorden
overbodig, waarin een andere werkelijkheid absurd moest zijn.
De werkelijkheid: als het kompas vergeten, de positie niet bepaald. In een stilte,
als na ontwaken, praatte Jos daar over, argeloos en blij, om deze gedachte: eindelijk.
Maar Maria vatte den draad, Jos moest zich verwonderen, toch slechts vaag en niet
geloovend in het begin. Maria zei toen al dat door het oerwoud dringen zelfmoord
zou beteekenen, ze hadden niets om zich te verdedigen dan een kleine bijl, dat was
alles. Hoe lang zou er te eten zijn? Maria praatte sneller, Jos stond alleen lachend in
het spel. We bouwen een vlot, zei hij en zijn oogen lachten. Het moest meteen
gebeuren voor Maria, Jos lachte uitdagend over alles heen. Doch terwijl Maria takken
aandroeg en hij, het materiaal ordenend, haar nakeek, voelde hij plotseling wrevel,
hij moest zich bedwingen om de bijl niet neer te gooien en luid te vloeken. Waarom
liep Maria zoo vreemd en gehaast? Het was niet meer noodig, haar oogen te zien;
alleen een erge zekerheid. Nimmer stond Jos, het lachende, spelende kind, zoo veilig
en sterk in het leven als nu. In de eigen zuiverheid van het onbegrensde was zijn blik
zonder genade en scherp.
Dus ze was bang, nu kwam de angst, daarom liep ze zoo hard, samen moesten ze
werken aan hun terugkeer, het behoud - een behoud, uit deze stilte, het paradijs,
zonder verleden, zonder toekomst te zijn.
Jos moest gaan zitten, dit was te plotseling. Een avontuur in grooten stijl, drie
weken in uiterste vrijheid, twee menschen die door de grenzen slaan en leven - en
nu dit. Zonder voedsel, zonder contact, afgesneden, maar vrij. Alleen in de wildernis,
met zon en water, dat stroomde en
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deze gonzende stilte. Samen als oermenschen in het paradijs; en dit was de keerzijde
van de medaille. Het was weg, het kon niet meer terugkomen.
Deze Maria - wat was hij, wat was zij? Een mysterie, zeker; het gewone
scheldwoord van alle menschen paste niet, maar dan toch dit: zoo klein, zoo benepen.
Dit erge, dat nimmer te vermoeden viel in haar donkerheid, de roekelooze overgave,
eenmaal en daarna zonder ophouden, als zelf vluchtend uit smart en pijn, stijgend
uit beklemmingen en vreezen tot hoogten van duizel, met de kracht uit bittere
ervaringen, de diepste wijsheid van 's levens zin.
Die eerste bezinning na dagen brak Jos, zij welde tenslotte als walging naar zijn
keel; Maria, die nu plotseling bang was; die straks ook honger zou hebben en
misschien bleek en mager en zwak worden waar hij bij was; alle consequenties
drongen onverzettelijk naar voren. Haar bewegingen waren daardoor al hulpeloos;
een vrouw, die leelijk wordt in angst, afzichtelijk in haar overhaaste bewegingen,
die vechten zal ook straks, tot verweer. Jos liep naar het water; de stroom was sinds
hun aankomst toegenomen, hij stond sterk naar beneden, met veel geweld, waar de
rivier zich versmalde tot een bocht. De grootheid, gevonden na den keer, een valsch
geloof gebleken; een menschelijkheid zonder meer, die aanstonds schoonheid en sier
en zekerheid verliezen zou voor ordinairen angst. Die afkeer, eenmaal gewekt, moest
nu snel verergeren. Het was uit, alles, het werd onmogelijk, het stierf al in zijn
gedachten: een droom, die geradbraakt zou worden nu hij probeerde hem te vertellen,
er zou niets van overblijven dan een zielig staketsel.
Hij hoorde de schreden van Maria, draaide zich snel om. Hij stond als vijandig
tegenover haar, groot, somber, minachtend. In haar oogen was alleen angst; nooit
zouden zij meerde reden van Jos' zwijgen kunnen zien.
Waarom schiet je niet op, vroeg ze; we moeten toch weg?
Het was gebeurd, wist Jos. Hij hief de bijl, sloeg die razend in het hout. Na den
volgenden dag was het vlot klaar, het zou hen wel dragen. Hij had niet gesproken
over dezen nieuwen keer, daarvoor was die te definitief, er zou niet tegen gesputterd
mogen worden. Uit Maria's eigen angst groeide een kilte, Jos werkte verbeten en
deed zich geweld aan. Tenslotte moest hij dan niet klein zijn, maar den stijl bewaren.
Zijn gedachten werden leeg. Niets aan Maria riep hem meer; 's avonds viel hij moe
naast haar in slaap, 's morgens was hij al op om te werken.
Het laatste avontuur kwam. Het vlot zou dus wel houden. Zij scheepten zich in, Jos
koerste zoo goed en zoo kwaad als dat ging. De stroom vatte hen snel, dat was eerst
varen! Niet langer het zweeten aan de riemen, tegen den stroom op, in een
onbarmhartige zon. Jos had slechts oogen voor zijn vaart; het leven werd ruim in
hem, en hard. Maria lag languit, haar oogen waren bang gebleven, na de vreemde
kilte dier laatste dagen. Jos zweeg, zij durfde niet vragen, en zoo was het al dien tijd
geweest. Nu zag zij dat de afkeer uit zijn blik verging, maar de verte die daarvoor in
de plaats kwam, gaf haar minder zekerheid. De afstand groeide op dat vlot.
Soms sidderde zij als het water over hun gebrekkig maaksel sloeg of het hout uit
elkaar
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dreigde te scheuren. Toen Jos in den middag woest opsprong, keek zij naar hem op
met haar oogen groot en nameloos bang. Hij stond recht, als een sterk geweld. Vóór
hem was een scherpe bocht in de rivier; buiten de strooming in het midden, kolkte
het water daar fel; in het groen van den oever, dóórgeslagen naar de stilte, was hun
boot beland en vastgeraakt. Maria volgde zijn blik; zij wilde roepen, nu zou het
vreeselijke misschien voorbij kunnen zijn. Jos wrong het vlot naast den stroom, het
schoot in de kolken, in roerige beweging, maar de richting was goed, alleen de
snelheid kon te gering zijn. Eenmaal door de kolken was de toekomst veilig toe te
vertrouwen aan de boot tegen den oever.
Met de gedachte aan die veiligheid flitsend door hem heen ging Jos op den uitersten
rand van het vlot staan; achterover vallend, gaf hij den laatsten stoot, die het vlot in
de stilte bracht. Terwijl de woeling zich meester maakte van zijn kracht, hem
wegzuigend uit het licht, hoorde hij Maria gillen, als een vrouw die hij niet kende.
Scheveningen, Mei 1939.
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Kroniek
Beeldende kunsten
R.E. Penning
Eenvoudige kunst beteekent heden ten dage vaak middelmatige of vervelende kunst
en de kunst, die boven de middelmaat uitgaat of dien schijn wekt, blijkt meestal te
weinig eenvoudig, te weinig uit een levensnoodzaak geboren en te veel product van
een ateliermentaliteit. Hierbij denken we niet eens aan het experimenteele, buitenissige
werk, want dat vormt in de laatste jaren een hooge uitzondering. Tijdelijk of voorgoed
hebben de ‘ismen’ vrijwel afgedaan, is er minder onrust en daardoor ook minder
spanning dan vroeger. Maar achter de zoogenaamde natuurgetrouwheid van thans
schuilt heel wat kunstmatigheid. Men zoekt het te vaak in een bewuste houding en
een pikant motief, in een vorm van krampachtige overgave aan de realiteit ook, die
in wezen het tegendeel is van deemoedig en een cultus van het opzettelijke, tyrannieke
zien tot gevolg heeft.
Het onbevangen schilderen omdat men het niet laten kan, het schilderen uit
onvertroebelde, niet door drogredenen misleide liefde tot de dingen en hun vormen kleurleven, blijft een zeldzaamheid, een uitzondering. Juist wie veel werk ziet
van jonge schilders kan het weten; zij zoeken misschien wel den weg terug naar een
verloren paradijs, naar een argeloos en vruchtbaar contact met de werkelijkheid,
maar een verkeerd gericht bewustzijn schijnt hun telkens parten te spelen. Daarom
trof mij het debuut van den jeugdigen R.E. Penning, onlangs in de kunstzaal Martinus
Liernur in Den Haag. Het was kennelijk afkeerig van alle gezochtheid en zoo open
en ongedwongen als men het maar wenschen kan. Penning verstaat de kunst, het
beraad zijner waarneming en schikking als het ware automatisch te verbinden met
zijn spontane, teedere gevoelens en ook daar, waar hij zich bewust rekenschap geeft
en met zorg componeert, hiervan zoo weinig mogelijk te doen blijken. Ars est, artem
tegere: de kunst is het, niet te doen uitkomen dat het een kunst is. Maar dit
veronderstelt, niet zoozeer veel oefening, als wel een bizonder zuivere levenshouding.
Zoo zagen de modellen van een tweetal portretten op deze tentoonstelling er niet
uit alsof zij poseerden en indifferente studieobjecten waren, door den schilder onder
zijn loupe genomen. Zoo had het wit van enkele margrieten en het blauw van enkele
korenbloemen een heldere, onmiddellijk levende fraîcheur, die den bezoeker nog
geruimen tijd later in de herinnering bijbleef. En de doeken van eenzame doode
strandvogels of van half in het zand bedolven schelpen, stukjes steen en wrakhout,
aangespoeld wier, enz. - deze laatste wellicht zijn karakteristiekste uitingen - schenen
werkelijk omspoeld van ruimte en licht, omstreeld van den adem van zeewind en
duinen, opgenomen in die altijd aparte en schijnbaar doellooze sfeer van het
strandleven, met zijn kantelingen van eb en vloed, van het vloeiende en het vaste,
van open zon-
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licht en wolkenschemer, van blijdschap en melancholie.

R.E. Penning, Doode strandvogel

Penning belooft een zeer goed schilder te worden, want de ‘vanzelf-heid’ van zijn
werk sluit het overleg en de vasthoudendheid, daar waar zij noodig zijn, niet uit. Is
zijn verfbehandeling nog weleens te stroef en te dicht, zijn toonbesef is delicaat, zijn
kleur welluidend en zijn stofuitdrukking heeft psychische bewogenheid, expressieve
waarde. Het is echter vooral het gevoel voor datgene, dat gewoonlijk met het alles
of niets zeggend woordje sfeer wordt aangeduid, waardoor zijn kunst beteekenis
heeft. Niet de sfeer van enge kamers en ruimten of van een zich opdringend
subjectivisme, maar die van het evocatieve buitenleven, een geur van de dingen zelf,
overgewaaid op het doek, een aanduiding van hun aard en essentie en een kleine
suggestie ook van het wijde mysterie daarachter, dat alle verschijningsvormen omvat
en ongemerkt tot een natuurlijke, levende éénheid bindt.
Jos. de Gruyter
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Tooneel
Het Huis der Gebroken Harten, Tooneelspel van G. Bernhard Shaw, bij
de Tooneelgroep ‘Studio’.
De Kersentuin, Tooneelspel van Anton Tsjechow bij Het Residentie-Tooneel.
Het nieuwe gezelschap van Albert van Dalsum en Paul Storm ‘Studio’ heeft het
seizoen geopend met een voortreffelijke opvoering van Shaw's Heartbreak House.
In zijn voorrede schrijft Shaw, dat hij met dit huis bedoelt: ‘het overbeschaafde,
gemakzuchtige Europa van voor den Wereldoorlog.’
Shaw schrijft het zelf. Zoo een criticus dit van het stuk had opgemerkt, zou ik hem
verweten hebben ‘hinein zu interpretieren’. Ik zou deze qualificatie niet veel aandacht
geschonken en mij bepaald hebben tot de eigenschappen van het stuk als tooneelwerk.
Nu echter worden we gedwongen ons uit te spreken over de symboliek, die Shaw
zegt in zijn werk te hebben gelegd. Hij noemt dus dit huis het Oude Europa. Hij
spreekt van de bewoners: ‘Zij wenschten alleen hun dichterlijke droomen te realiseeren
in hun eigen leven en als zij er de kans toe zagen, leefden zij zonder de minste
wroeging van inkomens, die zij nooit verdiend hadden.’
Ik wil er niet verder op ingaan, of Shaw met deze karakteristiek gelijk heeft,
zoolang hij die geeft aan een bepaalde klasse uit het begin onzer eeuw. Maar ik vind
haar zeer zeker niet op zijn plaats zoo hij haar geeft aan de bewoners van dit huis
Het is een wonderlijk huis, dit Huis der gebroken Harten, waar ieder binnen komt
vallen en ieder binnen het half uur in liefdesproblemen verwikkeld is. Men pleegt in
dit huis aanslagen op het hart zijner bezoekers. Wanneer in het laatste bedrijf wordt
uitgesproken: Wat is er toch in de sfeer van het huis? En wanneer Elly, het jonge
meisje, wier hart nauwelijks genezen is, zegt: ‘Ik noem dit het huis der gebroken
harten’, dan voelt men dat er inderdaad op een wonderlijk directe wijze de
aangelegenheden des harten als primair in het leven worden behandeld. De reactie
hiertegen van den conventioneelen burgerman is dan ook volkomen begrijpelijk.
Deze vertegenwoordigt de gangbare beschouwingen over deze problemen en heeft
het gevoel, in een gekkenhuis te zijn beland. Van zijn kant volkomen terecht. Maar
hoe komt het, dat toch in onzen geest een vraagteeken rijst bij deze opmerking en
wij ons afvragen: ‘Is dit waar?’ Ik geloof, dat hiervan de oorzaak ligt in de voor Shaw
typische beschrijving zijner menschen. Shaw beeldt geen menschen uit, zooals zij
leven in de realiteit. Shaw beeldt uit zijn visie op de menschen. Hij heeft een
vlijmscherpen blik, waarmee hij den mensch doorziet in al zijn zelfbedrog, eigenliefde,
illusies omtrent zichzelf.
Hierin ligt het merkwaardige bij hem, dat hij zijn personen laat spreken met de
zelfcritiek en zelfspot, die bij al deze door hem ontmaskerde karakters in het geheel
niet hoort. Dat geeft zijn figuren iets onwaarachtigs, dat belet hem een vol beeld te
geven van een levend mensch. Zij blijven in de eerste plaats producten van Shaw's
geest. Ze spreken Shaw's geestige opmerkingen uit. Men moet hen niet aan hun
woord houden, men moet niet eischen
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van hen, dat zij zich naar hun woorden gedragen, want deze zijn geen uitingen van
hun ware innerlijk. Hierin zie ik ook de oorzaak, dat de parallel van dit huis met het
vermoeide Europa van het begin onzer eeuw zoo moeilijk te trekken is. Zoo men in
deze figuren moet gaan herkennen menschen van een bepaalde klasse, categorie of
tijd, dan zouden zij karaktertrekken met hen gemeen moeten hebben. Zij moeten
innerlijk met hen verbonden zijn. Wat deze figuren van Shaw echter met de menschen
uit den beschermden stand uit 1910 gemeen zouden kunnen hebben, zijn opvattingen,
die zij hekelen, of waarvan zijzelf de caricatuur vormen.
In dit stuk van Shaw liggen andere mogelijkheden dan die van een parallel.
Allereerst zijn dit de speelmogelijkheden, die in verscheidene van de gesprekken
liggen. Er zijn er natuurlijk ook, die nauwelijks verband met den gang van het werk
houden, die geschreven zijn, omdat Shaw ze zoo wenschte te schrijven, maar de
dialogen, welke essentieel zijn voor het verhaal, zijn doeltreffend, beheerscht en rijk
gevarieerd. Ik denk bijvoorbeeld aan het gesprek in het begin tusschen de dochter
des huizes Hesione en het jonge meisje Elly Dunn, waarbij de eerste de ander de
bekentenis van haar geheime liefde weet te ontlokken en bovendien op de hoogte
komt van haar ware gevoelens jegens den man, dien zij uit dankbaarheid wil trouwen.
Rond dit huwelijk worden de andere hartsproblemen vervlochten. Dit huwelijk is
het centrale punt, waar omheen de gesprekken worden gegroepeerd en de handeling
zich voltrekt. Uit dit gesprek bouwt Shaw zijn stuk verder op: de ontmaskering van
den held van Elly's droomen als Hesione's echtgenoot, waardoor haar hart wordt
gebroken en haar houding jegens den rijken Mangan bepaald. Dan het gesprek
tusschen Mangan en den ouden zeekapitein, waarin deze laatste den ander
onomwonden verklaart, dat dit a.s. huwelijk waanzin is, omdat hij te oud is voor
Elly, een argument dat Mangan zelf gebruikt, als hij om een bepaalde reden van het
huwelijk wenscht af te zien, in den voortreffelijken dialoog met Elly, waarbij hij haar
redenen te over geeft, om de verloving te verbreken; maar Elly, hard geworden door
haar desillusie, wil rijkdom trouwen en vecht op een slimme, verbeten wijze. En
hieruit voort komt de groote scène met Mangan als passieve, centrale figuur. Hij is
door Elly in hypnose gebracht en hoort toch alles om zich heen. Hij hoort, hoe Hesione
hem belachelijk maakt, hoe zij hem verliefd op zich heeft gemaakt om Elly te redden,
hoe deze het huwelijk om zijn rijkdom met alle kracht wil. Als hij wordt gewekt uit
dezen vreeselijken toestand slingert hij Hesione zijn verachting in het gelaat - treft
haar met een verwijt, dat haar hart raakt. Naast deze drie figuren leven de anderen;
zij allen zijn verstrikt in liefdesperikelen, zij allen leven met gebroken harten. Men
moet zulk een stuk en détail genieten en er niet te veel verband in willen leggen.
Soms is de lijn, die ik boven schetste, volkomen zoek in het steekspel van woorden,
in de bijproblemen en gebeurtenissen. De apotheose is zoo onnatuurlijk en zoo in
het geheel niet het gevolg van den gang van zaken, dat men het eerste oogenblik het
spoor volkomen bijster is en zich afvraagt, wat dit alles voor zin heeft gehad. Naar
mijn meening komt dit voort uit Shaw's onmacht zijn spel met menschen den dieperen
inhoud te geven, dien hij aan het slot wil suggereeren.
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Onder Van Dalsum's regie heeft dit jonge gezelschap een prijzenswaardige opvoering
gegeven. Ik acht het een buitengewone verdienste van Van Dalsum, dat hij raak en
zuiver het accent heeft weten te leggen op de voor het stuk essentieele gesprekken
en scènes. Hij heeft de speelmogelijkheden uitgebuit en de groote lijn weten vast te
leggen. Hij stelde ons ook in gelegenheid de details ten volle te genieten. Zijn eigen
spel als oude zeekapitein met zijn ingeroeste levenswijsheid was voortreffelijk. Ook
den anderen spelers, in het bijzonder Constant van Kerckhoven en Loudi Nijhoff,
komt een woord van lof toe.
Terwijl in Amsterdam dit werk van Shaw wordt opgevoerd, speelt het
Residentietooneel een stuk van Tsjechow, De Kersentuin. Shaw wijst in zijn inleiding
op dit stuk, waar volgens hem dezelfde categorie menschen wordt behandeld, als die
hij beschrijft in zijn Heartbreak House.
Welk een geheel ander stuk is De Kersentuin! welk een geheel andere sfeer hangt
in het oude Russische buitenhuis! In dit stuk ontbreken de speelscènes volkomen.
Ieder mensch leeft op zichzelf. In dit werk van Tsjechow is juist het bijzondere, dat
ieder werkelijk gebonden is aan zijn woorden, dat er een hechte correlatie bestaat
tusschen gedachte en uiting.
De oude bediende, die jaren aaneen de familie gediend heeft, sterft met de woorden:
Mijn leven is uit, maar 't is net of ik niet geleefd heb. Het zijn deze woorden, die mij
als essentieel voorkomen voor dit tooneelstuk. ‘'t Is of ik niet geleefd heb.’ Dezen
menschen gaat het leven voorbij. Ze leven in een eigen, egocentrisch bestaan,
voortbouwend aan eigen gedachtenwereld zonder anderen te zien of te hooren, met
vage illusies, vage werkelijkheid. Er is er geen, die het leven ‘ziet’. Zooals de
kersentuin voor hen allen een realiteit is, niet om zijn waarden, maar om de associaties,
die ze er mee hebben, zoo is het leven een realiteit, in zooverre hun gedachtenwereld
die realiteit schept. Waarom is dit stuk zulk een eenheid, ondanks het feit, dat niemand
bij een ander hoort, en er geen vaste lijn in loopt? Waarom heeft men niet het gevoel,
dat hier toevallig zulke menschen bijeen gebracht zijn, die zoo langs elkaar heenleven?
Ik meen, dat het komt door de voortreffelijk uitgebalanceerde harmonie tusschen
milieu en personen. Deze menschen hooren in dit milieu en uit dit milieu en deze
tradities komen de gedachten voort, die deze menschen bezielen. Als we er goed
over nadenken, is alles begrijpelijk, wat hier gezegd is. Ieder karakter is anders, maar
wat hen bindt is de sfeer van het oude huis. Die beïnvloedt hun gedachtenwereld. Ik
geef dit woord zijn volle beteekenis, omdat dit een hoofdtrek is van het stuk: het
voortspinnen en voortpraten op eigen gedachten. Ieder reageert op eigen wijze op
dit milieu. Over al deze vage levens hangt de weemoedige sfeer van de kersentuin.
Zooals een van hen het uitdrukt: nu de Kersentuin verkocht is, zijn we opgewekter.
Het is of met het afscheid van hun aller illusionaire leven eindelijk de realiteit tot
hen zal komen.
Johan de Meester's regie heeft van dit stuk een prachtige opvoering gegeven. Hij
beheerscht zijn spelers in hun voortspinnen op eigen wereld, zóó dat het verband
met het stuk nooit wordt losgelaten.
Martha G. Dozy
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Letterkunde
Kroniek der poëzie
L.Th. Lehmann, Subjectieve reportage, H.P. Leopold, Den Haag, 1940.
Bertus Aafjes: Het gevecht met de Muze, Stols, Rijswijk, 1940.
Kon men Lehmann de meest opzienbarende figuur noemen, die met de verschijning
van het tijdschrift Werk naar voren trad, Bertus Aafjes is ongetwijfeld de eerste
ontdekking van Criterium! Er bestaat overigens nogal enig verschil tussen deze beide
generatie-genoten, dat zich zowel in de wijze, waarop zij aan het woord kwamen,
als in de aard van hun poëzie manifesteert. Lehmann, de achttienjarige, viel met de
verzen, die men van hem las in het eerste Werk-nummer ‘als een meteoor’ uit de
lucht, en zijn stem klonk onmiddellijk luid en doordringend in het koor der jonge
dichters, - Aafjes daalde meer ‘auf Flügeln des Gesanges’ als een gouden herfstblad
neer, in het gezichtsveld van hen, die Criterium kregen voorgelegd. Belangstellende
lezers hadden al eens iets van hem kunnen vinden in De Gemeenschap, in Elsevier's
Maandschrift of andere periodieken, en zelfs was hij gedurende enige maanden
redacteur van het miniatuur-tijdschrift Klondyke. Maar ook zijn verzen hebben een
weke, herfstelijke toon, die ze lijnrecht tegenover het van jongensachtige bravoure
vervulde werk van Lehmann stelt.1 Is men geneigd bij het laatste soms te denken aan
de poëzie van den jonggestorven Duitsen dichter Georg Heym, de gedichten van
Aafjes roepen onwillekeurig herinneringen op aan die van den eveneens op jeugdige
leeftijd overleden Georg Trakl. Lehmann verkeert, blijkens zijn publicaties, nog in
het puberteitsstadium, waarin de jonge dichter zich eigenlijk schaamt voor zijn poëzie
en liever een goed figuur op de schaats dan op het ros Pegasus zou slaan; Aafjes is
geheel anders ingesteld, mijmert graag, en heeft de neiging zijn eigen poëzie als het
belangrijkste ter wereld te bezien, waardoor hij zichzelf misschien wel eens wat al
te ernstig neemt. Men kan dit onderscheid nergens duidelijker zien aangetoond, dan
wanneer men het gedicht van Aafjes De laatste waarheid vergelijkt met enkele strofen
uit Lehmann's Inspiratie, waar deze van de ‘kunstluis’ zegt:
Dus stort hij zich in allerijl
op 'n dichter bijna onder zeil,
en pest hem heel zijn brein weer klaar
tot hij vloekend naar de schakelaar
grijpt, omdat hij, als hij niet schrijft,
toch heel de nacht weer wakker blijft.

Daartegenover leest men bij Aafjes in De laatste waarheid:
Ik heb op den dichter, die in mij leeft
aanslagen beraamd en aanslagen gepleegd.
Ik stak hem vaak woedend een prop in de mond,
maar hij, hij zong het in verzen rond.
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Omdat hij - wat ik ook doe - niet wijkt,
heb ik hem symbolisch de hand gereikt.
Vraagt iemand waarom ik stomdronken ben?
Om hèm te vergeten. Om hèm, om hèm...

Men bemerkt duidelijk het onderscheid, maar
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daarnaast een zekere overeenkomst. Zowel Lehmann als Aafjes ondervinden het
dichterschap als een ‘verantwoordelijkheid’, die men, vooral als jongere, het liefst
zou ontlopen, en hierin sluiten zij aan bij vrijwel alle jongeren van deze tijd. Hoornik
schreef, bij Greshoff's vijftigste verjaardag, aan dezen ouderen dichter het volgende:
‘Wij gingen school in de oorlog en werden man in leugens en frasen. Zelfs het beste,
dat wij hadden, ons talent, ons dichterschap, moest eerst verstikt worden in een
program, een tendenz!’ En verder: ‘Als het waar is, dat in den dichter de boom
opnieuw boom wordt, dan wordt ook de vervolgde in hem vervolgd, maar ook de
beul wordt beul in hem.’ Maar de thans omstreeks twintigjarigen zijn al weer een
schrede verder (of achterwaarts!); bij hen is er geen sprake meer van programma's
of tendenties, en hun werk demonstreert vaak op frappante wijze, dat wij, op de een
of andere wijze, leven aan het einde van een cultuurperiode. Zo weinig gelooft de
‘puber’ Lehmann in wat anders den man wordenden jongen vervult, dat hij met aan
cynisme grenzende nuchterheid constateert, geen beter borst te weten om aan te
rusten dan die van hemzelf, en de verzen van Aafjes ademen soms een sfeer, die men
niet meer als herfstelijk mag betitelen, maar als die van een goudkleurig bederf, ‘wie
eine Frucht, die an der Luft verdirbt’! Het fin de siècle van een Rilke, tot uiting
komende in zijn ‘der Mut ist so müde geworden’, schijnt ons hier reeds een
overwonnen standpunt. Talent is er genoeg onder de jonge dichters, maar talent, dat
niet op de een of andere manier is aangevreten door de ‘nood des tijds’ vindt men er
sporadisch. De dikwijls prachtige verzen van Aafjes (De laatste brief,
Ongecensureerd), het opmerkelijke geluid van Lehmann (beter nog te beluisteren in
zijn, hier niet besproken, bundel Dag en nachtlawaai dan in deze Subjectieve
reportage) doen ons niet vergeten, dat de jonge dichter, die zijn schuwe poëzie
behoedt ‘als een vlam’ en haar zuiver weet te houden - een nieuwe Marsman! - onder
ons nog niet is opgestaan. Misschien zal het ook na déze oorlog anders zijn.

Han G. Hoekstra, Het ongerijmde leven, J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1940.
Wie, aan de hand van tijdschrift-publicaties, de dichterlijke ontwikkeling van Han
G. Hoekstra, sedert zijn debuut Dubbelspoor (1932) met belangstelling heeft gevolgd,
kan zich slechts verheugen over de verschijning van Het ongerijmde leven. De heldere,
zuivere poëzie van dezen dichter verdient het te worden gebundeld, - eerder dan veel,
dat misschien meer opzien verwekte, maar terecht ook sneller vergeten zal zijn.
Hoekstra zelf was het, die naar aanleiding van Binnendijk's verzen het onderscheid
maakte tussen offensieve en defensieve poëzie, en deze wijze van onderscheiding
verder toespitsend, zou men de verzen uit Het ongerijmde leven (meer dan die uit
Dubbelspoor) als experi-
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menteel kunnen karakteriseren. Was Dubbelspoor de veel belovende inzet van een
jong en fris talent, dat met de poëtische invloeden van zijn tijd te kampen had
(Greshoff, Vrije Bladen-jargon), in deze nieuwe bundel beluistert men een poëzie,
die aanzienlijk aan technische scholing en daardoor aan raffinement heeft gewonnen,
zonder daarbij haar zuivere inslag te verliezen. Het zou pertinent onjuist zijn te
beweren, dat er thans van invloeden niets meer te bespeuren valt - men kan ze zelfs
af en toe duidelijk aanwijzen - maar ook in de aard van deze invloeden kan men een
‘groei’ constateren. Waar men vroeger de vage toon van de Vrije Bladen hoorde,
spreekt thans de discipel van den fijnzinnigen meester Nijhoff, terwijl in de tijdverzen
Greshoff definitief het veld heeft moeten ruimen voor Roland Holst. Men proeft
Nijhoff's adem in de, overigens prachtige, gedichten De man met de roos en Clean
shaven, terwijl Roland Holst hier en daar te bespeuren is in de verzen, die de afdeling
Onweer inzetten.
Het komt den lezer wellicht voor, dat ik hier, ondanks mijn waardering voor
Hoekstra's werk, bezig ben daarin spijkers op laag water te zoeken, maar in dat geval
vergist hij zich ten enenmale. In een tijd met een zo op de spits gedreven poëtische
cultuur als de onze, ontkomt geen enkel dichter aan de invloed van tijdgenoten, en
men vergete niet, dat juist bij een ‘experimenterend’ dichter als Hoekstra deze
invloeden veel aanwijsbaarder zijn dan b.v. bij een Achterberg, wiens instrument
zeker niet minder dichterlijk, maar wel minder veelzijdig is ingesteld. Zoekt men
naar een vergelijking met generatie-genoten, dan komt, bij het lezen van Hoekstra's
werk, de naam Eric van der Steen naar voren, al is Hoekstra minder cerebraal en,
ondanks alles, ook minder geraffineerd; een verschil dat reeds in een titelkeuze als
Het ongerijmde leven tegenover Controversen tot uiting komt.
Gaarne zou ik op vele verzen uit deze bundel verder ingaan: het prachtige
Constantia, dat de lezer wellicht kent uit Kristal 1937, het genoemde Clean shaven,
dat ondanks de Nijhoff-invloed tot het allerbeste behoort, wat de laatste jaren in
Nederland is geschreven, het merkwaardige sonnet De speeltuin, het verrassende
slot van Schoone slaapster, en andere verzen, maar de ruimte ontbreekt mij helaas.
Enkel wil ik nog opmerken, dat ik, gezien het peil van de bundel, daarin het sonnet
De spion in het paradijs liever had gemist, omdat het tussen Van Hattum en Hoornik
in hangt, en tenslotte besluit ik met het kleine gedicht Op een avond, dat misschien
niet de vermelde toespitsing in raffinement, vergeleken bij Dubbelspoor, weerspiegelt,
maar ons toch den dichter Hoekstra op zijn best voor ogen stelt; - dat is even
sympathiek en zuiver als wij hem bij zijn debuut reeds leerden kennen.
Gij zijt er op een avond, want een vrouw
liet u ontglippen aan haar moede schoot,
die onder pijnen opende en sloot bitter of blij over wat komen zou.
Gij zijt er, en der avonden getal
vermeerdert, en ge leeft tusschen wat leeft,
bij mensch en dier, bij al wat adem heeft bitter of blij over wat komen zal.
Gij zijt er, en het leven leert zijn leer,
ge stoot er overal op goed en slecht,
op dingen, waar men tot het eind voor vecht.
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Will Wemermann, Twee kasteelen, C.A. Mees, Santpoort, 1939.
Hoe begripverwarrend woorden als ‘sympathiek’ en ‘zuiver’ kunnen zijn, kan men
opmerken als men naast Hoekstra's bundel die van den, op 25-jarige leeftijd gestorven,
dichter Will Wemermann legt. Ook hier zou men het liefst deze kwalificaties
gebruiken, maar dan dient er op te worden gewezen, dat Wemermann het in Hoekstra's
schaduw bezwaarlijk uit zou houden! Van Vriesland's inleiding tot Twee kasteelen
is dan ook wel wat al te hooggestemd, en zelfs niet geheel vrij te pleiten van een
sentimentele vertedering, die de objectieve beoordelaar van deze verzen nimmer kan
onderschrijven. Vindt men daarbij ook nog regels als ‘Nu krijscht de zon in
ruchtelooze lach’ dan kan men moeilijk meer van poëtische zuiverheid spreken, zodat
men wellicht het best volstaat met deze bundel een, hier en daar niet onaardig,
tijdsdocument te noemen, dat onder de dichtbundels der laatste jaren een in alle
opzichten bescheiden plaats inneemt.

Jac. Schreurs, Het lied van den sluier, H.P. Leopold, Den Haag, 1940.
Naar aanleiding van Mok's Rattenvanger heb ik al eens gewezen op het twijfelachtig
karakter der moderne epiek. De tijd, waarin wij leven, verdraagt blijkbaar geen
epische poëzie en zelfs is het misschien zo, dat deze alleen kan bloeien in perioden,
dat men het literaire proza niet als volwaardige kunstvorm beschouwt. Het zou
belangwekkend zijn, op deze kwestie dieper in te gaan, waarvoor wij hier geen
gelegenheid hebben, - maar het heeft toch zin nog eens op te merken, dat de
hedendaagse dichter, die naar de epiek grijpt als uitdrukkingsmiddel, er blijkbaar
niet in slaagt een nieuwe epische vorm te scheppen, zoals, elk op hun beurt, Gorter,
Van Ostayen, Marsman, Achterberg een nieuwe lyriek hebben ingezet. Zeker is het
geen toeval, dat de commissie, die Hoornik's Mattheus bekroonde, in haar toelichting
vermeldde, dat deze dichter aansloot bij de beste traditie van de 19e eeuw, en dat
Helman, in de Groene Amsterdammer, een, overigens onbillijke, vergelijking trok
tussen Hoornik en... Tollens! Wat Hoornik's werk dan ook belangwekkend maakt is
de moderne, psychologische inslag, en niet deze ‘epische’ traditie, terwijl de poëtische
bouwwerken van Mok, door het ontbreken van die inslag, in de ware zin van het
woord als praehistorisch aandoen.
Ook in Schreurs' Het lied van de sluier spreekt niet het epische element het meest
overtuigend, en kunnen wij hetzelfde constateren als bij bovengenoemden. Leest
men deze verzen, dan wordt men soms onweerstaanbaar herinnerd aan De Génestet
(met name aan diens Haantje van den toren) of, op enkele plaatsen, aan den
jonggestorven dichter F.L. Hemkes, wiens Kindeke van den Dood schijnt te zijn
herrezen in de volgende strofe:
En dag en nacht bij roer en mast
Staat daar en wacht het kind;
De hond knaagt aan zijn been of bast
En diep in haar begint
Een wonder lied, dat haar verrast
En telkens overwint.
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Schreurs heeft, evenals Hoornik zijn Mattheus, zijn gedicht in verschillende
‘hoofdstukken’
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verdeeld, hetgeen aan de leesbaarheid ten goede komt. Het gedicht is trouwens wáárd
gelezen te worden, niet alleen om de directe inhoud, die een zeer eigen interpretatie
van de Veronica-legende geeft (de dichter laat Veronica als meisje in Limburg geboren
worden, en daar, na vele omzwervingen, terugkeren), maar ook en vooral om de
poëtische vorm, de heldere arcadische sfeer, die over deze verzen ligt. Misschien
gebruikt Schreurs wat al te gemakkelijk het woord God, maar daartegenover staan
talrijke dichterlijke vondsten, die wij hier niet alle kunnen aanhalen, maar die iedere
lezer met vreugde in het omvangrijke geheel hervinden zal.

Christiaan Terpstra, Het Klokhuis, Hilarius, Almelo 1939; Extraneus, De
Zwerver, Van Dishoeck, Bussum 1940; M.J. Kasteleyn, Vernieuwing,
Bootsma, Utrecht 1939; Daan Boens, Het rijk van den mensch, Onze Tijd,
Brussel 1939.
Het verschijnsel, dat levenservaring en wijsgerige inslag bij een mens nog geen
waarborg geven voor het ontstaan van goede poëzie, is al zo bekend, dat het geen
toelichting behoeft. Maar al is deze kwestie hier te lande indertijd door Tachtig scherp
aan de orde gesteld en door latere dichters toegespitst (de ‘vormtheorie’ van Nijhoff,
de kritische geschriften van Marsman en Vestdijk!), nog altijd verschijnen er talloze
bundels, waarvan de auteurs hun berijmde ervaring of filosofie voor poëzie willen
doen doorgaan. In deze bundels verneemt men vaak een geluid, dat oprecht uit het
hart komt, en met het beweerde kan men het volmondig eens zijn, maar men voelt
toch altijd de vraag bij zich opkomen, waarom het juist zo gezegd werd en niet anders;
een vraag, die steeds achterwege blijft waar het gaat om goede poëzie, omdat immers
de kunstenaar ‘was die andern Form nennen als die Sache selbst empfindet’. Wie
zich lang genoeg oefent in het hierboven geschetste, bedrieglijke, procédé en daardoor
een zekere vaardigheid verwerft, heeft inderdaad kans den lezer een illusie van poëzie
te verschaffen, maar boet anderzijds onmiskenbaar aan oprechtheid in, en terwijl bij
den onhandigen jongere nog altijd het hart spreekt, loopt de geduldige oefenaar het
gevaar zo ‘verliteratuurd’ te geraken, dat wij zelfs onze instemming niet meer willen
verlenen aan de, overigens misschien beminnelijke stellingen, die hij verkondigt.
Zo valt er, in ons geval, in de bundels van Christiaan Terpstra en Extraneus
menselijk veel te waarderen, vooral in de eerstgenoemde, waarvan bijna alle verzen
een eerlijke, sympathieke sfeer ademen, die dan nog op zeer eenvoudige wijze wordt
vertolkt. Bij Extraneus vinden wij al wat meer ‘literatuur’, hij heeft grotere woorden
nodig (waardoor hij minder overtuigt) en legt ons bovendien, naast de eigen verzen,
vertalingen voor naar Baudelaire, Rilke en Valéry, zodoende te kennen gevend, dat
hij toch wel degelijk als ‘dichter’ wil worden beoordeeld, en daarmee riskerend, als
zodanig onbarmhartig te worden afgewezen.
Was het bij Terpstra vooral een sociaal accent, dat den criticus kon vertederen, bij
den dichter M.J. Kasteleyn vindt men ditzelfde accent vermengd met een streven
naar oprechter christendom, en ook daarvoor kan men waardering gevoelen. Maar
Kasteleyn is tevens rhetorischer dan Terpstra; de beel-
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den, die hij gebruikt, zijn niet doorleefd, en doen daardoor afbreuk aan de goede
intenties, hetgeen tenslotte weer bewijst, dat men liever geen verzen moet schrijven
als men de wereld van zijn inzichten op de hoogte wil brengen, maar niet over de
nodige dichterlijke vormkracht beschikt.
Bij Boens tenslotte zijn wij midden in het ‘verliteratuurde’ aangeland. De
genummerde oplage, de talrijke motto's (van Yeats, Giovanniti, Fondane, om slechts
een drietal te noemen) en opdrachten (aan Daisne, Verbruggen, Vestdijk, Minne!)
dienen hier blijkbaar om een serieus cachet te verlenen aan verzen, die, hoe vernuftig
men ze af en toe ook kan vinden, dit cachet van zichzelve missen. Al spiegelt dit
‘rijk van den mensch’ inderdaad veel menselijks, wij wenden ons toch liever tot de
ongekunstelde eenvoud en charmante onhandigheid van een Terpstra, en nog liever
zeggen wij met Anthonie Donker: ‘elk getuigenis verwaait!’, om dan te grijpen naar
de goede, dat is de levende, poëzie.
A. Marja

Vlaamsche kroniek
Marcel Matthijs: Schaduw over Brugge. De Sikkel, Antwerpen, en L.J.
Veen, Amsterdam.
Voor Nederland is Marcel Matthijs de auteur van Filomeentje, dat in Vlaanderen
Het Spook op Zolder heet. De nieuwe roman van dezen zeer vruchtbaren schrijver
begint met reminiscenties aan zijn voorgaand succesrijk werk en bij de lezing van
Schaduw over Brugge heeft men eenige moeite de gedachte van zich af te zetten, dat
Matthijs, bij het schrijven van zijn jongsten roman, zich te veelvuldig Filomeentje
zaliger zou hebben herinnerd. Indien bij Filomeentje de toon van het strak gespannen
verhaal reeds hier en daar te geforceerd klonk, dan zijn in Schaduw zekere passages
bijna ongenietbaar geworden door den drang naar effect van den auteur, door het
opdrijven van zekere tooneelen naar het melodramatische toe. Wat de vader in dit
nieuwe boek van Matthijs te hooren krijgt van niemand minder dan zijn dochter, die,
zooals in Filomeentje, het verhaal doet, het is, in wezen, niets anders dan het
onoordeelkundig toepassen van wat in Matthijs' herinnering is blijven hangen aan
de explosies van Adelaïde. Het is jammer. Matthijs gunt zich, zou men zeggen,
nauwelijks den tijd om zich te verdiepen. Onbetwistbaar is hij een schrijver van ras,
al heeft hij m.i. zijn Ruitentikker (eerste lezing) niet overtroffen. Maar ook in deze
jammerlijke familiegeschiedenis, die op zichzelf al niet overbelangrijk is, blijkt niet
slechts zijn werkdrift (wat overigens niet veel wil zeggen), maar zijn ruig talent, dat
menschen te typeeren weet, zij het ongecompliceerd, en verhálen kan, hard doch
daarom niet stroef.

Albe: Ivoren Toren. Wiek op, Brugge.
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Brooze, teedere gedichten zijn dit; verzen van innige Maria-vereering en -liefde, ijl,
zuiver, meer geluisterd en gezucht dan gezegd; gedichten van korte, maar sterke
spanning en van zachte muzikaliteit.
Lode Zielens

Eindnoten:
1 Het is wel zeer merkwaardig, dat juist Hoornik in de eerste plaats den dichter Aafjes heeft
‘gepousseerd’, aangezien diens werk in geen enkel opzicht voldoet aan het programma van de
steenharde romantiek, waarvan Hoornik de geestelijke vader en, waarschijnlijk, enige aanhanger
is. Blijkbaar was ook hier de natuur weer eens sterker dan de leer!
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