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[Op het graf van Gerard...]
Op het graf van Gerard past het mij woorden van dank tot u te spreken. Gij hadt mij
de gedeeltelijke ontwikkeling van uw kind toevertrouwd, het voorregt gegund
eendragtig met u aan eene schoone taak te werken. Ik heb een oorspronkelijken geest,
een begaafden, smaakvollen jongeling leeren kennen en waarderen, wiens gemoed,
veel teederder dan hij, helaas! wilde weten, met onverbreekbare banden aan mij
gehecht was.
Toen het moest geschieden, dat de parel aan uwe vaderkroon ontviel en uwe
heerlijke verwachtingen bittere teleurstellingen en ijdele luchtkasteelen bleken, hebt
gij mij in uwen diepen rouw met u vereenzelvigd en het er voor willen houden, dat
wij te zamen Gerard, die met mijn naam op zijne lippen den laatsten adem had
uitgeblazen, verloren hadden.
Onder u berustten de brieven, die ik hem geschreven had, gelijk de zijne onder
mij. Over die brieven vloeiden eerst uwe bittere tranen, toen
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zondt gij ze mij, benevens zijn opmerkelijk dagboek, en ziehier wat er van den
voortreffelijken geest van uw kind over is!
Ik heb gered, aan de vergetelheid onttrokken, zooveel als mij, met inachtneming
van hetgeen ik aan de bescheidenheid gevoelde verschuldigd te zijn, mogelijk was.
Aanvaard een en ander als eene dierbare nalatenschap, en als gij hebt uitgeweend
..... Maar dit heeft een vader nooit. Welnu, werk dan voor het nageslacht door uwe
tranen heen! Vaar steeds voort en vorder steeds in uwe getrouwe, edele, dichterlijke
opvatting en vertolking der natuur, voortgedreven door den scherpen angel zelven
des verdriets: het is bekend, dat de geurigste gom uit de diepst gewonde stammen
druipt.
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Voorberigt.
Dit is geen boek voor iedereen. Het was ook niet voor eene openbare uitgave geschikt.
Doch ik meende, dat deze bladen voor een zeker publiek, dat der schilders, der
opvoedkundigen en niet het minst voor de weinige vrienden des vroeg weggenomen
kunstenaars eenige waarde konden hebben. Bovendien houd ik vol, dat Gerard
Bilders een karakter, eene merkwaardige persoonlijkheid is geweest, die in rijperen
leeftijd in meer dan ééne rigting stellig een sieraad zijns vaderlands zou geworden
zijn. Dit beweren heb ik getracht door volgende proeven te staven. Of heeft mijne
ingenomenheid met mijn jongen vriend zich vergist?
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Men heeft reeds de opmerking gemaakt, dat ik spaarzamer in het mededeelen der
brieven had behooren te zijn. Dit is waar, maar tevens zeer moeijelijk. Een ander
had in mijn geval insgelijks te veel gegeven. Ook volgen zij niet geregeld; er zijn
brieven verloren geraakt; op eene vraag, die niet gedaan is, komt wel eens een
antwoord of eene zinspeling op een feit, dat niet vermeld werd. Ik kan het niet helpen.
Natuurlijk heb ik al de brieven niet in hun geheel gegeven. Het meest dagelijksche
bleef achterwege. Aan stijl en vorm behoefde zeer weinig veranderd te worden. Met
eene fraaije hand en zonder noemenswaardige doorhalingen geschreven, kan het
handschrift zelf getuigen, dat ze bijna gebleven zijn zoo als ze hem uit de pen vloeiden.
Mad. Craven zegt in haar voorbericht van de brieven harer zuster: - Il est un point
sur lequel, je le sens, j'ai à m'excuser; c'est l'obligation où je serai souvent de
transcrire les louanges qui me sont adressées. On pensera peut-être, qu'au lieu de
m'excuser, le plus court eût été d'omettre ces passages, mais supprimer l'expression,
même exagérée, de leur tendresse eût été une grande inexactitude. - Ik was in hetzelfde
geval. Kieschheidshalve had ik alle uitdrukkingen van erkentelijkheid
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uit de brieven wenschen te verwijderen, die telkens in het gemoed van Bilders eene
onuitputtelijk rijke verscheidenheid van vormen aannam. Hier en daar deed ik het
echter niet. Mogt ik den overledene van een zijner liefelijkste sieraden berooven?
Leerzaam kan de strijd en het lijden, dat zoo pijnlijk uit volgende bladen spreekt,
den jongeling zijn, die op de driesprong des levens zich afvraagt, welken weg hij zal
te volgen hebben, die van het vaderlijk of eenig ander beroep, of die, waarop zich
dichterlijke sirenenzangen verleidend doen hooren en hij in een verren, doch
glansrijken nevel eerekransen en ridderkruisen ziet schitteren. Moge hij, alvorens
in de plaats van zich een blinden roes te drinken uit den beker der begoocheling en
als een onbezonnen veulen onbekende velden in te draven, waarschuwende stemmen
in den wind slaande en ernstige hinderpalen en bezwaren miskennende, bedaard
zich beraden, wikken en wegen, en voordat hij zich aan de hagchelijke kansen der
kunstwereld blootstelt, zich spiegelen aan een jongeling, die, in niet ongunstige
omstandigheden geplaatst, zijn noodlot toch niet door zijn buitengewonen, mogelijk
al te zeer over allerhande vakken van kunst verstrooiden aanleg heeft vermogen te
verbidden. Bij overbeschaving zijn alle markten over-
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voerd; talent wekt geen opzien meer; handigheid van doen is dagelijksch werk
geworden; velen, niet van geestdrift ontbloot, klimmen tegenwoordig den Mont-Blanc
op, maar van hem alleen, die den hoogsten top bereikt, wordt in de nieuwspapieren
melding gemaakt.
Juli 1876.
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INLEIDING.
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Je ne mets point du tout votre talent en doute,
Mais il est malaisé de se frayer sa route:
Il faut se signaler entre mille rivaux,
Et l'on n'acquiert un nom que par de longs travaux.
Encor que de dégoûts et de déconvenues!
Les plus forts voient souvent leurs oeuvres méconnues,
Prud'hon et Géricault ont eu ce même sort.
PONSARD, l'honneur et l'argent, II, 5.
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Voor dat Oosterbeek meer en meer een dorp van popperige optrekjes met popperige
tuintjes was geworden, mogt het bij voorkeur het lievelingsplekje der schilders heeten.
Albert Gerard Bilders wies er op te midden der natuur en onder den invloed der
kunst, die hem reeds in het bloed zat en hem van alle kanten uit zijne omgeving
aanwoei. Sedert eenigen tijd reeds had ik den krachtigen, maar stroeven, stuggen,
schuwen jongen, die wegliep zoo dikwijls ik maar even den voet in zijns vaders,
zijns eersten leermeesters, atelier zette, met belangstelling opgemerkt, toen ik dezen
het voorstel deed, te zamen iets van den knaap te maken. Het werd dankbaar
aangenomen, en van dat oogenblik af heeft de ernstige en hartstogtelijke
landschapschilder steeds in de beste verstandhouding met mij aan de ontwikkeling
zijns zoons gearbeid.
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Gerard was op zeventienjarigen leeftijd - het was in November 1856 - een onbesnoeid,
maar ook volstrekt onbedorven natuurkind. Wat handschoenen waren wist hij
naauwelijks; verder dan een pet ging zijne voorstelling van eene hoofdbedekking
niet. Hij deed aan een kweekeling van Zeemanshoop denken. Over zijn effen
voorhoofd was nog geen ramp gegaan. Van de wereld, het leven en de menschen
wist hij geen kwaad; het was eene frissche, heldere ziel. Wat zou er van hem worden?
Niets dan een schilder, verzekerde hij, een dierenschilder. Maar toch ook een mensch,
een beschaafd mensch, voegde ik er bij. Hij was reeds geen kind meer. Er moest dus
spoedig verandering in hem komen. Hij werd door mij ten huize van den Heer H. J.
Dirksen, docent aan het stedelijk gymnasium te 's Gravenhage, geplaatst, alwaar hij
tot April 1858, derhalve gedurende anderhalf jaar, vertoefde. De jeugdige woesteling
kwam er van daan als een jong mensch, waarmede men te voorschijn kon komen.
Simon van den Berg bestuurde middelerwijl zijne studiën, doch zijne halsstarrige
natuur twijfelde reeds terstond aan het gezag van diens woord en onttrok zich aan
diens invloed. Het Mauritshuis vond in Gerard geen trouw leerling van Potter, Weenix,
Snijders en Hondekoeter; de Teekenacademie zag hem zeldzaam opkomen tot het
bijwonen der onontbeerlijke lessen naar het gekleed en naakt model. Het bijten door
zure appels, het strijden tegen-, het worstelen met schoolsche en vervelende
moeijelijk-
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heden, het zich onderwerpen aan lastige raadgevingen, het streng doorzetten, is nooit
zijn zwak geweest.
De wanhopige strijd, dien ieder groot kunstenaar gekend heeft, schrikte hem af.
Hoe moest het hem later opbreken! Voorzeker had ik verstandig gedaan met gebiedend
tusschenbeide te treden. Ik deed het niet en haalde mij door deze toegefelijkheid later
verwijten op den hals. Waarom niet? Omdat ik niet zonder grond eene andere rigting,
welke zich zeer spoedig veelzijdig begon te openbaren, dan die naar de schilderkunst
heenvoerde in zijn geest meende te bespeuren. Hij wierp zich namelijk met vuur op
de talen en de boeken. In weinige maanden was hij het Fransch en het Engelsch
meester. Zijne brieven muntten boven zijn leeftijd door stijl en gedachte uit. Er zat
een letterkundige, een schrijver in hem. Niet in zijn penseel, in zijne pen lag zijne
toekomst. Heimelijk en onwillekeurig gaf ik half en half de schilderkunst voor hem
op, en zijn onvermoeide ijver, zijne snelle vorderingen gadeslaande, zeide ik tot
mijzelven, dat hij een buitengemeen begaafde jongen was, wiens element de letteren
waren, dat het jammer zou wezen hem te plagen met eene kunst, waarvan de uitkomst
nog hagchelijker voor hem zou wezen dan voor ieder ander, dat het mij verstandiger
voorkwam hem zijn eigen weg te laten gaan, want dat hij ongetwijfeld een glansrijk
standpunt in de kunst - al was het dan ook niet in de schilderwereld - moest innemen.
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Er kwam nog iets bij. Gegeven zijnde een kunstenaars-aanleg, kan men den kunstenaar
volgens tweederlei stelsel opvoeden: in het hooge en in het brede. Volgens het eerste
wordt hij eene specialiteit. Men doet gelijk de hovenier, die tien aardbeziën afknijpt,
ten einde eene enkele monstervrucht te verkrijgen. Men dringt namelijk al zijne
krachten binnen zijn eigenlijk kunstvak zamen en verwijdert alle vreemde invloeden,
snijdt alle takken af, welke die krachten door versnippering zouden kunnen
verzwakken. Volgens het tweede laat de opvoeder als bijzaken toe, alle zoodanige
vakken van kunstkennis en wetenschap, die het hoofdvak luister en omvang kunnen
bijzetten, zoodat de kunstenaar niet buiten de algemeene beschaving sta en hem een
ruime blik in zijne kunst eigen worde. Maar de specialiteit dunkt mij in deze eeuw
niet meer mogelijk. De wereld, waarin de kunstenaar behoort te leven, de dampkring,
dien zijne edele persoonlijkheid dient in te ademen, gedoogt niet, dat hij ten eenenmale
onbekend zij met zekere onderwerpen, dat hij zekere dingen niet wete, dat het veld
der staatkunde, der geschiedenis, der zusterkunsten, de beginselen, waarop
ontdekkingen en uitvindingen rusten, hem volstrekt gesloten blijven. Dit was de
reden, dat ik Gerard Bilders zijn gang liet gaan en hem oogluikend toestond de
kundigheden te verkrijgen, die hij begeerde.
In Meij 1858 vertrok hij naar Genève, alwaar ik vroeger met den dierenschilder,
Charles Humbert, in
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aanraking was geweest, wiens schoon talent, warm hart en edel karakter ik oordeelde
in allen deele gunstig en vormend op den jeugdigen kunstenaar, waarin zoveel woelde
en in knop lag, te zullen werken. Ongelukkig trof Bilders een natten zomer, maar de
indruk, dien hij op zijn meester, met wien ook hij van zijn kant hoog liep, maakte,
was diep en blijvend, getuige diens woorden ruim twee jaren na zijn overlijden
geschreven: - Je n'ai pas le don d'oublier ceux que j'ai aimés. Les affections et les
liaisons de l'âme ne sauraient s'affaiblir ni s'éteindre par la séparation de la matière.
J'aimais Bilders et je l'aime encore aujourd'hui, j'aimerai toujours sa mémoire, et je
vous certifie qu'elle est chez moi placée en lien sûr. Je faisais grand cas de son talent
de peintre, et il était m a l g r é t o u t destiné à honorer son nom. Chez lui, il y a eu
découragement prématuré; la partie intelligente et immortelle, celle qui peut et doit
se perfectionner indéfiniment, cet être moral en un mot, courait à toute vapeur,
comprenait, sentait, idéalisait, d'autre part, le matériel de l'art ne répondait pas à tant
de sensations, ne pouvait pas réaliser son idéal. De cette différence dans la pondération
du moral et du physique sont nés la tristesse, le manque de confiance en l'avenir et
le découragement. Que de fois je lui ai dit d'être en garde contre cette maladie
commune à tous ceux qui sentent vivement et qui ne peuvent exprimer ce qu'ils
sentent!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

XX
Maar bij al de ingenomenheid, die uit deze regels spreekt, schemert toch ook bij den
Heer Humbert de overtuiging door, dat Bilders zijne studie niet met voldoende
geestkracht had doorgezet. Zoowel de droefheid van zijn geliefkoosden meester als
het vruchtelooze mijner wenschen voor den toekomstigen letterkundige, hem ook
mondeling zoo dikwerf te kennen gegeven, spreken, helaas! vooreerst nog uit een
anderen brief, dien ik kort na zijn verscheiden ontving, (zie dl. I, blz. 412) vervolgens
uit onze briefwisseling. Niets baatte. Bilders bleef zich onverzettelijk aan de
schilderkunst vastklemmen. Leiding was niet mogelijk.
Hij woonde te Genève bij zekeren Heer Franzoni, die ook andere jonge lieden
huisvestte; onder deze bevond zich een jonge graaf de Pourtalès, van dezelfde jaren
als Bilders. In weerwil van het groot verschil in stand, vond hij in dezen dadelijk een
vriend. Hier kwam bij, dat ook de Pourtalès de schilderkunst, hoewel meer als
liefhebber, beoefende. Bilders, in wien hij gaarne zijn meerdere erkende, begreep
hij terstond en waardeerde hij hoog. Van zijn kant hing Bilders hem om zijne prettige
en beminnelijke hoedanigheden aan, en spoedig was tusschen den edelman en den
burgerknaap eene vriendschap tot stand gekomen, die in vertrouwelijkheid en
gemeenzaamheid niets aan de oudste en hechtste genegenheden toegaf. Heeft deze
betrekking tot Gerards geluk gestrekt? Heeft hij geene moeite gehad, uit het rijke en
gemakkelijke leven, waaraan hem vaak werd toegestaan
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deel te nemen, tot zijn beperkten burgerleeftrant, tot zijn behelpen en sparen
teruggekeerd, zich het genotene uit het hoofd te zetten en in zijn strijd met
teleurstelling en gebrek niet menige zoete herinnering te verwijderen en menige diepe
zucht naar het verwekelijkende kasteel, dat zijne voeten in het blaauwe meer baadt,
op te zenden, waar hij menige voor zijn karig bestaan verderfelijke gewoonte had
aangenomen en eene wereld leeren kennen, die niet tot hem had behooren te komen
voordat hij ze door zijne erkende verdiensten had vermogen te veroveren? Ik vrees
het maar al te zeer. Had opgang terstond zijne pogingen geschraagd en bekroond,
hoe zou ieder met mij gejuicht en mij geluk gewenscht hebben! Nu moest de
noodlottigste zamenloop van omstandigheden slechts tot de pijnlijkste
oordeelvellingen aanleiding geven.
Op raad van den Heer Humbert ging hij eenigen tijd in het Savooische dorpje St.
Ange, op de grenzen van het kanton, studeren. Hij trof er eenige andere
aankomelingen, Parijsche kwajongens, aan, aldaar met hetzelfde doel aanwezig.
Helaas! hij offerde aan hunne dwaze luim en roekeloozen spot zijne onschuld en
legde dien ten gevolge, daarbij sterk met valsche schaamte en, in weerwil van zijn
overmoed, met menschenvrees geplaagd, den grond tot den rampvollen toestand, die
mij langen tijd verborgen bleef en wel hier en daar in de briefwisseling en schier
overal in het dagboek doorbreekt, maar
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toch, hoe leerzaam en zielkundig belangrijk, in zijn geheel voor voor openbare
mededeeling ten eenenmale onvatbaar is.
Uit Genève in het vaderland teruggekeerd, zou de jonge Bilders eenigen tijd te
Leiden wonen, opdat hij zijne loopbaan digt bij den Haag en meer opzettelijk onder
mijn oog begon. Hij bleef er een jaar en keerde toen voor goed naar zijne geboortestad
en zijn vader terug. Maar aldaar opende zich allengs voor hem een struikelpad van
rampspoed, ellende, ziele- en ligchaamslijden, waarvan de getrouwe en welsprekende,
ofschoon onvolkomene afdruk menig lezer van volgende brieven een traan uit de
oogen zal persen. Hij was toen bijna twee en twintig jaar. Het was dus tijd, dat onze
onmiddellijke betrekking van lieverlede een einde nam, hij zich weder meer en meer
tot zijn vader voegde, op eigene beenen leerde staan en zijne eigene krachten
beproefde. Helaas! van alles wat zijn vader zich had voorgesteld en gedroomd is
niets gekomen. Ik noemde hem krachtig, dit was hij ook. Maar een bijna onverpoosde
toestand van verkoudheid maakte mij aanvankelijk reeds terstond beducht voor de
verraderlijke ziekte, waaraan hij bezweken is. Ook hechtte ik steeds aan die
verkoudheden een meer dan gewoon gewigt, en dit is de reden, dat ik de kreeten
zijner gedurige wanhoop er over niet uit zijne brieven weggelaten heb, hoewel het
telkens herhaalde voor den lezer niet altijd even aangenaam kan zijn. Bij ziekte
voegde zich mismoedigheid en twijfel aan zichzelven. Opgang maakte hij niet; hij
verkocht te weinig om rond
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te komen. Dit maakte zijn van nature woest en prikkelbaar karakter beurtelings razend
en, bij onoverkomelijken weerstand, neerslagtig, bitter, radeloos. Ontegenzeggelijk
had hij aanleg en talent, maar zijne onderwerpen waren hoogst eenvoudig en uiterst
zedig van kleur en behandeling, dus minder van de gading van het groote publiek.
Oorspronkelijkheid en eene nieuwe opvatting, een begrip, dat hem en geen ander
eigen was, heb ik nooit in zijne stukken kunnen ontdekken en, naar het gebleken is,
de kunstkoopers ook niet. De manière de voir d'abord en d'exécuter ensuite qui vous
est particulière, waarvan Mad. Cavé spreekt, had hij niet. Le talent se compose, zegt
Scherer, d'aptitudes, qui se développent par la vue des chefs-d'oeuvre et par la
pratique. Leed hij de straf van deze beide verwaarloosd te hebben? of behoorde hij
tot de zoekenden, die vroeg of laat gevonden zouden hebben? Indien mijn antwoord
gevorderd werd, zou ik de vraag niet stoutweg bevestigend durven beantwoorden,
tenzij het mij vergund werd er bij te voegen: met de pen.
De arme Gerard is bestemd geweest een waar ongelukskind te wezen. Hij had dan
ook een vrai déplaisir in zichzelven gekregen. Onvoldaanheid, ontevredenheid,
magteloosheid tegen het kwade waren de grondtoon van zijn beurtelings verbolgen
en verslagen gemoed en deden hem voor het harde noodlot zwichten en zichzelven
verfoeijen en tot uitersten van zelfverwijt en zelfmishagen vervallen, die den Christen
onwaardig zijn.
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Hij erkende que nous sommes enclins au mal, que par nos vices nous transgressons
sans cesse les saints commandements du Dieu très-bon, du Père plein de miséricorde,
doch hem ontbrak de waarachtige repentance, la douleur sincère, hetgeen hem
gevolgelijk de zonde ook niet deed afsterven en hij denkelijk niet voor zijne laatste
dagen den drempel der behoudenis, de erkenning der goddelijke oppermagt, heeft
overschreden. Zonderlinge eenheid en stemming! Hij zieltoogde tusschen het
Evangelie van Johannes, het leven van Jezus door Renan en de oraisons funèbres
van Bossuet. Doch zijn gemoed was rustig en vertrouwend; alle geest van opstand
was in hem gedempt. Hij had vrede met zijn God en Heer gesloten, zich kinderlijk
onderworpen en aan zijne wijze beschikkingen overgegeven.
Drie groote oorzaken hebben tot zijn ongeluk zamengespannen: zijne minder
ernstige studiën; zijne vriendschapsbetrekking met den graaf de Pourtalès; zijne
ontmoeting der Parijsche heertjes te St. Ange. Bij dit alles kwam zijne
onoverkomelijke beschroomdheid, die hem met zichzelven in de war bragt en met
stomheid sloeg juist als er gesproken behoorde te worden. Slechts in zijne brieven
durfde hij zijne gedachte uiten; in gezelschap kwam er vaak geen woord uit zijn
mond. Daarbij was hij zich dikwijls ten volle van zijne meerderheid boven de sprekers
om hem heen bewust, want hij vereenigde oorspronkelijken geest en al-
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gemeene kennis, en had gemakkelijk drie vreemde talen tot zijn dienst. Ook met mij,
zelfs onder vier oogen, liet hij op persoonlijk gebied niet los. Zette ik een intiem
gesprek op touw, raakte ik eene gevoelige snaar of het geweten aan, dan wendde hij
zijn blik als lichtschuw af, zijn hart kromp zamen, en zijne foltering was zoo zichtbaar,
dat ik medelijden met hem kreeg en de woorden in mijn mond bestierven. Niet dat
hij het wat men noemt achter de mouw had, hetgeen beteekent, dat men zich voor
beter geeft dan men is, ten einde veiliger in 't kwade te volharden, maar zijne
magteloosheid ten goede schaamde zich zoodanig voor zijne afdwalingen, dat hij al
deed wat hij kon om niet te doen blijken, dat hij niet volkomen was degeen, die hij
zoo gaarne zou hebben willen zijn, terwijl zijn gevoel van eigenwaarde sidderde voor
de gevolgen eener ontdekking. En die gevolgen vielen hem toch mede. Want toen
hij eindelijk, ach, te laat! op het papier, tot mij, dien hij zoo hoog achtte dat het
denkbeeld van mij tegen te vallen hem ondragelijk was, gelijk eenige weken voor
zijn dood tot zijn vader, gesproken had, hij gewigtige bekentenissen had afgelegd
en het ijs tusschen ons gebroken, ook mondeling, gebroken was, ontmoette hij niets
dan liefde, belangstelling, mededoogen, goeden raad, en had hij reden tevreden te
zijn met zijne biecht en God te danken voor de kracht, die hem er toe was verleend,
eene biecht, waartegen zijn hoogmoed en angst van belagchelijk te wor-
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den gevonden hem al te lang hadden doen opzien. Ware 't slechts, gelijk ik daar zeide,
toen niet reeds te laat geweest, dan ware hem misschien nog zijn grootste onheil,
waaruit de meeste der bovengenoemde ellenden ontsproten waren, ten alles
herstellenden zegen gedijd, dat namelijk van eene opvoeding genoten te hebben, die
later niet door een grooten naam en roemvollen opgang werd geregtvaardigd.
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I. 1856.
17 jaar. - 's Gravenhage.
's Gravenhage, 7 December 1856.
HOOGGEACHTE HEER!
Thans ben ik nagenoeg eene week hier, en met mijne bezigheden kan ik nu voor
goed een aanvang maken. Ik ben zeer gelukkig, dat het oogenblik daar is, mijn werk
weder ferm bij de hand te kunnen vatten, en dat wel met verdubbelden ijver. Vuriger
dan ooit wensch ik tot gelukkig arbeiden gestemd te zijn. Verscheidene avonden
heeft de Heer Dirksen zich reeds met mij bezig gehouden. De Heer Dirksen heeft,
dunkt mij, eene hoogst aangename wijze om mij te onderrigten, want ik leer zonder
te bemerken, dat
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ik de discipel ben anders dan aan de domme streken, die ik somtijds bega. De Heer
S. van den Berg heeft ook aanspraak op mijn dank, daar hij zoo vriendelijk is geweest,
mij al dadelijk de vergunning te bezorgen, op het Museum te copiëren. Ik heb daar
dan ook reeds Vrijdag 11. een rustpunt gevonden voor Potters grooten stier. Ik ben
namelijk begonnen het schaap met het lammetje te copiëren, wat geene zeer
gemakkelijke taak zal zijn, niettegenstaande de groote eenvoudigheid. Hoe langer
ik die schilderij bezie, hoe meer schoonheden er voor mij in zichtbaar worden, en
wanneer ik niet stellig en zeker wist, dat ik binnen 's Gravenhage op het Mauritshuis
voor mijn schilderezel zat, zou ik denken, dat de beesten leefden en mij, even als in
de weide te Oosterbeek, met hunne domme gezichten aanstaarden en vroegen: - wat
doe je toch? - Maandag avond (8 December) zal ik voor 't eerst naar de Academie
gaan en beginnen met den Gladiator.
Mij blijft nog slechts over mij te verontschuldigen, dat ik u door dezen brief te
lang heb opgehouden, want ongelukkig versta ik de kunst niet met weinige woorden
veel te zeggen.
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Leiden, 15 December 1856.
WAARDE GERARD!
Uw brief deed mij heel veel pleizier èn om den vrijen, vriendschappelijken toon
èn omdat ik er uit zag, dat gij tevreden zijt. Ik wist wel, dat mijne beredderingen niet
anders dan goed konden uitvallen, maar zulks uit uwen eigen mond te vernemen was
mij toch zeer veel waard. Ik voor mij heb gedaan wat ik kon; ik heb u in handen
gesteld van drie menschen, die mijn volle vertrouwen genieten, van den Heer Dirksen,
van den Heer S. van den Berg en van Gerard Bilders, en die moeten 't nu maar zamen
schipperen.
Ik hoop ook, telkens vergat ik u dit te zeggen, dat gij uwe groene boekjes van
Heine niet meer in de hand neemt. Dat geestige vergif is de pest voor iedereen, maar
vooral voor iemand, die jong en levendig van gedachte is. Ik wil niet beweren, dat
Heine u of liederlijk of speciaal ongodsdienstig zal maken, maar hij zal u onmerkbaar
het geloof aan alle dingen benemen, u de overtuiging geven, dat alles malligheid en
de moeite niet waard is: ouders, vaderlandsliefde, gemoedsleven, kunst, alles
opwinderij en valsch gevoel en holle klanken. Niets wat hij niet afbreekt door zijne
drogredenen, spotternijen en... laat het ons bekennen, somtijds gevaarlijke waarheden;
eer men het weet is de geest dor, het hart leeg en koud, en gij zijt dientengevolge
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als kunstenaar vermoord. Geloof niet, dat ik overdrijf; op mijzelven heeft Heine een
verkeerden invloed uitgeoefend, en er is zooveel anders, dat weldadig en voedend
op den geest werkt, de litteraturen der verschillende volken bevatten zooveel
aantrekkelijks, zoovele schatten van wijsheid en zuiver genot!
Gij zijt, denk ik, nu reeds geheel burger in den Haag. Hoe bevalt het u op de
Academie? Viel het u niet een beetje tegen, dat gij aan 't pleister gezet werdt? Zijt
gij al aan de perspectief, al aan den gang bij den predikant, en hebt gij al eens met
mijn vriend B. kennis gemaakt?
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's Gravenhage, 30 December 1856.
HOOGGEACHTE HEER!
Daar ik gisteren niet heel wel was, heb ik te huis gewerkt en wel aan het ramskopje,
dat u zeker wel bij den Heer S. van den Berg gezien heeft. Ik heb het van hem te leen
gekregen, om studies naar te schilderen, als ik niet op het Museum kon wezen. Ook
is zulk eene studie voor mij zeer dienstig, omdat ik daardoor met minder wildheid
leer u i t v o e r e n .
December is alweder voorbij, en als ik zoo eens overdenk, wat ik gedurende die
maand gedaan heb, dan kan ik niet bijzonder roemen op de veelheid en
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hoedanigheid van mijn werk, in dat tijdsverloop verrigt. Januarij zal mij mijne
tevredenheid met mijzelven weder eenigermate moeten weêrgeven. Het heeft mij bij
bovengenoemde overdenking niet ontbroken aan geruststellende uitvlugten, zoo als
b. v. zóóveel dagen installeren, zóóveel dagen prepareren, zóóveel zondagen, zóóveel
dit, zóólang dat, alles op een haar uitgerekend, doch hoe ik het al draaide en wendde
en keerde, het blaadje viel altijd hetzelfde neêr en liet mij deze woordjes zien: n i e t
g e n o e g g e d a a n . Maar ik zal niet langer jammeren en dood eenvoudig het te
weinig van December zoeken aan te vullen met den toekomstigen overvloed van
Januarij.
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II. 1857.
18 jaar. - 's Gravenhage.
Leiden, 5 Januarij 1857.
WAARDE GERARD!
Gij moogt materieel niet veel uitgevoerd hebben, ik geloof toch, dat al de nieuwe
indrukken, die gij moet hebben gekregen, en de nieuwe omgeving, waarin gij u
geplaatst ziet, wel moreelen invloed op u, al heeft die zich nog niet in werk en
handelingen kunnen openbaren, zal hebben te weeg gebragt, althans bij u voorbereid.
Mij stemt aanvankelijk vooral tot dankbaarheid ieders welwillendheid jegens u, en
te zien, dat gij ze waardeert. Ik begin ook te gelooven, in de personen, die ik in uw
belang in den arm nam, niet
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misgetast te hebben en dat de gang van zaken zoowel naar uw genoegen als naar dat
van uwen vader is.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden, 7 Januarij 1857.
WAARDE GERARD!
Ik ben zoo zwaar verkouden als ik nog ooit geweest ben, evenwel is de
ongesteldheid nu toch aan het afnemen. Dit was oorzaak, dat ik gisteren mijne vrouw
niet naar den Haag kon vergezellen, maar ik zond mijn koetsier, met uw portefeuilletje,
dat laatst ten mijnent achtergebleven was, en een briefje voor u naar Heer Dirksen,
en aldaar vernam hij, dat gij, reeds eenigzins ongesteld uit den Haag vertrokken, te
Oosterbeek ziek waart geworden en u thans nog aldaar bevond. Ik hoop van harte,
dat het niet meer moge zijn dan de alom heerschende griep, die u uit den Haag
verwijderd houdt, en gij dus wel spoedig weer in staat zult zijn uwe werkzaamheden
te hervatten. Ware het erger, dan zou uw vader zeker wel de goedheid willen hebben
mij eens berigt te zenden. Verder heb ik u eigenlijk niets te zeggen, dan dit eene: laat Sangster u spoedig beter maken - maar aan den anderen kant: - vertrek niet naar
den Haag, voor gij inderdaad geheel beter zijt - want dan zou het laatste het eerste
wel weer geheel kunnen beder-
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ven. Eigenlijk dacht ik, dat gij tot die soort van jongens behoordet, die niet weten
wat ziek zijn is. Daarom had het reeds, toen gij bij mij waart, mijne attentie getrokken,
u herhaalde malen te hooren kugchen.
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's Gravenhage, 9 Januarij 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Toen ik eergisteren uit Oosterbeek terug kwam, vond ik uw brief en speet het mij
zeer daarin te lezen, dat u ook al met die lastige verkoudheid in de war was; dezelfde
kwaal heeft mij belet hier op den tijd, dien ik bepaald had, terug te zijn. Het doet mij
zeer veel genoegen, dat u reeds een weinig vooruitgang of althans voorbereiding tot
het maken van vorderingen bij mij onderstelt. Ik geloof ook wel, dat zulks het geval
is; zóóveel is voor het minst zeker, dat het zien en bestuderen der groote Hollandsche
meesters mij opwekt en aanspoort tot het kinderlijk volgen der natuur en zooveel
mogelijk daarin die kleine n a ï v e t e i t e n e n f i n e s s e s op te merken en getrouw
weer te geven, die zoo noodig zijn om een schoon geheel daar te stellen. En om nu
het best te profiteren heb ik altijd nog denzelfden vurigen wensch, dat ik toch in mijn
werk lustig, ijverig en gelukkig moge zijn.
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's Gravenhage, 19 Januarij 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Gedurende den laatsten tijd heb ik den koeijenkop op den Potter aangelegd. Ik heb
hem even groot gemaakt als op de originele schilderij.
Op de Academie ben ik bezig aan den Achilles en te huis heb ik het ramskopje
bijna voltooid.
Nu is er maar één ding, dat hinderlijk is en waar niemand iets aan veranderen kan,
het is, dat de dagen zoo schrikkelijk kort zijn door het donkere weder. Voor aanleggen
en schetsen gaat het nog, maar fijne toonen en tinten te begluren en weder te geven
zou nu eene onmogelijkheid zijn. Vooral op het Museum is het somtijds bijzonder
duister.
Gisteren ben ik naar Rotterdam geweest en heb er mijne schilderij bij den Heer
Crooswijk gebragt, die, zoo als u mogelijk weet, het mij had besteld. Ik krijg er ƒ 60
voor. Het spijt mij zeer, dat u het niet gezien heeft. Ik durfde er niet langer mede
wachten, dewijl de Heer Crooswijk zijne verwondering had te kennen gegeven, dat
hij niets van mij hoorde.
Nog iets. De Heer van den Berg heeft mij op mijn verzoek als werkend lid op
Pulchri Studio voorgehangen, waar, zoo als u weet, naar 't gekleed model wordt
geteekend.
Gepasseerden Zaturdag heb ik voor het eerst En-
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gelsche les genomen. Dus ben ik nu de gansche week alle avonden van 6 tot 9 bepaald
bezet.
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Leiden, 20 Januarij 1857.
WAARDE GERARD!
Wat Pulchri betreft, alles is mij wel wat door den Heer S. van den Berg wordt
voorgesteld en u van nut kan wezen. De duisternis is Egyptisch; de donkere dagen
komen nà Kersmis, en sedert verscheidene jaren gaat de natuur, zoo 't schijnt, eene
maand na; ondertusschen laten de goedige veldvruchten zich maar behagelen en
zwart vriezen, ook de perzikken en abrikozen worden zwart, maar toch op hun tijd
rijp. Spoediger evenwel dan gij denkt zal de lente daar zijn, en het eerste groen is
iets betooverends in den Haag. Loop dan eens 's morgens vroeg in de duinen achter
Scheveningen of achter de buitenplaatsen tusschen den Haag en Wassenaar! Tegen
dien tijd gaan wij eens kijken, hoe 't er in Engeland uitziet, en blijven daar tot half
September, om tegen November den winter te Nice te gaan doorbrengen.
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Leiden, 29 Januarij 1857.
WAARDE GERARD!
Ik had half plan gemaakt u van daag of morgen te komen bezoeken, toen de Heer
Cornet mij gisteren zei, dat hij u Zaturdag gaarne op het Museum zag. Als daartoe,
hetgeen ik hoop, geene beletselen bestaan, begeef u dan met den trein, die ten één
uur te Leiden is, herwaarts en terstond naar het Museum, waarheen gij den weg zeker
niet zult vergeten zijn. Als gij van daar komt, wacht ik u bij mij, we eten zamen; en
ge vertrekt weer ten zes uur.
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's Gravenhage, Dingsdag.
HOOGGEACHTE HEER!
Nog altijd ben ik bezig op het Museum en wel op dit oogenblik aan een hondenkop
van Snijders. Tegenwoordig ben ik dikwijls erg ontevreden met mijzelven. Ik gevoel
hoe langer hoe meer, dat ik niets weet of kan. Daarbij komt dan nog, dat ik denk: wanneer i k z e l f niet met mij en mijn werk tevreden ben, hoe is 't dan mogelijk dat
u het zijn kan? - Vooruit, al maar vooruit te komen en u genoegen
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en voldoening over mij te schenken, is al mijn streven, en dan te denken, dat ik mijn
doel niet zal bereiken, is mij een gedurige angst en geeft mij menig uur van
onpleizierig nadenken.
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's Gravenhage, 14 Maart 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Mijne voornemens voor dezen zomer zijn beter dan ooit, vooral omdat ik nu, na
herhaalde opmerkingen van verschillende zijden, hoe langer hoe duidelijker begin
in te zien, hoevele belangrijke hoedanigheden ik mij nog dien eigen te maken, alvorens
er een redelijk schilderijtje te voorschijn kan komen, ten minste iets, dat bekeken
mag worden en der moeite waard is.
Ook de meening, welke u over mijn laatste schilderijtje uitte, heeft mij een
spoorslag gegeven, die wel wat te bloedig was, dewijl hij mij juist op dat punt raakte,
waar ik het kwetsbaarst ben, namelijk, dat ik op anderen gelijk; dat is iets, hetwelk
ik onmogelijk kan uitstaan. Daarom wil ik dezen zomer trachten zelfstandiger te
worden, altijd met het beeld der natuur voor oogen. Zoo blijf ik dan hier en maak
van tijd tot tijd een uitstapje naar uwe boerderij en ook naar Oosterbeek, alwaar
vooral ik niet ledig zal blijven, maar inzonderheid de deelen bestuderen.
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Ik verbeeld mij om den Haag ook veel zaken te zullen vinden, die mij bevallen,
vooral omdat ik dat land met een nieuw oog beschouw. Op die wijze hoop ik een
zomer door te brengen, die mij gelukkig zal maken, die rijk aan studie zal zijn, die
mij vooruit zal zetten, en die ten slotte u over mij en mijn werk tevreden zal doen
zijn.
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Leiden, 15 Maart 1857.
WAARDE GERARD!
Uw zomer lacht ook mij toe. Gij moet de natuur maar eens ter dege, niet alleen in
hare deelen, maar voornamelijk ook in haar algemeen aspekt bestuderen en u telkens
afvragen, hoe gij haar ziet, of gij haar ziet zoo als ze werkelijk is en of gij ze teruggeeft
zoo als gij haar ziet, zonder aan iets of iemand anders te denken. Ik houd het er voor,
dat gij zoo min mogelijk nieuwe schilderijen moet zien en omgang hebben met
kunstenaars. De afzondering alleen kan uwe oorspronkelijkheid, welke gevaar zou
kunnen loopen, behoeden en u bewaren voor het maken van zoodanig werk, dat men
niet weet door wien is geschilderd. Zoek de oorspronkelijkheid evenwel niet op, jaag
haar niet angstvallig na; groote bekwaamheden kan men zich eigen maken,
oorspronkelijkheid moet u al doende
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voor de voeten vallen en er liggen zonder dat gij het weet.
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's Gravenhage, 23 Maart 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Hetgeen u mij in uwen laatste schreef ten opzichte van oorspronkelijkheid is geheel
waar; ja, ik gevoel ook, dat het iets is wat wij niet à f o r c e kunnen zoeken.
Oorspronkelijkheid komt uit onszelven voort. Op de studie van dezen zomer bouw
ik al mijne hoop. Ik gevoel op dit oogenblik, hoe noodig het mij is door iets schoons
in de natuur getroffen te worden. Honderd gedachten en compositiën warrelen mij
door het hoofd, doch geene enkele komt er uit zoo als ik ze mij voorstelde. Alles
verdringt zich, in één woord mijne gedachten zijn niet genoeg op één enkel punt, op
ééne enkele voorstelling geconcentreerd. Die concentratie hoop ik te verkrijgen,
zoodra ik weder voor 't eerst iets treffends in de natuur zal zien.
Ik ben vol lust, vol vuur om dezen zomer met studeren aan te vangen, want ik
geloof nu te weten wat mij ontbreekt; ik gevoel althans wat het is, doch kan het niet
zeggen. Opregt gesproken: het copieren verveelt mij doodelijk; het spijt mij, maar
ik kan niet anders. Evenwel wil ik nog eenigen tijd doorzetten tot dat ik niet meer
kan.
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Hoe heerlijk is het toch zijne eigene gedachten uit te drukken, zichzelven in gedachte
te verplaatsen, waar men zoo diep getroffen werd door het schoon der natuur! Het
is maar ongelukkig, dat ik al die mooije plekjes in mijne schilderijen zoo verminkt
heb, dat ik er niet eens met genoegen meer aan denken kan.
Dit jaar, dunkt mij, moet ik een stap voorwaarts doen, en ik hoop tevens, dat u al
mijne zaken streng zal beoordeelen.
Ik hoop spoedig een schapenkop van onzen slager te krijgen, om mijne krachten
er eens op te beproeven.
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's Gravenhage, l April 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb in de laatste dagen den schapenkop gehad en daarnaar drie studiën
geschilderd. De Heer S. van den Berg heeft ze gezien en was er tot mijne zeer groote
vreugde nog al over voldaan. Ook heb ik een paar schilderijtjes aangelegd; ik kan er
mij niet van onthouden, als ik eene gedachte heb, hoe gering dan ook, die zigtbaar
te maken. Natuurlijk heb ik het n i e t gedaan om te verkoopen.
Al lang heb ik mijne ouders beloofd hen eens te komen bezoeken, en door nu
aanstaanden Vrijdag 3 April die belofte gestand te doen, zou ik hun en mijn
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wensch vervullen. Tegen de Paaschdagen maak ik, dat ik te 's Gravenhage terug ben
om mijne belijdenis door het avondmaal te bekrachtigen.
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Leiden, 2 April 1857.
WAARDE GERARD!
Ik was zeer verheugd uit uwen brief de groote tijding te vernemen, dat gij uwe
belijdenis hebt afgelegd en als lid der Protestantsche gemeente staat opgenomen te
worden. D°. Koetsveld heeft uwe denkbeelden over verschillende voorwerpen des
Christelijken geloofs, zoo ik hoop, opgeklaard, teregtgewezen en u in staat gesteld
den Bijbel met vrucht te gebruiken. Deze zij uw huisboek en uw vriend gedurende
uw geheele leven! Gij wordt lid eener gemeente van godsdienstig-verstandig
onderzoek en godsdienstige verlichting, maar voorwaar niet van godsdienstige
onverschilligheid. Laat daarom een geest van christelijke belangstelling en wijsheid
in u wonen, gepaard met den onontbeerlijken geest der liefde, en zie wat de Heer, in
uwe betrekking tot aarde en hemel, en wat Zijn Woord, een licht op 's menschen pad,
voor u naar uwe behoeften wezen kunnen. Ik begrijp zeer goed, dat, vooral in de
dagen tusschen uwe belijdenis en uwen eersten
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avondmaalsgang, uwe ouders u bij hen wenschen te zien en gij met hen verlangt te
wezen.
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Oosterbeek, 10 April 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb om zoo te zeggen hier voor het eerst van dit jaar weder kennis gemaakt met
de natuur. Ik heb haar weder hartstogtelijk lief gekregen en ben in mijn voornemen
krachtig gesterkt om mij dezen zomer weder als altijd, en, zoo het kan, met veel meer
ijver, haar toe te wijden. Ik kan u niet genoeg zeggen, hoe ik weder naar den zomer,
dien heerlijken, studierijken zomer, haak en verlang. Ik heb mij zulke groote beelden
van den toekomenden studietijd voorgesteld, dat ik somtijds angstig word, dat ik
mijzelven niet zal kunnen tevreden stellen. Nu ik dezen winter zoovele schoone
zaken heb gezien, moet ik u ook zeggen, dat ik vrij wat lastiger criticus voor mijzelven
geworden ben dan ik ooit vroeger was. Men beweert altijd, dat het een groot voorregt
is, wanneer men de gebrekkigheid zijner eigene voortbrengselen inziet; er is ook
veel waars in dit gezegde, maar toch, altijd te bemerken, dat slecht is al wat men
doet, leidt tot eene ontevredenheid, die sommige oogenblikken zeer verbittert, zeer
ongelukkig maakt. Toch gevoel ik, dat ik moed heb, en hoop vurig u te
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kunnen toonen, dat ik niet alleen wat goeds gewild, doch ook wat goeds gedaan heb.
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Leiden, 2 Mei 1857.
WAARDE GERARD!
Mij dunkt, nu gij aangenomen zijt en Pulchri en de Academie hebben opgehouden,
zoudt gij zeer gevoegelijk om de veertien dagen naar Leiden kunnen komen op de
gewone dagen van het platen-Museum, Dingsdag en Vrijdag. Al zijn wij er niet meer,
gij kunt ten l uur uit den trein terstond naar het Museum stappen en te 4 gaauw een
aardappeltje bij Smits aan de Witte Poort gebruiken. Is het mooi weer, hoe heerlijk
is dan de avondwandeling terug naar den Haag, verreweg te verkiezen boven den
spoortrein!
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's Gravenhage, 2 Mei 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Het speet mij, dat u bij uwe laatste komst te 's Gravenhage geen tijd had mij op te
zoeken, doch ik ben getroost door uwe belofte zulks waarschijnlijk
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in de volgende week te zullen doen. Ik hoop, dat u dan mogelijk een oogenblikje zal
hebben om mijn schilderijtje eens te zien, dat dan nagenoeg af zal zijn. Het is dat,
hetwelk u het meest beviel en u nog al hollandsch voorkwam. Ik hoop en vertrouw,
dat hetgeen er u in beviel zal zijn bewaard gebleven en wat u mishaagde verbeterd
wezen. En te meer ben ik nieuwsgierig en verlangend naar uwe beoordeeling, omdat
ik voor mij geloof ditmaal nog al uitvoerig te zijn geweest; ten minste kan ik u de
verzekering geven, dat ik al gedaan heb wat mij mogelijk was, om er toe te geraken.
Met mijn Engelschen meester ben ik aan Byron begonnen. Het is zeer moeijelijk,
maar toch heb ik er bijzonder veel genoegen in. Eene nieuwe wereld van poëzy gaat
mij open.
Wat u mij gezegd heeft omtrent het Leidsche prenten-Museum vind ik ook voor
mijzelven zeer pleizierig en zal het natuurlijk ook doen.
Van nu aan begin ik uit te zien naar mooi en warm weder, om naar buiten te kunnen
loopen en te profiteren.
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's Gravenhage, Zaturdag.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb dezen morgen schrikkelijk gesukkeld en geknoeid aan eene lucht. Tweemaal
heb ik ze er afgehaald en zal nu voor de derde maal er aan beginnen. Ik heb niet
geweten waaraan mijne drift te koelen en ben eindelijk tot het pedante vermoeden
gekomen, dat het wel eens aan de verw kon liggen; ik heb dus bij een anderen
koopman nieuwe materialen aangeschaft en zal in de hoop op beter maar weer op
nieuw mijne krachten beproeven. Ach! die luchten kosten wat zuchten! Het is het
groote struikelblok, waar ik eeuwig en altijd over val.
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's Gravenhage, 29 Mei 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik begrijp, dat er te Londen zooveel imposants te zien is, dat ik u naauwelijks durf
lastig vallen met u iets uit 's Gravenhage mede te deelen. Werkelijk kan ik u dan ook
over niet veel anders schrijven dan over de tentoonstelling en over mijzelven, welk
laatste punt altijd een lastig en moeijelijk werk is. Over het algemeen is er uit de
hollandsche school veel moois. De
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schilderij van S. van den Berg, die u toebehoort, heeft eene zeer mooije plaats en
houdt zich sterk van kleur. Alleen in den Haag zijn er 95 schilders, die ingezonden
hebben. Ik heb al eens uitgerekend waar die werkelijk schrikbarende menigte van
schilderijen toch blijft. Maar dit is een onderwerp om eene i d é e f i x e van op te
doen of zich wanhopig over te denken.
Het is buiten zoo schoon geweest, dat ik er verscheidene keeren van geprofiteerd
heb. Ik geloof hier motieven genoeg te zullen vinden voor composities.
Mijn vader heeft mij onlangs bezocht en was zeer tevreden over mijn schilderijtje,
hetzelfde dat u ook redelijk goed vond. Zoodat nu dit stukje, hetwelk mij zooveel
onaangename uren gekost heeft, mij toch nog bij slot van rekening twee aangename
oogenblikken heeft opgeleverd, het eerste, toen u mij uwe goedkeuring te kennen
gaf; het tweede, toen mijn vader hetzelfde deed. Ik verbeeld mij, dat ik nu weder
frisschen moed heb opgedaan, want ik moet u bekennen, dat ik dien wel een weinigje
had laten zakken. Ik heb mij voorgenomen, niet weder zoo spoedig tot moedeloosheid
te vervallen. Ik heb hier ook eenige gevallen gezien waar ik mij voorstel wel dingen
van te zullen kunnen maken, die u bevallen zullen.
Ik heb over Haastrecht nagedacht en ben tot het plan gekomen, daar niet naar toe
te gaan, omdat het mij hier in den omtrek genoeg aanstaat, en ook, omdat ik, toch
voor eene poos naar Oosterbeek gaande, dan wel wat te veel overhoop zou halen.
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Zoo als u weet, heeft mijn vader altijd gedacht, dat het goed zou zijn, indien ik eene
poos te Oosterbeek kwam, om de détails van landschap en beesten te bestuderen. Ik
heb er dan ook op gerekend, aldaar den heetsten tijd van den zomer te wezen, bij
voorbeeld van 8 Julij tot half Augustus, eene week vier, vijf, bij manier van
zomervacantie, met dit onderscheid evenwel van er even hard te werken als overal
elders.
Ik ben op dit oogenblik aan Manfred bezig en bemerk met genoegen, dat ik Byrons
constructie wat beter begin te begrijpen. Naar Leiden ben ik nog niet geweest, omdat
het weder te mooi was om niet buiten te teekenen en ik verscheidene malen de
tentoonstelling bezocht heb.
Ik heb eenige schermlessen genomen en ben bezig op te merken, dat die
m a n o e u v r e s in het begin vermoeide armen en beenen geven.
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Londen, 14 Junij 1857.
WAARDE GERARD!
Ik wist wel, dat gij in den Haag genoeg voedsel zoudt vinden. Verlangt gij het nu
niet verder te zoeken, blijf dan gerust, waar gij zijt; hebt gij later lust eens op
Haastrecht te gaan kijken, doe volkomen
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naar uwen lust; gij weet, dat gij er welkom zijt.
Zeker is het veel beter, dat gij maar ééns naar Oosterbeek gaat en er dan eenigen
tijd, b. v. eene groote maand, rustig blijft dan telkens heen en weer reist, maar in
geen geval zes weken.
Zeker zijt gij reeds meer dan eens naar Leiden geweest. Gij moet nu ook eens eene
r e g e l m a t i g e tragedie van Byron: Marino Faliero of the two Foscari, onder handen
nemen; voor constructie zijn deze stukken zeer nuttig, en ga ook eens aan Milton,
niet van A tot Z, maar de mooiste brokken.
Zeker zult gij met het warme weer wel veel pleizier in 't water hebben. Zeer beveel
ik u de zeebaden te Scheveningen aan, dit is iets onovertroffens. Maar loop niet heen
en wêer! Het is te ver en bederft iemand voor den geheelen dag. Op de Plaats is een
omnibus.
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's Gravenhage, 15 September 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
U wil, dat ik u zal verhalen, hoe ik het te Oosterbeek had. Zeer goed. Ik heb er
zooveel mogelijk van het dezen zomer buitengemeen schoone weder gebruik gemaakt
om studiën te verzamelen, en de lieve zon heeft mij in dat werk trouw bijgestaan,
ofschoon
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somtijds met wat al te veel ijver. Maar nu doe ik mij dan ook dubbel verwijtingen,
ziende, hoevele uren in werkeloosheid of gemak nemen voorbijgingen. Na zulke
oogenblikken wil ik mijzelven tevreden stellen, maar juist dat bewijst mij des te
meer, dat ik schuld heb... en het ook wel weet. Wat moet ik toch doen om die
noodlottige gedachte te verbannen: een enkel uurtje of dagje maakt niet veel uit?
Na ruim vijf weken te Oosterbeek te hebben doorgebragt, ben ik 19 Augustus te
's Gravenhage teruggekeerd, en daar het weder nog mooi bleef, heb ik mijne
natuurstudie weder opgevat. Bovendien heb ik twee kleine schilderijtjes afgemaakt,
drie middelmatig groote aangelegd en twee kleinere begonnen. Ik heb gaarne voorraad
tegen den winter. Buitendien kan men des zomers die aanleggen ook maken, terwijl
men nog geheel vol is van een of ander moment in de natuur, dat ons frappeerde.
Het schermen blijft mij altijd eene pleizierige oefening en uitspanning. Onze goede
schermmeester schijnt het zeer hoog te stellen. Hij vergelijkt de behandeling van den
degen bij die van 't penseel en bij het vliegen van een v l u g g e n v o g e l ; hij brengt
het in verband met wis- en meetkunde, en vindt ten slotte de gestrekte en gerekte
positiën, die men er bij aanneemt, onovertrefbaar schoon.
De Academie en Pulchri beginnen weder l October. Dan vallen we ook daar weer
frisch aan het werk.
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Londen, 17 October 1857.
WAARDE GERARD!
Regt blij ben ik, dat ge te Oosterbeek zooveel proviand voor den winter hebt
opgedaan, maar zal het Mauritshuis niet onder uwe eigene studiën lijden? Wat ge
mij van uwe reis naar Leiden schrijft, bewijst mij alweer het gevaar van uitstellen,
wanneer er altijd dergelijke ongelukken op zitten Dit antwoord doelt op een brief,
die verloren schijnt geraakt, gelijk dit enkele malen wel eens meer voorkomt.. Ieder
weet, dat het Museum gedurende de vacantie gesloten is. Hadt gij er van tijd tot tijd
gebruik van gemaakt, dan zou u dit niet onbekend zijn gebleven. Gij moet geweldig
met uwe ziel onder den arm geloopen hebben, daar gij niemand kende en weg nog
steg wist. Vroeger heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, bij dergelijke ondervindingen
van teleurstelling.
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's Gravenhage, 28 October 1857.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik kan u niet genoeg zeggen, hoe verheugd ik was, toen ik uw brief uit Londen
ontving en nu zeker

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

26
wist, dat u spoedig weder wat nader bij mij zou zijn, want het oogenblik, dat ik in
het Bosch afscheid van u nam, ligt in het verre verledene. Met ongeduld verlang ik
dan ook naar den dag, waarop u eens hier zal komen, en tevens naar uw oordeel over
het gebruik van mijn tijd en over mijn werk. Ik hoop vurig, dat u zal kunnen
bespeuren, hoezeer de studie van dezen zomer vruchten heeft gedragen.
De raad ten opzigte van Scott heb ik dadelijk gevolgd, want daar er hier juist eene
boekverkooping plaats had, heb ik eenige zijner romans aangeschaft, o. a.:
Redgauntlet, the Pirate, Guy Mannering, Anna of Geyerstein, enz. Ik heb de eerste
de beste maar opgevat, welke bleek Redgauntlet te zijn, waar ik dan nu ook aan bezig
ben en vrij wat woordjes te zoeken heb, dewijl het eene geheel andere taal is dan die
van Byron.
Maar laat ik u niet langer ophouden en alleen nog in het voorbijgaan zeggen, dat
ik alle avonden weder druk op Pulchri en de Academie bezig ben; wij houden ons
tegenwoordig met den Apollo-Belvedere bezig.
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III. 1858.
19 jaar - 's Gravenhage
Van 10 Mei tot half October te Genève.
's Gravenhage, 14 Januarij 1858 .
HOOGGEACHTE HEER!
Ik behoef u niet te zeggen hoe groot mijne vreugde was, toen ik gepasseerden
Zondag mijn verlangen bevredigd vond door een brief met vele postzegels. Niets ter
wereld kon mij op dat oogenblik aangenamer zijn geweest. Met haast brak ik open
en las.
Eenigen tijd lang ben ik te Oosterbeek geweest en vond er alles hetzelfde, behalve
de natuur, welke haar onaangenaamste winterkleed had aangetrokken; name-
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lijk dat van mist, graauwe lucht en morsige wegen. Ik begon dus weder sterk naar
mijn werk te verlangen - te Oosterbeek heb ik niets kunnen doen, omdat ik er altijd
ongesteld was - en was dus blijde, toen ik den Haag terugzag en weder aan mijne
bezigheden kon gaan. Ik verheug mij, u te kunnen zeggen, dat ik, naar ik meen, iets
beter slaag dan vroeger. Ik heb er mij vooral op toegelegd de koppen der beesten en
andere onderdeelen wat uitvoeriger en zorgvuldiger te behandelen, doch mijne luchten
zijn de ware nog niet. Ik ben nog altijd zoekende, zonder nog gevonden te hebben.
De grootste moeijelijkheid voor mij is een rijkdom van vorm en van kleur, van licht
en bruin te krijgen, zonder onzuiver en donker van toon of wild van teekening te
worden. Ook het groen is een groot struikelblok; den eenen dag schijnt mij te blaauw
wat mij den volgenden te geel of te bruin voorkomt. Nog kan ik er nimmer toe komen,
over mijne schilderijen dien edelen toon, die c h a r m e te brengen, welke ik mij bij
het aanleggen of composeren voorstel. Ik vind mijne kleur, om het zoo eens uit te
drukken, te plat, niet fijn, niet edel. Wanneer ik eene nieuwe schilderij begin, stel ik
mij altijd een of anderen dag voor, die mij bijzonder trof door schoone luchten, door
zijn toon of door krachtige kleuren, en ongelukkig heb ik zulk een moment er nog
nooit goed kunnen afbrengen.
Op de Academie ben ik tegenwoordig bezig aan de Venus van Milo. De volgende
week beginnen wij aan
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een Christus van Michel Angelo. De Academie zal van veel nut voor mij zijn, wat
teekenen en afmaken aangaat. Een avond per week blijf ik te huis en lees dan een of
ander klassiek Fransch stuk met den Heer Dirksen. Ik zal uwen raad opvolgen en
mijn Engelschen meester vragen of wij eens een stuk van Shakespeare zullen onder
handen nemen.
Eenige dagen geleden ben ik op een concert geweest, waar ook Wieniawski speelde,
en daar ik eigenlijk nog nooit eene goede viool gehoord had, behoef ik u niet te
zeggen, dat ik geheel opgetogen was en vol er van te huis kwam. Ik gevoel mij nooit
gelukkiger dan wanneer ik goede muziek hoor.
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Nice (hôtel de France), 29 Januarij 1858.
ZEER WAARDE GERARD!
Naar uw schrijven schijnt gij, met inzigt van wat u ontbreekt, meer moed op uw
werk te hebben gekregen. Zoo, geloof ik, moet het zijn. Gij zegt, altijd beneden
hetgeen gij wilt voorstellen, beneden de realiteit der natuur, te blijven. Zoudt gij dit
niet met de grootste kunstenaars gemeen hebben? Maar daarom moet men het streven
niet opgeven, want dan kon men het penseel wel nederleggen, en juist in dezen strijd
met de natuur ligt een gedeelte der kunst. Een
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schrijver draagt een boekje op zak, waarin hij zijne invallende gedachten opteekent;
zou een schilder niet iets dergelijks kunnen hebben, een schetsboekje namelijk, om
in te krabbelen wat hem treft in de natuur; hij schrijft de kleur bij de voorwerpen,
den kant van 't licht duidt hij aan, hij onthoudt de tinten, en zoodra hij t'huis komt,
kladt hij het geziene met honigverw op een stuk papier. Aldus blijft de indruk zigtbaar
gefixeerd. Gij blijft ontevreden over uwe luchten. Kunt gij beter doen dan
onophoudelijk de wolken waar te nemen? Waarom zoudt gij geene schetsen van
luchten nemen? Raadpleeg verder de groote meesters en zie of hunne p r o c é d é s
u op den weg kunnen helpen!
Uwe reis zal heel gemakkelijk zijn, den Rijn op, zooveel mogelijk per spoortrein,
en verder per diligence van Bazel naar Genève. Aldaar komt gij in eene wezenlijke
g r a n d e v i l l e , een c a r r e f o u r E u r o p é e n , waar de reizigers naar en van Italië
zich een oogenblik ophouden, gelegen tusschen dit schiereiland, Frankrijk en
Duitschland, tegen bergen, aan een meer. Bij de inwoners, die in sommige opzigten
nog al veel van ons Hollanders hebben, ontmoet gij veel degelijkheid en kennis, en
gij weet hoevele groote mannen l a R o m e p r o t e s t a n t e heeft opgeleverd: J. J.
Rousseau, Liotard, den grooten miniatuur- en pastelteekenaar, Pradier, den
beeldhouwer, om niet van de Saussure, Sismondi en meer wetenschappelijke mannen
te gewagen. Ik las deze week in Valéry's kunstreis: - 'Je ne voulais que passer à
Genève, je m'y sentis
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retenu: je trouvais dans cette ville des habitudes littéraires, un goût de civilisation,
une sorte de dignité morale, un bon sens populaire, enfin une certaine solidité qui
me plaisait.' Nu hoop ik maar, dat gij u uw verblijf in die zoo belangrijke stad zult
ten nutte maken, ook om u als mensch te ontwikkelen. Tot nog toe hebt gij u een
jongen gevoeld en als een jongen gedragen; dit moet nu uit raken; gij moet leeren
handschoenen dragen en een hoed opzetten. Denk niet, dat die kleinigheden
dwaasheden zijn, die er voor een artiste niet op aan komen, dat het talent alles moet
goed maken. Dit is eene dwaling. Als een jong kunstenaar zich lief en gunstig
presenteert, aanbeveelt door goede manieren, flink en aardig weet te praten, brengt
hem dit een geducht eind in de opinie vooruit. Zet dus het zwijgen op zij, beweeg u
vrij onder de menschen, wees een beetje buigzaam, niet meer zoo stug als uw karakter
meebrengt, en, als mensch bij de menschen geaccueilleerd, zult gij zien, dat uw talent,
zonder intrigues noodig te hebben, er wèl bij zal varen. Zie Pieneman eens! Voor de
helft heeft zijn opgang in zijn omgang gelegen. Ik verbeeld mij gelegenheid te hebben
enkele der fatsoenlijkste huizen van Genève, hetgeen niet gemakkelijk is, voor u te
openen. Als met een braven, knappen jongen kan ik gerust met u voor den dag komen,
maar gij moet uw best doen ook een beetje pleizierig te worden. Ik zou gek staan te
kijken, als ik hooren moest: - welk een vervelend, stijf wezen hebt gij ons daar op
het dak gestuurd!...
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Gij moet deze tirade niet onaangenaam vinden. Wees verzekerd, lieve Gerard, dat
ik het goed met u meen en deze waarheden in alle liefde u onder het oog breng.
Te Genève kent u niemand; gij zijt zoo goed in de gelegenheid u maatschappelijk
te veranderen, gij komt er onder gunstige omstandigheden, gij zijt er aan zoo menigen
gelukkigen invloed blootgesteld; laat die gelegenheid niet ongebruikt; denk er aan,
ook om mij, en dat ik óók graag een beetje eer met u inleg en ambitie in u heb!
Schrijf mij in uw volgende eens wat gij dienaangaande van uzelven denkt! Het
zijn voor een jong mensch, die met beschroomdheid te strijden heeft, somtijds
moeijelijke dingen om te boven te komen, toch is het noodzakelijk, en het valt ligter,
als iemand er op wijst en de aandacht op vestigt.
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's Gravenhage, 5 Februarij 1858.
HOOGGEACHTE HEER!
Mijne ongesteldheid heb ik, zoo als u vermoedde, te Oosterbeek gelaten; de
herinnering daaraan voor mijne ouders is, dat ze, helaas! niets dan last van mij gehad
hebben en mijn vader mij zelf verklaarde, beangst te zijn, dat zijn huisheer nieuwe
plafonds zou
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moeten laten maken, van wege de dreuning, veroorzaakt door mijne geweldige
hoestbuijen.
Uwe opmerking, dat in den strijd tegen de natuur reeds een gedeelte der kunst ligt,
vind ik volkomen juist, en regt aangenaam is reeds het gevoel, waarmede men als
overwinnaar terugkeert uit kleine schermutselingen, hoewel men zich in den grooten
slag toch steeds als verslagen gevoelt. Zoo als u mij aanraadt, heb ik schetsen van
luchten gemaakt, het effect er in aangeduid en de voornaamste kleuren er bij
geschreven; ik ben dan nu ook in een klein luchtje wat beter geslaagd; men vindt het
ten minste.
U zegt, het moet uitraken langer j o n g e n te willen zijn. Ja, het moet uitraken, ik
gevoel het zelf. Ik zou mij belagchelijk en ongeschikt maken voor de zamenleving,
bleef het zoo. Ik wil trachten mij meer als mensch te gedragen en mijne
beschroomdheid af te leggen. Dit laatste zal moeijelijk genoeg zijn, maar wanneer
ik slechts aan uwe woorden denk: - geloof, dat ik ambitie in u heb en gaarne eer met
u inleg - dan zal mij ook het moeijelijkste mogelijk worden.
Ook, mijne stugheid zal ik zoeken te overwinnen. Sommigen beoordeelen mij uit
dien hoofde als onbuigzaam en ongevoelig. Wat het eerste betreft, hierin geloof ik
wel, dat men gelijk heeft, te meer daar het ook u heeft getroffen, hetgeen mij spijt,
maar dat men mij voor ongevoelig houdt, doet mij zeer tot in het hart Ik houd er niet
van met mijn gevoel te koop
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te loopen; het is mij zoo iets dierbaars, dat ik het liever in mijn boezem bewaar en
er mij in de eenzaamheid geheel aan overgeef. Aan zeer enkelen slechts zou ik het
willen mededeelen, en de Hemel weet, hoe dikwijls ik reeds vurig gewenscht heb,
dat ik toch aan u alles wat ik gevoel kon toevertrouwen. Maar ik kan het niet, het is
mij alsof de woorden mij niet uit de keel willen, als ik spreken zal, noch uit de pen,
als ik schrijf. Maar gelukkig zal ik mij rekenen, wanneer ik weet, dat degenen, die
ik liefheb, aan wie ik met hart en ziel verknocht ben en waaronder u eene allereerste
plaats bekleedt, wanneer ik weet, dat die mij kennen en beoordeelen zoo als ik ben
en houden voor wien ik ben.
En nu behoef ik u wel niet te zeggen, dat ik zeer goed weet, hoedanig uw wensch
voor dit jaar voor mij is. Uw geheele brief is één wensch voor mijne beschaving,
mijn vooruitgang en mijn geluk. O, ik hoop, dat ik later zal kunnen zeggen: - van
toen af heb ik mij veranderd en gebeterd.
P. S. Ik had bijna vergeten u te zeggen, dat ik van tijd tot tijd een hoed draag en
altijd handschoenen.
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's Gravenhage, 20 Februarij 1858.
WELED. GEB. HEER!
Zeer gaarne voldoe ik aan uw verzoek in uw geëerd schrijven van 8 Februarij ll.
vervat.
Over Bilders sprekende, kan men hem allen lof geven omtrent moraliteit,
werkzaamheid en lust om zich te oefenen en te bekwamen. Hij besteedt zijn tijd met
schilderen, met de teekenacademie, waarvan hij een getrouw gebruik maakt, het
werken op Pulchri, schermen, zijne Engelsche lessen, Fransche en Duitsche litteratuur,
nu en dan gaat hij naar de Opera, maar zelden: hij zegt daartoe geen tijd te hebben.
Bijzonder veel werk maakt hij van het Engelsch en werkt daaraan doorgaans des
avonds van 9 tot na middernacht. Hij heeft Byron bijna geheel gelezen en bestudeerd,
is nu bezig met Moore, leest voor zich Walter Scott en zou, dunkt mij, Shakespeare
wel kunnen verstaan. Ik geloof, dat hij in die taal, even als in het Fransch en Duitsch,
geene moeite zou hebben zich op schrift of mondeling uit te drukken. In de beide
laatste talen heeft hij de voornaamste klassieken gelezen; nu zijn wij aan brokken
uit de Girondins, maar, zoo als ik u zeide, hij werkt getrouw op Pulchri en op de
teekenacademie, zoodat nu alleen de Dingsdag voor ons beiden overblijft; overigens
is zijne eigene lectuur altijd Duitsch, Fransch of Engelsch. Hij leest met oordeel en
kan
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over het gelezene goed spreken. Naar ik meen, heeft hij in die litterarische zaken
nog al vorderingen gemaakt.
En nu kom ik aan hetgeen het eerst in uw geëerd schrijven is genoemd:
ontwikkeling in beschaving, zichtbaar in kleeding, houding en uitdrukking. Er is in
Bilders nog geene overeenstemming van verstand en hart. Die eisch is ook te sterk
aan een jong mensch vol vuur en leven. Hij weet wel, hoe men zijn moet, om den
naam van beschaafd mensch te verdienen, maar drift en somtijds eene geringschatting
van uiterlijke vormen doen hem vergeten het in praktijk te brengen. Hij geeft er zich
echter meer moeite toe dan vroeger, draagt een hoed, handschoenen, enz en wil zich
gaarne net en goed kleeden, maar bekommert zich weinig over het in orde houden
van zijn goed; zijne garderobe is die van een schilder, en toch, meen ik, kan men
artiste zijn en orde hebben.
Wat nu zijne gemoedsgesteldheid aangaat, ik kan niet zeggen, dat die altijd dezelfde
is. Met mij over een of ander onderwerp sprekende, is hij gemoedelijk en vatbaar
voor overtuiging, en heeft een open zin voor waarheid en regt. Bij eene levendige
discussie zijn zijne uitdrukkingen wel eens sterk gekleurd, en is er niets, ook geene
personen, hoe hoog geplaatst, veilig voor zijne kritiek, die wel eens door luim en
eigenzinnige opvatting bestuurd wordt. Door bedaardheid van geest en grondige
redenering kan men hem echter spoedig tot bezinning brengen. Hij heeft
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een sterk gevoel van onafhankelijkheid, en zulke karakters zijn n i e t l i e f , zoo als
men dit noemt, ja, niet zelden stroef en bar, maar hechten zich des te sterker, wanneer
men eenmaal hun vertrouwen heeft weten te winnen. Dit laatste is echter geene
gemakkelijke zaak. Wanneer men hem zoo eens vrij hoort spreken, zou men zeggen,
dat hij getuige moet zijn geweest van bittere teleurstellingen, van miskenning, in één
woord dan kan hij zwaarmoedig worden, die goede Gerard! Maar tegen goedhartigheid
en humane behandeling is hij niet bestand; men zorge slechts, dat men hem in alles
vrij late, dan kan men veel rigten en besturen, dan kan men hem onder vier oogen
alles zeggen, dan kan men het best op zijn zedelijk en godsdienstig gevoel werken.
Tegenover mij, mijne vrouw en overige huisgenooten is hij welwillend.
Wat zijne godsdienstigheid aangaat, hij bezoekt geregeld de kerk, heeft eerbied
voor de Openbaring, maar houdt zich vooral aan den geest, die er in doorstraalt. Met
den vorm heeft hij niets op en doet strenge eischen aan H. H. voorgangers in de
gemeente. Gematigdheid zij hem ook daarin steeds aanbevolen!
Ontvang de opregte verzekering van hoogachting, waarmede ik de eer heb te zijn,
Ued. Geb. Dw. Dienaar,
H.J. Dirksen
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Nice, 8 Maart 1858.
BESTE GERARD!
Dank voor uwen brief, die reeds - waar blijft de tijd! - van 5 Februarij is. Ik wil
beginnen met u te zeggen, dat er eene verandering in ons reisplan is gekomen. Iedereen
raadt ons af gedurende April de bergen over te trekken; het is de maand van de fonte
des neiges en der sneeuwvallen, en men kan zich allerlei onaangename oponthouden
op den hals halen. Bovendien is het in die streken, vooral dit jaar, meer dan gewoon
koud en de plotselinge verandering, als men uit de warmte van Nice komt, dus niet
voordeelig voor de gezondheid. Nog komt er bij, dat het te Genua niet pluis schijnt
en men wel doet er zonder reden niet heen te gaan. We hebben, aangezien deze
omstandigheden, besloten eenvoudig denzelfden weg terug te keeren, dien we
gekomen zijn, maar ons te Nîmes, te Avignon en te Lyon op te houden. Maakt gij
dus tusschen 17 en 20 April te Genève te zijn, dan vindt gij ons in een of ander
logement.
Gij moet niet verzuimen uwe studiën, schetsen en schilderijtjes naar Genève mede
te nemen, zoo weet men daar terstond wie gij zijt en is in staat u te beoordeelen;
anders moet ik enkel op mijn woord geloofd worden.
Uwe uitlatingen over uzelven zijn mij zeer lief ge-
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weest. Aan het fond van uw karakter twijfel ik niet, en die u ongevoelig noemen
toonen, dat zij u niet kennen; al uit zich dit gevoel niet in woorden, er is eene geheime
kracht op de menschen onderling werkzaam, die overtuigingen, ook zonder de
tusschenkomst der taal, van den eenen geest tot den anderen brengt. En wat dat fond
van karakter betreft, wensch ik hartelijk, dat de wereld er geene verandering in brenge,
nu noch ooit. Maar de scherpe hoeken moeten er af; gij moet afgeschuurd, wat
gladder, wat bruikbaarder, wat in één woord b e s c h a a f d e r worden. Gij moet u
door de wereld niet laten bederven, maar toch bij haar ter school gaan, en ik verzeker
u, dat gij veel, al opmerkende en afziende, in den omgang met goede, knappe en
fatsoenlijke menschen, van haar leeren kunt, bijzonderlijk in de stad, waar gij naar
toe gaat. Onbuigzaam, koppig in zekere opzigten, ja, ik vrees, dat gij het zijt; dit
gebrek is dikwijls de schaduwzij van zelfstandige karakters en bij zeer jonge
menschen, die nog geen verleden, bij gevolg geene ondervinding hebben en bij wie
eene opvatting derhalve grond moet missen, laakbaar en wel eens belagchelijk. Ik
geloof tevens, dat gij minder hard voor anderen worden moet, ook uit een Christelijk
beginsel, ook uit een wel begrepen eigenbelang. Met de maat, waarmede gij meet,
zult gij gemeten worden. Hoe ouder en wijzer men wordt, hoe zachter gestemd, hoe
toegefelijker voor anderen men zich gaat gevoelen. Ik weet het best; ik zelf heb die
school d u r c h g e m a c h t . Lees de
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eerste scène van den Misanthrope eens bedaard over en maak u de levenswijsheid
van Philinte eigen!
Bij uwe onbuigzaamheid voegt zich nog een gebrek, hetwelk uzelven mogelijk
onbekend is, dat gij hebt, en dat er mede verwant is. Gij wilt namelijk uzelven wel
onderzoeken en openhartig al uwe fouten bekennen, maar gij accepteert uzelven zoo
als gij zijt; gij legt u bij uzelven neer met al uw goed en kwaad; gij beschouwt uwen
geheelen zedelijken toestand als een f a i t a c c o m p l i . Aan verandering, aan
verbetering, aan eigene opvoeding, om tot hooger ontwikkeling te geraken, denkt
gij niet. Of er komt onwillekeurig zelfbehagen bij, en gij verbeeldt u, zonder er
uzelven rekenschap van te geven, dat gij à t o u t p r e n d r e , het kwade tegen het
goede opgewogen, toch nog al een aardig en pikant e n s e m b l e oplevert. En dat is
niet waar, Gerard! ik verzeker het u, en als gij niet gestadig aan uzelven blijft werken
alsof gij eene schilderij waart, komt gij er niet. Het is niet te doen met: - Heere,
Heere! - te roepen, maar met den wil des Hemelschen Vaders te volbrengen; niet
met te zeggen: - ik ben zus en ik ben zoo - zonder eene poging aan te wenden om er
een eind aan te maken. Mishaag uzelven vrij, als gij ontdekt, dat het wezen moet,
maar wanhoop aan uzelven niet! Ik doe't het allerminst. Mijne algemeene aanmerking
komt hierop neder: uwe gebreken zijn 1° gebreken der jeugd. Onbuigzaamheid,
hardheid van oordeel, idealen en ideeën, waar de wereld, die men nemen moet zoo
als ze is,
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bij te kort schiet, hetgeen gij haar te vergeefs wijt en kwalijk neemt - le monde par
vos soins ne se changera pas; 2° gebreken van onbeschaafdheid. Slechte vormen of
geene vormen hebbende, sluit gij u op in minachting dier vormen. Derhalve,
jongenlief! maatschappelijke, uiterlijke opvoeding, die allengs, zamengroeijende
met den mensch, waar lijk niet te versmaden is en ook op de keurigheid van den
geest, ja, mogelijk van het talent, werkt. Mogten alle jongelui geene ergere gebreken
bezitten dan de uwe, waar bij het hart namelijk onaangerand blijft en die met een
beetje goeden wil gemakkelijk zijn te overwinnen!
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HOOGGEACHTE HEER!
Met verlangen zie ik den tijd te gemoet, die mij tot zooveel schoons zal leiden; ja,
mijn verlangen ontneemt mij somtijds zelfs de noodige bedaardheid om rustig te
kunnen blijven schilderen. Evenwel zal ik trachten mijne werkzaamheden zoo lang
mogelijk voort te zetten, daar ik den tijd toch niet verhaasten kan.
De schilderij, die ik het laatst gemaakt heb, is, naar het oordeel van anderen, beter
dan de vorigen. Ik zelf kan er niet over oordeelen, daar ik zoo lang
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op al mijne producten pleeg te staren en te schuren en ze zoo dikwijls over te
schilderen, dat ik niet meer weet wat er van te zeggen. De meeste aanmerkingen, die
men maakt, gelden de ruwe manier, waarop ik schilder, en hoe ik al mijn best doe
om uitvoeriger te worden en met meer zorg te werken, en hoe ik al de fijnste penseelen
koop, ik kan in al mijne pogingen maar niet dan zeer middelmatig slagen.
Het doet mij genoegen, dat u mij in uwen laatsten brief eens flink heeft aangepakt.
Ik was zonderling verrast, toen u mij eene fout in mijn karakter aanwees, die ikzelf
reeds dikwijls bespeurd had, namelijk dat ik mijne menigvuldige gebreken wel wil
vertellen, maar eigenlijk niets doe om ze te verbeteren. Ik schrikte werkelijk, toen
ik die passage las, dewijl ik mijzelven daar reeds menigmaal stille verwijten over
gemaakt had, hoewel het mij tevens genoegen deed, de volle waarheid van u te
hooren.
Ik verzeker u, dat het mijn opregte voornemen is mijzelven, zoo als u het uitdrukt,
als eene schilderij te bewerken en noch den grattoir noch den puimsteen te sparen,
en dat het mijn vurigste wensch is met al mijne kracht uwe raadgevingen op te volgen,
die zeker tot een goed einde moeten leiden.
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Genève, 10 Mei 1858.
HOOGGEACHTE HEER!
De Heer Humbert bevalt mij bij uitnemendheid. Ik ben regt blijde, dat u dien man
gekozen heeft. Hij is openhartig, gul, levendig en vriendschappelijk, bovendien kan
ik het ook zeer goed eens worden met zijne denkbeelden en opmerkingen ten opzigte
van schilderkunst in het algemeen en van mijne schilderijen in het bijzonder. Ik heb
veel veranderd in de schilderij met die eendenkooi, en geloof, dat er nu meer
lucht-toon en rust in gekomen is. Vervolgens heb ik een klein schilderijtje afgemaakt,
dat eigenlijk niet veel meer dan een uitvoerige aanleg was. De Heer Humbert heeft
mij beloofd mij dezen zomer eene en andere plaats aan te wijzen, waar goede studiën
te maken zijn.
Van de omstreken heb ik sedert uw vertrek niet veel gezien, daar het meestal slecht
weer is geweest en ik niet gewandeld, maar geschilderd heb. Aan de levenswijze aan
huis van den Heer Franzoni ben ik reeds geheel gewend en kan er mij bijzonder goed
mede vereenigen. 's Morgens na het ontbijt, omstreeks half negen, ga ik naar mijn
atelier en blijf er tot twaalf; dan ga ik eten, kom er tegen twee ure terug en blijf er
tot het donker wordt. Van dezen zomer stel ik mij veel voor en hoop mooije studies
te maken.
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Verleden zondag ben ik gepresenteerd bij de grootouders van den jongen Pourtalès.
Ik ben zeker, dat ik een regt aangenaam half jaar hier zal doorbrengen, en hoop, dat
mijne studie van dezen zomer redenen van tevredenheid zal opleveren.
Nu moet ik u nog iets mededeelen, dat ik hier u reeds had willen zeggen, doch
steeds heb uitgesteld tot het eindelijk te laat was.
Ik had namelijk 220 francs van u gekregen, ging naar het kantoor en wisselde de
som in. Men had geen goud, en ik moest Pruissische daalders in papier nemen. Ik
kom te huis, zie het geld na en bemerk, dat ik tien daalders pruissisch, ongeveer ƒ
18 Hollandsch, te kort kom. Ik schrikte natuurlijk en begreep het niet. Op het kantoor
had de man het mij voorgeteld, doch daar ik er niets geen verstand van had, hielp
het mij weinig of ik er al acht op gaf. Laten liggen heb ik het niet en verloren kan
ook niet. Ik denk dus, dat de man mis geteld heeft, en ik was te dom er op te letten.
U begrijpt, ik was te Oosterbeek en durfde niet weder naar het kantoor gaan. Het
was dus verloren. Daar u mij uitdrukkelijk geschreven had, ga met niet minder dan
200 francs op reis, en ik niet wist of ik met 200 francs te Genève kon komen, schreef
ik den Heer Dirksen dadelijk over mijn dom verlies en of hij mij ƒ 20 wilde zenden,
ten einde weder dezelfde som te bezitten, zoodat ƒ 20 van hetgeen ik u terug heb
gegeven voor den Heer Dirksen is. Mijn vader durfde ik er niet over spreken; ik denk,
dat hij

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

45
mij, gelijk ik verdiende, duchtig uitgeveterd zou hebben. Ziedaar hetgeen mij reeds,
sedert ik Holland verlaten heb, op het hart heeft gelegen, wat ik u mondeling had
moeten zeggen, doch steeds tot het te laat was heb uitgesteld. Ik vind de geheele
historie zoo vreeselijk dom, dat ik er mijzelven nog steeds een verwijt over maak;
ook spijt het mij, dat ik het u niet gezegd heb, doch ik weet niet wat mij belette het
te doen. Ik heb alleen geleerd wat beter uit de oogen te zien en geef nu geen stuk
geld uit zonder eerst alles gelezen te hebben wat er op staat.
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Parijs (hôtel Bedfort, rue de l'Arcade), 14 Mei 1858.
WAARDE GERARD!
Gij verlangt naar een brief en ik heb het zoo druk, dat ik geene brieven schrijven
kan. Toch wil ik u niet geheel zonder tijding laten, al was het maar om u voor uw
lief schrijven te bedanken, hetwelk mij hier in volkomen welstand ter hand kwam.
Wel kan ik begrijpen, dat gij er hebt ingezeten mij dat deficit van ƒ 20 mêe te deelen
en het maar liever schriftelijk afdoet. Het zal u leeren, jongenlief in het vervolg wat
beter toe te zien en na te tellen, vooral als het geld van iemand anders betreft. Natuur
lijk heeft men u beet gehad. Omdat ik uwe onbedrevenheid vermoedde,
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had ik juist gewild, dat het geld onder directie van den Heer Dirksen zou ingewisseld
zijn geworden. Als ik in den Haag kom, zal ik de geleende ƒ 20 den Heer Dirksen
restitueren en hoop, dat gij altijd voor alle dingen even rond zult uitkomen, maar
toch hoe minder het noodig zal zijn, hoe beter, niet waar?
Ik had nog zoo graag eens bedaard met u gepraat en in het voorbijgaan op mijne
vorige brieven terug gekomen, maar gij kwaamt later dan had moeten zijn en ik had
het te druk. Zelfs ons afscheid bedroefde mij naderhand, dat zoo koel was geweest.
Maar een groot gezelschap is eene weinig geschikte gelegenheid. Ik had mij gevleid,
dat gij den volgenden morgen nog eens zoudt zijn aangekomen, wat gij zeker uit
bescheidenheid gelaten hebt. Intusschen ben ik regt verheugd, dat het u te Genève
aanvankelijk goed aanstaat. Natuurlijk zal het er u in den beginne wel een weinig
vreemd zijn en het gevoel ver van uwe betrekkingen en het vaderland te verkeeren
levendig, maar hoe meer gij wennen zult, hoe meer dat gevoel zal slijten. Dat vooral
de Heer Humbert u bevalt, is mij bijzonder aangenaam, want het is voornamelijk een
instinct geweest, dat mij in mijne keus geleid heeft. Tracht nu maar in allen deele,
voor uw vak in de eerste plaats, maar ook voor uwe verdere ontwikkeling, ter dege
te profiteren van de r e s s o u r c e s , die Genève aanbiedt, en verkrijg meer en meer
gemakkelijkheid in den omgang met menschen en het spreken van levende talen.
Wij vertrekken Woensdag naar 't vaderland, doch
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komen eerst 25 Mei weer te Leiden, daar wij de Pinksterdagen op den Hemelschenberg
denken door te brengen. Dan hoop ik uw vader ook te zien. Schrijf ook den Heer van
den Berg uwe bevindingen eens en meld ZijnEd. hoe goed gij te Genève met opzigt
van het schilderen gevaren zijt. Maar ik moet u verlaten. Verschoon dit vlugtig
gekrabbel en groet uwe huisgenooten! Schrijf mij dikwijls!
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Genève, 20 Mei 1858.
HOOGGEACHTE HEER!
Gaarne had ik u nog den volgenden morgen in uw hôtel bezocht, doch ik meende,
dat u te veel te doen zou hebben en de tijd voor u kostbaar was. Ook zou ik u gaarne
over een en ander hebben gesproken; nu moet ik dat schriftelijk behandelen.
Ik heb namelijk met den Heer Humbert over mijne studie voor dezen zomer gepraat,
en hij heeft mij eene plaats genoemd, ik geloof St. Ange, drie of vier uren van Genève,
welke hij zeer geschikt acht. Ik ben daar nog niet geweest, evenwel heb ik de studiën
gezien, welke de Heer Humbert daar gemaakt heeft, en, daarnaar te oordeelen, bevalt
mij die streek uitmuntend. Ik kan daar logeren bij een boer, dien de Heer Humbert
kent; ik geloof, dat hij er zelf ook gaat. Daar
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ik behoefte begin te gevoelen aan studie, denk ik er mij l Junij heen te begeven en
er eene week drie vier te vertoeven.
Vervolgens heeft de jonge de Pourtalès met mij plan gemaakt in het begin van
Julij een studie-reisje te maken naar het Berner-Oberland. Ik zou die streek gaarne
zien en bestuderen, en de Heer Humbert heeft ons reeds de schoonste plaatsen
opgenoemd. Ook daar zouden wij drie of vier weken blijven en hopen er menige
goede studie te schilderen.
Over dat alles heb ik goed nagedacht en ben tot de overtuiging gekomen, dat ik
zoodoende een groot deel van den zomer niet te Genève zal zijn. Wat de studie
rondom Genève aangaat en van uit de stad is lastig, daar men in de onmiddellijke
nabijheid meestal villa's, enz. vindt en weinig doeltreffends voor schilders. Men moet
dan op de omliggende bergen klimmen; dit is met pak en zak een vermoeijende togt,
en op den koop toe dient men het dîner mede te voeren, dewijl men daarvoor niet te
huis kan komen. Eer men de bergen beklommen heeft, die het meest nabij zijn, is
men al spoedig twee à drie uren kwijt, zoodat men reeds vrij vermoeid is, als men
eerst moet beginnen te schilderen. Het best is dus bij een boer te gaan logeren. Dan
ben ik echter niet te Genève, en ik weet het waarlijk toch niet anders aan te leggen.
Vervolgens heb ik den geheelen zomer wel voor ernstige studie noodig, omdat èn
beesten èn landschap zoo geheel anders zijn dan bij ons en men dus ter dege studeren
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moet om met het karakter van dat alles goed bekend te worden. Dit nu zijn eenige
der punten, die ik nog zoo gaarne met u besproken had. Ik hoop over dat alles uwe
gedachte eens te vernemen en tevens hoe u denkt over mijn studietogt met Pourtalès,
waar ik mij veel van voorstel.
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WAARDE GERARD!
Ik begrijp zeer goed wat gij zeggen wilt, maar gij zult toch altijd van tijd tot tijd,
al is het den meesten tijd niet, te Genève zijn, en gaven wij uwe pension op, dan
zoudt gij dien tijd in een logement moeten verblijven, wat ver van goedkoop en ook
voor u niet aangenaam zou zijn; bovendien dient men het geval te voorzien, dat de
zomer tegenvalt; dan zou natuurlijk het reizen geen voordeel opleveren, en gij zoudt
bejammeren u niet eene r e t r a i t e ten huize van den Heer Franzoni te hebben
gereserveerd. Mijn oordeel is, dat in mijne dienaangaande gemaakte beschikkingen,
wegens afwezigheden af en aan geene verandering kan worden gebragt. De maand
Junij brengt gij alzoo op raad van den Heer Humbert op het land door Uitmuntend!
en bevalt het u te St. Ange niet, ga elders!
Tegen een reisje met den jongen Pourtalès kan
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ik natuurlijk niets hebben, integendeel! mits zulks maar met volkomene goedkeuring
zijner ouders geschiede en het geen plannetje is, dat hij op zijn eigen houtje maakt.
Kunt gij hem met uw talent van dienst zijn, hij kan wat uiterlijke opvoeding en
beschaafde wijze van zijn betreft gunstig op u werken. Bedenk insgelijks, dat hij in
beginselen is opgegroeid, geheel verschillend, naar ik gis, van de uwe; ik bedoel
vooral in het godsdienstige; toon u bij voorkomende gevallen w e z e n l i j k liberaal
door eens anders overtuigingen niet te bestrijden, maar te eerbiedigen. Mogt het zijn,
dat u werd gesproken van niet op eigene kosten dat toertje te doen, sla dan om
mijnentwil zoo'n voorslag beleefdelijk van de hand. Gij weet, de Heer Franzoni heeft
gelden in handen, en de kinderen zelfs der eerste Zwitsersche familiën zijn gelukkig
zoo eenvoudig opgevoed, dat gij, verbeeld ik mij, in staat zult zijn geheel e n f r è r e
c o m p a g n o n met den jongen Pourtalès te reizen. Het Berner-Oberland moet gij
stellig zien, maar het is er altijd vol en altijd kermis, het volk is er door de Engelschen
bedorven, de vreemdelingen hebben er de natuur tot eene curiositeit gemaakt, en
eene maand aldaar is ongetwijfeld veel te lang, eene week is voldoende. Verlangt
gij eene maand zamen voor studie uit te blijven en een welvarend land met mooi vee
en vette weiden te zien, begeef u dan van Bern naar Glaris, Schwytz, St. Gallen en
Appenzell, de zoogenaamde kleine cantons, welke ik allen ken. Vergeet Chamounix
ook niet, terwijl gij te Genève en
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dus in de buurt zijt. Doch trek er niet heen voor Augustus of September, als het weder
vast en droog is, en blijf er ten minste vijf dagen! Voor studie is die streek niets
waard, maar wel voor de stemming en de verheffing van den geest. Jammer, dat er
zoo veel onwaardigen komen! Raadpleeg over wat ik u van 't Berner-Oberland zeg
eens met den Heer Humbert, want ik zou mij kunnen vergissen.
Heeft de Heer Franzoni u aangeraden Italiaansch te gaan leeren of hebt gij er om
verzocht? Ik geloof, dat gij meer aan eene of andere openbare letterkundige of
wetenschappelijke cursus of, b. v. aan eenige architectuurstudie - hij toch is architect
- zoudt hebben, doch het een kan met het ander gepaard gaan. Onderhoud uwe talen,
gij zijt in de gelegenheid ze te spreken, maar verwaarloos uwe lectuur vooral niet,
daarvoor schiet toch ligt een oogenblikje over.
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HOOGGEACHTE HEER!
Ik dank u voor uwen brief en dat u mijne reisplannen voor dezen zomer goedkeurt.
Ik ben reeds sedert veertien dagen te St. Ange, een klein dorp op een uur of vier
afstands van Genève, in Savoye. Het land en de natuur bevallen er mij uitmuntend,
en ik ben blijde, dat de Heer Humbert mij die plek heeft
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aangewezen Ik logeer er bij een boer en begin mij te schikken naar de levenswijze
der Savoyaarden, die niet bijzonder rijk is. Varkens, schapen, kippen, alles wandelt
van tijd tot tijd in de kamer, en men heeft den geheelen dag werk die beesten te
ontwijken. Het verschil tusschen zulk eene boerderij en eene Hollandsche is
hemelsbreed, en ik gaf de laatste duizendmaal de voorkeur, vooral wat zindelijkheid
aangaat, iets wat men hier volstrekt niet kent. Elken zaturdag ga ik naar Genève om
mijne brieven in ontvangst te nemen, schilderbehoeften en andere noodige zaken te
koopen en ook om ten minste voor een paar dagen weder eens in eene meer
comfortabele wereld te zijn. Zondag avond keer ik dan naar St. Ange terug. Wat de
natuur aangaat, die is er heerlijk. Men vindt er eene groote, heuvelachtige vlakte,
met rotsbrokken bezaaid, aan de eene zijde begrensd met allerlei mooije boomen en
struiken, vooral heerlijke eiken, en aan de andere ziet men als vlak voor zich de
bergen, die den keten van den Mont-Blanc vormen.
Het is hier niet die grootsche, ernstige natuur, die men, geloof ik, in Zwitserland
vindt, maar er is iets liefelijks, iets zachts, iets rustigs, en het landschap, in verband
gebragt met die kudden koeijen, schapen en geiten, kan de heerlijkste compositiën
opleveren. Ik vind het aangenaam zoo in eene vreemde natuur te studeren; men
ontdekt steeds nieuwe toonen, kleuren en vormen, en toch is hier tevens veel, dat de
Hollandsche natuur herinnert.
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Ik hoop deze maand eens eene menigte studiën te maken; het weder begunstigt mij
zeer, maar de warmte is ongehoord. Het is stikkend, wanneer men zoo tusschen
struiken en rotsbrokken zit; beesten schilderen, is bijna onmogelijk. Doordien de
beesten geene vaste weiden hebben, zoo als bij ons, doch op die rotsachtige vlakte,
waar ik u van spreek, gehoed worden, ziet men ze nooit rustig liggen, want om te
rusten worden ze naar de stal teruggevoerd.
Wij zijn eene poos met ons beiden bij dien boer geweest, een ander leerling van
den Heer Humbert, een Amerikaan, van mijn leeftijd, doch daar de beesten niet
wilden zoo als hij, heeft hij het opgegeven en is naar Genève teruggekeerd, zoodat
ik nu weder alleen ben. 's Avonds en bij regenachtige dagen lees ik veel en neem
daartoe wekelijks eenige boeken uit Genève mede. Ik heb naar d o c t o r A n t o n i o
gevraagd; ik kon het boek wel koopen, doch in de leesbibliotheek was het nog niet.
Nu heb ik Dickens onder handen. Mijn Italiaanschen meester heb ik moeten bedanken,
dewijl ik begreep, dat het niets gaf, daar ik altijd buiten ben en in Julij met Pourtalès
vertrek. Wij hebben ons vertrek op l Julij bepaald. Ik zal onthouden wat u mij zegt
van het Berner-Oberland, en met den Heer Humbert, volgens uwen raad, eens praten
over de andere cantons. Chamounix zal ik ook niet vergeten; ik ben er veel te
nieuwsgierig naar. Het spijt mij zeer, dat ik niet te gelijker tijd met den Heer Humbert
te St. Ange
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ben. Hij gaat er tegen den herfst eerst naar toe, en dan zou ik er ook gaarne nog een
paar weken zijn, omdat men dan ook beter koeijen en beesten studeren kan en het
groen van gras en boomen duizend schoone, warme toonen heeft.
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Hemelscheberg 26 Junij 1858.
WAARDE GERARD!
Ik hoop, dat gij mooi weer op uw uitstapje zult hebben, goed harmoniëren met
uwen compagnon en mij dikwijls schrijven. Uw verblijf bij den Savooischen boer
begrijp ik volkomen, het is alsof ik het zie, maar gij zijt gelukkig een fiksche jongen,
die van geene viezevazerijen weet en het neemt zoo als 't valt. Ik vertrouw, dat gij
uw tijd daar goed waarneemt en een hoop studiën maakt, die u voor latere schilderijen
kunnen te pas komen. Gij moet u niet alleen bij de koeijen houden. Bedenk, dat er
in Zwitserland ook mooije ezels en geiten zijn, en vergeet vooral het landschap niet!
de beestenschilder kan er niet buiten;
het moet hem meer dan een a c c e s s o i r e zijn. Stel u tevens de mogelijkheid
voor van eens eene capitale schilderij te maken; maak u met het denkbeeld
gemeenzaam van dieren in kwart-leven. Verbeeld u, hoe
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gij dat doen zoudt; thans nog hebt gij altijd in het klein gewerkt.
Het ontbreekt mij aan tijd verder te schrijven; ik ben moe, ben reeds den geheelen
morgen aan het pennen geweest; gij ziet welke hanepooten ik confectionneer. Groet
allen, die mij kennen. Spoedig meer en beter!
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Genève 28 Julij 1858.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik gevoel mij genoodzaakt mijn brief te beginnen met eene bede om vergeving,
dat ik zoo lang gewacht heb met iets van mij te doen hooren. De reden van mijn
verzuim is, dat ik mij gedurende mijn togt door Zwitserland niet genoeg op mijn
gemak gevoelde om uitvoerige brieven te schijven, en ik wilde u ditmaal eens eenige
welgevulde bladzijden toezenden.
Den tweeden Julij hebben wij, Pourtalès en ik, onze reis aanvaard, elk van ons vol
hoop en moed, en steunende op onze ligchamelijke krachten, daar wij elk beladen
waren met eene vracht van veertig pond, te weten eene groote tasch voor kleederen,
portefeuilles, enz. en eene nog grootere schilderkist, wel gevuld met de noodige
verwen, enz. en bovendien met een veldezel, schilderstoel, stok en parasol. U kan
begrij-
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pen, dat wij er vrij wonderlijk uitzagen, daar al die voorwerpen zich op onzen rug
bevonden. Den eersten dag zijn wij tot Lucern gekomen. Het was des avonds laat,
zoodat wij nog de helft van den volgenden dag gebruikt hebben om een en ander in
die stad te bezichtigen. Wat er mij vooral getroffen heeft is de groote leeuw in de
rots uitgehouwen door Thorwaldsen. Vervolgens hebben wij er nog gezien eene zeer
slechte tentoonstelling van schilderijen van Zwitsersche artisten en daarna de door
Holbein beschilderde brug, iets wat mij niet bijzonder aantrok. Van Lucern zijn wij
naar de andere zijde van het Vierwaldstättermeer getrokken, en wel naar een dorp
of gehucht, Flüelen genaamd, en van daar uit hebben wij eene wandeling gemaakt
naar Altorf, de hoofdplaats van het canton Uri of Unterwalden, ik weet het niet regt.
Die omstreken waren deftig en indrukwekkend. Ongelukkig regende het geweldig,
zoodat wij niet genoeg alles konden gadeslaan. Den volgenden dag zijn wij naar
Alpnach gegaan, weder aan een anderen hoek van hetzelfde meer zoodat wij het van
alle zijden hebben gezien. Van alle Zwitsersche meeren, die ik ken, vind ik het
Vierwaldstädter het schoonste. Het is er zoo stil en zoo woest; het is een dier plekken,
die diepen indruk maken en nimmer worden vergeten; vooral daar waar de kapel van
Tell staat en de geschiedkundige herinneringen zich zoo harmonisch met die eenzame,
grootsche natuur verbinden, is het treffend. Ik gevoelde een zekeren eerbied over
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mij komen. Van Alpnach zijn wij naar Lungern gegaan, evenwel niet te voet, daar
het een uur zes, zeven, ver, midden op den dag en de weg zonnig was. Men passeert
het meer van Sarnen, dat mij goed beviel, en eenige dorpen, die eene regt aangename
ligging hebben. Te Lungern bevonden wij ons aan den voet van den Brünig. Van
daar tot Meyringen moesten wij dien berg over, en te voet. Mogelijk heeft u
dienzelfden berg ook gepasseerd en herinnert u zich hoe steil het in de hoogte gaat.
Wij hadden beiden moedig onze veertig ponden op den rug geladen en begonnen
ons de hoogte in te arbeiden. Daar Pourtalès niet gewoon was eene kist op die manier
te dragen en ik volstrekt niets van het klimmen versta, hebben wij vrij komieke
oogenblikken van vermoeijenis gehad. Na lang klimmen en klauteren, en op- en
afladen onzer bagage, kwamen wij na drie à vier uren tobbens doodelijk vermoeid
te Meyringen aan. Mijn rug bevond zich in een erbarmelijken toestand door de
herhaalde wrijving der harde schilderkist, zoodat het mij voortaan onmogelijk was
alles te dragen. Te Meyringen wilden wij een paar dagen vertoeven om eenige studiën
te maken. Daartoe beklommen wij den volgenden dag den berg van waar de
Reichenbach zich naar beneden stort. Die natuur was evenwel zoo geweldig, dat ik
er maar niet toe komen kon iets dragelijks te fabriceren. Ik bevond mij in een staat
van domme verwondering en was onbekwaam iets van die verschrikkelijke bergen
te maken. Wij klommen steeds hooger en hooger,
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maar het werd er niet te gemakkelijker om. Wij besloten dus maar weder naar beneden
te gaan, plaatsten ons op den teekenstoel en schetsten iets zeer leelijks. Dat voorval
deed ons het besluit nemen zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Den volgenden
morgen trokken wij vroegtijdig van Meyringen naar Brienz. Brienz werd van toen
af mijn ideaal. Nog nooit ben ik op een dorp zoo verliefd geweest. Al die houten
chalets van echt Zwitserschen vorm, de lieve ligging van bet dorp zelf aan het heerlijke
door bergen omgeven meer, scheppen een geheel vol liefelijke, zachte poëzij. De
kleederdragt, de schuiten op het meer, alles heeft eene schilderachtige gedaante. Ik
kan u niet genoeg zeggen hoe schoon ik het daar vond en hoe ik mij steeds den dag
herinneren zal daar doorgebragt. Wij hebben er een paar schetsen geteekend. Gaarne
waren wij langer gebleven, doch wij hadden eene reden, die ons aanspoorde ons naar
den Wengern-Alp te spoeden, die ik tot nog toe vergeten heb u mede te deelen. Voor
ons vertrek uit Genève hadden wij afspraak gemaakt ons met den Heer Humbert op
den Wengern-Alp te zamen te bevinden en te studeren. U begrijpt, dat ik het eene
gelukkige kans vond, te gelijk met den Heer Humbert naar de natuur te werken. Wij
namen dus zijn voorstel met gretigheid aan. Daar wij nu ongeveer wisten welken
dag de Heer Humbert met nog een anderen leerling, een jongen Italiaan, op den
Wengern-Alp zou aankomen, moesten wij ons haasten Brienz te verlaten en legt door
naar Lauterbrunnen
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gaan. Wij passeerden Interlaken zonder er ons op te houden en kwamen 's avonds te
Lauterbrunnen. De Heer Humbert was er juist den middag van dienzelfden dag
aangekomen, doch had zich gespoed nog voor den avond den Wengern-Alp te
beklimmen. Wij waren dus eenige uren te laat. Wij troostten ons zoo goed wij konden
en gingen den Staubbach bezichtigen in een gruwelijken regen, die ons reeds een
paar dagen gekweld had. Lauterbrunnen bevalt mij volstrekt niet, en ik was legt blijde
het den volgenden morgen vroeg te kunnen verlaten. Wij namen een gids en begonnen
op nieuw een bergtogt, doch ditmaal met slechts de helft onzer bagage belast.
Na drie of vier uren onophoudelijk gestegen te hebben, een paar uren verwonderlijk
steil, belandden wij op den Wengern-Alp, in eene soort van herberg of klein hôtel
en vonden er tot onze groote blijdschap den Heer Humbert en zijn é l è v e . Gedurende
het diner maakten wij reuzenplannen voor de studie. Doch na het dîner regende het,
hetgeen ons evenwel niet belette ons op de gallerij te installeren en gezamenlijk van
daar af een gletscher te schilderen. Vervolgens gingen wij wandelen, om de landstreek
een weinig te verkennen. Wij ontdekten eene kudde van mogelijk drie honderd
koeijen, kalveren, eene menigte geiten, kleine c h a l e t s , schoone weiden, kortom
alles wat voor de beestenstudie noodig is. Doch zie, den volgenden dag regen, sneeuw,
hagel, eene koude als in den winter, het water bleef zelfs tot over dag be-
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vroren. Steeds waren wij te midden der wolken en eener vochtigheid, die ons deed
rillen van koude. Evenwel hebben wij te midden van dat alles geteekend en
geschilderd, zooveel als mogelijk was. Wanneer het al te hard regende om iets buiten
te kunnen doen, schilderden wij schetsen in onze kamer. Dat duurde een dag of zes,
en daar het weder steeds slechter werd, besloten wij regelregt naar Genève terug te
trekken. Wij pakten alles te zamen, daalden den berg af tot Lauterbrunnen, namen
een rijtuig tot Neuhaus, aan het meer van Thun, vervolgens de stoomboot en onze
plaatsen op de diligence voor Bern, om zoodoende zoo spoedig mogelijk te Genève
te kunnen zijn. Doch wij moesten den nacht te Thun doorbrengen. Daar begint het
weder schoon te worden; wij zien den Wengern-Alp beschenen door eene heerlijke
avondzon, en iedereen verklaart, dat alles vast en schoon weder belooft. Spoedig is
ons besluit genomen. Wij maken een verdrag met den kondukteur der diligence, dat
onze kaart nog geldig zal wezen na verloop van veertien dagen of drie weken, en
den volgenden morgen zeer vroeg vertrekken wij langs denzelfden weg met de hoop
in het hart en de vreugde op het gelaat, en komen te twee ure op nieuw op den
Wengern-Alp aan. Van toen af hebben wij een dag tien, twaalf, vrij goed weder gehad
en zooveel gewerkt als mogelijk. Evenwel begon ook toen het weder op nieuw
ongunstig te worden, de beurzen plat - de waard rekende te knap voor schilders - en
op een avond
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besloten wij den Wengern-Alp voor goed te verlaten. Nogmaals denzelfden weg tot
Thun, van daar naar Bern en zoo per trein regelregt naar Genève, alwaar wij gisteren
avond laat aangekomen zijn en ik mij nu haast mijn verzuim van brieven schrijven
te herstellen.
De Wengern-Alp is zesduizend voet hoog, geloof ik, en vlak voor zich ziet men
de Jungfrau, den Silberhörn, den Mönch en den Eiger met hunne glinsterende
sneeuwtoppen en kale, graauwe rotsen. Maar waarschijnlijk heeft u daar wel eens
een dag doorgebragt en zal u de herinnering aan die droevige, ernstige natuur niet
ontgaan zijn. Er is veel, zeer veel voor onze studie, en hoewel onze reis, wat het
weder betreft, heel ongelukkig is geweest, zijn mij die dagen toch dierbaar, want ik
heb veel schoons gezien en meer dan ik durfde hopen of mij kon voorstellen. Ik
geloof ook, dat ik nu beter begrijp wat het schoone van ons Holland uitmaakt, en
wanneer ik weder het frissche groen van het lieve vaderland bestudeer en het welige
van weiden en boomen, met de vele dorpen in het verschiet, dan geloof ik, dat ik het
met andere oogen beschouwen zal. Ontegenzeggelijk is Zwitserland schoon, grootsch
en deftig, doch als ik denk aan de Geldersche landschappen en beesten, en de zachte,
liefelijke omstreken van 's Gravenhage en het donkere eikengroen, dan gevoel ik in
mijn hart, dat ik Hollander ben en Holland schilderen wil, en er al het schoone in
opzoeken, dat er te vinden is. Ik begrijp die bergen zoo niet, en onwillekeurig zoek
ik in de Zwitsersche
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natuur wat mij aan Holland herinnert. Wat ik gedurende Augustus en September ga
doen, weet ik niet regt. Mijn reisgeld is meer dan op, heeft mij de Heer Franzoni
gezegd, en ik geloof het wel, daar men in Zwitserland overal vrij veel betalen moet.
Ik heb mijne schilderijen nog niet op de permanente tentoonstelling gedaan, dewijl
ik lijsten moet laten maken, iets wat geweldig vervelend is.
Wat Chamounix aangaat, ik geloof wel nog eenigen tijd te zullen wachten, alvorens
ik het waag mij er heen te begeven, daar het weder zoo onbestendig is en u mij gezegd
heeft, dat men het er veelal ongelukkig treft. De Heer Franzoni is op dezen oogenblik
op reis met drie jonge Engelschen en Pourtalès bij zijne ouders, zoodat ik het vrij
eenzaam heb. Maar ik blijf nog een geruimen tijd te Genève, ten einde te huis te
schilderen. Ik hoop evenwel nog wat te St. Ange te kunnen studeren. Het land is daar
wonderschoon en leent zich goed voor beesten.
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Zandvoort 5 Augustus 1858.
WAARDE GERARD!
Hartelijk dank voor uwen pleizierigen, uitvoerigen brief. Dat gij niets van u hooren
liet, was niet meer dan natuurlijk, want bij ondervinding weet ik, dat
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men op dergelijke togten wel belooft en plan maakt, maar er doorgaans niet van
komt. Het is regt jammer, dat u het weer zoozeer tegen is geweest; evenwel
beantwoorden twaalf dagen op den Wengernalp en in zulk gezelschap zooveel als
noodig aan het oogmerk van het uitstapje. Ik zie die streken alsof ik er was, maar
bergen moet men met gestadig en helder weder bezoeken.
Gij zijt nu weer een beetje te Genève aan het werk; dat is regt goed. Reeds
meermalen heb ik u naar de expositie en mogelijken verkoop uwer schilderijtjes
willen vragen. Nu gij mij vertelt, dat er nog lijsten om moeten worden gemaakt, vrees
ik, dat er niet veel meer van de tentoonstelling komen zal. Dat exponeren in lijsten
is eigenlijk dwaasheid, want verkoopt men zijne stukken niet, dan is men zijn geld
er voor kwijt. Men moest zijn stuk eenvoudig in een,
naar den toon, zwart of verguld raampje ten toon hangen, dan zou men het de
liefhebbers voor minderen prijs kunnen geven en deze zouden zich het genoegen
kunnen schenken er eene lijst geheel naar hun smaak om te kunnen laten maken.
Maar men zegt, dat er menschen bestaan, die lijst en schilderij als een geheel
beschouwen.
Gij zijt al over de helft van uw verblijf te Genève en het zal spoediger November
zijn dan wij denken. Hebt gij al eens aan uwen winter gedacht en hoe gij dien zult
besteden? of bekommert u de toekomst niet? Schrijf mij daar eens over, want ik heb
een plannetje
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Genève 14 Augustus 1858.
HOOGGEACHTE HEER!
Het bevreemdt mij, dat ik u niets van Pourtalès geschreven en u niet gezegd heb,
dat ik in hem den aangenaamsten compagnon de voyage in alle opzichten gevonden
heb. Wij zijn altijd in de beste overeenstemming met elkander geweest, en gelukkige
weken waren het, die ik in zijn gezelschap doorbragt. Ik heb eenige dagen bij zijne
ouders gelogeerd, die de vriendelijkheid hadden mij uit te noodigen; wij hebben te
zamen nog wat geteekend, doch gewoonlijk valt er op eene buitenplaats niet bijzonder
veel te doen.
Nu ik van plannen spreek, kom ik van zelf op dat, hetwelk u op nieuw voor mij
gevormd heeft en waar ik, zonder het te kennen, reeds mede ingenomen ben, daar al
de plannen, die u voor mij gemaakt hebt, zoo heerlijk zijn gebleken in de uitvoering.
U vraagt mij, of ik nog niet over de toekomst denk; werkelijk, van tijd tot tijd, denk
ik daaraan, en voor dezen winter heb ik mij natuurlijkerwijze voorgesteld, dat ik met
mijne ouders te Amsterdam zou zijn en daar voor mij een atelier zoeken, omdat mijn
vader mij reeds eenigen tijd geleden geschreven heeft, dat er aan het bovenhuis,
hetwelk hij gehuurd heeft, slechts ééne schilderkamer is. Ziedaar wat ik gedacht heb,
te weten het natuurlijkste wat ik mij kon voorstellen, en ik
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behoef u niet te zeggen, dat ik uiterst verlangend ben het uwe te mogen weten, indien
daar geene onbescheidenheid van mij in ligt.
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WAARDE GERARD!
Ik verbeeld mij, dat gij het meest er aan zoudt hebben, als gij te voet naar
Chamounix gingt en onderweg Sallenches en de g r o t t e d e B a l m e zaagt. Mogelijk
zoudt gij de baden van St. Gervais en den Prarion op uwe heen of weer reis kunnen
nemen. Te Chamounix moet gij zien: den M o n t a n v e r t , eene kleine wandeling
doen over de M e r d e g l a c e tot aan de p i e r r e a u x A n g l a i s , verder de
c r o i x d e F l é g è r e bestijgen en den g l a c i e r d e s B o s s o n s zien. Gij moet
logeren in het h ô t e l d e l ' U n i o n , dat voor een paar jaren is afgebrand, maar nu
prachtig uit zijne asch moet zijn verrezen. Als gij reducties van de beelden van de
Saussure en Balmat kunt krijgen, die in het voorhuis staan, koop ze dan voor mij!
Gij moet geen schildergereedschap meeslepen, want van schilderen kan ik u vooraf
zeggen, dat toch niet komt. Neem alleen een schetsboek mee! Ik reken, dat, als gij
Maandag gaat, gij Zaturdag t'huis kunt zijn. Zie, dat gij niet alleen gaat! Van daar
terug, staat u nog eene maand in het
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vooruitzigt om beesten te schilderen, en als het u daarna wat te laat in het saizoen
voor dat buitenleven wordt, moet gij de maand October maar ijverig in het atelier
van den Heer Humbert utiliseren, want ze is de laatste van uw verblijf te Genève.
Wat dezen winter betreft, hield ik u gaarne te Leiden, ten einde aldaar uwe
Zwitsersche studiën in stilte en op uw gemak te kunnen afwerken. Gij zult op het
museum van gravure en bij den Heer Cornet nog al voedsel vinden voor uwe
kunstbehoeften en, als gij het verlangt, met onderscheidene knappe menschen in
aanraking komen. Ook in het huis, waar ik u zou wenschen te zien inwonen, zult gij
op uwe plaats en naar uw genoegen zijn, want dat is bij een kunsthandelaar, bij wien
gij ook geheel in de kost zoudt wezen. Gij zult daar een heel klein slaapkamertje
vinden met eene voorkamer op de tweede verdieping, die te gelijk uw atelier zal zijn
en gunstig op het Noorden ligt.
Wat doet gij toch, als gij n i e t schildert? Hebt gij iets van uw uitstapje
opgeteekend? Het zou zoo goed zijn, als gij dat deedt en u gewenddet uwe gedachten
en indrukken op reis terstond een ligchaam te geven. Ook zou ik u aanraden iets aan
Zwitsersche litteratuur te doen; gij moest maken, dat gij met November gelezen hadt:
de n o u v e l l e s van Töpffer, zijne B i b l i o t h è q u e d e m o n o n c l e , zijn
Presbytère; de boerenverhalen van Jeremiah Gotthelf, een dominé uit het kanton van
Bern, juweeltjes van schildering en van gevoel; misschien nog enkele van de
Schwarzwalder
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B a u e r n - g e s c h i c h t e n van Auerbach; ook de geschiedenis der Zwitsers van
Zschokke, waarin hij den Bijbelstijl nabootst, een enkel deel, en lees vooral zijn
Dagboek, waaraan gij, als gij 't naauwkeurig bestudeert en indringen wilt in zijn
geest, veel kunt hebben. Voor gij naar Chamounix gaat, moet gij volstrekt eens
doorloopen: B o u r r i t , c o l s e t p a s s a g e s d e s A l p e s . Het is wel wat
opgesmukt en enthousiast geschreven, maar boezemt toch liefde in voor de Alpestre
natuur. Tevens zullen de meesten der u genoemde boeken u dienen om uw Duitsch
te onderhouden, dat gij mogelijk wel een beetje verwaarloost, en boeken over een
vreemd land begrijpt men altijd het best, als men in het land zelf is.
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HOOGGEACHTE HEER!
Mijn uitstapje naar Chamounix heb ik volbragt. Van Genève ben ik er per diligence
heen vertrokken, doch niet te voet, dewijl ik het weder volstrekt niet vertrouwde, en
te regt, want lang voor wij Sallenches bereikten, werden wij door gruwelijke
stortbuijen begoten. Nu zal u mogelijk denken, dat ik daardoor niet voldoende heb
kunnen uitzien, doch vooreerst had ik mijne plaats bovenop en ten andere brak de
zon van
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tijd tot tijd door en bescheen de bergen, die de vallei bij Sallenches omgeven, met
bleeke stralen, hetgeen dikwijls de schoonste en fijnste effecten opleverde, zoo als
u ook dikwijls bij regenachtig weder zal waargenomen hebben. Vooral vond ik het
schoon, wanneer men een goed eind voorbij Sallenches en op eene hoogte komt, en
diep in de laagte zich de Arve tusschen hooge bergen uitwringt en met een schrikkelijk
geweld voortrolt.
Evenwel bleef het duchtig regenen en had ik reeds half spijt, dat ik mij op reis
begeven had. Wij naderden Chamounix. Doch, zie! op eens weken de wolken, de
laatste stralen der zon braken door en beschenen den top van den Mont-Blanc, aan
wiens voet wij ons nu bevonden en die, geheel vrij van wolken, ons duidelijk zijne
stoute vormen toonde. Ik kan u onmogelijk zeggen hoe ik getroffen was. Bijna den
ganschen dag in den regen en juist nog het geluk te hebben dien schoonen Mont-Blanc
in den avondzonneschijn te zien! En dan is er voor mij reeds eene zekere betoovering
in den naam van Mont-Blanc. Dat alles werkte mede om den indruk te verhoogen,
en nooit zal ik dat oogenblik vergeten, dat zich diep in het geheugen grift. Op nieuw
verdween de zon, de wolken bedekten de bergen, de regen kletterde geweldig, en in
eene stortbui, die de kroon op het werk van dien dag zette, stapte ik af in het H ô t e l
d e l ' U n i o n , juist bij tijds om eene kamer te vinden, a u q u a t r i è m e , onder de
dakpannen, geweldig ruim, met drie bedden en, zoo als ik later ondervond, des nachts
geweldig luchtig.
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Den volgenden dag was ik bijzonder verrast, bij mijn ontwaken te bespeuren, dat de
hemel enen blaauw was en geen enkel wolkje de bergen bedekte. Ik ontbeet spoedig,
nam dadelijk een gids en begon allereerst de beklimming van den M o n t a n v e r t .
U weet, dat de weg daar naar toe door een sparrenwoud loopt. Ik was geheel
verrukking; het was alles zoo frisch, zoo glinsterend door den regen van den vorigen
dag, en de koele berglucht voelde zoo zuiver en sterkend. Toen ik bijna boven was,
vond ik er, boomen, steenen en gras, alles met sneeuw bedekt, wat een vreemd
contrast maakte met die nog pas zoo groene natuur. De ijzel viel van de boomen en
vervulde de lucht met duizend glinsterende dropjes en vlokjes. De geheele natuur
was zoo blank, zoo zilverig, zoo blond! Die rotsen à pic, geel en ros van kleur, en
gerefleteerd door die heldere sneeuw, waren zoo licht en doorschijnend van kleur,
dat ik er geheel van verbaasd stond. Eindelijk bevond ik mij voor de M e r d e
g l a c e . Het is alsof men daar niet meer op de aarde is, zoo vreemd en grootsch. Ik
wandelde eerst tot de p i e r r e a u x A n g l a i s , daarna ging ik dwars over de M e r
d e g l a c e en was in de gelegenheid geweldige spleten te zien. De hemel zag bijna
zwart, zoozeer verblindden mij het ijs en de sneeuw. Aan de andere zijde van de Mer
de glace steeg ik naar beneden langs eene rots, waarin eene soort van weg is
uitgehouwen, die voor menschen, die aan duizeligheid onderhevig zijn, alles behalve
raadzaam is. Men noemt die passage, l e m a u v a i s P a s . Daarna
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kwam ik aan eene plaats l e C h a p e a u genoemd, alwaar men wel het vreemdste
gezigt heeft op de M e r d e g l a c e . Hoe hoog zijn die puntige ijskegels! welke
geweldige bersten! welk eene sombere natuur en plantengroei! Daar het nog vroeg
op den dag was, steeg ik hier naar beneden en beklom l a c r o i x d e F l é g è r e ,
waar ik geweldig vermoeid aankwam. Maar wel was ik voor mijne moeite beloond,
toen ik daar den Mont-Blanc met zijn geheelen stoet van bergen en pieken, die hem
omringen, voor mij zag, glinsterende in de middagzon. Daar eerst kan men zijne
hoogte en stoute vormen eenigzins waarderen. Hoe mannelijk en forsch ziet er die
natuur uit! Welk eene eeuwige eenzaamheid op die bergen! Ik bleef daar geruimen
tijd, waarna ik naar beneden daalde en vrij afgemat te Chamounix terugkwam, na
dien dag gedurende ongeveer tien uren op de been te zijn geweest.
Er is bij het H ô t e l d e l ' U n i o n een kleine tuin met eene hoogte, van waar
men een heerlijk uitzigt heeft op den Mont-Blanc. Het was mij zoo aangenaam daar
uit te rusten en tevens te kunnen zien op den berg wiens voet thans geheel in de
schaduw lag, doch wiens top van dat schoone rood gloeide, hetwelk alleen
sneeuwbergen in de avondzon eigen is. Hoe verschillend was die kleur met die van
den vorigen avond, die bleek was, nu daarentegen zoo krachtig, zoo warm! Al minder
en minder werd het licht, en op eens, daar was alles blaauw, maar helder en
doorschijnend. Ik had dien dag van het schoonste der groote natuur geproefd.
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In den loop van den morgen had ik met een paar Saksers kennis, gemaakt, die den
volgenden dag naar Martigny wilden, en daar de Heer Humbert mij sterk had
aangeraden langs l a T ê t e n o i r e naar Genève terug te keeren, besloot ik van hun
gezelschap gebruik te maken. Den volgenden morgen vroeg was het weder even
heerlijk, doch wij waren geweldig moe. Zoo namen wij ieder een muilezel en begaven
ons langzaam op weg. Van Chamounix tot Argentière zag ik niet veel bijzonder
schoons als alleen de Arve, die op enkele plaatsen vrij schilderachtig was. Van
Argentière tot aan den waterval van Barberine aanschouwt men heerlijke zaken.
Vooreerst l a G o r g e d e s m o n t é e s , een passage tusschen naakte rotsen en die
er vreemd groenachtig uitzien. Dat was schoon van eenzaamheid en woestheid. Het
is mij alsof men groote gedachten moet krijgen, als men in zulk eene groote natuur
leeft. Mij geeft zij een indruk van droefheid, maar waarin eene bekoorlijkheid ligt,
die men niet zeggen, alleen gevoelen kan. Nog eenmaal zag ik daar den Mont-Blanc
en toen niet meer. Ik kwam nog liefelijke en ook nog wilde plekken voorbij, ook de
waterval van Barberine, maar dat alles vergat ik, toen ik in de vallei d e l a T ê t e
n o i r e kwam. Het is de schoonste bergweg, dien ik tot nog toe gezien heb. Nu eens
gaat men dwars door een donker sparrenwoud, waarin zeker geheimzinnig ruischen
heerscht, dan weder ziet men door de takken heen, en diep beneden zich l ' e a u
n o i r e , dat welt en bruischt en zich door steenen heenwringt en er zich
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overheen stort. Verder loopt de weg langs een rotswand, en aan de andere zijde opent
zich op eens een schrikkelijke afgrond. De p a s s a g e d e l a T ê t e n o i r e ontleent
zijn naam, u zal het weten, aan eene rots, die bijna geheel zwart ziet en waar nog
nimmer een zonnestraal tegen aanscheen. Hoe somber ziet er die plek uit! En rondom,
waar men ook ziet, hooge bergen, uitgestrekte sparrenwouden, brullende stroomen.
Ik gevoelde mij gelukkig en dacht aan u en stelde duizend brieven zamen vol
beschrijvingen, maar nu ik het papier voor mij heb, kan uzelf oordeelen hoe slecht
ik mij kwijt, want die natuur is te forsch dan dat ik er slechts het flaauwste denkbeeld
van zou kunnen geven.
Die vallei gepasseerd, komt men nog voorbij heuvels en dalen, doch dat alles
bekoorde mij niet. Het schoonste had ik gezien. Te vijf ure was ik te Martignij, eene
kleine, vervelende stad, en was blijde, dat ik spoedig eene diligence vond, die ons
naar Bex overbragt. Hoewel de weg lief is, was ik er niet bijzonder door getroffen,
want wat ik dien morgen had gezien overtrof alles. Het was volkomen duister, toen
wij te Bex aankwamen, en daar ik dien dag eigenlijk niet gegeten had, bleef er niets
over dan den honger te stillen en naar bed te trekken, wat ik ook deed. Den volgenden
morgen had ik juist tijd Bex te zien, een lief dorp en vooral eene allerheerlijkste
ligging aan den voet der bergen. De toren der kleine kerk verheft zich aardig boven
de dikgebladerde notenboomen en teekent
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zich scherp tegen den blanken morgentoon der bergen. Ik bemin die dorpen, die tegen
bergen aanleunen en zich onder boomen verschuilen, en wier bestaan men alleen
bemerkt aan de torenspits en hier en daar aan een blaauw rookje, dat uit de
schoorsteenen naar boven dwarrelt.
Van Bex ging ik per spoor naar Villeneuve, waar ik de onbegrijpelijke domheid
had het kasteel van Chillon niet te gaan zien, dewijl ik mij in het hoofd had gesteld,
dat het bij Vevey lag. Des namiddags kwam ik aldaar aan, bleef er dien dag en genoot
een heerlijken zonneondergang over het meer. Vevey is eene lieve stad, maar ik
geloof, dat men er niet te lang moet blijven.
Den volgenden avond te vijf ure was ik te Genève terug, weltevreden over mijne
schoone reis, waaraan ik elken dag met genoegen terugdenk.
En nu uw plan met mij voor dezen winter? Behoef ik u te zeggen, dat ik het met
dankbaarheid aanneem? Ik hoop mijne schilderijen dan rustig en met studie uit te
werken.
Als u dezen brief ontvangt, ben ik weder in Savoije.
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Genève 13 September 1858.
HOOGGEACHTE HEER!
Heden avond kwam ik uit Savoije terug, alwaar ik sedert acht dagen weder
geïnstalleerd ben, om mijne provisiën voor de volgende week op te doen, en vond
uw brief, die reeds sedert een dag of drie te Genève lag. Ik ben weder bij denzelfden
boer. Ditmaal evenwel niet alleen. Pourtalès is er met mij. Zijn vader oordeelde, dat
zijne studiereis op den Wengern-Alp wegens slecht weder mislukt was en heeft hem
daarom toegestaan eene tweede te ondernemen. Behalve ons zijn er nog vijf andere
schilders, onder anderen een paar Franschen, die eene geheele hut hebben gehuurd,
zelven hun potje koken en hunne provisiën op de markt koopen. Men ziet gewoonlijk
een dier heeren op de p l a i n e d e s R o c a i l l e s met gebukten hoofde wandelen
om champignons te zoeken. De eerste twee dagen hebben wij er geweldigen regen
gehad, doch nu is het steeds mooi weder, en meer dan ooit ben ik door de schoonheid
van dat landschap getroffen. Bij den boer is alles hetzelfde. De varkens wandelen
nog van tijd tot tijd in de kamer, en zelfs het paard komt nu en dan het huis binnen,
hetgeen een algemeen geschreeuw ten gevolge heeft.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

75

Hemelscheberg 22 September 1858.
WAARDE GERARD!
Als ik het niet zoo druk had gehad, zou ik u reeds op uwe beide laatste brieven
geantwoord hebben. Des te eer zou ik de pen hebben willen opvatten, om u te zeggen,
dat mij die brieven buitengewoon veel pleizier deden, vooral om reden er ongekunsteld
en onbewust een gevoel voor natuur in doorstraalt, dat ik wel het deel van meer
menschen dan algemeen het geval is zou wenschen. Dat gevoel, zoo als het zich bij
u openbaart, is het kenteeken van een rein gemoed; een bedorven hart kan de
schepping op die wijze niet genieten en er zich door laten treffen. Dat gemoed hoop
ik, Gerard! dat gij in waarde zult weten te houden, want het is een groote schat, die
somtijds verloren blijkt voor men het weet. Verder is uw reisverhaal duidelijk en
uitvoerig. Overal kon ik mij verplaatsen, waar gij geweest zijt. Ook wij hebben eens
te Chamounix een regendag, gevolgd van een dag van zonneschijn en blaauwe lucht,
getroffen en beklagen het ons in onze herinnering niet. Ongelukkig weet men zoo
weinig, als de droppels vallen, of de hemel zich gedurende den eerstvolgenden nacht
zal laten verbidden. Dat pad aan den overkant van de M e r d e g l a c e heb ik ook
eens willen gaan; ik meen, dat het l e s e n t i e r d e s P r a z heet; het loopt langs
den
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voet van l ' a i g u i l l e d u D r u , maar de gidsen vonden het te moeijelijk voor de
dames en bragten ons l e s e n t i e r d e s F i l i a z af, eene gladde d e s c e n t e van
drie uren, met de avondzon in de oogen, waar ik mij niet meer door zal laten beet
nemen. Het spijt mij nog al, dat gij niet over St. Gervais en den Prarion gegaan zijt
en den g l a c i e r d e s B o s s o n s niet hebt gezien, maar wij missen altijd iets, als
wij reizen, en gij doet het als een Engelsche jongen en laat u heel lakoniek nat regenen,
zonder aan klagen te denken of uwe goede luim te verliezen. Dat bevalt mij in u en
zou ik van u willen overnemen. Mij ontbreekt, ik beken het met schaamte, t h e
consciousness of silent endurance, so dear to every
Englishman, of standing out against something and not giving
in.
Gij vindt en rekent mij voor, dat gij weinig hebt uitgevoerd. Ik geloof het niet.
Integendeel houd ik het er voor, dat gij meer hebt gedaan dan gij zelf denkt en weet.
Gij hebt u in betrekking gesteld met geheel vreemde voorwerpen, u aan indrukken
bloot gegeven van geheel onderscheiden aard, u bewogen in een gansch nieuwen
kring, ook van menschen en denkbeelden, en dat alles onwillekeurig op kunstgebied
teruggebragt. Ik stel mij althans voor, dat deze ondervindingen vruchten moeten
opleveren.
Hoe aangenaam voor u, dat Pourtalès met u te St. Ange is! Als die vijf snaken u
maar niet van het werk houden! want schilderen is wel eens een voorwendsel.
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Na uwe terugkomst reken ik er op eene groote menigte studiën van u te zien! 1
November gaat gij op reis naar Holland. Is het weder dan nog gunstig, dan kunt gij
veertien dagen besteden om op uw gemak noordwaarts af te zakken en hier en daar
nog een brokje van Zwitserland en van den Rijn te zien.
Met veel genoegen bespeur ik, dat het verblijf te Leiden gedurende dezen winter
u toelacht; ik zal trachten het er u zoo nuttig te maken als mij mogelijk zal zijn. Als
het weder in Zwitserland even heerlijk is als sedert een veertiendaag hier, dan
ontbreekt u de gelegenheid niet heel veel te doen en moet gij maar zoo lang mogelijk
bij den boer blijven, evenwel zou ik u toch aanraden u de twee laatste weken van uw
verblijf te Genève ter dege bij den heer Humbert te nutte te maken.
Naar uwe twee op touw gezette schilderijen ben ik ontzaggelijk benieuwd, evenzoo
welk lot uwe tentoongestelde stukken zullen hebben. De twee exposities, die elkaar
te Amsterdam de loef trachten af te steken, heb ik oppervlakkig gezien. Er zijn twee
bijzonder mooije stukken van uwen vader, die in een van de twee eene, naar mij
dunkt, eenigzins andere manier wil proberen. Ook onderscheidde ik een uitnemenden
Roelofs, vol waarheid en kracht; verder heeft Israëls altijd veel c h a r m e voor mij;
hij is misschien de eenige onzer schilders, die waarlijk sentiment heeft, maar voor
het overige versta ik de tegenwoordige kunst niet meer; het is meest fabrikaat; ik heb
er geen oog
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op, geen hart voor; ik voel, dat ik in eene kunstkoopers kraam ben.
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Genève 15 October 1858.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik vond uwen brief een dag of vijf geleden, voor goed uit Savoije terugkomende.
Nu ik mijne studiën, die ik er heb gemaakt, in mijn atelier heb opgehangen en ze op
mijn gemak bezie, en in gedachte vergelijk met die rijke, heerlijke natuur van St.
Ange, komt het mij voor, dat ik geen enkel dier schoone plekjes heb gekozen, die
men daar in menigte aantreft. En, vreemd genoeg, ik heb dat altijd met studies en
schetsen. Juist die plaatsen, waarvan ik niets heb gemaakt, schijnen mij altijd de
schoonsten, en steeds ben ik geneigd mijne schilderijen te composeren uit sujetten
in de natuur, die ik niet heb bestudeerd. Het schijnt, dat men in de schilderkunst een
eeuwigen strijd met zichzelven te strijden heeft. St. Ange heeft mij geleerd de natuur
uit een ander oogpunt te beschouwen, dat wil zeggen, met betrekking tot het
composeren. Ik geloof, bij voorbeeld, dat ik geen zin meer heb om naakte, platte
weiden te schilderen, met eene roode, eene witte en eene zwarte koe. Ik heb gezien
hoe eene boomrijke natuur gepaard kan gaan met beesten, zonder dat deze van hunne
waarde ver-
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liezen, doch er integendeel bij winnen. Ik hoop mij ook dezen winter nog in figuren
te oefenen, want ik begrijp meer en meer, dat die ook in mijn vak van schilderen
geheel onmisbaar zijn.
Hoe heerlijk was de natuur met die fijne herfsttoonen, en welk een gelukkig weder!
Een blaauwe hemel, maar van een blaauw, dat geen blaauw meer is, als men het goed
beziet, en waarover een zeker waas hangt, dat geweldig moeijelijk te vatten is. En
welk een rijkdom van kleuren in de boomen en gronden! De herfst is het saizoen der
schilders. Dichters mogen de lente prijzen, en voor het oog en een zeker gevoel van
kracht en frischheid is de lente ook heerlijk, maar de herfst is mijn ideaal. Ik heb
altijd gedacht, dat de laatste bladeren aan de boomen mij zoo dierbaar zijn, omdat
ik voor langen tijd afscheid van hen moet nemen; het gaat mij met de natuur als met
een vriend, dien ik vaarwel ga zeggen, die mij elk uur, dat zijn vertrek verhaast, liever
wordt en in wien ik eerst dan zijne deugden en goede eigenschappen ga bespeuren.
Het is nu voor dezen zomer gedaan, en een lange tijd zal er mogelijk voorbij gaan
eer ik mijn waarde St. Ange wederzie, indien ooit! en die gedachte doet mij leed, nu
ik weder te Genève in mijne zevenhoekige kamer zit en niets dan huizen zie, met
hier en daar een kalen boom. Ik haat van harte alle stads boomen en alle schapen,
die men aan de poorten der stad ziet grazen. Maar die gedachte, welke mij smart,
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verlies ik zekerlijk dezen winter te Leiden, alwaar ik datgene vind, wat ik hier mis:
een Hollandsch hart en een Hollandschen handdruk. En reeds troost ik mij, wat de
natuur aangaat, met te denken aan mijn volgenden zomer, en hoe dierbaar mij ons
welig Hollandsch groen is, en hoe ik mijn best zal doen, om het sappig en geurig te
schilderen.
Met mijne rust is het hier te Genève gedaan. Ik denk veel te veel aan mijne ouders
en vrienden en geheel Holland dan dat ik rustig op mijn stoel kan blijven schilderen.
Somtijds komt mij alles te gelijk in de gedachte; dan kan ik niet blijven zitten, en
een snel gevoel schiet mij van het hoofd tot de voeten en vice versa, en ik moet
opstaan en door de kamer loopen en luid zingen, om mijne gedachten te verstrooijen.
Ik heb hier ook nog de aanwinst gedaan van een heerlijk gevoel, namelijk het
gevoel van een vaderland te bezitten. Toen ik er altijd in was, heb ik er nooit aan
gedacht, en zelfs er om gelagchen, maar nu weet ik hoe zalig de gedachte is aan het
land onzer geboorte.
U vraagt mij naar mijne schilderijen op de permanente tentoonstelling. Al wat ik
u zeggen kan is, dat ze mij bleeker voorkomen dan op mijn atelier, en ten tweede,
dat men mij de eer gedaan heeft mij eene vrij goede beoordeeling te geven, veel te
mooi voor twee zulke nietige dingen. Men vond er bewijzen van grondige studie en
een gelukkig zonlicht in, en meende, dat ik zeer veel liefde voor de natuur moest
koesteren om ze met zooveel gevoel weder te geven.
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Eigenlijk had ik de geheele tirade wel uit het dagblad kunnen overschrijven, doch ik
herinner mij, zoo als u ziet, den inhoud genoeg, want hoewel ik wel weet wat recensies
gelden, kan ik toch niet ontkennen, dat het mij veel genoegen doet te bespeuren, dat
men mijne stukjes gunstig heeft opgemerkt. En buitendien, eene eerste recensie
vergeet men niet.
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Hemelscheberg 23 October 1858.
WAARDE GERARD!
Ik ben tegenwoordig, ik weet zelf niet hoe, overkropt van allerlei bezigheden. Ik
zal mij daarom moeten bepalen met het algemeene gezegde, dat uw laatste brief mij
in het bijzonder toont, dat gij voor de ontwikkeling van uwen geest en uwe kunst
niet te vergeefs te Genève zijt geweest. Verzoek den heer Humbert, dat hij zoo
vriendelijk zij u een brief voor mij mede te geven, behelzende eene kritische ontleding
van het kunsttalent van den jongen Bilders, van diens ontwikkeling en zijne zienswijze
hem betreffende.
Ik ben regt blij met die recensie, en de sensatie, die gij er van gehad moet hebben,
gevoel ik levendig. Ik stel mij in uwe plaats en herinner mij de frischheid van mijne
gewaarwordingen, toen ik zoo jong
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was als gij. Heerlijke oogenblikken, die later, zóó althans, niet terugkeeren!
Binnen drie weken zie ik u te Leiden en zal daar dagelijks de gelegenheid hebben
u te bezoeken en met u te praten.
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Plainpalais, près Genève, 31 Octobre 1858.
MONSIEUR!
Notre ami commun, Bilders, m'exprime de votre part le désir que je vous envoie
en quelques mots l'état des travaux ou des progrès qu'il a pu faire pendant son séjour
en Suisse.
Je ne saurais, monsieur, m'étendre longuement sur ce sujet, puisque le temps
matériel a plutôt manqué qu'il n'a servi Bilders.
Il n'y avait pas grand chose a lui demander au point de vue du dessin qui est chez
lui un sentiment très-positif; de plus il sait composer avec goût et il sent très-vivement
la couleur.
La nature et ses aspects si variés font sur lui une impression toujours vigoureuse,
et en ce qui me concerne, je suis plus que certain qu'avec l'intelligence de Bilders et
des travaux, comme tous nous en devons faire, il ne fasse grand honneur à sa familie,
à ses amis et à lui-même. L'affection qu'il m'a inspirée et que je lui conserve me
rendra toujours bien heureux,
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quand son nom se fera, s'élèvera et se maintiendra.
Vous pourrez voir, monsieur, que le progrès principal, mais véritable et
très-sensible, consiste surtout dans le sentiment de la lumière, sentiment qu'il ne
mettait pas souvent au jour autrefois. J'attribue ce progrès au séjour que Bilders a
fait dans la campagne, à une époque de l'année où la lumière abonde et où le soleil
coloré inonde toute la nature.
Je ne pense pas, monsieur, qu'on doive attacher une grande importance aux études
que notre ami a faites cet été d'après nature; voici pourquoi! Notre pays, soit la Suisse,
soit la Savoie, sont évidemment pour lui des pays neufs de forme et d'aspect et qui
peuvent plus ou moins être en harmonie avec les instincts et la nature d'un artiste.
Or, tout artiste et tout artiste fait, éprouve devant une nature nouvelle, je ne dirai pas
seulement des indécisions, mais un étonnemeut qui le privent pour un temps de ses
moyens, de ses ressources, et, le sortant de son sentiment naturel ou habituel, le
troublent et le font tâtonner longtemps, plutôt qu'elles ne le laissent étudier en paix.
Toutefois, monsieur, j'ai la conviction que le séjour tout simple et un peu prolongé
dans notre pays a élargi l'horizon de Bilders et que plus tard, qu'il tire ou non parti
de nos contrées, leur vue aura été pour lui un bienfait au point de vue de l'art. La
variété n'est pas à dédaigner, et c'est lorsqu'on a beaucoup vu qu'on choisit ou plutôt
qu'on est entraîné par le genre
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de nature qui est en harmonie avec le tempérament qu'on à reçu de Dieu. Je le répète,
monsieur, c'est donc surtout au point de vue de la lumière que Bilders a fait un progrès
très-positif, et la lumière, c'est l'un des plus grands éléments du charme dans un
tableau.
Notre voyage en Suisse a été en Juillet contrarié de toutes façons par le mauvais
temps; pluie, brouillard, neige, gel, rien n'a manqué pour mettre a l'épreuve et notre
patience et notre bonne volonté. Nous avons fait ce que le temps nous a permis de
faire, mais nous n'avons rien pu achever, en raison de la variation si prompte de notre
ciel, dont le soleil et les brouillards se disputaient presque sans cesse la possession.
Bilders a été plus heureux en automne, et c'est surtout en Savoie que le progrès
dont je vous parle s'est fait sentir. Au reste, dans les arts, il est rare qu'on progresse
continuellement; il y a des temps d'arrêt plus ou moins longs, puis tout-à-coup un
saut en avant nous emporte par-dessus des obstacles qu'on n'avait pu surmonter
jusque-là. C'est le fruit de la réflexion et des efforts quotidiens.
Permettez-moi, monsieur, de me féliciter du plaisir que j'ai eu à voir, à connaître
et à vivre un peu côte à côte de Bilders et de vous déclarer que, selon ce que je vous
ai dit plus haut, je me réjouirai sincèrement de tout ce qui lui arrivera d'heureux, soit
comme artiste, soit comme individu.
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Veuillez, monsieur, recevoir et accepter mes sentiments pour vous de la considération
la plus distinguée.
CHARLES HUMBERT.
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Amsterdam 11 November 1858.
HOOGGEACHTE HEER!
Gisteren namiddag ben ik hier aangekomen, na juist tien dagen op weg te zijn
geweest. Ik had niet gedacht, dat mijne reis zoo lang zou duren. Ik heb Bern en Zurich
nog gezien en ben te Schafhausen geweest. Van daar ben ik naar Donau-eschingen
gegaan, toen het Schwarzwald door, dat nu geen Schwarzwald mogt heeten, daar het
geheel besneeuwd en bevrozen was. Te Freiburg bleef ik een paar uren stil, om er
de kerk te bezichtigen, die werkelijk buitengemeen schoon is. Ook te Carlsruhe ben
ik weder een dag gebleven en vernam er, dat de beste manier om thans naar
Dusseldorp te komen was over Frankfort en Cassel. Zoo ben ik dan van Carlsruhe
tot Frankfort gegaan, alwaar ik een uur of vier moest vertoeven, hetgeen mij niet
berouwde, want de stad is heel mooi. Ook ben ik er op de tentoonstelling geweest,
alwaar evenwel niets bijzonder uitstekends was. 's Namiddags vertrok ik naar Cassel,
alwaar ik laat aankwam, dadelijk ging slapen en 's morgens tegen vijf uren weder
vertrok, zoodat ik daar niets heb gezien. Van daar naar
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Düsseldorp en den volgenden dag naar Holland. Het trof mij bijzonder, hoeveel
frisscher en welvarender alles er uitzag, zoodra men over de grenzen en ons vaderland
binnen was.
En nu wilde ik u zoo gaarne eens spoedig zien en daarom vragen, wanneer ik u
eens gelegen kom.
Ik ben al op Arti geweest. Er waren nog eenige mooije schilderijen. Vooral het
groote van Schwarze beviel mij zeer.
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Leiden 11 November 1858.
WAARDE GERARD!
Ik ben heel blij, dat gij zoo wel zijt t'huis gekomen. Gij hebt eene slechte reis
gehad. Hoe dikwijls zeide ik: - wat zal Gerard het koud hebben! - Gij schijnt er toch
zonder verkoudheid te zijn afgekomen. Op uwe jaren en als men sterk en gezond is,
kan men nogal tegen alles. Hoe verheugd zullen uwe ouders zijn u terug te zien en
bij hen te hebben! Uwe kamers zijn Maandag gereed; gij kunt derhalve doen wat gij
verkiest: eerstdaags eens vooraf hier komen, om ze te zien en eenige beschikkingen
te maken, of wel u in den loop der volgende week met pak en zak voor goed naar
Leiden begeven.
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IV. 1859.
20 jaar. - te Leiden.
l November te Amsterdam.
Leiden 8 Februarij.
WAARDE GERARD!
Als gij lust hebt morgen met ons teekeningen op Teyler te gaan zien, wees dan
tegen één ure aan den trein. Wij komen ten zes ure terug, en gij kunt bij ons blijven
eten.
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Leiden 16 Mei 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik kan mij voorstellen, hoe heerlijk het te Oosterbeek worden moet. De
noord-oosten-wind heeft ons anders nog al geplaagd, en over het algemeen valt het
niet mede, als men buiten de stad komt. Ik vind, dat de boomen voor mijne deur de
groenste boomen zijn, die men zien kan en het winnen van alle andere buiten Leiden.
Waarschijnlijk komt dat, uithoofde zij mij wat te veel goed willen doen met hunne
reflectie.
Ik zie met ongeduld den tijd te gemoet, dat ik weder buiten achter en onder de
koeijen en geiten zal dwalen. Ik begin behoefte te gevoelen de natuur weder eenige
kleuren af te zien, waar ik het geheim op dit oogenblik van verloren heb. Tegen Mei
en Junij beginnen de winterschilderijen er zoo geheel als schilderijen uit te zien en
nemen de kleuren zelfs in luchten, verschieten en voorgronden iets van
binnenhuistoonen aan. De zon van het verleden studie-jaar schijnt dan niet meer zoo
sterk in het geheugen, en alles krijgt in de schilderijen het aanzien van een gevlekt
clair-obscur. Ik hoop, dat de gezondheid van u en Mevrouw frisch zal wezen als de
Geldersche lucht.
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Oorsprong 25 Mei 1859.
WAARDE GERARD!
Het is waar, de N. O. wind doet zich steeds gevoelen, maar de natuur is anders
heerlijk; de nachtegalen slaan, dat het een lust is, en de geuren der lente-heesters
vullen de lucht. Het saizoen, het vrije en rustige van het buitenleven, werkt dan ook
hoogst gunstig op mijn gestel.
Zijt gij al dikwijls de Koepoort uitgewandeld en hebt gij al een geschikten boer
gevonden om te logeren?
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Oorsprong 9 Junij 1859.
BESTE GERARD!
Uw regt lieve, flinke brief Deze brief, het is zeer jammer, is weder verloren geraakt.
toont mij alweer hoe'n degelijke jongen gij toch altijd zijt, al hebt gij, even als
iedereen, uwe gebreken. Bij uw vader zijnde, moest ik natuurlijk een en ander
vertellen, en het eene woord lokte het andere uit. Daar ik nu niet graag iemand de
gedachte geef, alsof ik hem enkel achter zijn rug zwaar val, zoo heb ik al mijn best
gedaan om te Leiden een uurtje uit te sparen en over deze aangelegenheden eens in
het vriendschappelijke met u te praten, doch ben zoodanig opgehouden, dat
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er naauwelijks een oogenblikje is overgeschoten om u te komen goeden dag zeggen.
Mijn voorname punt met uw vader is geweest, het geringer voordeel, dat gij van uw
verblijf te Leiden getrokken hebt dan mijn doel was geweest, maar ik beschuldig
daarvan ook eenigzins mijne langdurige ongesteldheid, die mij lusteloos maakte en
belette u eens hier en daar te brengen, mede te nemen en na te gaan.
Daarbij vind ik, dat een jongen van over de twintig jaren tamelijk vrij moet zijn;
ik heb u bovendien dikwijls genoeg laten gevoelen wat mij aangenaam zou wezen,
en geschiedt het dan niet, dan oordeel ik beter, dat iets in het geheel niet plaats heeft
dan gecommandeerd en derhalve de m a u v a i s e g r â c e . Jegens mij zijt gij zeer
in openhartigheid te kort gekomen; hierover ben ik evenwel niet ontevreden, want
dit ligt nu eenmaal in uwe natuur; ik maakte er de laatste keer nog de opmerking van.
Dat de Heer Dirksen u gewetensvragen heeft gedaan, is geheel buiten mij, daar ik
Zijn Ed. in zeer lang niet gesproken of geschreven heb. Uw plan om hier naar toe te
komen is eene opgewonden gedachte, waaraan gij geen gevolg moet geven; gij
ontmoet mij toch over een paar weken, maar zie de zaken in dien tusschentijd niet
al te zwart in, werk pleizierig, herstel hetgeen gij denkt verzuimd te hebben, waartoe
alle gelegenheid bestaat, en houd u verzekerd, dat ik nooit minder van u ben gaan
houden dan vroeger.
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Leiden Vrijdag.
HOOGGEACHTE HEER!
Heden morgen heb ik uwen brief ontvangen en gevoel behoefte er u dadelijk en
van harte voor te bedanken, want immers neemt u daardoor veel van mijne
ongerustheid weg, ofschoon het bewustzijn kwalijk gehandeld te hebben er te sterker
door geworden is.
Het doet mij b. v. schrikkelijk leed u te hooren zeggen: - jegens mij zijt gij zeer
in openhartigheid te kort gekomen; hierover ben ik evenwel niet ontevreden, want
dit ligt nu eenmaal in uwe natuur. - Dat het mij aan openhartigheid ontbroken heeft,
doet mij meer leed dan ik zeggen kan, want ik beschouw het juist als eene eigenschap,
die ik tegenover u in de eerste plaats niet had moeten missen. Dat u zegt: - het ligt
in uwe natuur - doet mij vreezen of ik dat gebrek wel zal kunnen herstellen. Immers
openhartigheid is dan het schoonst en toont dan haar waar karakter, wanneer ze zich
van zelf openbaart. En nu, ja, ik gevoel, dat het waar is wat u zegt: ik ben niet
openhartig genoeg geweest. Ik vraag mij af waarom? Omdat ik er blind voor was,
want nog nooit is de gedachte bij mij opgekomen, dat ik al te gesloten was. Ik vleide
mij eene eigenschap te bezitten, die ik miste.
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Maar nu mijne oogen op dat punt geopend zijn, zal ik wel wal beter kunnen worden,
vooral wanneer ik bedenk, dat het niet alleen een pligt is, maar bovendien een
genoegen u alles te zeggen en in u een raadsman en vertrouweling mijner gedachten
te hebben. Ziehier wat ik mijzelven verwijt! Er is niets ongelukkiger dan iemand te
vervelen, en nu verbeeld ik mij, dat ik dat sterk moet gedaan hebben door meestal
als een steenen man te zitten, als iemand, die letterlijk niets te zeggen heeft of te
zeggen weet. Dit is geene opmerking, die ik nu voor het eerst maak; o, neen! maar
juist omdat ik leefde met de bewustheid zulk eene soort van zoutpilaar te zijn, dacht
ik daar onophoudelijk aan en werd door die kwellende gedachte niet beter. Ik heb
mij in één woord aangesteld als iemand, al zeer ongeschikt voor de zamenleving.
Van daag ben ik voor het eerst bij mijne nieuwe hospita geweest. Ik trof het slecht,
want kreeg al aanstonds eene donderbui. Ik weet dus nog niet hoe er de pot is, want
de donderbui heeft mij doen besluiten tegen vier ure naar de stad te gaan en te huis
te gaan eten. De werf ziet er aardig uit; alles ligt nogal door elkaar; ik hoop er aardige
sujetten van daan te halen. Mijne hospita heeft twee hinderlijke eigenschappen: ze
is geweldig doof en ziet vreeselijk scheel, zoodat ik nooit weet of ze het woord tot
mij rigt en dus van tijd tot tijd antwoorden uitgil, als ze spreekt tot iemand, die in
den anderen hoek van de kamer
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zit. Voor het overige ziet het er nog al goed uit; de prijs is modest, en ik denk, dat
een stroozak en een paar lakens er ook de duurte niet in zullen brengen, indien ik
daar eens behoefte aan mogt gevoelen. Ik heb ook wandelingen gemaakt naar
Soeterwoude en naar Stompwijk. Het laatste ligt een paar uren van Leiden af, en er
zijn nog al aardige hoekjes. Er zijn veel kreeken en plassen, zoo als bij Nijmegen,
doch te Nijmegen zijn die poelen mooijer met wilgen omzoomd.
Ik bemerk, dat ik zoo langzamerhand een langen brief maak, maar ik gevoel mij
zoo op mijn gemak, dat ik wel zou kunnen doorschrijven tot morgen ochtend. Evenwel
moet ik nu toch eindigen, want het is reeds zeer laat; de torenwachter blaast al zoo
verschrikkelijk iederen keer, dat ik er van opspring, en dan denk ik weder dadelijk
aan mijne doove hospita, die daar zeker geen last van zou hebben.
Morgen hoop ik den eersten kwast buiten vuil te maken en bij vrouw Koloos, zoo
is de naam mijner gastvrouw, voor het eerst een stik te eten.
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Leiden 17 Junij 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Sedert eenige dagen ben ik buiten aan het werk. Het weder is evenwel zoo
onaangenaam guur en er
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waait een zoo schrale wind, dat ik werkelijk met mijne natuurstudie zal moeten
wachten tot het wat zachter wordt. Het bevalt mij voor het overige goed bij den boer;
het is er zindelijk, en ik heb het er in zooverre beter dan in Savoije, dat ik met varkens
en schapen de kamer niet behoef te deelen en als ware het uit denzelfden pot te eten.
Ik eet er vele soorten van meelspijzen, als b. v. Jan in den zak, grutten, rijst en andere
zaken, wonderlijk van kleur en zelfstandigheid, somtijds ook van smaak, en die ik
nooit gezien of geproefd had. Men is er tegenwoordig ijverig bezig met den hooibouw.
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Oorsprong 4 Julij 1859.
WAARDE GERARD!
Ik bid u toch, in deze geweldige hitte uzelven een weinig te sparen en vooral niet
zonder parasol in de weiden te zitten schetsen. Mijn doctor, die thans bij mij logeert,
hoorde mij vertellen, dat gij zonder eenige beschutting u blootstelde aan de
tegenwoordige zonnestralen en verzekerde mij, dat gij plotseling een zonnesteek
kondt krijgen en u voor uw geheele leven ongelukkig maken. De hitte is hier
ondragelijk.
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Leiden 7 Julij 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik dank u zeer voor den vriendelijken raad, dien u mij geeft. Ik moet u zeggen,
dat de warmte in den laatsten tijd zoodanig is, dat ik bij voorkeur naar schaduwplekjes
zoek; natuurlijk kan ik dan geene beesten schilderen; t a n t p i s , ik schilder dan
maar landschap. Gelukkig is de boerderij, waar ik ben, omringd van boomen en
struiken, zoodat er zeer veel schilderachtige hoeken in de onmiddellijke nabijheid
te vinden zijn.
Ik ben bezig aan een paar vrij groote studies, waarvan ik schilderijen hoop te
maken, die er nog al regt Hollandsch zullen uitzien. Onze Nederlandsche natuur is
toch al heel schoon! Die vette, welige kleuren, dat verschil van toonen, dat fijne,
luchtige waas, zijn alle zaken, die meer aan onze dan aan andere streken eigen zijn.
Ik begin mij hoe langer hoe meer bij den boer te huis te gevoelen en vind werkelijk
veel genoegen in al die werkzaamheden op het land. Boeren zijn toch geduchte
werkers! Ik kan mij maar niet voorstellen, hoe zulke menschen het van 's morgens
drie tot 's avonds acht in die brandende zonnehitte uithouden, en dan nog met hooijen.
Ze benijden mij dan ook, die, volgens hen, zulk een gemakkelijk leventje heb.
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Binnen kort hoop ik eens naar Amsterdam te gaan en met mijn vader over mijn winter
te spreken en hem te vragen, of hij eens naar eene schilderkamer voor mij wil uitzien.
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Leiden 21 Julij 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Studies maken, goede hemel, dat heeft tegenwoordig wat in! Welk eene warmte!
het is somtijds om te bezwijken. En toch, hij ondervinding, zit ik nog liever te
schilderen midden in het hooiland dan een uur op mijne kamer in de stad door te
brengen, want in de stad is het zoo broeijend en mijne kamer wordt zoo broederlijk
door den zolder bejegend, die de helft van zijne warmte aan haar mededeelt, dat men
er waarlijk oogenblikken van wanhoop beleeft. Des Zondags alleen vindt men mij
op mijne kamer, roerloos op mijn rug op den grond liggen, in welke positie ik
Westward Ho! van Kingsley lees. En dan kom ik ook de deur niet uit vóór des avonds
acht of negen.
Het is werkelijk een feest voor mij, als het maandag morgen is en ik weder naar
den boer stap. Zoo werd het dan ook onlangs een feest in den regten zin van het
woord, want het was de dag, dat het hooijen zou afloopen en men 's avonds den
laatsten wagenvol

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

97
binnenhalen. Met alle knechts, meiden en de familie ben ik op den boerenwagen
geklommen om dat laatste hoopje hooi te halen; wij zaten op de zijwanden van den
wagen, die door het weiland hobbelde en hotste, zoodat men eene eenigzins pijnlijke
houding niet kon verbergen. Met veel gezang en geschreeuw, groene takken, vlaggen
en jenever met stroop - een wonderbaar leelijke drank, waarvan ik voor den vorm
een mondvol moest nemen, maar dien ik evenwel naar eene andere plaats dan mijne
maag wist te doen verhuizen - wordt dat laatste beetje hooi naar huis begeleid. Er
werden bij het opladen natuurlijk schrikkelijk laffe grappen door de boerenknechts
verkocht, eeuwenheugende uijen voor splinternieuwe en vrij ruwe aardigheden
uitgekraamd, waarvan ik deze nog al opmerkelijk vond, om elkander, b. v. met
levende kikkers te gooijen en die beestjes een ander in den hals te stoppen, en al wat
men alzoo met een kikker doen kan. Te huis begon eerst de regte pret, altijd onder
het drinken van jenever met stroop, zingen, stoeijen en dansen of liever springen en
wat men te Rotterdam hossen noemt. Het spreekt van zelf, dat ik heb meegeschreeuwd
en gesprongen, ongemakkelijk blaauwe plekken aan de beenen heb opgedaan en die
waarschijnlijk ook aan anderen uitgedeeld.
Het feest werd besloten door een souper, bestaande uit ongehoorde schotels
pannekoeken met krenten en tot toegift even groote schotels zuren room, wat ik wel
eens hangbast heb hooren noemen. Ik kwam 's avonds tegen
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half twaalf te huis en bemerkte, dat pannenkoeken met krenten en hangbast door
elkander een bezwarend eten is.
De laatste dagen heb ik weinig uitgevoerd; het was zoo drukkend warm, dat ik
wel eens den moed miste, om van een lekker beschaduwd grasplekje op te staan,
mijne schilderkist en toebehooren op den rug te laden en eene studie te gaan opsporen.
Het natuurlijk gevolg daarvan was, dat ik in het gras bleef liggen en eene studie
minder maakte. Nu, bij koeler weder zal ik dat wel weder inhalen.
Te Amsterdam zijnde, heb ik met mijn vader, zoo als ik u dat gezegd heb, over
dezen winter gepraat. Van nu aan zou mijn vader naar eene kamer uitzien, die goed
was voor a t e l i e r .
Zoo langzamerhand kom ik meer en meer in het leven: ik krijg zorgen. Welk een
oudmanachtig denkbeeld! Hoe vreemd zal het zijn als b. v. de huisbaas een schrikbeeld
voor mij wordt, dat mij tegen den laatsten dag van elke drie maanden in een droom
verschijnt, met een briefje in de hand. In dat geval hoop ik, dat het publiek zal vinden,
dat de omstreken van Leiden aardige onderwerpen voor schilderijen aanbieden en
het wel aardig is zulk een schilderijtje uit het boterland in de kamer te hebben hangen;
dan ben ik en de huisbaas tevens te vreden.
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Oorsprong 26 Julij 1859.
WAARDE GERARD!
De humouristische beschouwing uwer aanstaande zorgen heeft mij nog al bevallen.
Wie is zonder, mijn lieve jongen? Ook uw tijd breekt aan, anders zoudt gij, als een
verwend gelukskind, nog wel heelemaal gaan bederven en al te gewoon raken de
wereld als een groot Capua aan te zien. Het eenige wat ik hoop is, dat die zorgen niet
al te gaauw zich voor u zullen opstapelen en te nijpend worden.
De beschrijving van uw boerenfeest is regt levendig. Een regt Hollandsch pleizier
om elkaar met kikkers te bombarderen: men heeft de sloot zoo dadelijk bij de hand,
maar als men die beestjes een ander (lees eene boerenmeid) in den hals stopt, zal het
toch nog wel om iets meer te doen zijn, en ik houd uw tafereel slechts ten halve
volledig.
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Leiden Woensdag 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Wat Oosterbeek aangaat, daar zal ik u dit van zeggen. U acht het beter voor mij
Rijnland niet te verlaten: ik ben het met u eens, want ik vind op het
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plekje waar ik nu ben veel studie, zelfs wel voor een, geheelen zomer. Alleen spreek
ik dan ook van Gelderland slechts met het oog op de beesten en voornamelijk de
kleur dier beesten. Alles is hier bijna uitsluitend zwart; die fijne n u a n c e s ,
perelkleurige, lichte en donker roode toonen, vindt men hier niet. Wat voor het overige
het landschap aangaat, dat bevalt mij op dit plekje, zoo als ik u meermalen heb gezegd,
uitstekend.
Wat zal ik u van de Leidsche kermis vertellen? Vooreerst, dat ik Leiden nooit zoo
levendig en hare inwoners nooit zoo opgewonden heb gezien, en verder, dat ik mij
nog al eens bij Judels heb geamuseerd. Een uitwerksel der kermis, namelijk op mijne
beurs, is, dat deze diep in mijne achting is gedaald en veel koper laat zien. Zoo brengt
het een het ander mee, en leidt de schakel mijner gedachten mij eindelijk tot den 15
Augustus, wanneer de huur vervalt. Mag ik u op dien datum opmerkzaam maken?
Ik dank u voor uwen wensch, dat mijne zorgen, die ik nog al luchtig beschouw,
op eens niet al te groot zullen worden. Ik geloof met u, dat het goed, zeer goed voor
mij zal zijn de ongemakken en de moeijelijkheden des levens wat meer bij eigene
ondervinding te leeren kennen dan tot nu toe, ofschoon ik u verzekeren moet, dat ik
ze reeds van zeer nabij ken, want menige les hebben mijne ouders mij daarin gegeven,
en gevoel ik het voor mijzelven niet, ik gevoel het des te meer voor hen en weet zeer
goed wat mij wacht. Toch vrees ik niet en hoop, dat het leven en
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de noodzakelijkheid mij dat hoog noodige zullen leeren, hetwelk ik lang geleerd zou
hebben, indien ik steeds uwe verlangens had gedaan, ik bedoel mijzelven meer tot
datgene gemaakt wat u van mij verlangt.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden Dingsdag.
HOOGGEACHTE HEER!
Heden vertrek ik per eersten trein naar Amsterdam. Gisteren avond kreeg ik een
brief van mijn vader, waarin hij mij zeide, dadelijk over te komen, om geiten te
schilderen in een vrij groot boschgezigt, dat hij af heeft en dat dadelijk van stapel
moet loopen. Ik verdien mijn reisgeld, doch verlies een dag studie buiten. Als mijne
geiten lukken en ze zijn niet al te koppig, dan ben ik morgen ten één uur weder hier.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden 26 Augustus 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb te Amsterdam kamers gehuurd en ben buitengewoon gelukkig geslaagd.
Het is zoo wat in het midden der Warmoesstraat, eene achterkamer, vrij groot
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en netjes, met uitzigt op het Damrak, zoodat ik veel en zuiver licht heb. Het is een
heel eind van ons huis af, doch ik zie tegen een loopje niet op. Bovendien is er eene
alcoof bij.
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Leiden l September 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik ben nog op Arti geweest. Ik had er mijne schilderijen ook! doch ze deden zich
zwak en blikachtig voor. Op eene tentoonstelling ziet men de gebreken oneindig
spoediger en beter dan op een atelier.
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Amsterdam Zaturdag.
HOOGGEACHTE HEER!
Nu heb ik u een groot geluk te melden. Ik heb namelijk mijne schilderij op Arti
voor de verloting verkocht voor ƒ 120. U kan begrijpen hoe blij ik ben. Er is iets
onbegrijpelijk streelends in.
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Amsterdam Donderdag.
HOOGGEACHTE HEER!
De laatste storm zal vele verwoestingen ook op Oosbeek in de naburige bosschen
hebben aangerigt. Ik twijfel of de omgewaaide boomen nu wel ooit uit den weg zullen
geruimd worden, want zeker is hun aantal sterk vermeerderd. Althans hier in de
plantage en op de grachten liggen de grootste boomen in groot aantal omver. Zoo
als de storm bezig geweest is aan het vellen der boomen, ben ik daarmede werkzaam
geweest op mijne schilderij met de koeijen. Ik kon ze niet naar den zin krijgen en
heb daarom de helft der wilgen, die mij in den weg stonden, er maar uit en onder
geverwd. De geheele schilderij ligt dus overhoop, en het zal dubbele moeite kosten,
alles weer op orde te brengen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Oosterbeek 2 October 1859. Antwoord op een brief, waarin Bilders mij
meldde, dat zijn geld op was
Gij zit alzoo zonder geld en stopt bij gevolg als Margreetje uwe leege hand in 't zakje
bij de avondpreek.
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Als ik uw brief wel begrijp, is de kleermaker betaald en ben je blud, maar zonder
schulden. Gelukkig, dat gij mij den eerste der maand herinnerde, want ik zou in staat
geweest zijn, uw maandgeld glad te vergeten, hetgeen des te erger ware geweest,
daar ik niet morgen, maar Woensdag, en dan enkel nog maar op een dag heen en
weer, te Leiden kom.
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Leiden 11 October 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
U doet mij te veel eer door te onderstellen, dat, nu de kleedermaker betaald is, ik
geene schulden meer heb. Hoe dikwijls heb ik gewenscht, dat die onderstelling voor
mij eene wezenlijkheid ware! Helaas, het bedrag van hetgeen ik nog te betalen heb
is voor mij nog de onbekende X. Hoe menigmaal heb ik mijzelven in den laatsten
tijd reeds betrapt op ongewone of liever buitengewone voorkomendheid tegenover
zekeren schoen- of hoedenmaker! Hoe menigmaal bij mijzelven eene fraaije speech
opgesteld, tegenover iemand, die het in het hoofd mogt krijgen te komen
commanderen, terwijl hij anders gecommandeerd wordt! Hoe menigmaal, op een
oor gelegen, de vermoedelijke posten bij elkaar geteld! Maar dan vloeide mij het
bloed naar het hart, het werd mij benaauwd, ik rekende te hoog voor hoeden
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en schoenen, enz. en de getallen werden enorm, en zoo keerde ik mij op de regterflank.
Dit gaf verademing, en zie, ik bouwde luchtkasteelen van opeengestapelde
lankmoedige verwkoopers en goedkoope papierhandelaars. Ik keerde mij dus op den
rug. Heftige strijd tusschen de linker- en regterzijde, met afwisselend geluk gevoerd.
Op den buik nu kan ik niet rekenen, dus liet ik het aan het toeval over op welke zijde
ik in slaap zou vallen en duur- of goedkoop droomen zou.
Mijn vader heeft zijne schilderij naar Petersburg verzonden en er twee van mij bij
gedaan. Nu denk ik aan niets dan aan Russen in fraaije pelzen, met zware beurzen,
groote harten, zwellende van kunstliefde en een warm gevoel voor Savooische geiten.
Alleen vrees ik wat voor den afschuwelijken herder in 't blaauw, die er bij zit.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Oorsprong 21 October 1859.
WAARDE GERARD!
Ik raad u, bij ieder Leidenaar, wien gij meent of weet iets schuldig te zijn, rond te
gaan en overal uwe rekeningen in te vorderen, want gij moogt Leiden niet verlaten
zonder naar uw vermogen alles voldaan te hebben. Tel dan dat boeltje eens bij elkaar
en zeg mij hoeveel het ƒ 40 te boven gaat, dan schiet ik u dat
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geld op uw schilderijtje voor de verloting van Arti aangekocht voor en zend u het
geld met uw maandgeld en de huur voor van Baak. Bij een ander zou ik denkelijk
naauwlettender wezen, maar bij u is dat niet noodig; ik voel geheel te goeder trouw
met u te kunnen omgaan.
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Leiden 27 October 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb mijne rekeningen opgevraagd, doch ze nog niet allen gekregen. Mij dacht,
dat ze vlugger zouden binnenkomen; ik stelde mij rekeningen altijd voor als
snelgewiekt. Op dezen oogenblik doet het er evenwel weinig toe, daar het den gang
der zaken niet behoeft te belemmeren. Ik zal u zeggen waarom.
Ik heb aan mijn vader geschreven eens te vragen of Arti ook zou willen betalen.
Ik wist niet, dat het kon, doch ik dacht: 1°. er zijn vele schilders, die hunne stukken
aan Arti plaatsen; 2°. er zijn ook vele schilders, die a r g e n t c o u r t zijn; diegenen
dus, die in klasse één behooren en tevens met de hand op het hart moeten verklaren
ook in klasse twee te zijn ingeschreven, willen aanstonds geld. Bij gevolg moet de
Maatschappij gewoon zijn in zulke gevallen vóór den bepaalden tijd om betaling
verzocht te worden. Ik heb
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mij dus in de gelederen dergenen geschaard, die Arti te liefhebben om lang haar
schuldeischer te zijn, en zie, eergisteren bragt de Haas mij een bezoek en tevens uit
Amsterdam de boodschap mede, dat ik mijne kwitantie maar moest opzenden. Ik
heb ze toen uiterst netjes geschreven, zijnde het de eerste , die ik ooit onderteekende.
Men behartigt zulke nieuwigheden nog wel eens met bijzondere zorg.
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Leiden 31 October 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Deze zal wel de laatste brief zijn, dien ik u uit Leiden schrijf.
Mijne positie tegenover u, hoewel ze eene wijziging ondergaat, blijft nogtans
dezelfde. Voor mij is u iemand, die van alle anderen gescheiden, alleen, hooger dan
allen en naast mijne ouders staat en voor wien ik een gevoel koester, niet te
beschrijven en dat niemand anders mij inboezemt. Ik beschouw het als een ware
schat in mijn hart, een geluk in mijn leven, reden te hebben een zoodanig gevoel te
kennen, te meer naarmate het zeldzamer is, dat zulk eene gehechtheid wordt opgewekt,
bij gebrek aan oorzaak.
Hoewel ik nu voortaan niet meer met u in dezelfde stad woon en met u dus minder
dikwijls in persoon-
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lijke aanraking zal komen, zoo mag ik toch, hoop ik, aan u blijven schrijven als altijd,
u mijne gedachten mededeelen en u daarmede een weinig blijven lastig vallen. Ik
zal er u hartelijk dankbaar voor zijn, wanneer onze briefwisseling op dezelfde wijze
voort mag gaan, want het is voor mij altijd eene aangename boodschap, zoo dikwijls
men mij een brief brengt van uwe welbekende hand. Zoo als ik reeds zeide, komt er
dus eigenlijk volstrekt geene verandering in mijne positie tegenover u, integendeel
het is een geliefkoosd denkbeeld van mij, dat ze levenslang zal en moet blijven, en
daaruit volgt, dat ik ook even lang dezelfde erkentelijkheid voor u blijf koesteren,
dewijl die een deel van mijn bestaan is geworden.
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Amsterdam 5 November 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Eergisteren heb ik hier voet aan wal gezet en ben op nieuw in drukten bedolven
en van warboel omringd. Even hard als ik te Leiden bezig was met onttakelen en
inpakken, ben ik het hier met uitpakken en optuigen. Aanstaanden maandag hoop ik
geheel op orde te komen, zoodat ik dan weder aan het werk ga, waar ik zeer naar
verlang.
Ik gevoelde mij vreemd, toen ik mijn kamertje,
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waar ik een jaar lang zoo aangenaam en rustig op gewoond had, langzamerhand kaal
en ongezellig zag worden. Er gebeurt zooveel in een jaar! Is het al niet, dat er
belangrijke veranderingen met ons voorvallen, men denkt, men leeft toch. Aan ieder
ding, ieder meubel, ieder hoekje, is eene herinnering verbonden, en op eens moet
alles verlaten worden, zoodat ik den eersten dag te Amsterdam mij niet kon
voorstellen, dat het voor goed te Leiden gedaan was.
A propos, de kunstkooper te Petersburg, over wien ik u gesproken heb, heeft mijne
beide schilderijtjes gekocht. Hij heeft er ƒ 225 voor betaald.
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Oosterbeek 15 November 1859.
WAARDE GERARD!
Ik zend u hierbij mijn van Mander, levens der schilders. Zie eens of het u bevallen
kan! Ik hoop en denk van ja. Ik verbeeld mij, dat gij in dien eenvoudigen, ouden,
naïven toon behagen zult scheppen. Lees het van A tot Z, met voorberigten en
opdragten; men dringt alzoo in het intime leven door van een boek en een tijdvak,
hetwelk ons gewoonlijk daardoor reeds belang begint in te boezemen. Van Manders
leven vindt gij aan het eind van het 2de deel. Misschien zoudt gij, uit hetzelfde
beginsel, wèl doen
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met de lezing van dit leven te beginnen. Bedenk tevens, dat gij dit boek niet behoort
door te vliegen als een roman van James of van Cooper. Het is eenigzins studie-lectuur
en om onthouden te doen. Wees verder netjes op het boek, want het is een mooi
exemplaar. Misschien zou het niet kwaad zijn het met de pen in de hand te lezen,
althans voor een tweeden keer, en al opteekenende bij wijze van uittreksel voor
uzelven eene beknopte geschiedenis der kunst om zoo te zeggen half onwillekeurig
zamen te stellen en, als gij eenige levens beet hadt, eens een poosje in het Trippenhuis
bij het werk dier mannen en de gravures er naar vervaardigd stil te staan. Van het
gebruik van uwen tijd zijt gij alleen uzelven rekenschap verschuldigd, dat wil zeggen,
gij zijt zoo vrij als een vogeltje in de lucht, reden te meer om van dat gebruik al de
verantwoordelijkheid te beseffen. Gebruik hem dus goed en nuttig, en spaar elke
minuut uit! Gij zijt nu in de beste jaren om, met behulp der opgegaarde kennis,
uzelven te oefenen. Maar dat alles weet gijzelf even goed als ik.
Relaties te Amsterdam heb ik vele, doch weinige, die u lijken; alleen zou ik
wenschen, dat gij kennis maaktet met prof. Moll, een ouden academievriend van mij,
hoogleeraar in de godgeleerdheid. Laat u deze titel niet afschrikken, want hij heeft
niets pedants en is een man, die veel gevoel en ook kennis van kunst heeft. Israëls
komt veel bij hem aan huis. In de muziek is hij mede geen vreemdeling. Vroeger
compo-
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neerde hij heel aardig, had eene goede basstem en verdiende als student zelfs eene
gouden medaille, wegens zijne beantwoording der prijsvraag, welke verbeteringen
in ons kerkgezang zouden aan te brengen zijn. Vooral heeft hij aan middeneeuwsche
kunst gedaan, in verband met kerkelijke geschiedenis. Denk er eens over!
Ik wilde u ook nog iets anders proponeren. Wij spraken laatst over het Leesmuseum.
Mij dunkt, gij moest er met nieuwjaar, op grond van wat wij bepraatten, lid van
worden. Maar gij moet er willen komen, want als gij voorziet, dat gij er nooit gebruik
van zult maken, is het beter de zaak niet op touw gezet.
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Amsterdam 18 November 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Uw schilderijtje heb ik veranderd, er de figuren en den grooten steen uitgegooid.
Het hangt thans op Arti, heeft eene mooije plaats en bevalt nog al.
Ik heb heden een aanval gehad van berg-fantasiën. U herinnert zich mogelijk, die
groote schilderij, welke ik met zulke goede vooruitzigten te Leiden begonnen was,
doch waar nooit iets anders van is teregt gekomen dan een vuil geelachtig plakkaat.
Ik heb ze nu
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met een grooten kwast geheel oversmeerd, er een hoog gebergte in geschilderd en
er meer beesten in gebragt. Als compositie is ze, verbeeld ik mij, wel beter geworden,
doch ze ziet er natuurlijk wonderbaarlijk uit. Het heeft wel iets aantrekkelijks zoo
met groote kwasten groote plannen op groote doeken te maken, doch zelden ziet men
zijne droombeelden verwezenlijkt. Ik vrees ten minste voor dit. Zulke ingewikkelde
berggevaarten zijn wel wat boven mijne magt. Toch is het aangenamer composeren
dan ons plat Hollandsch landschap, waar tweede gronden en verschieten zoo moeijelijk
zijn, wil men ze er naar wensch afbrengen. Men mist er ook die tegenstellingen van
lijnen en breede massa's licht en schaduw, die zoo schoon zijn en tevens een zoo
krachtig hulpmiddel aanbieden in tafereelen uit bergachtige streken.
Mijne kamer bevalt mij steeds uitmuntend, en het licht is er zoo zuiver en helder
als men maar wenschen kan. Doch koud zal het er wezen, met die groote ramen en
die deur, welke juist in den gang uitkomt, waarvan de voordeur altoosdurend
openstaat. Al die frissche Decemberkoeltjes en Januarijtogtjes dringen regtstreeks
tot mij door.
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Amsterdam 27 November 1859.
HOOGGEACHTE HEER!
Verleden week heb ik twee heerlijke avonden gehad. Donderdag namelijk, hen ik
op het Caecilia-concert geweest en Vrijdag heb ik Seebach Maria Stuart zien spelen.
Ik had altijd zeer veel van het Caecilia-concert gehoord en het altijd hooren roemen
als het voortreffelijkste wat men hier te lande van dien aard hooren kon. Nu hen ik
volstrekt geen kenner, en daarom gaat zeker het grootste deel der schoonheid er van
voor mij verloren, doch ik houd hartstogtelijk van muziek, en zooveel is stellig, dat
mij nooit iets zou getroffen heeft als eene Symphonie van Gade. In welk een
gelukkigen toestand brengen zulke schoone toonen! Ik weet niet hoe ik mij dan wel
gevoel, doch dit ondervind ik, dat ik nooit beter gestemd kan zijn en het te wenschen
ware, dat zulk een indruk blijvend mogt wezen. Ik kan u niet genoeg zeggen, hoe
krachtig, ernstig en verheven die muziek mij voorkwam. Er lag iets vrooms in.
Seebach als Maria Stuart heeft mij niet minder verrukt. Ik heb het altijd een
aandoenlijk stuk gevonden, doch nooit kwamen mij Schillers woorden zoo fier en
schoon voor als uit den mond dier actrice. Ik had nooit een beroemd tooneelspeler
gezien, dus behoef ik u niet te zeggen, dat de schoonheid van haar spel mij te meer
meesleepte, naarmate het iets geheel nieuws en onge-
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kends voor mij was. Het tooneel, waar de beide vorstinnen elkander ontmoeten, was
subliem, althans van de zijde van Maria; de vrouw, die Elisabeth voor moest stellen,
kwam mij in alle opzigten walgelijk voor. Een geweldig leelijk personage was die
Elisabeth, met geweldigen mond en ongelukkige handen, en somtijds sprongen
nemend als van eene geit, die men bij den staart trekt. Seebach daarentegen had een
zeer schoonen mond, fraaije ros-blonde lokken en eene edele uitdrukking van gelaat.
Vooral eene zachte, volle stem, die evenwel tot eene verbazende hoogte en kracht
kon komen. Ik zal dat alles niet ligt vergeten en heb een wonderbaren eerbied voor
tooneelarbeid gekregen, nu ik gezien heb hoeveel er uit te halen is.
Ik kom dikwijls op het Trippenhuis. Mijne gewoonte is dan dadelijk naar boven
te loopen, waar vijf mijner lievelingen hangen. De eerste is de schilderij van Potter.
Links op den voorgrond staat een geelroode os, waarbij eene roode vaars-koe ligt,
iets helderder van kleur. Daarop volgt een parelkleurige os, een oud paard met
hangende onderlip en doorgesleten borst, en een ezel, ruig en dom. Geheel op den
voorgrond is eene groep schaapjes met een bok. Het landschap bevalt mij er niet
bijzonder in, doch het is zedig, stil en a n s p r u c h l o s . De geheele compositie is
eenvoudig, natuurlijk, om zoo te zeggen leuk. Maar de beide osjes zijn verwonderlijk
schoon. Hetzij men die dieren in hun geheel of in hunne deelen beschouwt, ze worden
steeds schooner en onbegrijpelijker, zoowel van kleur en tee-
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kening als van onnavolgbare uitvoering. Onbegrijpelijk ook die ronding en zachtheid
bij zooveel kracht en scherpte. Ik vat zulk eene magt van uitvoering, zulk eene intieme
kennis der zaken niet. En acht en twintig jaar! Daar naast hangt N°. twee: A. van de
Velde. Een hutje in een dal, waarachter hooge, rijkbegroeide heuvelen rijzen. Op
den voorgrond eene koe met eene groep schapen en voor de hut een vrouwtje, dat
aangesproken wordt door een man te paard. Op den tweeden grond nog eenig vee.
Dit stuk vind ik kunstiger gecomposeerd dan dat van Potter. Bovendien is het een
liefelijk land, eene streek, alwaar men zou willen verwijlen en men zich de schoonste
plekjes kan voorstellen, indien men het voetpad volgt, dat achter het huisje dieper
het dal indringt. Deze schilderij is óók een meesterstuk, en er is een meer
geconcentreerd effect in dan in de eerste. Het is geen gezocht effect, dat u
aanschreeuwt, maar aanspreekt. Is het liefelijker en meer poëtisch van compositie
dan het stuk van Potter, zoo wint dit laatste het toch in teekening, waarheid en
mannelijker uitvoering. Beziet men ze lang in betrekking tot elkander, dan wordt
van de Velde wel iets of wat te zacht en te glad. Op dezen volgt mijne derde
lievelings-schilderij: Ruysdael. Hij is toch de ware dichter. Er is iets treurigs en
sombers in zijne schilderijen, doch ze zijn zoo edel en grootsch, en spreken zoo tot
het hart, dan men er niet van weg kan komen. Hoe goed heeft hij die noordsche,
grijze, nevelachtige toonen begrepen! en de woeste, wilde, eenzame natuur,
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die hij voorstelt, wordt wonderbaar verzacht en verfijnd door de plegtige en kalme
stemming, die hij er in weet te brengen. Indien poëzy ernstig en grootsch in
schilderijen is uit te drukken, dan heeft Ruysdael het gedaan. N°. vier is het landschap
van Cuyp, een morgenstond met hoog opgaande boomen. Ook een poeet, maar geheel
anders. Een dampige, heldere dageraad; op ieder blad de dauw en de zon, die er zich
in spiegelt. Welk een licht! Wat ligte wolkjes! Het zijn van die fijne dampen, die
juist ligchamelijk genoeg zijn om op haren kant de zonnestralen te ontvangen en er
door verzilverd te worden. Er is bijna geen groen in die schilderij, en toch heerscht
er eene frischheid in en is ze zoo geurig van toon, dat alle moderne schilderijen er
iets prentachtigs bij zouden hebben, zoo men ze er mede vergeleek. De vijfde
schilderij is het beroemde laantje van Hakkert, dat mij altijd doet denken aan
Doorwerth. Heb ik die vijf goed bekeken en er mij voor in wanhoop gebragt, dan ga
ik naar beneden, naar den grooten Meester. Indien u ooit de Nachtwacht op het
schoonst wil zien, doe dat dan tegen twee ure, half drie. 's Morgens heerscht er in de
zaal, waar die schilderij hangt, een kille Museum-toon, die onaangenaam aandoet
en zeker veel nadeel toebrengt aan de schilderijen. Het is die duffe lucht, waarin zich
de concierges zoo goed te huis gevoelen. Ze staan dan om de kagchel en beredeneren
de Haarlemsche Courant van A tot Z. Ik herinner mij die mannen nog uit het
Mauritshuis, met spanbroeken, everlasting-
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jassen met bijzonder glimmende schouders, lage schoentjes en zwarte pruiken op
hoofden, die grijze haren zouden tellen, indien er nog haren op zaten. Alsdan eten
de copiïsten hunne twaalfuursche boterhammen in raadselachtige papieren gewikkeld,
en het is alsof dat alles medewerkt om de terpentijn en het Haarlemsche siccatief
nog aangenamer te doen rieken. En hunne copien rieken ook naar verw en missen
allen toon en zijn afschuwelijk. Maar om half drie voor de Nachtwacht bemerkt men
dat alles niet. Een warm licht valt dan op de schilderij, eene andere wereld opent
zich, eene wereld van gloed, licht en onnavolgbare kracht. Ik vind Rembrandt niet
alleen schoon, maar, was het nog in den Godentijd, ik zou hem aanbidden. Men kan
zich in die schilderij verliezen; het is al afgrond, diep en hemelhoog... en als dan de
opper-concierge prozaïsch en onbarmhartig met klokslag de valgordijnen optrekt en
de luiken sluit, en zegt, dat hij gaat zien of zijne vrouw de aardappeltjes al gaar heeft,
en de copiïsten daarop geregeld antwoorden: - pik er de beste maar uit! - dan denk
ik in eens aan mijne schilderijen, arme koeijen-, melkerijen- en schapen-composities,
en twijfel of ik wel ooit iets worden zal.
Van Mander ben ik begonnen, met de pen in de hand. Voorts heb ik plan gemaakt
met Boland een dag te bepalen tot het zien van gravures, enz. en op het Museum en
te zamen des avonds de etsnaald bij de hand te vatten. Hij kan mij natuurlijk goed
helpen.
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Ik heb eene groote schilderij opgezet en sta er voor te schermen met grove kwasten
en stel mij de pedantsche uitkomsten voor. Ach! wie weet , hoe ellendig het uitvalt!
U heeft mij gezegd acht te geven op een verschijnsel, namelijk op het verschijnen
van een kunstkooper. Dat verschijnsel heeft zich voorgedaan.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Oosterbeek 9 December 1859.
WAARDE GERARD!
Ik geloof, dat gij den goeden weg opgaat. Die afspraak met Boland is uitmuntend,
zorg maar, dat het bij geene afspraak blijve!
En de kunstkooper! Hoeveel zijt gij wel in prijs gestegen?

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden 19 December 1859.
WAARDE GERARD!
De reden, waarom ik u eigenlijk schrijf, is een brief van Mevrouw de Pourtalès,
gisteren ontvangen, waarin zij meldt, dat zij met Auguste naar Neufchâtel geweest
is, om hem afscheid van de familie te laten
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nemen en hij heden voor acht dagen de reis naar Dusseldorp heeft aangenomen.
Daarna vervolgt zij: - Il ira dans peu de temps vous porter mes meilleurs souvenirs
et voir son ami Bilders, auquel il est toujours extrèmement attaché. Je l'ai chargé de
l'inviter à venir avec lui passer une partie de l'été chez nous ou en tournée de peintre
en Suisse; ce serait un grand plaisir pour mon fils. - Dit een en ander en vooral het
vooruitzigt van een zoo genoegelijk zomertje zal u veel pleizier doen. Maar doe maar
alsof gij van dat plan niets weet, dan heeft Pourtalès het genoegen der invitatie.
Schrijf hem spoedig en zeg hem, dat wij ons niet buiten, maar te Leiden bevinden,
waar hij ons hoogst welkom zal wezen en wij zijn verblijf zoo aangenaam mogelijk
zullen maken.
Geeft die sneeuw geene valsche toonen op uw doek? Hebt gij al eens een kouden
neus op het Trippenhuis gehaald? Leert Boland u al etsen? Schrijf mij eens gaauw!
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Amsterdam December 1859.
HOOGGEACHTE HEER,
U schrijft mij, dat u zoo hevig verkouden is. Die ongesteldheid is, als ware het,
mijne levensgezellin. En dan bij eene verhuizing! Het is afschuwelijk. Ze maakt het
beste dîner tot gal, de geurigste parfum tot
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stank, men ziet de helderste zon door een mist van tranen en rilt hij eene gloeijende
kagchel. Ik bewonder uwen moed zich niettegenstaande dàt bezig te houden en
beschouw het tevens als het beste middel, dat er tegen te nemen is, als het geschiktste
wapen om ze te bestrijden, doch er behoort wil toe. Wanneer ik zeg, dat ik mijn
grootsten vijand genoeg geplaagd zou vinden met eene hevige verkoudheid, behoef
ik er wel niet bij te voegen, hoe groot mijn verlangen is, dat u er spoedig van moge
ontslagen zijn. Vergeef mij die lange uitwijding, doch verkoudheid is mijn
h o b b y - h o r s e even als het beleg van Namen dat van oom Toby.
En zoo is Pourtalès te Dusseldorp! Ik heb op die tijding lang gewacht en begon er
reeds een weinig aan te wanhopen. Ik kan u niet genoeg zeggen, hoezeer ik verlang
hem te spreken en hoe het mij treft, dat zijne genegenheid voor mij niet voorbijgaande
is geweest. Indien hij evenzeer verlangt naar mij als ik naar hem, dan komt hij zeker
spoedig.
Wat de invitatie van Mevrouw de Pourtalès aangaat, ik vind ze bijna te schoon.
Ik kan mij zoo iets haast niet voorstellen. Het komt mij voor als een luchtkasteel
door mijzelven in opgewondene oogenblikken ontworpen, als iets waarvan ik de
verwezenlijking niet kan beleven. Bovendien treft ze mij uit het oogpunt beschouwd
van het vereerende, dat er voor mij in gelegen is waardig gekeurd te worden de vriend
of gezel van den jongen Pourtalès te zijn, en dan komt de ge-
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dachte bij mij op, dat het werkelijk te veel voor mij is en duizendmaal meer dan mij
toekomt. O, ik zie weder trotsche bergen, zwarte bosschen, graauwe misten,
schitterende gletschers, eene wereld van poëzy.
Ik hen reeds lang op het Leesmuseum aangenomen en maak er dagelijks gebruik
van, na het eten. Het bevalt er mij uitstekend; ik heb er in eens den lust tot couranten
en tijdschriften gekregen. Ook in de bibliotheek, die er hij behoort, zijn de schoonste
werken, en om nu eens iets te lezen, waar ik nog weinig van weet, heb ik daaruit bij
mij aan huis genomen S c h l o s s e r s G e s c h i c h t e d e s 1 8 t e n u n d l 9 t e n
J a h r h u n d e r t s , een boek, dat ik met het meeste genoegen lees, vooral ook omdat
er veel over de litteratuur uit die tijden in voorkomt, over hare rigting en haren invloed
op de maatschappij. Ik had in den laatsten tijd te Leiden nog al veel fransche en
engelsche romans gelezen, en dat maakt juist, dat zulk een boek van studie mij
bijzonder smaakt.
Ik haal koude neuzen op het Trippenhuis, doch te gelijker tijd een warm hart; ook
op straat vind ik het nog al frisch en heb moeite mijne kamer warm te krijgen, daar
juist alle togt, die in den gang van buiten komt, tegen mijne kamerdeur aandringt en
zich bijzonder aan de beenen doet gevoelen. Doch ik tracht mij warm te schilderen
aan mijne groote Savooische compositie, die er iets beter begint uit te zien.
Verleden week heb ik een bezoek gehad van Prof. Moll en tevens de uitnoodiging
van Zijn Hoog Gel.
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ontvangen gepasseerden zondagavond ten zijnent door te brengen. Het bezoek en de
uitnoodiging beiden deden mij veel genoegen. Ik vond bij prof. Moll den heer Israëls,
die juist noodig had iets te weten van den vorm der oude Joodsche brandaltaren, der
pilaren van den tempel, enz. waarvan een zeer belangrijk gesprek over allerlei
oudheden en antieke voorwerpen, opgravingen, enz. het gevolg was.
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Zaturdag.
WAARDE GERARD!
Lees nevensgaand werk eens over de geschiedenis onzer schilderschool! het zal
u interesseeren en amuseren; en doorblader het andere hier en daar! het bevat vele
en vele wetenswaardige zaken, welke indirect niet vreemd zijn aan uw vak.
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V. 1860.
21 jaar. - te Amsterdam.
Amsterdam l Januarij 1860.
HOOGGEACHTE HEER,
In den laatsten tijd ben ik lid geworden van het teekengezelschap naar het naakt
en gekleed model op Felix Meritis; drie avonden in de week van 6 tot 10 ure zijn
daardoor heel aangenaam bezet.
Met het schilderen is het in den laatsten tijd ongelukkig gegaan, daar ik bijna
gansche dagen heb ledig gezeten, wegens het duistere weder, dat elke poging om
kleur te maken verijdelde. Maar het laat zich nu weder iets beter aanzien, en het
wordt tijd, anders zou het voor de arme schilders onmogelijk worden, hunne
nieuwjaarsrekeningen te betalen.
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Onlangs heb ik op Arti eene zeer schoone kunstbeschouwing bijgewoond van den
heer Fodor, heerlijke fransche teekeningen, en toch behoefden enkele Hollandsche,
als b. v. van Rochussen, Bosboom en Schelfhout, er niet voor onder te doen.
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Leiden 2 Januarij 1860.
WAARDE GERARD,
Dank voor uwen brief en uwe goede wenschen Die ik maar ongedrukt heb gelaten..
Zoo de aanvang van een jaar de grondtoon pleegt aan te geven voor den geheelen
volgenden tijdkring, zoo als het weder bij nieuwe maan voor de geheele volgende
maand, dan ga ik een vrij gezegend jaar te gemoet, want ik voel mij tegenwoordig
al heel wel. Ook u moge het wel gaan! Ik geloof, dat gij in het afgeloopen jaar vele
schreden vooruit hebt gedaan; blijf dit ook in het pas aangebrokene doen en werk
steeds onverdroten aan uwe ontwikkeling als mensch en als kunstenaar voort! Als
ik nadenk wie gij voor weinig tijds nog waart en wie gij nu reeds zijt geworden, dan
overstroomt mij een innig gevoel van dankbaarheid en van toegenegenheid voor u;
van dankbaarheid, daar ik u geholpen heb om te komen, waar gij zijt; van
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toegenegenheid voor u, die erkennen wilt de middelen, die ik in liefde aanwendde.
Dat gij het figuurteekenen weer hebt opgevat, doet mij regt veel genoegen. Al is
men landschapschilder, men kan er toch kwalijk buiten, en ik geloof, dat het van
belang is, die zaak een beetje flink door te zetten. Hoe vaart van Mander?
Als ik de donkere dagen aanzag, die mij somtijds belett'en, dat ik las of schreef
zonder vlak bij mijn vensters te kruipen, dacht ik dikwijls aan u. Maar, zei ik dan,
schildert Gerard niet, dan doet hij iets anders, dat ook nuttig is en dient gedaan te
worden. Een kunstenaar moest eigenlijk zich 's winters tegen kersmis en nieuwjaar,
c e t e m p s d e c h ô m a g e f o r c é , een vacantietijd toestaan, om eens allerlei
sleurwerk en opgeloopene beredderingen af te doen.
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Amsterdam 5 Januarij 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Met zeer veel genoegen neem ik uwe invitatie aan om spoedig eens bij u te komen.
Indien ik het niet reeds eerder heb gedaan, het is niet, dat het mij aan lust of verlangen
ontbroken heeft, doch ik durfde mijzelven niet inviteren en wachtte eigenlijk op een
eerste woordje van u, dat mij daarom dubbel welkom is.
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Op dezen oogenblik ben ik echter geweldig verkouden, en in die periode van brullend
hoesten, waar ik bijzonder sterk in ben. Ik hoop, dat dit spoedig over zal zijn, en kom
dan dadelijk naar Leiden, want het is niet zoozeer voor mij, dat ik eerst mijne
verkoudheid wil laten uitwoeden als wel voor u, want ik kan u verzekeren, dat mijn
maaghoestje alles behalve streelend voor het oor is.
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Leiden 7 Januarij 1860.
WAARDE GERARD!
Ik moet in het voorbijgaan S c h l o s s e r s G e s c h i c h t e aanstippen. Hoe bevalt
u het boek? Is het geen zware kost en zwaar duitsch, voor iemand, wiens maag niet
aan dat voedsel gewoon is, wiens kennis van de taal misschien te beperkt is om zich
vrijelijk met de enkele gedachte bezig te houden?
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Amsterdam 8 Januarij 1860.
HOOGGEACHTE HEER,
S c h l o s s e r s G e s c h i c h t e is wel een zwaar eten, doch heeft een anderen
smaak dan mijne gewone lectuur, en dat maakt, dat het mij niet bezwaart. Wat
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nu het Duitsch aangaat, daar heb ik weinig moeite mede, dewijl ik nog al veel Duitsch
heb gelezen.
't Is wonderlijk! juist nu ik van plan was naar Leiden te gaan en u mij uitnoodigt,
moet ik weder zoo verkouden zijn. Toen ik in den Haag was en ik wilde naar mijne
ouders, was het ook altijd zoo. Dit is bepaald eene soort van noodlot. Ik loop elken
dag een paar uren, om er de verkoudheid uit te krijgen, maar al mijne tours de force
helpen niets. Zoo spoedig ik eenigzins presentabel ben, al ben ik ook schor, kom ik
naar u toevliegen.
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Amsterdam 10 Januarij 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Geheel onverwacht staat daar op eens dezen morgen Auguste de Pourtalès voor
mij. Ik kan u niet zeggen, hoe aangenaam en meer dan dat ik verrast was. Ik zou nu
gaarne van u weten, hoe ik te handelen heb.
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Leiden 11 Januarij 1860.
WAARDE GERARD!
Ik kan begrijpen hoe blij gij waart, toen uw vriend gisteren morgen in uwe kamer
stond. Ik zou wel gewenscht
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hebben, dat gij uw verlangen naauwkeuriger omschreven hadt, want ik weet eigenlijk
niet wat gij juist van mij begeert te weten, waardoor ik u misschien den raad niet
geef, dien gij noodig hebt. Meent gij, met hier te komen? Dan zou ik denken, dat gij
doen moest gelijk gij en hij liefst willen en niet bang zijn van indiscreet te wezen.
Wat Pourtalès betreft, deze is reeds door ons geïnviteerd en behoeft slechts over te
komen, mits ik het een dag te voren wete. Wilt gij mede komen, waarom niet? Nu
weet ik niet hoe lang Pourtalès wil blijven, anders zou ik het volgende best vinden,
te weten, dat hij, als hij het voornaamste te Amsterdam gezien had, met u naar Leiden
kwam; daarna zoudt gij misschien nog een uitstapje met hem naar Utrecht kunnen
maken, waar ook nog al kunstverzamelingen voorhanden zijn. Ik kan hem gemakkelijk
hier een paar dagen bezig houden.
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Leiden 22 Januarij 1860.
WAARDE GERARD!
Uwe schilderij is aangekomen, ontpakt, opgehangen en gisteren door verscheidene
menschen met veel bijval gezien; o. a. had de heer van R. er veel pleizier in en vond
u ontzaggelijk vooruitgegaan. Ik vind, dat het stuk bijzonder veel gewonnen heeft,
en dank u zeer
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voor de moeite, die gij u wel aan de veranderingen hebt willen opleggen, zelfs vind
ik nog meer effect in het landschap gekomen; had ik eene aanmerking, het zou wezen,
dat het nieuwe geitje misschien iets te groot zou kunnen zijn.
Uw vriend treft het niet met het weder. Donderdag aten wij in den Haag, Vrijdag
passeerden wij eenige uren te Haarlem, zagen Teyler, eenige zeldzame teekeningen,
o. a. de onvergelijkelijke teekening van Couwenberg van den Schuttersmaaltijd, en
wandelden door de stad. Van daag is het Zondag en afschuwelijk weder. Gisteren
was aan Leiden gewijd, dit zal ook morgen het geval zijn. Als Pourtalès Dingsdag
weggaat, zijn wij te Delft bij een vriend van mij, student aldaar, gevraagd; dan
vergezel ik hem tot zoover, en wij scheiden aan het station, hij naar Rotterdam, ik
terug naar Leiden.
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Amsterdam 31 Januarij 1860.
HOOGGEACHTE HEER,
Mijn hoest is van zelven verdwenen, doch ik ben nu erg verkouden in het hoofd,
waarin ik een gevoel heb alsof het bersten zal, en nog altijd zonder eenig
reukvermogen of smaak.
Zoo als de gesteldheid van het weder dezen winter
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doorgaans is, geloof ik, dat het bijna tot de onmogelijkheden behoort van eenige
ongesteldheid af te komen. Ook kiespijnen zijn bij zulk weder in hun element, en
indien er een kiespijnduivel bestaat, geloof ik, dat hij nu in zijne handen wrijft en
zich vrolijk maakt.
Mijn lust tot werken is door dit een en ander niet zeer groot, en de indrukken, die
men van buiten ontvangt, zijn ook niet bijzonder geschikt om eene schilderij een
vrolijk en levenslustig aanzien te doen krijgen. Ik bemerk zulks ten duidelijkste aan
mijn schilderijtje, dat nog altijd bij Wisseling staat en op dien zekeren Mijnheer
wacht. Doch geen wonder ook! het is in een ongelukkigen tijd voltooid, in de donkere
dagen vóór kersmis.
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Amsterdam 15 Februarij 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik ben zeer nieuwsgierig te weten wat u van mijne schilderijen zal zeggen, die
voor u, geloof ik, alle nog nieuw zijn. Ik hoop daarom, dat het weder en uwe
gezondheid zoodanig zullen zijn, dat ze u spoedig zullen toelaten een oogenblikje
Leiden te verlaten. Het weder is nu ook mooi en licht genoeg om schilderijen te
maken, doch om ze te verkoopen, daar zit het bezwaar. Het is ongeloofelijk, hoe
groot de moeite is, die men
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heeft om iemand lust in eene schilderij te doen krijgen; denkt een liefhebber er
eindelijk over, dan moet het zijn: 1° uitvoerig, 2° breed, 3° goed geteekend, 4° veel
er op, 5° met een bekenden, geaccrediteerden naam er onder, en vooral 6° goedkoop!
zoodat hij op het koopje bluffen kan.
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Amsterdam Zondag.
HOOGGEACHTE HEER!
Die ellendige kies is er zeker nu reeds lang uit, niet waar? met wortel en al. Kiezen
laten trekken is iets gruwelijks. Zoo'n chirurgijn boven op een stoel, met groote oogen
in iemands keelgat kijkend, nog eens even het genoegen smakend van een fermen
stomp met den wijsvinger tegen de zieke kies te geven, een chirurgijns leerling met
studie kijkend hoe de meester het koele ijzer om de kies sluit... Brr!! Dat ijzer, die
koude! een wonderbaarlijk gevoel. Als ik mij het vagevuur wilde voorstellen, zou
ik dat koude gevoel aan alle kiezen en tanden tegelijk een passend beeld vinden.
Twee knepen, een pistoolschot, dan eene ledige ruimte, die eene doorsnede schijnt
te hebben van eene Nederlandsche el en waarin de tong zich keert en draait als in
eene woestijn. Eindelijk drie dagen lang een horribel flaauw gevoel, wanneer men
slikt en de lucht in de opening dringt.
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Mijne schilderijen hebben haar verguld omkleedsel ontvangen en toonen nu heele
stukken te zijn. Dat geeft een zeker air aan mijn atelier, hetwelk mij bevalt. De
lijstenmaker is betaald; het was juist ƒ 80. Wisseling heb ik mijne schilderij terug
gevraagd: hij gaf haar zonder spijt. Ik hoop ze heden nog onder de oogen te brengen
van Schouten: zien wat die doet.
Wil men hier schilderijen verkoopen, wanneer men nog geene bijzondere of
gelukkige relatiën heeft, dan moet men wezen bij Schouten, de Vries en Pappelendam.
Dat is alles, en die H.H. hebben meest vreemde kunst, want daar is het meest voor
hen aan te verdienen, omdat de prijzen, die men voor b. v. fransche schilderijen te
Parijs betaalt, hier niet zoo juist bekend zijn en men er dus ligt een kapitaal meer op
legt. Ik begin nu zoo wat op de hoogte van dat alles te komen en in te zien, dat er
heel wat gedaan moet worden.
Ik ben zeer nieuwsgierig te weten, wat u van mijne Leidsche composities zal
zeggen. Ik denk de eene af te maken voor de expositie te Rotterdam; de andere groote,
een Savoijaard, hoop ik met April naar Groningen te zenden en er ƒ 275 voor te
vragen, want men heeft daar de gewoonte geweldig af te dingen, even als op de
kermis, en u daarenboven nog een zeker aantal loten aan te rekenen.
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Amsterdam 8 Maart 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Thans moet ik U eens een ernstigen brief schrijven. Mij dunkt, U begrijpt mij reeds
en zegt: - De jongen e s t à c o u r t d ' a r g e n t ! algemeene artisten-kwaal! - Beide
leden der exclamatie zijn waar.
Hoewel ik reeds sedert eenigen tijd onbegrijpelijk veel minder bezat dan ik noodig
had, had ik toch altijd nog reden om te wachten u zulks mede te deelen. Die reden
was zeer dun en bleek volstrekt geene zelfstandigheid te hebben; het was namelijk
zekere hoop, die als een fijn wolkje met gouden rand mij steeds voor oogen zweefde,
doch eindelijk in het algemeene graauw verdween. En nu dat ik al mijne pogingen
heb in het werk gesteld, om mijne positie te verbeteren en er niet in ben geslaagd,
en niet goed meer weet, hoe er uit te komen, rigt ik mij tot u. Ik heb u gezegd, dat
Wisseling mij met mijne schilderij lang heeft op het sleeptouw gehouden, zonder
eenig wenschelijk gevolg. Hij zei heel veel mooije dingen, sprak heel vele en
vriendelijke woorden, doch dat hielp mij niet. Een ander dier Heeren liet ik het stukje
zien, doch het was dezelfde geschiedenis: - Heel lief - Heel aardig - Jammer, dat ik
nu geene gelegenheid heb - enz. De man was blijde, dat hij er af was. De laatste,
wien ik het heb gezonden, was
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Pappelendam. Hij doet nog al veel in schilderijen, en daarom komen heel wat schilders
op hem af, zoeken hem over te halen en in te pakken. - Mijnheer! ik ben vooreerst
niet meer van plan schilderijen te koopen: ik heb er nog zeventig staan. Bovendien,
al had ik die zeventig niet, zou het stukje mij niet uitvoerig genoeg zijn. - Ik ben die
heeren dus vooreerst rond geweest. Het einde van de historie is dan ook tot nog toe,
dat mijne schilderij eene winkeldochter is. Eerst bromde ik geweldig, toen dacht ik
na en begreep, dat die menschen zoo groot ongelijk niet hebben, als ze iets niet
koopen, waar ze weinig op winnen kunnen en mogelijk veel verliezen. Toch wil ik
wel bekennen, dat ik er in den beginne nog al moed op had, vooreerst, omdat ieder
het stukje nog al goed had gevonden, en ten andere, omdat men altijd gaarne gelooft
wat men wenscht. Er zit nu niets anders op dan betere schilderijen te maken en
zoovele als zamen kan gaan met goed.
Liefhebbers te vervelen met ze na te loopen is dwaasheid: men degoûteert ze. Ze
inviteren, helpt ook niet. Ze lagchen met zoo'n uitnoodiging en verzetten geen voet
om eene schilderij eerste kwaliteit te komen zien, laat staan eene van minder gehalte,
b. v. van mij.
Exposities, nu en dan eene poging bij een kunstkooper, eene gunstige bekendheid,
is de eenige weg. Het had mij zulk een fameus genoegen gedaan, indien ik u eens
iets had kunnen schrijven van mijn goed succes, en ik ben zeker, dat het ook u zou
verheugd
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hebben. Intusschen zit ik er nu mede in en roep u ter hulp, hetgeen u zeker niet
onnatuurlijk zal vinden.
Ik heb ook reeds een paar keeren bij den Papa geweest, die mij natuurlijk niet
afgewezen en mij met huishuur, enz. geholpen heeft, doch in waarheid, ik durf mij
niet te dikwijls tot hem wenden.
Als u eens hier komt, wat nu toch wel spoedig zal gebeuren, hoop ik u de bewijzen
te geven, dat ik niet stil heb gezeten.
Doch het wordt tijd, dat ik mijn brief eindig, die anders dreigt iets geweldig
kolossaals te worden en niet kolossaal pleizierig. Ik hoop, dat hij u in welstand zal
geworden, en ben nieuwsgierig iets van den uitslag uwer Oosterbeeksche en Dordtsche
reizen te vernemen.
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Leiden 11 Maart 1860.
WAARDE GERARD,
De berigten, die gij mij omtrent uwen finantiëlen toestand geeft, doen mij leed,
en ik zou wenschen er eens met u over te spreken, liever dan te corresponderen, maar
zie mij dat weer eens aan! Alles was alweer klaar om morgen te gaan, doch sneeuw
en winterkou maken, dat men heen noch weer kan, en ik moet dus nogmaals uitstellen.
Aan uwen toestand kan ik niets veranderen. Hij
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staat in geen verband tot onze betrekking. Hadt gij mij nooit gekend, toch zou hij
ontstaan zijn. Het was te verwachten. Het is de pijn der eerste tanden. C e s o n t
l e s p r e m i è r e s a r m e s d e l ' a r t i s t e ; uw vader moet hebben geweten en
kunnen voorzien wat hem voor de deur stond en dat gij gedurende den eersten tijd
niet aan uwe eigene krachten kondt overgelaten worden. Als ik te Amsterdam kom,
hoop ik dit onderwerp, zoo noodig, met Zijn Ed. te bespreken. Vlei u nooit met het
vooruitzigt, dat ik u met geld helpen zal; niet omdat ik u niet lief heb, niet omdat het
mij onverschillig is of gij in den brand zit of niet, maar omdat mijn verstand mij zegt,
dat ik zoodoende in uw belang beter en verstandiger handel. Hebt gij mij voor iets
anders noodig, geene moeite zal mij te groot zijn om u pleizier te doen; is er zelfs
iets buitengewoons, waarvoor uwe middelen niet toereiken, zeg het, zoo als nu, altijd
open en gerust, ik zal u bijspringen en te gemoet komen, maar uw eigen huishoudentje!
ik houd er mij buiten, en gij moet voortaan zien, hoe gij rond komt en uw potje kookt.
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Amsterdam 14 Maart 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Van de vele brieven, welke ik van u heb ontvangen, is de laatste mij een der liefsten.
Vooreerst
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wegens de ware genegenheid, die u voor mij er in aan den dag legt, maar ook, omdat
mij die op eens heeft doen gevoelen, hoe dwaas mijn vorige brief geweest is. Ik zie
nu duidelijk in, dat, zoo u mijn laatste verzoek had toegestaan, het leven voor mij,
op die wijze, eene aardigheid, een spel, een grapje zou zijn gebleven, een leven
zonder de minste krachtsinspanning of volharding, een slaperig leven, een
terugdeinzen bij het naderen der eerste moeijelijkheden. Uw brief heeft mij dat alles
helder gemaakt.
Ik heb meer dan veertien dagen geweifeld of ik u zoodanige vraag zou doen, want
ik gevoelde wel, dat het niet precies in den haak was. Er was iets in, dat mij als
handelwijze volstrekt niet beviel. Doch ik trachtte mijzelven te overtuigen, dat het
niets anders dan een dwaze trots was, die mij weerhield. Ik wilde mijn hoofd buigen,
en, groote hemel! dat kost mij somtijds geweldig veel. In een oogenblik van wrevel
over mijne gewrongene positie boog ik het, en in elk geval spijt het mij in zoover
niet, want het heeft dit voordeel gehad, dat ik u eens alles rondborstig heb blootgelegd
en mij nu tien percent ligter gevoel. Ik zal nu mijn eigen potje koken, q u e
m ' i m p o r t e of het schraal of vet is?
Laat ik u verder een plannetje mededeelen, dat ik in de laatste dagen gemaakt heb.
Het bestaat hierin, mijn vader voor te stellen mij weder in zijn huis te nemen en er
mij eene of andere kamer in te ruimen, alwaar ik schilderen kan. Ik behoef u niet te
zeggen,
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dat mij dat vooruitzigt niet toelacht, want ik heb mijne vrijheid te lief gekregen; niet,
omdat ik haar wil misbruiken, maar om reden ik onder strenge regels van klok, enz.
niet goed leven kan en ik ook niet gaarne heb, dat men weet en wil weten, waar ik
naar toe ga en van daan kom. Dat is niet, omdat ik loop op plaatsen, waar het niet
voor mij deugt, maar enkel, omdat ik gaarne gevoel: ik ben vrij, en men vertrouwt
mij. Wanneer ik een weinig onder de plak word gehouden, ben ik een geweldige
oproerling.
Ik heb evenwel dat plan, niettegenstaande dat alles, gemaakt, dewijl ik voor dezen
oogenblik te veel hooi op mijne vork genomen heb. En om mij nu moedwillig allerlei
moeiten en lasten op de schouders te halen is dwaas. Zie ik er evenwel eene kleine
uitkomst op, dan verwerp ik mijn plan dadelijk, want het zou mij geducht spijten
mijn flink atelier op te geven, doch men moet in de wereld van zooveel afzien, hetwelk
aangenaam is, dat ik mij daaraan vooreerst wel zou onderwerpen.
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Amsterdam 20 Maart 1860.
HOOGGEACHTE HEER,
Verbeeld u, dat men mij tot lid der Koninklijke Academie van beeldende kunsten
benoemd heeft!
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Waarom men dat heeft gedaan, kan ik niet begrijpen, want zeker is het, dat mijn
talent veel te gering is voor eene onderscheiding van dien aard. Bovendien heeft men
zoo goed als nooit eenig voortbrengsel van mij gezien dan de beide schilderijen,
welke ik op de tentoonstelling van Arti had. Nu waren dat geene stukken om een
goed denkbeeld van iemands talent te geven, en de slotsom mijner overdenkingen
komt dus hierop neder, dat het op die wijze verbazend gemakkelijk is lid van zoo
iets te worden. Ik wil evenwel nu nog meer mijn best doen, opdat die gebeurtenis
niet al te veel van eene aardigheid krijge.
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Leiden 21 Maart 1860.
WAARDE GERARD!
Dank voor uw briefje van gisteren. Ik vraag: is het lidmaatschap der Academie
van beeldende kunsten eene onderscheiding dan wel, gelijk dit veelal met dergelijke
genootschappen het geval is, eenvoudig om uwe jaarlijksche contributie te doen en
dus niet anders dan een aanval op uwe beurs?
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Amsterdam 24 Maart 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb heden eene schilderij verkocht: voor tien gulden! Maar het was er ook eene
naar. Een klein plankje, dat ik voor brandhout hield, iets waarop men pijpen uitklopt,
eene vergaderbak van stof.
Aanstaanden maandag opent de tentoonstelling van teekeningen op Arti. Ik heb
er niets. Ik ben angstig voor teekeningen, omdat ik er volstrekt geen slag van heb.
Ik maak alles zwart en vlekkerig.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 11 April.
HOOGGEACHTE HEER!
Het doet mij genoegen u te kunnen zeggen, dat ik iets goeds in het verschiet heb.
Het is mij eindelijk mogen gelukken iemand aan te treffen, die zin heeft gekregen
in eene mijner schilderijen. Hij wil ze van mij koopen, als ze af zal wezen, en ik
wacht nu nog maar op de lijst. Valt ze goed uit, dan ontvang ik, de lijst er niet bij
gerekend, ƒ 150, die mij dan goed te pas zal komen. Ik behoef u niet te zeggen, dat
ik er mede in mijn schik ben, want u zal kunnen be-
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grijpen, hoe razend ik er in zit. En wat u het eerste tanden krijgen noemt, heb ik
bemerkt, doet veel pijn.
Ik ben bezig aan B a r a n t e s H i s t o i r e d e s d u c s d e B o u r g o g n e en ben
blijde, dat u mij dat boek heeft aanbevolen. Er ligt zoo iets van den ouden tijd over,
iets alsof het geschreven ware in den tijd, waarover het handelt.
De koning is thans in de stad, en er is geen gebrek aan Neêrlands dundoek, noch
aan menschen, die den ganschen dag de twee dragonders aangapen, die de wacht
houden voor het paleis.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 15 Mei 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Zoo als u heeft gezien, heb ik besloten mij geheel op het terrein van het hollandsch
landschap met beesten te begeven. Dat genre, indien het de menschen en mij blijft
bevallen, moet ik nu op alle mogelijke wijzen zoeken te exploiteren en er zooveel
en zoo grondig voor te studeren als mij dat mogelijk zal zijn. Dit is dus mijn
hoofddoel. Nu ontvang ik van Pourtalès een brief, waarin hij mij verzoekt met hem
uit Dusseldorp terug naar Zwitserland mede te gaan. Het reisje, dat hij mij voorstelt,
is zeker een der schoonste, die men doen kan, en was schilderen niet het hoofddoel
van mijn
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leven, dan had ik niet eens over het punt in questie na te denken. Hij stelt mij daarbij
voor, b. v. eene maand bij zijne ouders te logeren en dan Zwitserland in te gaan. Het
spreekt van zelf, dat die maand veel zou opleveren voor uitspanning, doch niets voor
studie; te meer nog, daar er vlak bij al die villa's niets schilderachtigs is. Gaan we
naderhand Zwitserland in, dan ligt het aan ons om veel of weinig uit te voeren, doch
Zwitserland is niet alleen schoon, het is vooral ook amusant, en dit laatste is eene
gevaarlijke eigenschap. Ik behoef u niet te zeggen, dat al de moeijelijkheden, welke
ik hier opsom, eigenlijk alleen uit mijn hoofd, uit mijn verstand voortkomen; mijn
hart en mijn lust hebben er volstrekt geen deel aan. Wat ik mij nu voorstel is het
vaderland, en een zomer studie in een ander land m e e r is er een m i n d e r in Holland.
Kon ik schilderen als Pourtalès, alleen voor mijn pleizier, dan nam ik de gansche
wereld p o u r c h a m p d e c o u r s e en schilderde overal en alles. Maar die ellendige
noodzakelijkheid om het de menschen smakelijk te maken.... Doch ik moet daar niet
over klagen, daar zulks nu eenmaal mijne roeping is. Hij wil een onmiddellijk
antwoord, omdat de tijd dringt, doch ik verlang eerst aan u mijne meening te melden
en dan aan hem, omdat ik van u wilde weten, of het niet goed zou zijn hem in dien
geest te antwoorden.
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Oosterbeek 17 Mei 1860.
WAARDE GERARD!
Mijn brief was juist weg, toen de uwe kwam. Ik haast mij er u met een enkel
regeltje op te antwoorden. De zaak is eigenlijk buiten mij, behalve dat ik wel wist,
dat gij buiten mij het voorstel van uwen vriend niet zoudt kunnen aannemen. Ik stel
er u gaarne toe in staat. Beteekent evenwel ik in uw brief mijn vader; gelooft namelijk
uw vader, dat eene afwezigheid voor uw schilderen niet dienstig zou wezen, ga dan
niet, wees gehoorzaam en blijf t'huis! Spreekt gij echter geheel uit uzelven en uwe
eigene overtuiging uit, dan is, dunkt mij, de zaak in eens uit gemaakt, want gij zult
toch niet tegen uwe eigene overtuiging willen handelen? Mijn raad komt dus hierop
neder: zoo uw vader het liever niet heeft, ga dan niet! zoo gijzelf het beter acht niet
te gaan, ga dan ook niet! maar kan uw lust het met uwe gemoedsbezwaren schikken,
dan zal ik u helpen, want ik voor mij zie er geen nadeel voor u in.
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Amsterdam, Maandag.
HOOGGEACHTE HEER!
Aan Pourtalès heb ik geantwoord, dat ik niet met hem mede kan gaan, om de
redenen u geschreven en ook omdat ik nog meer dan eene maand noodig zal hebben
aan mijne groote schilderijen, die voor de tentoonstelling van Augustus moeten
gereed zijn. Dat het mij ellendig spijt, behoef ik u wel niet te betuigen.
Het ik in mijn brief beteekende, zoo als u wel dacht, mijn vader, doch ook
mijzelven. Evenwel heb ik voor mij, om u de waarheid te zeggen, nog niet veel
opinie; ik kies gewoonlijk hetgeen mij het genoegelijkst voorkomt, en
gehoorzaamheid, heb ik bemerkt, is dikwijls moeijelijk.
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Soden, Groothertogdom Nassau, Kurhaus 19 Junij 1860.
WAARDE GERARD,
Ik moet u eens gaauw ons adres opgeven en melden, dat wij hier Woensdag avond
in den besten welstand aankwamen. Den dag onzer aankomst was het stikkend warm,
doch 's avonds kwam er een onweer, en sedert is het hier zoo koud, dat ik nog niet
zonder
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overjas ben uit geweest. Eene aangename stilte en rust omgeeft ons; wij verdeelen
onzen tijd tusschen lezen, schrijven en wandelen, en de dagen, die ten half zeven
beginnen en niet laat gedaan zijn, vliegen om. Meest zijn hier Russen en Duitschers;
Franschen en Engelschen vindt men niet. Over het algemeen is het hier, voorloopig
althans, niet vol. De meerderheid der zieken bestaat uit teringlijders en rheumatici,
die genezen, ten minste gelaafd worden uit twee en twintig verschillende bronnen.
Het Kurhaus is een lief, chalet-achtig gebouw, half verborgen achter acacia's en
begraven onder wilden wijngert, aan het eind van den Kurgarten, een grooten tuin
met fraaie, hooge boomen en opgepropt met zingende vogels en geurende jasmijnen
Onze kamers zien uit op de bergen en in het groen.
Mijne vrouw kreeg een brief van Mevrouw de Pourtalès, gedagteekend 14 dezer.
Er komt het volgende in voor: - nous espérons notre Auguste pour demain ou
après-demain. Il a dû quitter Dusseldorf le 11. Nous comptons sur Bilders, cet été.
Ik lees tegenwoordig d o c t o r A n t o n i o , dat verhaal, hetwelk ik u, te Genève
zijnde, aanraadde te lezen. Het is een alleraardigst gevonden c a d r e voor de
schildering der streek tusschen Nice en Genua, en een welsprekend pleidooi ten
gunste van het Italiaansche liberalisme. Er is geene actie, bijna geene intrigue in, en
toch boeit het fraaie boek door de bevalligheid der voorstellingen en gesprekken.
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Schrijf mij eens gaauw wat gij doet en of gij ook iets verkocht hebt! Adieu!
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Amsterdam 22 Junij 1860.
HOOGGEACHTE HEER,
Ik ben nog altijd bezig aan mijne schilderijen en heb er veel moeite mede gehad.
Trouwens, dit is niets nieuws, en werden ze dan nog maar goed, dan kon men zich
de moeite wel getroosten, want de moeijelijkheden zijn eigenlijk het ware.
Onwillekeurig gevoel ik weinig achting voor eene schilderij, die zoo gemakkelijk is
van de hand gegaan; ik voed dan weinig vertrouwen, dat ze goed is, en vrees steeds,
dat ze tot een of ander ongeval is voorbestemd, hetwelk het gansche werk zal
vernietigen, b. v. dat al het groen op eens bruin zal worden of het paneel krom trekken
of de meid er tegen aan loopen. Eene schilderij, die eenige malen op mislukken heeft
gestaan en eindelijk medevalt, is een beproefd en degelijk vriend; ik mag hopen, dat
de liefhebbers er ook zoo over denken.
Te Groningen heb ik eene kleine schilderij verkocht, doch op jammerlijke
voorwaarden. Ik had ƒ 100 gevraagd. Men heeft mij ƒ 80, geboden, mits ik tevens
drie loten in de verloting nam, à ƒ 5 het lot. Trek ik de
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gewone 5% van den verkoop er af, dan krijg ik ƒ 61, 75. En de lijst kost ruim ƒ 20.
U ziet, het is dus nog al gering, doch eene schilderij, die van eene expositie als de
Groningsche terugkomt, is al een heel akelig gezigt; ik kan mij nu in allen geval de
onkosten van eene kram en een touw besparen om het in mijn atelier aan op te hangen.
. . . Maar ik hen bezig de edelmoedigheid der Groningers nog al erg te belasteren, te
meer daar ik a p r è s t o u t toch genoodzaakt ben te erkennen, dat die ƒ 60 eene
groote uitkomst voor mij was.
Mijne schilderijen voor de expositie zullen niet voor Augustus gereed zijn. Kan
ik mij tegen dien tijd voor eenige weken in een of ander geldersch dorp, rijk aan
boomen en beesten, begraven, dan zal de zomer niet nutteloos voorbijgaan. Het zijn
vooral de hollandsche landschappen, die men hier te lande het liefste ziet; voor bergen
halen de Hollanders den neus op. De menschen willen gaarne veel en vooral ver zien.
In zooverre geloof ik, dat eene of andere zandwoestijn geene slechte speculatie zou
wezen. Ik ben dan ook bezig om in alle boomen op mijne schilderijen gaten te boren,
opdat men er in 's hemels naam door heen kunne kijken. Het schijnt, dat bergen op
het hollandsch publiek bij voorraad reeds den indruk van een Zwitsersch heimwee
maken Onjuist gedacht.; het toont afkeer voor iets smartelijks, het wil door de arme
hollandsche schilders -
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vreemde schilders hebben verlof te doen wat hun behaagt - als door clowns niet
anders dan geamuseerd worden, en ik geloof, dat, als men gras en boomen kon
schilderen zóó dat er iets bijzonder grappigs en potsierlijks in kwam, het dan voor
de é p i c i e r s al heel mooi en voor ons heel voordeelig zon wezen. Onlangs hoorde
ik eene redenering over een buitengewoon klein schilderijtje. Het was een genrestukje;
eenige dames in een vertrekje. De spreker wenschte hier en daar nog een stoel en
eene stoof; vooral moest de deur van het kamertje om der gezelligheids wil goed
gesloten - de schilder was dom genoeg geweest dat niet te doen: mogelijk vond hij
het behagelijker en koeler de deur op een kier te laten - en dan moest iedere dame
een kopje thee voor zich hebben - het kopje kon onmogelijk grooter worden dan eene
kersenpit - ten bewijze, dat er thee gedronken werd - met of zonder suiker liet de
liefhebber aan den schilder over. Ik behoef u niet te zeggen, dat de langharige
kunstenaar er dadelijk eene allerhuiselijkste theevisite van maakte.
Ik weet eigenlijk niet waarom ik u daar zulk eene afschuwelijke historie heb verteld;
evenwel, als ik zoo straks voor mijne schilderij kom, zal ik mogelijk den sleutel van
het raadsel wel vinden. Mijne schilderij.... Zoo kom ik altijd weder op het oude en
eeuwige thema van schilderijen, altijd schilderijen. Ik zou wel eens willen weten of,
b. v. een timmerman veroordeeld is om in iederen boom, al is het een pas geplante
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schietwilg - zoo die niet alleen voor klompen diende - mooije planken voor eene
tafel te zien, even als wij gedoemd zijn om in alles schilderijen op te merken, kleur
of teekening of geestige vormen waar te nemen, tot zelfs in het afgebeten kadetje
van ons ontbijt. Een mooi meisje heet altijd een aardig t y p e ; van eene zittende dame
zien we altijd de g e e s t i g e plooijen in den rok; eene brug met een paar oude palen
en een huis met een rood dak wordt een We i s s e n b r u c h j e ; bij eene magere koe
denkt men altijd aan Potter, en geene donderbui, waarbij niet bijna onhoorbaar
gefluisterd wordt: Gudin! Het is verschrikkelijk zoo onder de plak van een vak te
zitten, en als we onder ons, schilders, gaan wandelen, stellen we somtijds de
voorwaarde, niet te reppen over kleur, teekening of schilderwerk, doch het helpt
gemeenlijk weinig, omdat we nog bovendien het ongeluk hebben van door gemis
aan algemeene kennis over andere onderwerpen geen enkel gesprek te kunnen voeren
En niet alleen zijn wij er onszelven en elkander lastig mede, maar iedereen. En zoo
heb ik er u ook al weder mede lastig gevallen en mag er wel vergeving voor vragen.
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Soden 4 Julij 1860.
MIJN WAARDE GERARD!
Ik feliciteer u met uw verkoop te Groningen. Maar wacht u voor zekeren bitteren
h u m o u r ! Het is beter om de wereldsche zaken goedmoedig te lagchen.De menschen
zijn nu eenmaal niet anders. Wat gij zegt is voor een deel waar, voor een ander naar
en voor nog een ander geestig, maar tegelijk pijnlijk. Een jeugdig kunstenaar komt
er in sommige omstandigheden toe het menschdom te haten, omdat de liefhebbers
zijne stukken niet koopen, maar dit is dwaas.Geduld te hebben is de boodschap en
zoo vlijtig en gelukkig te zijn als de omstandigheden het meebrengen.
Gij wilt u in Augustus in een klein dorpje begraven. Dat vind ik een uitmuntend
plan, maar doe het niet alleen!Maak, dat gij een prettig vriendje meê krijgt! Op den
duur is het alleen nergens te houden , maar met zijn beiden overal. Waarheen gaat
gij dan? Naar vee of naar boomen? Ik kan u geen raad geven. Levert Zeeland ook
iets op of het Overmaasche?
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Amsterdam 10 Julij 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik geloof wel, dat ik u in mijn laatsten brief wonderlijke dingen heb geschreven:
eene kleine openbaring van die boosheid, die in het diepste binnenste van iemand
wonen kan en zich nu en dan eens eventjes ontlaadt. Ik herinner mij, dat ik toen
sedert verscheidene dagen slecht geschilderd had en volkomen in den toestand was
van een klein kind, dat zich het hoofd gestooten heeft tegen eene tafel en daarom
een stoel omverschopt. Het is somtijds een waar genot, als men op zichzelven
ontevreden is, alle zaken eens uit een zwart oogpunt te beschouwen. En is er in zulke
oogenblikken wel een geschikter kop om op te bonsen dan die van een épicier-lief
hebber? Hij is in sommige opzigten in onze oogen wat de ploert is voor den student,
doch, helaas! in deze droevige omgekeerde verhouding, dat de ploert dikwijls gevoed
wordt door den student en wij daarentegen moeten wachten tot het den liefhebber
behaagt ons te eten te geven. Daarbij maakt eene ledige beurs lafhartig; daarom
scheld ik op hen ... achter hun rug. Een mijner idealen is altijd iemand, die moed
heeft z o n d e r geld in den zak, een arme duivel, die meer waard is dan zijne centen.
Onder schilders vindt men dat niet veel. Hebben ze een ziertje, dan zijn ze trotsch,
en hebben ze niets,
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dan kijken ze eerst ter dege in het rond alvorens het woord l e e l i j k uit te spreken
of de verklaring af te leggen: e e n e l l e n d i g e v e n t , alsof ze vreesden - en somtijds
ook niet zonder grond - dat de muren ooren hadden en ze na eene dier beide uitlatingen
nooit meer eene schilderij zouden kunnen plaatsen.
Maar dit alles doet eigenlijk niets af, en ik wil liever, zoo als u mij raadt, om alles
goedmoedig glimlagchen, ofschoon het wel eens aan g u t m ü t h i g k e i t ontbreekt,
en dan wordt het een heele t o u r d e f o r c e .
Ik hen bezig aan die schilderij, waarop die beide koeijen staan, die met haar beiden
schijnbaar van één kop gebruik maken en daarom, volgens u, de schilderij nog al
verkoopbaar maken. In de overtuiging, dat die opmerking mogelijk niet van waarheid
ontbloot is, heb ik mij dan ook wel gewacht aan dien kop te raken. Voor het overige
heb ik de geheele schilderij moeten overschilderen. Lucht, verschiet, boomen,
voorgrond, alles is veranderd, want het stuk was zeer bruin en tam geworden. Eerst
verbeeldde ik mij, dat de oorzaak aan het inschieten lag, en stak daarom mijn halve
vermogen in eijeren, om het al maar te eiwitten. Doch illusie, illusie! Alleen de eijeren
waren geene illusie. Ik zocht toen mijn heil, eerst in zeeschuim, toen in een scheermes
en eindelijk in puimsteen. De uitkomst van dat zoeken naar mijn heil was, dat ik
mijne schilderij zoo glad kreeg als een spiegel. Toen bemerkte ik, dat voor ons,
schilders, het geluk op deze wereld
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alleen bestaat in verw. Als men dus het geluk zoo digt bij de hand heeft, moet men
het ook grijpen, en ik haalde het in de Vijzelstraat, m a i s o n W i s s e l i n g . En nu
is de schilderij alweder een heel eind op weg.
Ik zoek naar een toon, dien wij gekleurd-grijs noemen; dat is alle kleuren, hoe
sterk ook, zoodanig tot één geheel gebragt, dat ze den indruk geven van een geurig,
warm grijs. Doch ik voor mij vind nog maar altijd grijs van keukenmeiden-japonnen,
wit en zwart, peper en zout of op zijn hoogst een slap melkchocolade-kleurtje. Om
het s e n t i m e n t van het grijze, zelfs in het krachtigste groen, te houden is verbazend
moeijelijk, en die het uitvindt is een gelukkig sterveling. Eene bonte schilderij vind
ik afschuwelijk, maar in grijs loopt men gevaar, als men den juisten toon niet treft,
zwaar, dik, flets of tam te worden. Mijne schilderij te Rotterdam, zeiden sommigen,
toonde te grijs. En komt men dan op eene tentoonstelling naast eene schilderij als,
b. v. van Bisschop, die tronies schildert met een ongekend, hartverscheurend rood
en alsof zijne personen voor het minst in de roodste avondzon van Gudin of Rottman
zaten, dan wordt men onvermijdelijk flets en bleek. Maar dat zijn allen
moeijelijkheden, die iedereen best voor zichzelven weet en waar iedereen mede heeft
te kampen. Een timmerman zoekt hout zonder kwasten, een beeldhouwer marmer
zonder aderen, een loteling naar een of ander hersenschimmig ligchaamsgebrek, vele
Amsterdamsche jonge heeren naar een mid-

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

154
del om zich aan het medewerken aan de brandspuit te onttrekken en een ongelukkig
schilder naar gekleurd grijs. En er zijn maar zeer weinig liefhebbers - o, ik kan ze
niet met rust laten, mijn hart en geest roepen telkens om den erwtenblazer - die zich
kunnen voorstellen, dat het zoeken in eene schilderij naar eene doorgaande kleur
iemand somtijds dol maakt, dat zulks het doorzetten en bewijzen eener meening, het
staven eener opvatting is, dat groen nog iets anders is dan blaauw met geel en rood,
nog iets anders dan vermiljoen of karmozijn.
U vraagt naar het dorp, waar ik mij wil begraven. Ik zou veel lust hebben naar
Opheusden te gaan, tegenover de Grebbe. Men heeft mij gezegd, dat het daar een
land is bijzonder voor mijn genre geschikt, welig en geurig. En dan wilde ik wel voor
de variatie een poosje in de omstreken van Logchem omdolen, die heuvelachtig en
zanderig zijn, met koeijen als kapstokken, wandelende skeletten. Ik zou wel eens
verschil van land willen schilderen. Maar ik moet voor dat alles trachten schilderijen
te verkoopen, want ik heb voor den ganschen uitstap nog geen cent. Het is nog al
fantastisch tegen Augustus of iets later een studiereisje te willen en te moeten maken
en er tegen half Julij nog niets voor te hebben. Doch, e n f i n ! . . . V i v e l a
p e i n t u r e e t . . . l e s a m a t e u r s ! als ze ook: v i v e l a p e i n t u r e ! willen
roepen en bewijzen dit te meenen uit grond hunner harten en, wat voor dezen
oogenblik althans beter is, uit grond hunner beurzen. Want de grond van het hart
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van een echt Amsterdamsch kunstliefhebber is veelal koffijboonen en suiker,
somwijlen ook rijst of indigo, doch van hunne beurzen is de grond: de kapitalen, die
ze dragen naar het gebouw op den Dam voor Ruslands nieuwe, groote leening.
Ik zou er zeer op gesteld zijn een vriend mede te nemen, als ik naar buiten ga,
doch daar ik mijne kennissen hoofdzakelijk onder genre-schilders heb, zal ik wel
niet slagen en alweder alleen moeten trekken.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Soden 18 Julij 1860.
Het schijnt, waarde Gerard, dat gij uwe luim spitst om mij aardige brieven te schrijven
en mij daardoor het leven hier te veraangenamen. Ook mijn ideaal is een arme duivel,
die beter is dan zijne beurs, en ze zijn er gelukkig veel meer dan men weet, hoewel
anders de idealen gemeenlijk zoo maar niet opgeraapt worden. Gij zijt er een van,
maar tracht er een van te blijven en geef niet toe aan afgunst, nijdigheid,
ontevredenheid met uw lot en toestand, al hult die stemming zich ook in het kleed
van geestigheid! Bedenk, dat het leven een strijd is, en neem het als zoodanig aan,
overtuigd, dat ook de vermogendste den zijnen heeft! Gij ziet in ieder een rijk man,
die zedelijk en verstandelijk minder waard is dan zijne beurs, en, ik beken het, van
deze loopen er in ons land
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bij menigte - maar leer de menschen van hunne twee zijden beschouwen: niemand
is er, die niet zijne goede zijde heeft. In uw eigen hart, Gerard, is veel hards, maar
ook veel teêrs; welnu! verhard uw harte niet, gelijk Paulus zegt, maar kweek uwe
teêrheid aan: ze is een sieraad van den mensch en een waarborg tot zijn geluk.
Gij gaat dus naar Opheusden en naar Logchem. Gij gaat alleen, omdat uwe vrienden
genre-schilders zijn, maar kan uw vriend dan niet in het stulpje kruipen, terwijl gij
in de wei zit? H e r r P a p a moet maar met wat geld over de brug komen. Dat verblijf
is geen pleizierreisje, het is studie, en Zijn Ed. zal toch niet pretenderen, dat gij u
een eerste jaar te Amsterdam bedruipt. Bovendien zult gij met een honderd gulden
voor die twee maanden al ver komen. Daarbij kunt gij het met zes weken ook wel
af, want ƒ 100 is, als het daar bij elkaar op tafel ligt, veel geld, vooral als het zoo
onzeker als bij u is of men er de reis naderhand weer uithaalt en aan Papa terug kan
geven.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 2 Augustus 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik had u reeds vroeger geschreven, maar groote wandelingen en gevolgelijke
vermoeidheid hebben mij
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dit in de laatste dagen belet. Die wandelingen hadden ten doel eens te verkennen hoe
er de omstreken van Amsterdam wel voor een schilder uitzien. En werkelijk doen
ze zich welig en frisch genoeg voor, maar men moet een paar uren van de stad af
wezen, anders wordt de lucht door de rook der fabrieken bedorven, en huizen, alsof
ze uit de Jordaan opgepakt en buiten nedergezet waren, nemen het rustieke van het
landschap weg. Een huis met steedsch uiterlijk is eene valsche noot, zoo dikwijls het
tusschen de boomen in komt te kruipen.
Te Amstelveen liggen aardige boerderijen, rondom in het groen, en - wat mij, zoo
als u weet, onontbeerlijk is - wilgen, riet en water spelen de hoofdrol. Ik zou er
mogelijk wel eenige dagen willen logeren - althans zoo er logis te krijgen is - want
ik vond niets van dien aard dan eene verwelooze kroeg, die den aanlokkenden naam
draagt van h e t d o r s t i g e H e r t , alsof dat arme beest de voorbijgangers aan hunne
drooge keelen moet herinneren of, indien ze die niet hebben, hunne verbeeldingskracht
opwekken met betrekking tot een glaasje rood. Het ziet er mij uit alsof men zich des
avonds op zulk eene plaats tot den dood toe vervelen moet en 's nachts slapen in eene
muffe bedstede, die men met een ladder moet inklimmen en waarvan de muren
zweeten. U zal mogelijk zeggen: waarom blijft ge niet bij uw plan van Opheusden?
Dat is ook zoo, en ik blijf er ook bij, maar er is een klein beletsel, en dat beletsel is
nog altijd hetzelfde.
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Wat het afschuiven van den papa betreft, waar u van spreekt, daarop reken ik volstrekt
niet. Niet omdat hij niet zou willen, doch eenvoudig omdat hij niet k a n . Wij, schilders
- en u weet dit zoo goed als ik - zijn, op enkele uitzonderingen na, menschen, die bij
den dag leven en nooit weten of ze over acht dagen iets of niets zullen bezitten. Er
bestaat eene onophoudelijke behoefte; wordt die gedurende een paar maanden gestopt,
dan is het onmiddellijke gevolg daarvan, dat men bijzonder gehinderd is in zijne
bewegingen. En om, bij voorbeeld, vooruit op studiereizen bedacht te zijn en daarvoor
te zorgen, is om bovengemelde reden niet mogelijk, want wat men er voor zou
opleggen zou bijna altijd moeten dienen tot dekking van andere uitgaven. Maar hoe
't loope, ik wanhoop volstrekt niet. Ik wil niet wanhopen tot voor l November. Mijne
schilderijen staan netjes uit te droogen en presenteren een f r o n t d e b a t a i l l e ,
dat indrukwekkend mag genoemd worden, vooral en voornamelijk met betrekking
tot het aantal. Als er eens een kunstkooper komt opzetten, dan wed ik, dat hij zich
dadelijk met beide handen in de haren grijpt, en denkt: - Hoe kom ik hier goedschiks
weer van daan! - waar zooveel voorhanden is, groot en klein - waar dus het formaat,
groot o b s t a c l e , wegvalt - rijp en raauw, geel en groen, koren, gras, water, klei en
zand, koeijen en schapen, eene belegering, eene barricade, blokkade, alles wat men
wil. Zoo'n oude rat van een kunstkooper, als hij weet, dat er veel spek
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in den val is, blijft er juist ver van daan, en ik heb er twee geïnviteerd, die echter
geen van beiden zijn komen opdagen.
Nu kan u toch niet zeggen, dat ik gemelijk schrijf. Ik heb dat alles ook ter zijde
gezet, en, als de zon maar schijnt, dan ben ik gelukkig. Op sombere dagen, wanneer
ik alleen op mijne kamer zit en over tegenwoordig en toekomst nadenk, dan mogen
mij wel eens zwaarmoedige gedachten overvallen, maar komt men dan weder tusschen
groene boomen met een helderen hemel boven zich, dan kunnen die kwade, leelijke
atelier-gedachten het toch niet uithouden tegen een vriendelijk lachje van de
vriendelijke natuur, die mij altijd schijnt te zeggen: - Geniet ten minste mij!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 13 Augustus 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Het weder is standvastig in het sombere, koude en regenachtige, en daarom hang
ik mijn gordijn dagelijks meer en meer zoodanig, dat ik steeds minder van het
onaangename daar buiten te zien krijg, en amuseer mij met landschappen te schilderen,
waarin ik tracht de zon zoo fel mogelijk te doen schijnen, misschien p a r e s p r i t
d e c o n t r a d i c t i o n . In zooverre is het schilderen pleizierig, dat men er zich eene
gewoonte
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van maakt in eene omgeving te leven, die men zichzelven schept, en men altijd zijn
best doet het schoone, dat men heeft gezien, terug te geven en daarop al zijne
gedachten te vestigen, zoodat men, hiermede bezig zijnde, de werkelijke omgeving
vergeet of er althans geen acht op slaat.
Ik heb eenig plan voor eene groote schilderij, grooter dan ik tot nog toe heb
gemaakt, hij voorbeeld 1 ½ à 3 Ned. el. Of ik er evenwel toe zal geraken, weet ik
niet. Het hangt veel af van de studies, die ik zal opdoen. Ik heb er nog volstrekt geene
gemaakt, moet er dus nog op uit, doch bij voorraad verheug ik mij reeds weder, als
ik denk aan de groote werken, die men tegen den winter gaat ondernemen, wanneer
studietogten den mensch niet meer preoccuperen en warmte noch groene boomen
hem meer verleiden de deur uit te loopen en gansche dagen met f l a n e r e n zoek te
brengen.
Ik zie tegen het einde der maand nog een aangenamen dag te gemoet, namelijk
dien, waarop ik al mijne stukken ga vernissen, om die naar de twee tentoonstellingen
te verzenden. Zulk een vernisdag is een dag van glorie, en somtijds stel ik mij voor,
dat ik met wat watervernis en groote kwasten evenveel doe als ik met al mijne
penseelen en kleuren in zooveel moeijelijke weken heb ten uitvoer gebragt.
In de laatste dagen heb ik t h e R o m a n c e o f M o n t e B e n i door Hawthorne
gelezen en eene kritiek over dien schrijver in de R e v u e d e s d e u x M o n d e s
door Emile Montegut. De roman beviel mij
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goed, te meer daar er veel over natuurschoon, schilder- en beeldhouwkunst in
gesproken wordt; de hoofdpersonen zijn schilderessen, een beeldhouwer en een
natuurmensch. De kritiek over Hawthornes talent kan zeer waar zijn, doch daar dit
pas de eerste roman was, dien ik van hem las, kan ik daar moeijelijk over oordeelen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Opheusden Woensdag 22 Augustus 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Spoedig wil ik u een paar regels schrijven, om u te melden, dat ik gisteren hier
ben aangekomen. Mijn vader heeft mij een beetje geld gegeven, waarvan ik dadelijk
voor mijne studie gebruik heb gemaakt. Zon en warmte zullen, hoop ik, het overige
voor mij doen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Opheusden Zaturdag
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb te worstelen met duizendaanvallen van ontevredenheid en magtelooze
woede op het weder. Ik stel mij elk oogenblik voor, dat ik zonder studies zal
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terugkomen en dan niets voor dezen winter hebben. Die gedachte is pijnigend. Doch
iedereen moet het dulden en ik dus ook.
Het is hier mooi en welig, doch razend koud en vochtig, vooral in huis. Er heerscht,
in mijn gevoel ten minste, eene Novembertemperatuur.
Ik hoop u spoedig een bezoek te brengen. 's Morgens kan ik met de diligence van
Wageningen gaan en 's middags terugloopen of mogelijk heen en terug te voet. Het
schijnt hier het land der vetweiders te zijn, althans beesten en menschen getuigen
het. Er zijn hier heeren met vervaarlijke buiken, precies als degenen, die in de
Illustration bij de Durham ossen stonden. Ik woon bij den veerman, vlak aan den
Rijn; het uitzigt op de Greb is mooi. Ik zal beginnen met eens rond te zien en mijn
schildertoestel in orde te brengen, en dan aan den slag, wanneer het droog blijft.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 3 September 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Meer en meer word ik overtuigd, dat ik in den laatsten tijd een ongeluksvogel
geweest ben. Twaalf dagen heb ik aan het veerhuis doorgebragt, in naamlooze
verveling. Elken morgen stond ik met regen op
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en ging er mede naar bed. Tusschenbeide eens een storm. Ik maakte geene studie
van eenige beteekenis, wist met mijn tijd geen raad en vlugtte verleden week Vrijdag
naar Amsterdam terug. Ik heb thans den tijd het weder op mijn gemak af te wachten,
en wordt het goed, dan heb ik twee plannen: vooreerst eenige dagen naar de
Koene-molen te gaan, anderhalf uur hier van daan, waar ik een paar sujetten weet,
en dan eenige dagen bij mijne familie te Utrecht te gaan logeren, alwaar buiten de
stad mooije plekjes zijn en ik eenige studies hoop magtig te worden.
Gelderland schrap ik voor dezen zomer door. Middelerwijl heb ik de expositie
van Arti gezien, waar ik drie schilderijen heb. De stedelijke tentoonstelling opent
heden; daar heb ik er twee.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 28 September 1860
HOOGGEACHTE HEER!
De laatste maal, dat ik u schreef, was na mijne terugkomst uit Opheusden, een
reisje, dat weinig anders dan teleurstelling voor mij heeft opgeleverd. Ik ben daarna
slechts eenige weinige dagen te Amsterdam gebleven en terstond naar Utrecht
getrokken, om aldaar enkele studies te maken. Ik logeerde er bij mijn grootvader en
had dus volstrekt geene onkosten, hetgeen maakte,
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dat ik het slechte weder wat geduldiger kon aanzien.
In dien tusschentijd heb ik het geluk gehad twee mijner schilderijen op Arti te
verkoopen, het grootste, dat met schapen, voor ƒ 250 en het kleinste voor ƒ 100. Juist
toen iemand dat kocht, was u op Arti tegenwoordig. De prijzen zijn wel gering, doch
in verhouding met de verdiensten.
Te Utrecht heb ik eenige landschapstudies geteekend en ook geschilderd. Toen ik
er acht à tien dagen was geweest, kwam mijn vader op zekeren avond uit de lucht
vallen en vroeg mij, of ik lust had met hem naar Brussel te gaan, waar hij voor de
groote tentoonstelling heen wilde. Ik was zeer nieuwsgierig en naar Brussel en naar
de groote tentoonstelling, liet de studies in den steek en ging mede. Finantieel was
het dom, maar voor het overige ben ik zeer tevreden er geweest te zijn, want ik heb
er schilderijen gezien, waar ik niet van droomde en al datgene in vond wat mijn hart
begeert en ik bijna altijd bij de hollandsche schilders mis. Troijon, Courbet, Diaz,
Dupré, Robert Fleury, Breton hebben een grooten indruk op mij gemaakt. Ik ben nu
dus goed Fransch, maar, zoo als Simon van den Berg zegt, juist door goed Fransch
te zijn ben ik goed Hollandsch, dewijl de groote Franschen van tegenwoordig en de
groote Hollanders van voorheen veel met elkander gemeen hebben. Eenheid, rust,
ernst en vooral eene onverklaarbare intimiteit met de natuur troffen mij in die
schilderijen. Er waren zeker ook eenige goede Hollandsche stukken, doch
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over het algemeen missen zij het lekkere en mollige, datgene wat, om zoo te zeggen,
op breede orgeltoonen gelijkt, wanneer men ze naast de groote Parijzenaars ziet. En
toch uit Holland, uit het dampige, vetgekleurde Holland, is oorspronkelijk die welige
opvatting voortgekomen! Het waren courageuse schilderijen, er was een hart en eene
ziel in.
Het atelier van Wiertz bewees mij, dat een groot man tevens een groote gek en
kwakzalver kan zijn. Hij heeft voorzeker eene grootsche opvatting en een grootsch
streven, maar zijne d é l a s s e m e n t s p i t t o r e s q u e s herinneren mij aan de kermis,
zijn geschrijf op den muur aan een dwaas en de ijzeren ballen en staven, waar hij
zijne ligchaamskrachten mede oefent en die overal verspreid liggen, alsof ze van
zijne reusachtige spierkracht moesten getuigen, aan Rappo. Hij laat zich niet zien en
wil, dat men het er voor houden zal, dat die onmetelijke schilderijen door een kolos
van tien voeten hoog, een athleet, die duizende ponden opligt, geschilderd zijn. Dat
maakt voor mij Wiertz eer kleiner dan grooter. De volgende week hoop ik naar
Abcoude te gaan, waar de Haas ook is. Ik wil er nog eenige beestenstudies maken,
hetgeen ik dit jaar nog al verwaarloosd heb.
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Amsterdam 18 October 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
In vele opzigten ben ik blij, nu weder hier op mijn atelier te zijn; ik kom op nieuw
aan 't schilderen, maar tot nog toe is de zon niet gekomen.
Ik heb een doek besteld van twee Ned. ellen bij 1,30, een vermetel waagstuk na
zulk een zomer. Doch er zijn mooije momenten in de natuur geweest, en ik wil
trachten er eens iets van te maken. Ik zit dat doek nu en dan aan te kijken, sla er
somtijds angstige blikken op, en vooral 's morgens, als ik opsta en mijne oogen hun
dienst nog niet zeer juist verrigten, of 's namiddags in 't schemerdonker, maakt die
lap mij den indruk alsof ik nooit al de blaasjes wit en geel oker zal kunnen betalen,
die er op verbruikt zullen worden, en mijne kamer te klein is om alle zuchten te
kunnen bergen, die onder den arbeid mij zullen ontsnappen. Aan den anderen kant
is het iets heerlijks, zulk een wijd veld om zijne lusten op bot te vieren. Als ik in 's
hemels naam maar niet weder een Sebastopol-lucht maak! De luchten, die ik dezen
zomer en laatstelijk te Oosterbeek zag, zijn herinneringen, die gevaarlijk kunnen
worden. Het stormde en regende geweldig, en het verwondert mij ten hoogste, dat
ik zonder verkoudheid van mijn buitenzitten ben afgekomen. Nog zit ik duchtig in
de kou, en de
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smid heeft zich nog niet over mij erbarmd. De eerste dag, dat ik mijne kagchel brand,
zal zeker tevens de dag van de groote inspiraties zijn voor het groote doek. Koude
en vocht zijn voor mij niet geschikt. Daarom zoek ik 's avonds mijne toevlugt maar
op het Leesmuseum, alwaar gelegenheid is om beiden, geest en ligchaam, te
verwarmen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 2 November 1860.
HOOGGEACHTE HEER!
Dikwijls heeft het mij gespeten, dat ik niet te Oosterbeek was, als ik mij voorstelde
hoe schoon het, ofschoon koud, er wezen moest. Bovendien, met het water op de
weilanden en eene heerlijke najaarslucht er boven, zóó is het juist als ik het gaarne
had gezien. Doch het is voorbij, de heftige koude maakt alles onmogelijk. Ik ben dan
ook nu stevig aan het schilderen, en zulks des te rustiger, daar ik er niet meer aan
kan denken de natuur te gaan bekijken. Ik heb het groote doek onder handen genomen,
en ontzettend is het te zien welke massa's verw daarop gaan. Het is bijna niet om
ooit te betalen. Het bevalt mij voor het overige wel, aan zoo iets uitgestrekts bezig
te zijn; men heeft geen gebrek aan ruimte, en vooral bij het aanleggen kan men nu
en dan wild en woest te werk
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gaan, er op rondbuitelen, hals over kop schilderen, nu hier, dan daar. Wat er ooit van
te regt komt, groote hemel! begrijp ik nog niet. Ik weet zeer goed wat ik wil en heb
mijn onderwerp te voren genoeg doordacht, maar bij zulk eene groote schilderij komt
veel s a v o i r - f a i r e te pas en kennis van d é t a i l s . Zonder dat laatste vooral blijft
het altijd mager en middelmatig.
Ik bezoek geregeld weder het Leesmuseum en vind er steeds meer genoegen. Om
u de waarheid te zeggen, ga ik daar liever dan op het teeken-college in Felix Meritis,
alwaar het wel aardig en vrolijk is, maar ik juist daarom nog nooit ter dege heb zitten
doorteekenen. Waar twintig of dertig jongelui bij elkander en aan zichzelven zijn
overgelaten, met de pretensie van leden te zijn, daar wordt veelal meer gepraat en
worden meer aardigheden verkocht dan gewerkt, vooral wanneer er naakt model is,
de b ê t e n o i r e van ons allemaal.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 4 December 1860.
HOOGGEACHTE HEER,
Ik heb lang gewacht u iets van mij te laten hooren, maar de dagen zijn zoo
eentoonig en eenzelvig, dat ik niets te schrijven had. De eene dag onderscheidt
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zich van den anderen alleen door zijn naam en doordien ik heden een wilg schilder
en morgen gras. Die eentoonigheid in het leven geeft mij eentoonigheid van gedachte;
somtijds heb ik er in het geheel geene en droom maar voort, den ganschen langen,
duisteren dag, en dit is de reden van mijn stilzwijgen. Stilzwijgen, zegt men, is
dikwijls welsprekend, maar 't is bij mij niet geweest om welsprekend te wezen, dat
ik niet schreef. Doe ik dit eindelijk, dan is het, om u den staat van mijn geest te doen
kennen, die min of meer schemeren Decemberachtig is, even als de mistige, doffe
dagen.
Ik schilder zooveel ik kan, dat is weinig. Alles heeft een zoo mat en doodsch
aanzien, dat ik, een blik op eene mijner schilderijen werpende, dikwijls niet kan
begrijpen, dat ik zon heb willen uitdrukken: 't lijkt alles op een donkeren dag voor
Kersmis. Ik mogt de maand December wel doorslapen en schoone composities
droomen en van geene schilderijen. Want zie ik zoo'n stuk met al zijne gebreken
voor mij staan, dan is het mij onmogelijk rustigjes een nieuw aan te leggen; ik word
dan altijd gedrongen die fouten te verbeteren, ze laten mij geene rust, ze wegen me
zwaar, ik ga er mede naar bed en sta er mede op.
In heb pogingen gedaan om eene sepia-teekening te maken, maar 't lukte niet. Daar
hoort veel hebbelijkheid, veel ondervinding bij; men moet vooral weten te profiteren
van toevalligheden en er vlug bij zijn.
Ik heb vele donkere luchten geschilderd; de onweêr-en regenwolken van dezen
zomer hangen mij nog al-
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tijd in het hoofd, en ik worstel te vergeefs tegen die magtige herinnering.
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Oosterbeek 7 December 1860.
WAARDE GERARD!
Het is waar, dat ik het niet best met u gemaakt heb, ofschoon gij mij daarom toch
niet uit de gedachte zijt gegaan, maar ik had zooveel noodzakelijks te doen en te
schrijven, dat het andere er bij achter moest liggen. En dan vleide ik mij altijd eens
naar Amsterdam te kunnen gaan, maar daar zal voor nieuwjaar wel niet van komen.
Dat gij tegenwoordig een beetje neerslachtig zijt, kan ik wel begrijpen. Alles komt
bij elkaar. De afwezigheid der zon drukt het gemoed; de duistere dagen maken het
werk moeijelijk en onvruchtbaar; daar komt bij uw verjaardag en de uitgang des
jaars, beide ernstige zaken, al wil men dat ernstige ook van zich afzetten; voeg daar
eindelijk bij den gedurigen worstelstrijd des levens en des kunstenaars. Daarom toch
den moed niet verloren! Denk, ieder heeft zijne bezwaren! Ik heb de mijne. Loop
veel, zoek uwe kennissen op, bezoek het Leesmuseum, amuseer u 's avonds met
teekenen!..
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VI. 1861.
22 jaar. - te Amsterdam en te Genève
Amsterdam 1 Januarij 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Het spreekt van zelf, dat u het overlijden van den Heer Pieneman heeft vernomen.
We hebben in hem ons hoofd, onzen roem, als het ware onzen president verloren.
Door zijne hooge en buitengewone positie kon hij veel goeds doen en deed dat ook.
Hij was de vertegenwoordiger, zeker een zeer waardige, van ons geheele corps bij
de hoogere klassen en aan het hof, en dat is toch een zeer voornaam punt voor de
kunst en niet minder voor de kunstenaars. Velen zijn er, die in het bijzonder oneindig
aan hem verliezen en onder die velen, behoort ook mijn vader.
Aanstaanden Donderdag wordt hij in de Nieuwe-Zijds
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Kapel begraven; natuurlijk nemen alle schilders deel aan de plegtigheid; ook zullen,
meen ik, de gewone leden van A r t i e t A m i c i t i a e een halfjarigen rouw over
hem aannemen, een bewijs, dat hij zeer bemind en geacht was.
Ik ben heel blij met uwe uitnoodiging om eens spoedig bij u te komen, en 't spreekt
daarom van zelf, dat ik die gaarne aanneem. Evenwel herinner ik mij, dat ik nog
nooit bij u ben geweest of gelogeerd heb, zonder geweldig verkouden te zijn, hetgeen
zeer onaangenaam was, zoowel voor mij als voor u en Mevrouw. Een verkouden
persoon is lastig voor zichzelven en voor anderen. Het schijnt ook wel, dat er een
noodlot op mij ligt en ik altijd aan die kwaal moet lijden, zoo dikwijls ik u te Leiden
of te Oosterbeek ga zien, want nu ben ik weder in hetzelfde geval. Ik zou zoo gaarne
eens frisch en gezond bij u wezen, en daarom is het, dat ik eenigen tijd uitstel vraag,
te meer daar ik dan ook naar den Haag wilde gaan, alwaar ik reeds voor lang beloofd
heb den Heer Dirksen eens op te zoeken.
Het donkere weder heeft plaats gemaakt voor beter, maar 't is geweldig koud. Ik
heb allerlei m a n o e u v r e s met kagchelpijpen moeten maken, om het hier warm te
krijgen. Mijne kamer is togtig, en wat vooral hindert is, dat er juist een kelder onder
is, en wel zonder kluis, zoodat de plankenvloer mijner kamer het plafond uitmaakt
van den kelder. Die kelder komt vlak aan het water uit, en 't is dus duidelijk, dat ik
mijn deel van strijd tegen de koude te strijden heb.
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Ik heb dan ook letterlijk koude geleden. Na de verandering met de kagchelpijpen
gaat het echter beter.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden 7 Januarij 1861.
Ik kan wel begrijpen, waarde Gerard, dat u de dood van Pieneman aandoet. Hij was
echter geen schilder van den allereersten rang. Wie zijn dat tegenwoordig? Het
antwoord zal gegeven worden, als wij er niet meer zullen zijn. Maar dan zou het wel
kunnen wezen, dat het van Pieneman gold: de eersten zullen, niet de laatsten, maar
de tweeden of derden zijn. Door de maatschappelijke positie, welke hem was
ingeruimd geworden besloeg zijn persoon een hoogeren rang dan zijn talent: de gunst
des konings had aardig op dat talent teruggewerkt en zich belast met het spreekwoord
dezer eeuw te bevestigen, q u e l ' o n n e v a u t q u ' a u t a n t q u e l ' o n s e
f a i t v a l o i r . Maar van die positie maakte hij met veel tact een discreet gebruik,
hij had veel doorzigt in menschen en zaken, en een lief, welwillend hart. Daarom
wordt er veel aan hem verloren. Bij de liefde, welke zijne kunstbroeders hem
toedroegen, zal ook hun eigenbelang spreken en zijn gemis zich nog lang doen
gevoelen.
Dank voor uwe wenschen bij gelegenheid van het nieuw begonnen jaar Ik heb die
maar achterwege gelaten.. Kort te voren werdt gij, meen ik, twee
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en twintig jaar. Waar blijft de tijd! Het is alsof ik u nog eerst kort geleden als een
kleinen kwâjongen te Oosterbeek zie ronddartelen. Thans is het echter geen dartelen
meer voor u, maar worstelen. Dat is het leven, Gerard! Moge het u wel gaan als
kunstenaar en als mensch, het zal ook mijn levensgeluk verhoogen, want ik heb u
zeer lief en acht u. Tracht slechts, zonder echter uw karakter te verloochenen, meer
en meer alle stroefheid op zij te zetten, in de wereld af te zien wat u voor uwe uiterlijke
vorming dienstig kan wezen en krijg meer vertrouwen op uzelven! Pieneman, al
werd hij reeds door zijn vader in de hoogere kringen ingeleid, heeft toch ook moeten
rondkijken, en zie waar hem zijn aangename omgang, zijne plooibaarheid en zijn
usage du monde gebragt hebben.
Zijt gij voor uzelven nog al tevreden over het afgeloopen jaar? Vindt gij, als gij
in uzelven afdaalt, met uw geweten raadpleegt en stilstaat bij een en ander, dat gij
met het verledene tevreden kunt zijn? Zijt gij als mensch en kunstenaar gevorderd?
Vragen, die ik niet doe, om er eenig antwoord op te hebben, maar enkel en alleen,
om u een oogenblik bij uzelven te bepalen. En hoe staat de kas er bij? Gij houdt toch,
hoop ik, trouw boek en wordt meer en meer een man van orde. Met welk nadeelig
saldo sloot gij het jaar 1860, het eerste kunstenaarsjaar, waarover ik trouwens niet
zou denken, dat gij reden hadt ontevreden te zijn? Mogt het saldo spoedig voordeelig
worden, hoe zou het mij in menigerlei opzigt om u verheugen!
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Maak nu, dat gij spoedig niet meer verkouden zijt en kom dan over, maar schrijf
altijd een paar dagen vooruit: ik mogt eens verhindering hebben! In dat geval zou ik
u een volgenden dag voorstellen. Breng mij dan ook mijn van Mander weer terug,
die bij u geen opgang schijnt te maken.
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Amsterdam 8 Januarij 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Omdat de waterwegen overal onbruikbaar zijn, wordt alles in wagens, op sleden
en met ander voertuig naar Amsterdam gebragt. Vooral van over het IJ, van Buiksloot
en andere omliggende plaatsen komen groote karren en sleden met kalveren, ganzen,
schapen, door paarden in hunne winterharen getrokken en geleid door mannen op
allerlei wonderlijke wijze ingepakt en toegetakeld. Al dat werken, trekken, zwoegen,
op- en afladen in de sneeuw en op het ijs is schilderachtig in den hoogsten graad.
Men ziet composities, waar men nooit van heeft gedroomd en die Berghem - die
compositeur tot in zijn gebeente - nimmer zou hebben uitgedacht. Ik ben er geheel
van verrukt en loop er over te denken, of ik er niet iets beters dan alleen schetsen
van zou kunnen maken. Ik behoef u niet te zeggen, dat er zeer veel talent noodig is
om
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zoovele personen en beesten in actie te teekenen, maar tevens, dat eene goede
schilderij van iets dergelijks een algemeenen en grooten bijval zou vinden. Kon ik
nu maar goed teekenen! Ach! ik heb veel, schrikkelijk veel verzuimd. Ik had in het
figuur b. v. veel verder kunnen zijn, had ik mij er ernstiger op toegelegd. Kon ik toch
maar eens een einde maken aan mijne vadsigheid! Deze is eene mijner hoofdzonden,
en ik moet bekennen, eene zeer leelijke voor een jong schilder, die anders toch wel
ambitie heeft. U vraagt wat ik mij verwijt bij het einde van 1860? Luiheid verwijt ik
mij.
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Leiden 19 Januarij 1861.
LIEVE GERARD!
Ik ben heden morgen met de gedachte opgestaan, dat het mij onbegrijpelijk is, hoe
gij nog te Amsterdam kunt zitten en de beenen nog niet hebt opgenomen naar
Gorinchem, Bommel en den Bosch. Een tafereel als dat van de tegenwoordige
overstroomingen biedt zich voor een schilder niet dagelijks aan. Buitendien zoo
oorspronkelijk en innig Hollandsch! Stel u die graauwe, mistige luchten voor, zich
vermengende met denzelfden toon van ijs! die onafzienbare vlakte, en, voor u in het
bijzonder, die desolate koeijen op
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den dijk, dat vee geborgen in kerken en schoolgebouwen! Ik schrijf het enkel aan
uwe verkoudheid toe. Maar is die over en hebt gij er lust in, pak dan uw boeltje bij
elkaar, vergeet geene jassen en bouffantes, en vlieg eens even hoe eer hoe beter naar
mij toe, om hetzij de reis verder van Leiden uit naar Noord-Braband voort te zetten,
hetzij 's avonds naar huis terug te keeren en den volgenden morgen de pelgrimsstaf
op te nemen Want ik moet mijn plan met u b e p r a t e n ; een ellelangen brief te
schrijven laat mij de tijd niet toe. Morgen evenwel heb ik *** bij mij, wien ik mij
wijden moet, doch iederen anderen dag ben ik tot uwen dienst. Ook zult gij voor
uzelven mijn voorstel wel eens in overweging willen nemen en er eerst met uwen
vader over raadplegen. Gij moet u niet ontveinzen, dat gij op dat togtje wel een beetje
gebrek zult lijden, maar, al leverde het niet het minste onmiddellijke voordeel voor
u op en al maaktet gij geene enkele schets, dan zou toch dien boel in die streken eens
te zien en de opteekening van wat gij zaagt, dacht en ondervondt, gekleurd als uw
brief van laatst, wel belangrijk voor u zijn en een regt aardig opstel in het leven
kunnen roepen.... Enfin, zie wat gij doet en bekreun u niet om stoffelijke bezwaren!
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Amsterdam 2 Februarij 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Het is waarlijk zeer onaangenaam altijd te moeten schrijven: - Ik kan niet, ik kom
niet - en toch is het alweder mijn lot. Toen ik gisteren avond naar mijne kamer wilde
terugkeeren en afscheid genomen had - ik was van plan heden ochtend naar den Haag
te gaan - liet mijn vader mij uit en zeide mij, dat hij veel liever - om den wille mijner
moeder, die weder veel minder wel is - zien zou, dat ik te huis bleef. Ik zei, dat ik
mijne overkomst nu eenmaal vast en stellig aan u en den Heer Dirksen geschreven
had en het dus nu maar gebeuren moest. Te huis gekomen, heb ik er echter over
nagedacht en ben tot het besluit gekomen, dat ik maar liever niet moest gaan. Het
kon mij later berouwen. Bovendien, mijne moeder ziet mij zoo gaarne bij zich, en
nu zij zoo zwak en akelig is, kan ik haar dat genoegen ligt doen. J e n ' a i p a s d e
c h a n c e , dit mag ik tegenwoordig wel zeggen. Heb ik niet te sukkelen met mijn
talent, omdat het zoo gering is, dan vallen dadelijk, als om die rust te verstoren,
allerlei vervelende omstandigheden mij aan. Enfin!.. Mijne groote schilderij gaat
langzamerhand vooruit. Ik hoop, dat zij op eene zekere hoogte zal wezen, als u in
het voorjaar eens hier komt.
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Amsterdam 9 Februarij 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik moet nog eens op iets terugkomen. U meent, dat mijn vader wat al te streng is
door mij te huis te houden. De reden, waarom ik, in den verloren brief, waarop deze
het antwoord is, van noodelooze gestrengheid had gewaagd, werd veroorzaakt door
de onwetendheid, waarin ik verkeerde, omtrent den toestand van de moeder van
Bilders. Bijna nooit deelde hij mij iets omtrent zijne familie mede. Werkelijk, het is
niet zoozeer mijn vader, die mij heeft teruggehouden van de reis; die onderstelling
maakt mij te veel tot gehoorzamen zoon, en die deugd bezit ik in geene hooge mate.
Ik heb slechts wenken, geene bevelen ontvangen; alleen bemerkte ik, dat ik mijne
ouders genoegen zou doen met niet uit de stad te gaan, en het was zoo half en half
een gevoel van pligt, dat mij na de ontvangene wenken tot mijn leedwezen weerhield.
Wel keek mijn vader vreemd op, toen hij zag, dat ik niet vertrokken was. In zeker
opzigt deed het hem genoegen, dat ik niet was gegaan, aan den anderen kant vond
hij het toch weer minder goed. De toestand mijner moeder is na dien tijd er volstrekt
niet op verbeterd, maar het zachtere weder en de tijd zelf zullen veel kunnen doen,
en bij het eerste goede symptoom beloof ik mijzelven een bezoek bij u. Het is een
punt in het verschiet, waar ik nu
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al lang op gestaard heb, doch hetwelk ik nog niet heb kunnen bereiken, en tevens
eene oefening voor mijn geduld, dat ik niet veel bezit. Daarbij komt het bijzondere
verlangen eens voor goed een paar dagen mijn duffe atelier te ontvliegen. De
verwlucht, het eentoonig staren op dezelfde studies aan den wand, het tobben weken
achtereen aan dezelfde schilderij, dat alles maakt suf; er komen spinnewebben en
stof in mijn hoofd, zoowel als in mijn atelier, en de gedachten schieten in, zoowel
als de kleuren. Dat begrensde licht, die toegetimmerde vensters, dat atelier-effect,
dat sukkelen met taaije kwasten, dat zoeken naar sujetten, dat omwroeten in het
geheugen, om eene of andere kleur te ontdekken - die men toch a p r è s t o u t meer
bedenkt dan vindt - ach, 't is alles het schoone artisten-leven! Is het vreemd, als zoo'n
schilder dan nog weinig zon in zijne schilderijen brengt? Zijne gedachten zijn niet
zonnig, en zijne herinnering brengt hem niets dan fletse waterzonnetjes.
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Amsterdam 12 Maart 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
U zal mij zeker wel vergeven, dat ik zoo lang gezwegen heb. De droevige
omstandigheden, die allen lust en alle kracht tot schrijven benamen, strekken mij tot
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verschooning. Wat mijne goede moeder geleden heeft, vooral in de laatste dagen, is
onbeschrijfelijk, en hoe ons hart gebroken is door het zien van zulk een lijden, van
zulk eene angstige doodsbenaauwdheid, behoef ik niet te zeggen.
De laatste acht en veertig uren van haar leven was zij in een staat van volkomene
verlamming; zij heeft ons geen woord meer toegesproken, geen blik, geen enkelen
handdruk gegeven.
Wat men bij het sterfbed eener moeder gevoelt, weet bijna ieder mensch van
eenigen leeftijd, en zij, die het weten, even als ik nu ook, zullen moeten bekennen,
dat het eene gansche omkeering in 't gevoel geeft, een keerpunt in het leven is. Voor
het eerst - tot mijne schande moet ik het bekennen - heb ik behoefte gevoeld aan
geloof, vertrouwen en onderwerping. Ik heb gelagchen en gespot met vele goede
dingen; ik heb de spreuk, d u s u b l i m e a u r i d i c u l e i l n ' y a q u ' u n p a s ,
op veel, en altijd overdreven, toegepast, maar het spijt mij, en God heeft mij op eene
bittere wijze geleerd van al die gedachten terug te komen. Ach! ik gevoel mij nu zoo
klein, zoo zwak, er is zulk eene leegte in mij ontstaan; nergens kan ik mijne gedachten
op vestigen, omdat die ééne groote gedachte, aan mijne moeder, steeds terugkomt.
En dan het berouw, de zelfverwijtingen, die altijd te laat komen en mij zoovele wreede
woorden, verkeerde handelingen, en zoo weinig liefde tegenover die goede moeder
in de herinnering terugroepen!
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We a r e a r r a n t k n a v e s a l l . Ik kan die woorden den ganschen dag niet uit het
hoofd krijgen; ik weet hoezeer ik ze op mij toe kan passen. Was ik niet nog bij het
ziekbed mijner moeder ongeduldig, omdat ik wat pleizier moest opofferen? Hoevele
duivelsche gedachten schoten mij al door het hoofd, hoe had ik met mijne lusten en
genoegens te strijden en verloor meestal den strijd! Mijn God, wat ziet een
menschenhart als het mijne zwart! Maar 't is te laat om háár mijn spijt te toonen, en
ik hen gelukkig, dat ik ù kan zeggen wat men altijd tracht te verbergen. Ik was slecht
en ben het nog. Hoe lang zal ik het nog blijven, als God mij niet helpt! Als eenmaal
het gevoel van zonde in iemand ontwaakt, dan is dat ontwaken vreeselijk, dan is dat
geweten, wiens stem ik tracht te smoren en toch altijd hoor, een schrikkelijke
vervolger.
Ik hoop spoedig iets van u te hooren, een goed woord. Het zou mij zoo welkom
zijn!
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Leiden 12 Maart 1861.
AMICE,
Daar men nooit weet, hoe een ongeluk gebeuren kan, deel ik u mede, dat wij
morgen naar buiten
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gaan en tot Zaturdag uitblijven, ons voor eene volgende week aanbevolen houdende.
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Leiden 17 Maart 1861.
LIEVE BESTE GERARD!
Mijn briefje, waarin ik u meldde, dat wij voor een paar dagen naar buiten gingen,
kwam u op een allerdroevigst oogenblik in handen, doch ik wist van den toestand
uwer moeder niets, en dat was natuurlijk, want hoe zoudt ge in dergelijke
omstandigheden kracht of gelegenheid tot schrijven hebben gevonden? Maar door
mijn briefje weet ge nu, dat ik buiten de mogelijkheid was u vroeger dan ik doe te
schrijven. En hoe zal ik het aanleggen om u een goed woord, hoedanig een gij er
vraagt, toe te spreken? Dat ik, die bij ondervinding weet wat het is eene moeder te
verliezen, met u treur, zult ge wel als iets zeer natuurlijks willen aannemen, maar
een woord, dat troost en balsem in de wond giet!... Geen mensch, zoo teeder of zoo
welsprekend, die daartoe in staat is, want, als ik u zeg, dat slechts de tijd heeling kan
aanbrengen, zijt gij voor dien heelmeester bang, zoo lief hebt gij uwe smart, die voor
u in de plaats der lieve overledene is getreden. Want de moeder is niet alleen voor
ons de vrouw, die ons liefhad,
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verzorgde, koesterde, ze is tegelijk ons eigen ligchaam, het bloed onzer aderen en
het merg onzer beenderen; van daar, naast de pijn des gemoeds, die pijn des ligchaams,
als dat gedeelte van ons eigen ik van ons wordt afgescheurd. Ook dit moet gij thans
gevoelen, even als ik het vroeger gevoeld heb, en ik begrijp, dat het een bij het ander
u geheel in de war brengt en bouleverseert. Als ik u zeg, dat uw brief eene overdrijving
der waarheid is, zult gij het hoofd schudden en aan den vorm van zelfverwijt, die
uwe droefheid aanneemt, blijven vasthouden. Nu kan ik niet weten, of gij u werkelijk
van een en ander jegens uwe moeder te beschuldigen hebt, want ik weet niet, hoe gij
waart in het ouderlijke huis, doch ik wil gaarne gelooven, dat gij veel in liefde bij
de hare te kort gekomen zijt.
Het verschijnsel is, helaas! algemeen, dat ouders oneindig meer van hunne kinderen
houden dan omgekeerd, en het kind, de jongeling - de knaap nog veel meer dan het
meisje - door zijn leeftijd een toonbeeld van egoïsme en daardoor van onbedoelde
en onbewuste hardheid en dikwijls wreedheid, altijd liefdeloosheid, is. Het beginsel
der liefde ontwikkelt zich eerst later. Waardoor? Juist door schokken, door rampen,
door wederwaardigheden, door tranen, door stormen en donderbuijen, die ons over
het hoofd gaan. Het genot, het geluk maken den mensch niet beter; gesmeed als het
ijzer op het aanbeeld, zal zijn karakter eerst zedelijke waarde erlangen en zijn gemoed
ont-
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vankelijk voor de stemming de belangen en de omstandigheden van anderen.
Dit zal ook met u het geval zijn. Tekortkomers en zondaars zijn wij allen, vooral
in het kleine, in het dagelijksche en huiselijke. Wie weet, wie gevoelt dit beter dan
ik zelf! Steeds strijd ik en word overwonnen; steeds tracht ik wakker te blijven en
val in slaap, en eindig met een diepen weerzin in mijzelven. Ik weet niet, of dit gevoel
vroeger bij u is opgekomen, of gij ooit vroeger ernstig in uzelven zijt getreden, zeker
is het, dat u de smart de oogen thans doet opengaan. Misschien was deze schok u
noodig en zal u heilzaam zijn, eene laatste weldaad uwer lieve moeder! Uit uwe
droefheid ontspruit mogelijk spoedig die teedere en krachtige boom der liefde, die
al de uwen met zijne takken overschaduwt. Voorzeker, waarde Gerard, deze slag
komt van boven en dient om u te louteren. Als gij het even sterk, even vast wilt als
gij zulks andere dingen doet, zal God u helpen. Een a r r a n t k n a v e zijt gij voorwaar
niet, en een liefelijke band, die mij naar u toetrok, is altijd geweest uw levendige
zucht om goed te zijn. Uwe natuur heeft u vaak parten gespeeld, en nu oogt gij uwe
moeder niet met dat heldere en dankbare oog na als gij het wel zoudt wenschen te
kunnen doen. Dit is zeker bitter, en de gelegenheid, waarbij gij tot inzien van sommige
verkeerdheden wordt gebragt, bijzonder hard, maar ook dat inzien is van den Vader
in den Hemel en wordt tot uwe volmaking, tot uwe vorming u toegezonden. Wees
er dus erken-
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telijk voor; neem eene les uit de gebeurtenissen, ook uit deze ramp des levens, en
stel u in handen van den besten vriend, dien wij, menschen, hebben! Kweek de bloem
der christelijke liefde in u op en gij zult zachtmoedig en toegefelijk worden, alle
hardheid, alle ongeduld, alle egoïsme zal op den achtergrond wijken, en gij wordt
een zegen, waar gij ook tusschenbeide treedt. Streef naar het goede, vooral naar het
teedere; dàt is het, geloof ik, wat u ontbreekt; wees niet bar en ruw en scherp, en als
op nieuw een slag u treft, laat het u dan niet moeijelijk vallen den geliefden doode
met eenige zelftevredenheid na te staren. Verhardt uw harte niet, staat er in den Bijbel,
dien gij, verbeeld ik mij, wel wat meer mogt gelezen hebben. Hoe vreeselijk is het
denkbeeld van een verkeerd en zondig aangewend leven, als men op jaren is en het
te laat en de moeite niet meer waard schijnt zijn weg te veranderen en zich in eene
stille wanhoop nederzet. Maar gij zijt nog in den bloei der jeugd, er kan nog veel van
u komen; menschelijkerwijs gesproken, breidt zich eene lange baan voor u uit, en
gij hebt alle gelegenheid om nog lang aan uzelven te arbeiden. Doe dat dan ook en
rust niet! Wees nù bedaard! De angel der smart zal verstompen en een beminnelijk
beeld van zoete herinnering, een weemoedig gevoel van een geluk, dat zóó niet
terugkeert, achterlaten. Dàn is de tijd van beraadslaging met uzelven, van gelatene
berusting, en, roepen de maatschappelijke pligten, die pligten voeren u niet naar een
boekvertrek of naar
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een kantoor, maar aan den boezem der natuur van dien Schepper, aan wiens hand
gij nu verder, niet waar? uw levensweg denkt voort te zetten. Toen ik mijne moeder
verloren had, klonken mij als een aanhoudend gezang zekere heerlijke verzen van
Victor Hugo in de ooren, die ik u hierachter, als eene treur- en troostmuziek bij uwen
rouw, uitschrijf.
O l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie!
Pain merveilleux qu'un Dieu partage et sanctifie!
Table toujours servie au paternel foyer;
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier.

Ieder, die zijne moeder niet vergeten is, gevoelt de verhevene waarheid van dit beeld.
Zoo zou ik, beste Gerard, nog wel heel lang willen voortschrijven, doch het is tijd,
dat ik eindig en u aan uwe eigene gedachten en herinneringen overlaat. Thans alles
voor uwen vader te zijn en hem zooveel mogelijk zijn verlies te vergoeden, welk
eene schoone taak! Zoo gaarne zou ik eens met u praten! Hebt gij in de volgende
week ook opgewektheid om naar ons over te vliegen?
Het ga u intusschen zoo goed als dat in de tegenwoordige omstandigheden mogelijk
is! Berust en wees gelaten! Vertrouw op Hem, die onze lotgevallen regelt, en op de
toekomst, en begeef u zoo spoedig mogelijk aan uw gewone werk! Misschien zal
het u moeijelijk vallen weêr uwe kamers te gaan betrekken. Zet u
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daartegen in en ga althans overdag eenige uren naar uw atelier! Ik druk u hartelijk
en deelnemend de hand.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 21 Maart 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Hoewel ik in den laatsten tijd niet meer zoo letterlijk aan uwe hand door de wereld
ga als een weerspannig kind, dat het goede niet begrijpt, dat men met hem voorheeft,
en ik tegenwoordig meer dan voorheen op mijzelven sta, toch gevoel ik mij nog
geheel onder uwen invloed en uwe leiding. In moeijelijke levensomstandigheden
ben ik nog zoo zwak en zonder ondervinding hoegenaamd, en daarom is het mij eene
behoefte mij tot u te wenden, die altijd een oor heeft voor mijne klagten, altijd raad,
opheldering en bemoediging, wanneer ik die behoef. Voorheen had ik u te danken
voor de gelukkigste jaren mijns leven, het beste deel mijner opvoeding, thans heb ik
geene mindere reden voor dank: troost in droefenis, ware woorden van echte,
onschatbare vriendschap. Nu ik een dier wezens op de wereld verloren heb, die de
heiligste regten op mijne liefde kunnen doen gelden, gevoel ik meer dan ooit hoe
dierbaar mij uw vriendenhart is. Uit het diepste mijns gemoeds dank ik u voor de
goede woorden, welke u tot mij heeft ge-

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

189
sproken. Ik wist wel, dat ik iets goeds te wachten had, en daarom heb ik mij dadelijk,
nog met de wanhoop in het hart, maar toch met de hoop op u, tot u gewend.
Het leven is donker en duister, maar daarom heeft een enkele zonnestraal dan ook
zooveel waarde en dankt men den hemel, die ons dien toezendt. Ik behoef u niet te
zeggen, hoe ledig het bij ons is: de plaats eener moeder wordt niet weder vervuld.
De geringste kleinigheid kan jaren uit het verledene in de herinnering terugroepen,
en de gedachten worden zoodoende altijd weder tot de droevige werkelijkheid
teruggebragt. Ik geloof en hoop, vooral voor mijn vader, dat de tijd gunstig zal werken
en het verlaten gevoel verdrijven, dat iemand telkens overvalt.
Ik ben weder aan het werk op mijn atelier; werken is het beste, dat men doen kan,
en bovendien had ik in de laatste weken weinig uitgevoerd. Het leven is moeijelijk,
vooral voor menschen in mijne betrekking, die met allerlei materieele beslommeringen
te worstelen hebben en toch niets van de veerkracht van hun geest mogen verliezen,
op gevaar van geheel te gronde te gaan, maar aan den anderen kant maken juist die
moeijelijkheden ernstige inspanning noodig, en die inspanning wendt op hare beurt
weer pijnlijke gedachten en sombere overdenkingen af. Er is aan alles toch toch eene
goede zijde.
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Leiden 23 Maart 1861.
BESTE GERARD!
Uw dank is mij lief en maakt mij gelukkig, en ik verheug mij dikwijls, dat ik dat
alles wat gij zoozeer apprecieert voor u heb kunnen doen. Uw gemoed is nu wat
bedaard, zoo als ik uit uw schrijven meen te bespeuren. Gelukkig! Niemand zou die
verscheurende smart der eerste oogenblikken uithouden. Intusschen hebt gij mij,
ofschoon te sterk gekleurd en zeer overdreven, een kijkje gegeven van wat er op den
bodem uwer ziel slaapt. Laat het u niet berouwen! Integendeel! En misschien hoort
gij er verwonderd van op, als ik u zeg, dat die brief mijzelven veel goed heeft gedaan.
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Amsterdam 29 Maart 1861.
WAARDE HEER EN VRIEND!
Mijne lieve moeder is nu weg en begraven, en allen zijn wij overgebleven, verlaten,
eenzaam. Voor het verlies, dat wij in die goede, zorgende moeder
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hebben is, nu wel is waar een engel meer in den hemel, die onze voorspraak kan zijn,
en die gedachte is zeker troostrijk en heeft veel zoets, maar toch is hare ledige plaats
zoo droevig om aan te zien, en aan het ontbijt, bij het te huis komen, altijd mis ik die
lieve oogen, die mij verheugd welkom heetten en mij zoo gaarne zagen. Had ik een
gelukkig nieuws te vertellen, eene schilderij naar wensch afgemaakt of er eene
verkocht of was er iets anders, zij was de eerste wie ik het verhaalde, omdat zij er
zoo regt gelukkig mede was. Had ik verdriet of moeijelijkheden, zij kon het mij uit
de oogen lezen, en het was een genot haar tot vertrouweling te hebben. Die
openhartigheid heb ik nooit zoo met mijn vader gehad: eene moeder is daarvoor veel
geschikter, eene moeder is eene vrouw. Ik durf bijna aan dat alles niet denken, mij
dat alles niet te herinneren, want dan begrijp, dan gevoel ik maar al te zeer, dat de
schoonste band van mijn leven verbroken is.
Met mijn hard karakter ben ik ongeschikt om teeder te gevoelen, en de schoonste
band voor dezulken is toch die tusschen moeder en zoon. Zij, de eenige, die in staat
was mij zacht te stemmen, is nu voor mij verloren, en ik zal in strijd komen met
mijzelven en met de wereld, en die schok zal vreesselijk zijn. Ach! nu eerst gevoel
ik, hoe ik mijne arme lieve moeder had moeten liefhebben, hoe wreed ik haar
behandeld heb - gij kent mijne harde inborst en liefdeloosheid - en hoe onbegrijpelijk
groot het verlies eener moeder
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is op mijn leeftijd, wanneer het hart juist door eene zachte hand geleid moet worden.
Ik herinner mij nu zoo goed den dankbaren blik van haar oog, als ik haar gedurende
hare ziekte eene kleine dienst bewees, en - God vergeve 't mij! - dikwijls bewees ik
zulk eene dienst met wrevel en ongeduld. De eerste vertwijfeling over haren dood
is voorbij, maar nooit zal voorbijgaan, zoo dikwijls ik aan haar denk, het wanhopig
berouw, dat ik over mijn gedrag jegens haar gevoel. Wat zou ik niet geven voor een
enkel woord van haar! jaren van mijn leven! Want u moet weten, ze is gestorven
zonder een woord te spreken, in een staat van volkomene bewusteloosheid. Arme
vrouw! Nooit zal ik dat sterfbed vergeten, en hoe schoon en heilig ze er uitzag. Wat
ik toen gevoelde, en altijd na dat uur, kan ik niet zeggen. Zeker is het, dat ik een
ander inzicht heb gekregen in mijn eigen hart. Zwart is dat hart, en ik heb een afkeer
van mij zelven gekregen, en God heeft welgedaan mij te ontnemen wat ik niet waard
was en mishandelde in plaats van vereerde, want al heb ik mijne moeder niet met
daden en woorden mishandeld, in mijn hart, daar zit het kwaad en alles daar is duister
en slecht. Nu weet ik wat zonde is en wat deugd; nu weet ik hoe ledig en dor mijn
gemoed is en hoe ik slechts één talent heb, namelijk het onkruid, dat in mijn hart zit,
voor schoone bloemen uit te geven. U gelooft aan mijne oprechtheid, mijne liefde
voor ouders en deugd, ach! verdiende ik dat geloof! Geloof slechts aan mijn egoïsme.
Egoïsme
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is de duivel, die mij plaagt en alles wat goed in mij kon wezen bederft. Geene enkele
opwelling of ze is met die pest besmet. O, mijn hart is een afgrond, en ik schep er
vermaak in af te dalen in zijne duisternis en gevoel eene aangename vrees, eene
afschuwelijke aantrekkelijkheid tevens, voor alles wat ik daar ontdek, even zooals
men zich aangetrokken voelt naar den rand van eene of andere gevaarlijke hoogte.
Ik wil u niet om den tuin leiden, u moet mij kennen. U is mijn vriend, en daarom
zeg ik u dit alles. Kennen en weten maakt den mensch niet altijd gelukkiger, en het
ware mogelijk beter geweest, dat ik u maar in den waan had gelaten, dat ik nog al
een goed mensch ben, waarvoor uit uwen laatsten brief schijnt, dat u mij houdt.
Wij danken u, mijn vader en ik, voor uwe deelneming. Mijn vader is een gebroken
hart; 50 jaar, waarvan 26 met moeder; veel behoefte aan opbeuring en bemoediging,
en nu alleen over met zijne kinderen, met mij! De arme man heeft nooit iets aan mij
gehad; ja, hij zelf moet mij nog moed inspreken, als ik sombere oogenblikken heb.
22 jaar en dan somber! Het is bespottelijk, ongeloofelijk. Maar een groot gedeelte
van die 22 jaren heb ik boeken gelezen en gedroomd; daar zal de fout liggen. Ik zou
iedereen het lezen en fantaseren willen afraden. Men vindt gevaarlijke waarheden
uit; gevaarlijk, omdat zij komen door het kanaal van de kunst en niet uit eigene
ondervinding. De verschrikkelijkste en toch schoonste waarheid
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is het leven, en te leven is de grootste kunst. Sterven is benijdenswaard, als men
gelijk mijne moeder sterven kan, die dagelijks reiner van hart werd, beter, geduldiger,
lijdzamer, dankbaarder, naarmate haar einde naderde, en zich zoo langzaam en rustig
uit het leven sliep, om gered en vergeven te ontwaken.
Ik moet eindigen, mijn brief werd anders te lang; maar het is zoo aangenaam over
zichzelven en zijne smart te spreken tot een vriend in wien men geloof en vertrouwen
heeft. Ik dank u, dat u mij gelegenheid heeft gegeven, dat geloof in u te leeren
liefhebben en koesteren, Geloof en vertrouwen zijn zoo zeldzaam, omdat zoo weinig
menschen het verdienen. Daarom is dan ook altijd een dier weinigen een parel, een
schat voor wie hem vindt.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 17 April 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Het is u zeker niet nieuw en ook niet vreemd, als ik zeg, dat de afgeloopene week
vol beweging en ongewone drukte was. Dergelijke festiviteiten heeft u zeker dikwijls
bijgewoond, al waren ze ook juist geene directe gevolgen van een watersnood. De
fees-
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telijkste gelegenheid was echter noch in den schouwburg, noch in Artis, maar dood
eenvoudig in de Kalverstraat.
Ik geloof, dat een Amsterdamsch gedrang voor de liefhebbers genoegens oplevert;
ik voor mij gevoelde mij bijzonder gelukkig, toen ik weder op eigene voeten liep en
niet onwillekeurig dan her-, dan derwaarts gedragen werd. Ik verzeker u, dat ik
meende er niet dan plat gedrukt af te zullen komen; is een vreemd gevoel, als men
zoodanig wordt zamengeperst, dat men bijna geen adem meer kan krijgen. Voor het
overige is het heel aardig de dwaze angst te lezen op het gelaat van vrouwen, wier
schoenen van de voeten zijn getrapt, en van mannen, wier hoeden het schrikkelijkst
lot ten deel viel, hetwelk dit schoone tooisel kan overkomen. Enfin, mijne
nieuwsgierigheid op dat punt is voldaan, en ik waag er mij niet weder aan.
Z. M. is ook op Arti geweest, om er eene laatste hulde te brengen aan de
nagedachtenis van zijn vriend Pieneman, en heeft er zeer hartelijk gesproken.
Tijdens het verblijf van Z. M. had er ook nog een klein straatoproer op den Dam
plaats. Er komt namelijk een zeker heer op de Beurs, die de publieke opinie, ten
gevolge van allerlei gemeene handelingen, op eene onbewimpelde wijze tegen zich
heeft. Die persoon geniet het voorregt meestal van de Beurs te worden gedrongen
en wordt dan door eenige honderde menschen naar huis geleid. Het schijnt, dat die
openbaring van 's volks afkeer hem volstrekt niet bevreesd maakt; althans hij
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trotseert die dagelijks. Verleden Vrijdag echter is het zoo erg geloopen, dat zestig
dragonders, met de schutterij en de policie-agenten, na drie uren tobbens den Dam
hebben schoon geveegd. Er zijn sabels getrokken en menschen gewond. De persoon,
wien dit alles aanging, is met moeite door de zestig dragonders naar huis gebragt.
Omringd als een vorst, groette hij ook als zoodanig, waardoor hij de menschen
dermate heeft getergd, dat hij nu zijn huis niet meer uitdurft. Gisteren heeft hij nogtans
eene wandeling gewaagd, kwam op de vischmarkt en was dadelijk ten prooi der
vischwijven. De agenten moesten hem ontzetten en hem als veiligheidsmaatregel,
daar zijne woning te ver was, in eene of andere gevangenis brengen.
't Is alles heel aardig om te zien, maar veel aangenamer was mij mijn bezoek bij
u. De bewijzen uwer vriendschap maakten mij den gelukkigsten der menschen en
doen dat nog, maar ik heb den tijd gehad om na te denken en vind mijzelven steeds
meer en meer onwaardig. Ik gevoel, dat ik die genegenheid niet heb verdiend. Het
maakt mij echter zoo bijzonder gelukkig te weten, dat er iemand is die wezenlijk
belang in mij stelt, die een oog op mij gevestigd houdt, raad geeft, helpt en vooral
vergeet en vergeeft. Ik heb er berouw over, dat ik u vroeger nooit goed heb begrepen.
Ik heb mij laten goed doen als iemand, die daar niets dan iets zeer gewoons in ziet;
ik heb mij gedragen als een bedorven kind; ik ben hoogstens lijdelijk geweest, maar
uwe vriendschap, uwe bedoe-
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lingen begrijpen deed ik niet. Ik ben nooit geweest wat ik had kunnen zijn en zag
niet in, gevoelde niet, dat ik voor u althans anders had moeten wezen dan ik was, dat
het u aangenaam zou zijn geweest en mij gelukkig hebben gemaakt. Maar u heeft
mij dat alles vergeven, niet waar? en die gedachte doet mij goed; ik gevoel, dat
vergeven zalig is, want ik weet nu wat iemand gevoelt wien vergeven wordt.
WAARDE GERARD!
Verleden jaar waart gij met uwen vriend Boland met zooveel moed aan het etsen
begonnen, doch later hoorde ik er nooit meer van. Is die moed zoo spoedig voor de
moeijelijkheden bezweken? En het naakt op Felix? hebt gij dat in het afgeloopen
saizoen bijgehouden? Wat doet gij dezen zomer? Met uwen vader weder te Oosterbeek
of peinst gij over uitstapjes? In de buurt van Ruurloo en Twikkel moet het mooi zijn.
Denkelijk vind ik u geëtablisseerd, als wij uit Soden terugkomen. Gisteren was ik
bij Breman en dacht er over, hoe treurig het voor uwen vader en u allen weezen zal,
in deze streek en op diezelfde kamers terug te komen, waar alles nog zoo vol is van
de versche herinnering uwer moeder. Dit is de nasleep van den rouw: de
omstandigheden openen de wond telkens op nieuw. 't Is het leven! Men moet er
doorheen, het gaat zijn
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onverbiddelijken gang en vraagt ons geene permissie. Ik zeg altijd: we zijn hier niet
voor ons pleizier. Dit op de juiste wijze te begrijpen en het leven naar deszelfs dikwijls
wreede eischen te vatten en te gebruiken is de pligt des Christens, maar een vaak
hoogst moeijelijke.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 13 Mei 1861.
HOOGGEACHTE HEER,
Ik stel er mij heel veel van voor, weder eens een ganschen zomer op mijn gemak
aan de studie te kunnen wijden. Ik bedoel daarmede, dat ik niet in regen en wind
behoef te zitten teekenen en schilderen, om toch à t o u t e f o r c e eenige studies,
die er niet beter om worden, om reden men ze haastig heeft gemaakt, bij elkander te
krijgen. Het ware studeren is met de natuur mede te leven, ten einde met haar wezen
en werken grondig bekend te worden, en men verkrijgt die grondige kennis niet door
iederen zomer enkele weken opzettelijk studies te gaan maken.
Ik geloof, wanneer men zich eenmaal heeft voorgenomen een landschapschilder
te worden, men zooveel mogelijk leven moet onder den blooten hemel, eten en
drinken, lezen en slapen onder de boomen en in het gras. Ik geloof niet, dat ik buiten
veel schilde-
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rijen zal maken, want ik heb plan al mijn tijd aan studeren en wandelen te besteden,
dit laatste ook met slecht weder, want ik heb sympathie voor regenluchten. Daarbij
gevoelt men somtijds behoefte iets te maken van een oogenblik in de natuur, dat een
indruk bij ons heeft achtergelaten, en dan is het een voorregt en een genoegen die
herinneringen en indrukken tot schilderijen te verwerken in een ruim en geschikt
atelier, gelijk u er mij een heeft toegestaan.
Mijne groote schilderij gaat niet naar den Haag, maar naar Utrecht. Voor de
Haagsche tentoonstelling kon ik ze niet gereed krijgen, ofschoon ze nu toch af is.
Maar ik heb er twee andere stukken, natuurlijk van veel minderen omvang, naar toe
gezonden.
Ik heb niet veel rust meer. De gedachte, over veertien dagen te Oosterbeek te zullen
zijn, doet mij leegloopen, te meer, omdat al mijn werk af is en ik nieuwe stukken
zou moeten beginnen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Oosterbeek 14 Mei 1861.
WAARDE GERARD!
Dank voor uwen brief, die echter geen antwoord op den mijnen is.
Als gij hier komt, vergeet dan niet mijn van Mander mede te brengen. Het is niet
de eerste maal, dat
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ik u dit verzoek. Ik meende, dat gij lust zoudt hebben in de historische en critische
studie en behandeling van uw vak, maar ik heb mij hierin vergist....
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Amsterdam 19 Mei 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Het is waar, mijn laatste brief was eigenlijk geen antwoord op den uwen. Ik heb
sommige vragen opzettelijk ontweken, omdat ik vreesde ze te beantwoorden, wel
wetende, dat hetgeen ik daarop zeggen moest zeer ten mijnen nadeele zou getuigen.
Het is droevig telkens weder eene nieuwe zwakheid, een gebrek te meer te moeten
toonen aan oogen, die ons liefhebben. Ik heb mij al meermalen moeten aanklagen,
en deze keer ben ik weder in hetzelfde geval. Wat ik daarin vooral naar vind is, dat
men den schijn aanneemt van een f a n f a r o n d e v i c e of van een zeer onbeschaamd
persoon, die zegt: - Zie eens hoeveel ondeugden! en toch ben ik nog goed genoeg!
- Ik hoop evenwel dien schijn van mij af te werpen door doodeenvoudig te verklaren,
dat het mij zeer veel leed doet voor onaangename waarheden te moeten uitkomen.
Etst ge nog? Hebt ge geen pleizier in de historie der schilders? En het naakt op Felix?
Ziedaar drie vragen uit uwen laatsten brief. Op de eerste moet ik
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antwoorden: n e e n , op de tweede: n i e t v e e l , op de derde: i n d e n l a a t s t e n
t i j d n i e t s a a n g e d a a n . Ik schaam er mij over, maar 't is de waarheid.
Ik heb nog geen hartstogt genoeg voor mijne kunst; ik heb die groote, sterke liefde
niet, die mij alles gretig moest doen aanvatten wat middellijk of onmiddellijk tot die
kunst behoort; ik heb daaraan mijne gemakzucht, mijn lust tot lanterfanten, tot
uitspanning nog niet opgeofferd; ik vind mijn genoegen, mijn geluk nog niet in die
kunst, wier onverdeelde beoefening een geheel menschenleven eischt. Alles speelt
eene rol in mijn hoofd; het eene verdringt het andere, en er is nog niets, waarop al
de kracht van mijn geest zich concentreert. Zelfs zijn er oogenblikken, dat de gansche
schilderkunst mij eene dwaasheid schijnt, een streven naar het onmogelijke, eene
eindelooze worsteling, eene aaneenschakeling van nederlagen. Het is mijn doel niet
eene koe te schilderen om de koe, noch een boom om den boom; het is om door het
geheel een indruk te weeg te brengen, dien de natuur somtijds maakt, een grootschen,
schoonen indruk, ook door de eenvoudigste middelen. En zie, dat is mij nog nooit
gelukt. Men heeft altijd gezegd: een aardig koetje, een lief schaapje, maar dit gaat
mij volstrekt niet aan. Dit bedoel ik niet, dit is geene kunst. Dit nu maakt mij
mismoedig, dit overtuigt mij van mijne nietigheid, dit vernedert mij tot een gemeenen
naäper. Bij al die overdenkingen, die steeds terugkomen, verlies ik dan op het laatst
den lust, en die zaken, die min of meer
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als bijzaken te beschouwen zijn, zoo als het etsen, het naakt en kunstlektuur treden
dan geheel op den achtergrond, worden gansch en al verwaasloosd. Ik moest liever
in het geheel geene fantaisie of idee hebben en maar doen om te doen en werken om
te werken, omdat het eene levensbehoefte, eene noodzakelijkheid en een pligt is.
Ik heb de tentoonstelling in den Haag gezien en ben verslagen teruggekomen.
Mijne schilderijen vind ik er slecht. Natuurlijk! Israëls heeft er twee meesterstukken.
Ik heb een goed vriend hier, Auguste Allebé, die er drie uitstekende schilderijtjes
heeft. Hij is een jongen met bijzonder veel a v e n i r . Ik heb den Heer van den Berg
een bezoek gebragt. Hij was wel. 't Is vreemd, er is eene soort van daling in de talenten
van zekeren leeftijd, maar of het opkomend geslacht het aftredend corps wel goed
en waardig zal vervangen is in alle opzigten nog twijfelachtig. Ik heb een paar
aangename dagen bij de familie Dirksen doorgebragt. Iedereen lacht mij uit met
mijne groote schilderij. - Welk een last, als het ding terugkomt! zegt de een. - Veel
moed! zegt een tweede. - Zware onkosten! een derde. - Slechte tijd voor zoo'ne
schilderij! een vierde. 't Is alles waar. Ik zou mij toch aan groote schilderijen kunnen
verslaven, even als aan pijpen en cigaren.
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Oosterbeek 9 Junij 1861.
HOOGGEACHTE HEER,
Indien in Duitschland het weder is zoo als hier, waaraan ik niet twijfel, dan treft
u het zeer ongelukkig. Ik heb dan ook nog geene studies gemaakt, maar onophoudelijk
geslenterd, rondgekeken en een beetje geschilderd op mijn atelier. Met dat al is de
natuur toch overheerlijk, en, ofschoon voor wandelaars het verblijf te Oosterbeek op
dezen oogenblik weinig bekoorlijkheden oplevert, voor schilders zijn er daarentegen
somtijds de schoonste oogenblikken. Men loopt alleen maar gevaar te veel schilderijen
te maken, getiteld: Voor den regen - Na den regen - Donderbui - enz. En niet alleen
worden al die herhalingen vervelend, maar ook de meeste koopers zijn w a n d e l a a r s
en niet gediend met al te regenachtige voorstellingen, die allerlei mislukte uitstapjes
en toeren in de herinnering terugroepen.
Ik ondervind, dat het leven buiten gunstig werkt, niet alleen op het ligchaam, maar
vooral ook op den geest. De omgeving is zoo geheel anders dan in eene stad; het is
zoo rustig, en het zien van groen en boomen geeft eene geheel andere rigting aan
gedachten en neigingen. Alleen geloof ik, dat het op den duur al te rustig zou worden,
althans op mij maakt het den indruk alsof ik nu maar alleen te leven heb als de
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koeijen, gelukkig te zijn in den malschen dampkring, het gras te verslinden, wel te
verstaan niet met den mond, maar met de oogen, te schuilen voor den regen, enz.
En toch moet ik het juist omgekeerd nemen, maar het zal mij veel kosten het vaste
voornemen op te vatten dat l a i s s e r - a l l e r te laten varen en ferm aan het werk te
gaan. Het is om tot wanhoop te geraken, zoo dikwijls men uit de natuur op zijn atelier
komt, alwaar de verw eene zoo droevige hoofdrol speelt en men iederen dag
duidelijker inziet, dat men een prul is.
Aanstaanden maandag (17 Junij) wordt de tentoonstelling te Utrecht geopend, en
ik ga er dadelijk met mijn vriend de Haas, die in dien tusschentijd hier is aangekomen,
naar toe. Ik ben brandend nieuwsgierig te weten welk lot mij daar wacht. Het spreekt
van zelf, dat ik mij van mijne groote schilderij weder een aantal domme illusiën heb
gemaakt. Alles moet dus wel tegenvallen.
Aanstaande Julij gaan de Haas en ik waarschijnlijk naar het Katerveer.
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WAARDE GERARD!
Dank voor uwen brief. Wel mag in Holland het weder niet gunstig zijn, hier zijn
wij, al is het voor
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Soden ook niet zoo heel mooi, dubbel tevreden, want het kan hier zijn om te smoren,
en thans is het niet meer dan zacht en aangenaam. Er valt wel eens een enkel regentje,
maar dat van geene beteekenis mag heeten, en voor het overige maken wij groote
wandelingen en zit ik veel op ons ruime balcon te lezen, de balsemachtige en drooge
lucht in te drinken, de bloemgeuren op te snuiven en te luisteren naar het rijk bezette
orkest der gevederde muziekanten. Verder gaat ons leventje eentoonig en geregeld
voort, alle dag hetzelfde, doch zonder de minste verveling. Ten half zeven stap ik
naar de bron, drink twee glazen, wandel, ontbijt ten half negen, ga naar mijne kamer,
lees, schrijf, kleed mij aan en ga ten drie ure eten. Daarna wordt er een bezoek of
eene wandeling gemaakt, ten half negen thee gedronken en ten tien naar kooi
getrokken. Het is nog altijd ons plan Maandag over drie weken op den Oorsprong
terug te keeren, maar dan denk ik, dat gij juist naar het Katerveer zult vertrokken
zijn. Intusschen doet het mij pleizier voor u, dat gij er niet alleen naar toe gaat, en
hoop ik, dat het weder er u zal dienen.
Ik begrijp, dat gij benieuwd zijt naar de tentoonstelling te Utrecht en er met een
kloppend hart zult rondkijken. Schrijf mij eens gaauw, of gij tevreden zijt over de
plaats van uw stuk en hoe het u te midden van al deszelfs concurrenten voldaan heeft.
Gij loopt nu in allen deele in de wei. Dit zal u, ook voor uwen hoest, goed doen,
eene andere rigting
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aan uwe denkbeelden geven en u in eene andere stemming brengen dan te Amsterdam.
Als winterverblijf levert die grootste stad van ons kleine land toch nog de meeste
ressources, maar des zomers moet gij naar het vee. Drink dan meteen maar veel
versche melk zóó uit de uijer: het kan u niet dan goed doen.
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Oosterbeek 21 Junij 1861.
HOOGGEACHTE HEER,
Gisteren ben ik uit Utrecht terruggekomen, doch niet zoo ongelukkig als uit den
Haag. Men heeft mij namelijk eene zeer mooije plaats gegeven; mijne groote schilderij
dient tot middenstuk op een der vakken der groote zaal en is bijzonder gunstig verlicht.
Mijne kleinere hangt ook mooi.
Een der grootste gebreken in mijne schilderij is gebrek aan positiviteit; licht en
schaduw konden wat sterker zijn aangegeven, op sommige plaatsen zinkt het wat in
elkaar en mist duidelijkheid. Men vindt den aanblik voor het overige tamelijk goed.
De tentoonstelling ziet er over het geheel niet kwaad uit. Men kan zien, dat er
medailles worden uitgereikt, want sommige schilders, overtuigd, dat zoo één schot
mis is, het andere raak kan wezen, hebben vijf, zes en meer stukken gezonden.
Het weder is zoo mooi en de avonden zijn zoo heer-
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lijk van kleur, geur en zoelte, dat het een genot is te baden en te blijven baden in dien
goddelijken dampkring. Als ik uit de volle stad terugkom, dan treft het mij altijd, dat
het er hier zoo gemoedelijk en eerlijk uitziet, en ik begrijp, dat iemand, die alles van
de wereld genoten heeft - van die wereld, welke door de menschen zoo geroemd
wordt - en haar weinig of niets meer heeft te vragen, zich op het land terugtrekt en
pleizier heeft ook eene eerlijke plant of een gemoedelijke boom te worden, die voor
wat zonneschijn en regen bloemen en geuren wedergeeft. Er is dezen zomer door de
beurtelings stovende warmte en de afkoelende regens een gloed van kleur in het
groen, een rijkdom en eene weelderigheid in de bladeren, eene zoo sterke ontwikkeling
in de vormen, dat het een waar genot is er naar te studeren.
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Soden 2 Julij 1861.
WAARDE GERARD!
De Heer S. zei mij veel goeds van uwe schilderij, maar had een zeer zwaar hoofd
in den verkoop er van, wegens de grootte. Van een anderen kant woei mij de phrase
toe: - Le tableau de B. a obtenu des sufrages. Als men van enkel suffrages nu ook
maar at! Maar 't zegt al iets in het oog te loopen.
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Korte dagen na mijne terugkomst moet ik eens naar Spankeren. Misschien hebt gij
dan wel lust mede te rijden en daar eens rond te kijken, of er iets voor u te doen zou
zijn. Gisteren kwam ik in de buurt van Homburg in een stal van zestien koeijen, allen
verschillend van kleur, roode, bruine, parelkleurige, bonte, en in allerhande
schilderachtige houdingen en liggingen, en een effect van licht! Het was om van te
watertanden.
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Les Crénées 17 Octobre 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
De eerste dagen vliegen zoo snel voorbij, dat de tijd om rustig een brief te kunnen
schrijven eigenlijk ontbreekt. Mijn eerste nacht heb ik te Coblents doorgebragt. Ik
was zeer verheugd, toen ik daar eindelijk voet aan wal kon zetten, want de togt
tusschen Arnhem en die stad biedt weinig natuurschoonheden aan. Den volgenden
morgen vroeg vond ik mij in het bergland verplaatst en zag de zon achter
Ehrenbreitstein opgaan. Aanstonds kwamen mij duizend herinneringen voor den
geest, met betrekking tot mijne vorige reis. Dit maakte mij des te ongeduldiger naar
Genève, alwaar ik wist hoeveel schoonere mij wachtten. Van Coblentz ben ik, viâ
Darmstadt, naar Baden-Baden
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gegaan. Ik heb er weinig of niets van de omstreken gezien, dewijl de tijd veel te kort
was, maar geloof, dat het een uitgelezen plekje van romantisch schoon is. Ik heb er
mijn vriend opgezocht, die bij zijne ouders aan de Lichtenthaler-allee wonen moest.
Ik vond ook het huis en de ouders, maar mijn vriend vond ik niet: sedert twee maanden
was hij overleden.
Er waren weinig vreemdelingen te Baden, het was er stil en uitgestorven. Den
volgenden morgen ben ik naar Bazel vertrokken. Ik heb den weg tusschen Oos en
Bazel, vooral op de hoogte van Freiburg, zeer mooi gevonden en de meest
schilderachtige groepen van figuren, landschap en vee gezien, want het is nu juist
de tijd van den wijnoogst, en overal waren meisjes in de wijngaarden bezig, overal
stonden lange wagens met ossen bespannen, die op hunne lading wachtten, daarbij
een achtergrond van heuvelen en bergen, gehuld in die heerlijk gekleurde
Octoberdampen, en alles beschenen door die herfstzon, die zoo zacht en teeder is en
in wier stralen men zich zoo wel en zoo gelukkig gevoelt. Ik had wel uit den wagen
willen springen en mij aan het teekenen zetten, en was geheel verwonderd mij reeds
ten twee ure te Bazel te bevinden.
Ik vernam, dat ik nog ten vijf ure kon vertrekken en 's avonds te Bienne aankomen,
doch herinnerde mij tevens, dat Bienne afschuwelijk is, en besloot daarom liever tot
Soleure te gaan, alwaar ik nog nooit was geweest. Ik heb er mij ook niet over te
beklagen ge-
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had. Den volgenden dag had ik juist een paar uren den tijd om Soleure te bezigtigen,
dat een der schilderachtigste stadjes van Zwitserland is: eene aardige poort, fonteinen,
straten, hoog en laag, kortom eene ware type. Daarbij kwam, dat het marktdag was
en boeren en boerinnen, met ossen bespannen wagens, bij geheele zwermen de stad
binnen kwamen en de aardigste groepen vormden, die men denken kan. 's Avonds
te zes ure was ik te Genève. Ik heb van dien namiddag gebruik gemaakt om den
goeden Heer Humbert een bezoek te brengen, die natuurlijk zeer verwonderd was
mij te zien en mij met de meeste hartelijkheid en vriendschap ontving. Ik kan u
verzekeren, dat die eerste ontmoeting te Genève mij goed heeft gedaan en ik meer
dan ooit met hem ingenomen ben. Zondag morgen was ik bezig mij aan te kleeden,
toen er aan mijne deur werd geklopt en ik tot mijne groote verrassing Auguste voor
mij vond, die zoo lief was mij te komen afhalen. Van dien oogenblik af hebben wij
niets gedaan dan gepraat, oude koeijen uit de sloot gehaald en is de tijd omgevlogen
als niets. Te Versoix vond ik den graaf, benevens den Heer en Mevrouw de Saussure,
die ik beiden reeds vroeger had gezien en gesproken. Mevrouw de Pourtalès was
afwezig. Zij bevond zich op het kasteel de Rougemont aan het meer van Thun en is
eerst gisteren avond teruggekomen. Ik gevoel mij regt in mijn schik bij deze lieve
familie en aan het schoone meer van Genève. Alles werkt mede om een verblijf
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hier alleraangenaamst te maken. U kan begrijpen, dat we eigenlijk nog niets hebben
uitgevoerd en den tijd hebben doorgebragt met duizend kleinigheden, waarvan ons
leven zamenhangt. Eergisteren hebben Auguste en ik een pelgrimstogt gemaakt naar
het land van belofte der landschapschilders, naar St. Ange. Ik ben er van
teruggekomen, diep getroffen door de schoonheden van dat kleine plekje, en, indien
het mogelijk is, nog dieper door de herinnering aan de slechte studies, die ik er heb
gemaakt van sujetten, die waard zouden zijn geweest door den grootsten
landschapschilder te worden behandeld.
Binnen eenige dagen hoop ik u weder over een tal bijzonderheden te schrijven en
verzoek u dezen brief slechts aan te merken als een bewijs, dat ik goed ben
overgekomen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Oosterbeek 27 October 1861.
Waarde Gerard, ik heb eenige dagen met mijn antwoord gewacht, eensdeels omdat
ik het heel druk heb en telkens door den gaanden en komenden man van mijn werk
word gehouden, ten andere omdat er mogelijkheid bestond, dat er nog een tweede
brief van u gekomen zou zijn en ik daardoor in de gelegenheid zou zijn geweest zie me zoo'n luije uitrekening

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

208
eens aan! - van twee vliegen in een klap te slaan. Maar nu de Zondag deszelfs stilte
en afzondering medebrengt, mag ik u niet langer laten wachten en begin met u
hartelijk voor uw pleizierig schrijven te bedanken. Uwe reis was voorspoedig en
begunstigd door het heerlijkste najaarsweder. Nu is dat voorbij, althans hier is het al
vrij koud, we raken geleidelijk in den winter, zonder slag of stoot, zonder regen of
wind, en de arme heliotropen staan al zwart. Ook uwe aankomst te Genève en uwe
eerste ontmoetingen aldaar waren allergenoegelijkst. Het is zoo weldadig, niet waar?
een vriend in den vreemde als uit de wolken tot ons te zien komen. Gij zijt daar nu
als in Abrahams schoot, geheel burger en bezig met uw Hollandsch mooi te verleeren,
althans in het fransch te leeren denken. Tevens zijt gij in eene familie, waarin voor
uwe uiterlijke beschaving en alles wat betreft de duizend kleine bijzonderheden der
zamenleving veel op te nemen valt. Ik meen al die nesterijen, die op zichzelven niets
beteekenen, zelfs dwaasheden lijken, doch wier som den fatsoenlijken man aanduidt,
kleinigheden van dikwijls zeer ondergeschikten aard, die men elkaar niet zeggen
kan, die men zichzelven moet leeren en den tact moet hebben af te zien. Daartoe
hoop ik, dat gij het slag zult bezitten, zoodat, ook in dit opzigt, het verblijf te Genève
niet zonder vrucht voor u zal zijn. Voor een jong mensch is wezenlijk fatsoenlijk
gezelschap een groote schat, en zich gemakkelijk onder alle standen te weten te
bewegen, zonder platheid aan den

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

209
eenen, zonder gedwongenheid of vrijpostigheid aan den anderen kant een groot
voorregt.
Is de tijd van den wijnoogst werkelijk zoo aardig in Zwitserland?

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Les Crénées l Novembre 1861.
HOOGGEACHTE HEER,
De eerste week, die ik hier doorbragt, hebben wij niet veel uitgevoerd, daar allerlei
uitstapjes en het mooije weder ons afleidden. U verwacht natuurlijk, dat na dezen
voorafgaanden volzin moet volgen, dat de latere dagen beter werden besteed. In
zeker opzigt is dit ook waar. Wij hebben ons opgesloten in Augustes atelier en allerlei
schetsen en kleine schilderijen onderhanden genomen. Maar, zie! het romantische
meer van Genève met deszelfs blaauwe golven, in plaats van mij zekere indrukken
voor welige en sterke kleuren te geven, heeft mij juist van de wijs geholpen; dat wil
zeggen: ik heb ongehoord geknoeid en de gruwelijkste kleuren en toonen in het leven
geroepen, die ooit door een kladschilder werden voortgebragt. Ziehier het geval!
Niet ver van het huis, aan den oever van het meer, is een groep wilgen en
notenboomen, die juist zoo geplaatst zijn, dat het kasteel zich vrij aardig achter en
door de boomen heen vertoont. Op een mooijen morgen heb ik aldaar eene schets
genomen en het
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plan opgevat er ook een klein gedeelte van te schilderen, maar de blaauwe lucht en
het blaauwe water, het witte kiezelzand en het witte huis en de ongewone
notenboomen met de gele en roode kleuren van den herfst, dat alles heeft mij zoodanig
in de war gebragt..... enfin, schandelijk! De schilderij heeft eene plaats zijner waardig
gevonden in een hoek der schilderkamer en of ik het zal afmaken?..... Ik weet waarlijk
niet, of ik er den moed toe zal hebben. Auguste schildert ook den ganschen dag, ik
zou bijna zeggen met woede, maar het gaat hem als mij, hij is in de erbarmelijkste
kleuren verward. Ik ben ook aan een hollandsch stukje begonnen: wilgen en water,
en gansch niet vrij van eene zekere u wel bekende regenlucht, tamelijk c h i q u e ,
dat iets beter belooft te worden.
Over het algemeen vind ik de omstreken van het meer niet zeer schilderachtig,
vooral niet bij Versoix of Coppet, en ons Gelderland, hoewel zonder zulke meeren
of bergen, draagt bij mij duizendmaal den voorrang. Het weder is een geruimen tijd
heerlijk geweest, de boomen zelven vergisten zich en bloeiden op nieuw, doch nu
zijn zij van den dwaalweg afgeholpen door allerlei gure winden uit allerlei
hemelstreken. Men heeft hier voor ieder geblaas een anderen naam, hetgeen maakt,
dat ik er volstrekt niet uit wijs kan worden en tot nog toe niet weet, wanneer de
eenvoudige, vrijmoedige noordenwind waait. Ik denk wel, dat hij thans moet regeeren,
want het is razend koud, en
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het Zwitsersche klimaat behoeft het onze niets te verwijten. Wij stoken althans de
kagchel met steenkolen, dat zij snort. Sedert drie dagen zijn de toppen der bergen
aan deze en aan gene zijde van het meer met eene heerlijke laag glinsterende sneeuw
bedekt, die nu, zoo als men mij heeft verzekerd, voor goed blijft liggen. Verder
motregens, stortregens, gestadige, bedaarde regens en mist, alles precies als bij ons.
Ik gevoel mij hier regt pleizierig en gelukkig, en leer de familie van allerhande
lieve zijden kennen. Er is iets zeer innemends in den huiselijken kring, en als ik nu
en dan met Auguste voor boodschappen naar Genève ga, ben ik altijd weder blij, als
het uur daar is van de stad te verlaten en wij weer te huis zijn. Mevrouw Naville heeft
mij het genoegen gedaan mij met Auguste op Mont-choisi te dîneren te vragen. Na
het dîner was er eene soirée, waarop ik onder anderen ook Mevrouw M.-L. heb
aangetroffen, aan wie ik zeer veel moest vertellen van Mevrouw en van u. De
Scheveningsche dame beviel de kleine Mlle Naville bij uitnemendheid en is zeker
nooit zoo van onder tot boven bekeken als toen.
Mlle Suez heb ik bij die gelegenheid een bezoek gebragt, doch niet te huis
gevonden. Later heb ik het genoegen gehad haar hier à d î n e r te zien; zij heeft mij
duizend vragen gedaan naar Mevrouw en u, die ik zoo goed en voldoend mogelijk
heb beantwoord.
Ik weet niet of men nog altijd schepen bouwt aan het meer van Genève, maar wel
weet ik, dat de heer
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de Pourtalès er drie heeft, behalve de roeibooten. Hij is een groot liefhebber van
zeilen en kent dat werk goed. Men begint aan de eendenjagt op het meer, eene koude
liefhebberij, maar ambitie opwekkend, naar het schijnt. Ik kan u verzekeren, dat
togtjes in schepen of schuiten op het water in dezen tijd van het jaar alles behalve
streelend en koesterend zijn. Voor ligchaamsbeweging echter maken Auguste en ik
wel eens een roeitoertje, dan heeft men ten minste het voordeel van warm te blijven.
De heer de Pourtalès, Auguste en ik zijn te zamen naar Lausanne geweest, de eerste
om paarden te zien en Auguste met mij naar een Museum van schilderijen, waar
eigenlijk niets bijzonders aan was. Eenige valsche Poussins, verder copijen, gelijk
mij toescheen, naar eenige oude Hollandsche meesters en een drietal schilderijen
van Gleyre, die er te Parijs een atelier voor élèves op nahoudt, dezelfde bij wien
Auguste verleden winter werkte. Gleyres arbeid heeft mij niet bijzonder bevallen en
vooral niet getroffen, ofschoon de onderwerpen wel geschikt waren om effect te
maken. Eene overwinning der Helvetiërs op de Romeinen, hetgeen meer van een
Bacchusfeest dan van een ernstig oorlogsfeit had, en de onthoofding van zekeren
Zwitserschen majoor uit meer moderne tijden, in welk stuk de compositie theâtraal
en volkomen mislukt was. Maar ik wil mijne kritiek staken, die tamelijk aanmatigend
is en strenger, naarmate ik zelf meer knoei en moeijelijkheden ondervind.
Ik heb u, naar het schijnt, in vurige bewondering
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de schoonheden van den wijnoogst geschetst. Hier in Zwitserland heb ik er echter
niets van bemerkt dan nu eene lompe ton, en het kon even goed wezen, dat die ton
ledig was als vol. Maar ik sprak met betrekking tot hetgeen ik uit den trein in de
omstreken van Freiburg in Breisgau gezien heb en dàt was werkelijk mooi.
De familie hier is in blakenden welstand. Alle Zwitsers geven mij den indruk alsof
ze nooit ziek of van streek zijn.
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Oosterbeek 19 November 1861.
WAARDE GERARD!
De winter heeft zich hier nu voor goed ingesteld. Na een vreeselijken storm, die
Donderdag 1.1. woedde en vele rampen op zee veroorzaakte, is het vrij sterk
vriesweer, maar met eene lekkere winterkou, die iemand goed doet. Leveren al die
omliggende bergen niet een heerlijk gezigt in hun winterplunje? Dat ik van den
wijnoogst sprak, is, omdat ik altijd had hooren zeggen, dat de oogsttijd de prettigste
tijd in Zwitserland was, dat het dan het drukst was buiten op het veld en in de
wijnbergen en er allerlei uitbundige feesten bij de boeren plaats hadden. Maar, het
is waar, gij zijt niet bij de boeren, t a n t s ' e n f a u t . Men is a u x C r é n é e s , e n
e n v r a i e j u b i l a t i o n , denk ik, daar
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ik dezer dagen las, dat de b ê t e n o i r e der Geneefsche aristocraten, de insmokkelaar
van het catholicisme, de heuler met de fransche buren, James Fazy in één woord, bij
de verkiezing voor president het onderspit had gedolven. Het bereiken van dit resultaat
zal heel wat moeite hebben gekost, en treffen u de Zwitsers in het algemeen door
hunne gezondheid, ik verbeeld mij, dat Geneefsche aristocraten e n f o n t p e a u
n e u v e d e p l a i s i r . Schrijf mij eens hoe dat voetje ligten zich heeft toegedragen
en wie de nieuwe president is, want gij zult er, denk ik, meer over hooren dan u lief
kan zijn als vreemdeling.
Begint gij ook al over uw r e t o u r te denken? Mogelijk zou het best in de eerste
week van December wezen, maar ik dwing u niet, gij moet dat zelf weten en naar
omstandigheden handelen. Adieu! De avond valt, ik moet mij gaan aankleeden.
M i l l e r e s p e c t s e t a m i t i é s aan de lieve familie Pourtalès.
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Les Crénées 19 Novembre 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Veel weet ik thans niet te vertellen, maar ik zal trachten alles te vertellen wat ik
weet. Daar ik mij dagelijks herinner, dat ik een wandelende thermometer ben, zal ik
eerst de pligten, die als zoodanig op mij
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rusten, vervullen. Hoewel zeer flaauw, herinner ik mij b. v. dat wij in het begin dezer
maand heerlijke dagen hebben gehad. De zon scheen helder op het meer en op de
besneeuwde bergen; er was een zekere glans over de gansche natuur, die evenwel
niet was vrij te pleiten van iets coquets, iets porceleinachtigs, althans volstrekt niets
schilderachtigs. Maar het schilderachtige is niet altijd noodig, zelfs niet altijd
wenschelijk, en ik vind het landschap hier geheel ingerigt voor fatsoenlijke
buitenplaatsen, dîners, roeipartijen, dames, die zwanen voederen en teekenen a u
c r a y o n op chineesch papier, eene natuur, die hare fijne, blaauwe, heldere tinten
aan den geest mededeelt en uitnoodigt om aangenaam te leven. In de laatste dagen
heerscht hier evenwel eene snerpende, doordringende koude, in het leven geroepen
of aangebragt door de liefelijke b i s e , die van het blaauwe, stille meer een groen
woelend water maakt, bezaaid met witte vlokken. Het is eene soort van kou, die alles
behalve aangenaam is en bij mij althans zich voornamelijk in handen, voeten, neus
en ooren gevoelen en zich niet zoo gemakkelijk door haard- en kagchelvuur laat
verdrijven. De boomen zijn bladerloos en het gras is bleek; de bloemen zijn verdwenen
en de wijngaarden verdord. De winter in één woord! Ik heb weinig van Versoix d.i.
van de omstreken gezien, maar dit is zeker, dat wandelingen en boomen schaarsch
zijn. Met genoegen heb ik opgemerkt, hoe enthousiast men hier kan zijn bij het zien
van een mooijen boom of een schoon ver-
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gezigt. De menschen in Holland weten veel minder het schoon der natuur op prijs te
stellen. Eenige dagen geleden heb ik met Auguste een toertje gemaakt naar de
overzijde van het meer. Zelden heb ik schilderachtiger huizen aangetroffen, gebouwen
met allerlei trappen, galerijen voor menschen en kippen, kortom eene soort van
Savooischen boeren-bouwtrant, die zich verbazend goed leent voor schilderijen.
Van schilderijen sprekende, herinner ik mij bij den heer Tronchin te zijn geweest,
den eersten schoonvader van den heer Naville. De heer Tronchin heeft eene
verzameling van oude hollandsche schilderijen, vermengd met voortbrengselen van
Italiaansche en Spaansche kunst, maar bijna alles maakte mij den indruk van
c o n t r e - f a ç o n . Daar ik echter weet, dat de echtheid of onechtheid van schilderijen
een zeer teeder en kwetsbaar punt is, heb ik alles voor goede munt aangenomen, en
mij slechts bij ongehoord brutale copijen een flaauwen twijfel veroorloofd.
Op zekeren Zondag zijn wij naar Nyon geweest, eene zeer kleine stad, die eene
soort van pleizierplaats voor de Romeinen was. Er is een oud kasteel, dat er vrij goed
uitziet, maar waarvan ik niets verder kan zeggen, omdat ik het maar ter loops van
buiten heb gezien. De kleine Zwitsersche steden zijn niet onaardig, maar ik vind er
nooit die soort van gezelligheid, die men in onze kleine plaatsjes aantreft, hoe
vervelend ze ook mogen zijn.
Ik heb een paar malen een bezoek gebragt bij den
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heer Humbert, en toen een paar groote schilderijen van hem gezien. Humbert geeft
de Zwitsersche natuur der Alpen vrij trouw weder, maar ik vind, dat hij er eene soort
van pleizier in heeft plekjes te kiezen, die weinig aanvallig zijn en door de groote,
kale lijnen der bergen iets ledigs en ongezelligs hebben. Ik kan niet zeggen, dat ik
zijne keus voor het landschap gelukkig vind, en zijne enorme bergen maken veelal
zijne beesten tot bijzaak. Behalve het atelier van Humbert, heb ik ook nog de ateliers
van Castan en Duval bezocht, twee landschapschilders, die hier onder de besten
gerekend worden en eene soort van luchtigen trant hebben, tamelijk bevallig, maar
weinig diep en doorwerkt, alles te oppervlakkig en te weinig wezenlijke studie. Ik
bemerk meer en meer, dat het grootste deel der schilders meer hun eigen talent
beminnen dan de natuur. De rigting van Troyon en andere franschen heeft bij de
landschapschilders van ondergeschikten rang eene oppervlakkige, schetsachtige
manier doen ontstaan, u n e p e i n t u r e l â c h é e , die zich volstrekt niet meer om
teekening of uitvoering bekommert en alleen let op expositie-effect.
Nu tot iets anders. Ik begin eene neiging tot H e i m k e h r te gevoelen. Ik verlang
ernstige schilderijen te beginnen en tot dat einde mijn eigen atelier weder te betrekken.
Ik heb daarom Auguste gezegd, dat ik tegen het einde dezer maand wenschte heen
te gaan, dan ben ik in de eerste week van December weder in Holland. Wij zijn te
zamen vrij druk bezig geweest. Ik heb
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met hem besproken over Munchen terug te keeren, omdat die stad veel belangrijks
bezit. Auguste wil mij dan tot daar vergezellen. Wat dunkt u van dit plan? Het is een
kleine omweg, maar ik geloof, dat Munchen dien omweg wel waard is. Van mijne
kleine schilderijen kan ik u, helaas! weinig goeds zeggen. De afwezigheid van studie
en ernstig meenen en willen maakt die schilderijen tot niets. Ons atelier werd daarbij
in de laatste dagen zoo gruwelijk koud en togtig - het is vlak onder het dak en van
de buitenlucht aan alle kanten omringd - dat ik vrees, dat wij het er niet zullen
uithouden en de schilderijen onvoltooid blijven. Eene heb ik evenwel klaar.
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Oosterbeek 29 November 1861.
WAARDE BILDERS,
Wat gij van het karakter der natuur in den omtrek van het meer zegt is zeer waar
en zeer plastisch en levendig voorgesteld. Alzoo wilt gij weg! Dit komt heel goed
met mijne denkbeelden overeen, gelijk gij uit den brief gezien zult hebben, dien gij
van daag van mij krijgen zult en die zich met den uwen croiseert. Maar vóór uw
vertrek schijnt het, dat gij dezen brief nog wilt afwachten; gij zult dus eerst nà 28
dezer les Crénées verlaten, maar hoe gij dan reeds in de eerste
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week van December hier terug wilt zijn en iets aan Munchen zult gehad hebben, gaat
mijne bevatting te boven. Doch mogelijk vergis ik mij; in allen geval moet gij het
weten en mag ik uw plannetje niet afkeuren, als gij het met uw geld kunt goed maken,
hetgeen ik wel denk. Ik zal dus waarschijnlijk geene tijding meer van u krijgen en
wacht u op Sint-Niklaas. Adieu! Reis pleizierig, besteed uwen tijd te Munchen nuttig
en goed en strooi onze liefste groeten voor de familie om u heen!
Laat die leelijke b i s e u maar niet verkouden maken, want dan is alle pleizier
over!
Gij weet toch zeker, dat Coppet beroemd ïs door het langdurig verblijf van
Mevrouw de Staël, die er haar buiten had, waar zij de é l i t e der litteratuur van haren
tijd om zich heen verzamelde, even als Voltaire te Ferney. Wat is er van dat buiten
geworden? Weet er mij eens een en ander van te vertellen!
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Amsterdam 22 December 1861.
HOOGGEACHTE HEER,
We zijn meer dan ooit vervallen in de donkere dagen voor kersmis. Ik zie alles in
eene soort van schemerlicht en daardoor alle zaken vergroot, dewijl men de
onderdeelen niet bemerkt. Maar ik gevoel mij in
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die mistige duisternis regt te huis; het is zoo volkomen ouderwets, en het schijnt alsof
allerlei bijna uitgewischte herinneringen mij weder voor den geest komen. Ik kan
mij de kersdagen eigenlijk volstrekt niet voorstellen met zonlicht en schoone straten,
maar integendeel somber, mistig, kil of laauw. De menschen aan het einde der straat
zijn maar schimmen, doch wat het oog verliest wint het oor, want de gepoetste laarzen
der voetgangers klinken heel zondagsachtig op de keijen. Die dagen zijn bijzonder
geschikt voor een intiem leven met zichzelven; de buitenwereld laat zich niet
bespeuren en geeft weinig afleiding. Ik ben nooit minder geschikt om te denken dan
wanneer de zon schijnt, want dan gevoel ik te veel het leven en het oogenblik. Ik kan
mij voorstellen, dat men in een donker huis of in eene naauwe straat dubbel de ellende
moet gewaar worden, namelijk meer dan elders overvallen worden door die drukkende
herinneringen, die iedereen besluipen, die iedereen van zich af wil schuiven, maar
die alleen terugwijken voor het volle daglicht. Gelukkig hij, die eene zoo reine ziel
heeft, dat de klare zon slechts eene vreugde te meer is!
Ik maak aanleggen en zal er spoedig vier gereed hebben. Het is eene goede
bezigheid, want mijne reis speelt nog eene te groote rol in mijn hoofd om rustig
allerlei kleine takjes en haartjes te kunnen schilderen. Als men aanlegt, durft men
wat wilder te werk gaan, en eene afwijking te regter of te linker zijde kan zooveel
kwaad niet. Het is goed, dat ik nu weder
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aan het werk moet gewennen; ik heb meer lust dan ijver, hetgeen vreemd mag
schijnen, maar toch waar is.
Ik heb een wissel voor mijne groote schilderij ontvangen, die mij na alle onkosten
ƒ 450 heeft bezorgd, die in spetie in mijne kast ligt. Nu ben ik u nog ƒ 100 schuldig,
die ik gaarne beginnen zou terug te geven, maar ik heb zoo gruwelijk veel boosaardige
schuldeischers, dat ik ieder daarvan een klein weinigje zal moeten verstrekken tot
oogenblikkelijke tevredestelling en dan zal ik weinig genoeg overhouden om eenigen
tijd mijne kagchel te kunnen stoken en nieuwe schilderijen te maken. Mijne andere
schilderij te Petersburg bevalt niet, wat mij zeer tegenvalt, daar mij zulks ƒ 300 rooft.
Op Arti heeft men vele prullen aangekocht, doch de mijne stilletjes laten hangen
en teruggezonden. Het is niet zelden het lot van afwezigen.
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Oosterbeek 26 December 1861.
WAARDE GERARD!
Ik dank u voor uw briefje. In antwoord er op diene, dat mijne stof schaars is, à
moins que l'on ne veuille aller faire de la philosophie, zoo als gij, en wel de
philosophie van een schuldig, aan zelfverwijt overgegeven gemoed. Ga toch niet
onder neerslagtigheid ge-
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bukt, noch vergroot de tekortkomingen, waardoor wij allen zondigen, maar tracht
liever zoo min mogelijk te kort te komen, dan zal er al vast veel gewonnen zijn!
Het eenige, dat ik u van hier melden kan, is de luistervolle opgang der zon, die
mij dagelijks, terwijl ik mij aankleed, verheugt. Maar dit is geene
c o r r e s p o n d e n t i e b i j b i j z o n d e r e g e l e g e n h e i d , zoo als de couranten
zeggen, maar een a l g e m e e n genot, en daarom mogen wij elkander met dezen
goddelijken kersmis geluk wenschen. Ik hoop, dat de Engelschen even mooi weer
hebben als wij, want bij hunne genoegelijke familie-vereenigingen, hunne
c h r i s t m a s - h o l i d a y s , met plum-pudding opgeluisterd, hebben zij er meer aan
dan wij in ons afgewonden Holland. Evenwel zal over alles aldaar in deze anders
blijde dagen door den dood van prins Albert wel een gloom liggen. Een Engelschman
neemt persoonlijk deel in hetgeen zijn vorstenhuis wedervaart, en er wordt in den
q u e e n s - c o n s o r t inderdaad veel verloren.
Ik wensch u met uwe ƒ 450 geluk. Dat uwe andere schilderij niet bevalt, wil ik
gaarne gelooven. Hadt gij mijn raad maar gevolgd en die twee koeijen haren éénen
kop gelaten!
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Amsterdam 31 December 1861.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik leef in mijne pantoffels, en, had ik een kamerjapon, ik zou dien aantrekken,
want het is wezeniijk weder om een zeer huiselijk bestaan te leiden. Ik verdeel mijn
tijd tusschen schilderen en lezen: het eerste doe ik, zoodra de mist even optrekt; het
laatste, als ik geen groen meer onderscheiden kan.
Wat lectuur aangaat, zit ik mij dagelijks te verwonderen over Shakspeares Richard
III, eene zijner scheppingen, waardoor ik het meest getroffen word. Hij heeft Richard
III in slechtheid zoo hoog boven alle menschen verheven, dat deze tot iets vreeselijks
is geworden, tot een waren kolos. En we!k eene vruchtbaarheid van gedachte, hoeveel
waarheid in de gesprekken, nu eens de gruwelijkste beramingen, dan de diepst
gevoelde droefenis, en alles geteekend tegen een fond van moord en bloed! Hoe moet
dat stuk aangrijpen en doen rillen, als men het ziet leven op het tooneel! Wordt het
wel in Engeland opgevoerd? Mij dunkt, het is hoogst moeijelijk, omdat er zoovele
personen in voorkomen, die allen eene even belangrijke rol te spelen hebben.
Een volmaakt kontrast vind ik in Goethes: aus meinem Leben, hetwelk ik ook eens
opgenomen heb. Dat is ouderwets, gemoedelijk en somtijds verve-
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lend van uitvoerigheid. Er komen eenige schilders in voor, die mij den indruk maken
van geweldige knoeijers. Maar aan den anderen kant zijn er zulke lieve, reëele
histories uit zijne kindschheid in, en men gevoelt zich zoo gaauw t'huis in eene
Duitsche stad! Zijn grootvader, d e r a l t e S c h u l t h e i s z , is precies een genrestukje,
zoo als hij in zijne pantoffels en zijn kamerjapon 's avonds in zijn tuin wandelt en
de dorre bladeren van de rozenstruiken knipt, de wijngaardranken schikt en alles zoo
s a u b e r l i c h e n r e i n l i c h houdt en oplettend verzorgt. Ik ben er voor het overige
nog niet ver in gevorderd. Op het leesmuseum heb ik vooreerst gelezen een paar
romans van George Sand, waar ik nog al mede op heb. In één daarvan:
l a f a m i l i e d e G e r m a n d r e , waarvan de eigenlijke knoop niet veel beteekent,
heb ik een stukje landschapbeschrijving gevonden, waarmede ik zeer ingenomen
ben. Juist een hoekje der natuur, zoo bevallig, zoo frisch en zoo vol levendige, vrolijke
poëzy alsof het voor een knap schilder klaar gemaakt was, ten einde er zoo maar een
heerlijk schilderijtje van te maken. Ook de stijl, die misschien een weinig opgesmukt
is, werkte mede om mij dien indruk te geven. Vervolgens in fransche en engelsche
tijdschriften over Mme de Maintenon, over A m e r i c a n s l a v e - s t a t e s , c o t t o n ,
L i n c o l n , enz. enz. Maar van politiek en katoen begrijp ik niets.
Ik heb mij voorgenomen in 1862 een schilder te worden; ik bedoel, maar
onophoudelijk te schilderen
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en aan schilderijen te denken, overal schilderijen in te zien en ze overal van te maken.
Waar maar kleur of teekening op te merken valt, waar maar effect te denken is, waar
maar uitdrukking te pas komt of licht en bruin elkander opwegen, wil ik het denken
of zoeken en - vinden.
M a n m u s z s i c h f ü r E t w a s g e b e n , heeft Göthe gezegd, en 't is maar het
beste, dat ik mij voor een schilder uitgeef, wil ik voor een schilder gehouden worden.
Ik ben sedert korten tijd mijne meerderjarigheid ingetreden, sta dus zoo half en half
op eigene beenen, wil mij nu een weg banen, al is het ook een voetpad, en zal trachten
eene plaats te krijgen, zeker wel niet in de loge, maar dan toch in den engelenbak.
Ik heb vier aanleggen, en daarmede ga ik nu de wereld in, eerst mijne eigene wereld
als zoekend en tobbend kunstenaar, dan de wereld der menschen, d.i. der koopers.

Eindnoten:
[Verbeteringen p. 418:] ik had hier wel mogen bijvoegen: een en ander ‘zeer ernstigs’, want
iedereen zal zich wel van een en ander jegens zijne ouders te beschuldigen hebben.
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VII. 1862.
23 jaar. - te Amsterdam.
Amsterdam 8 Januarij 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Gisteren heb ik een brief van den Secretaris van den graaf de Pourtalès gehad met
ƒ 140 voor eene schilderij, die ik ginds geschilderd heb. Het was eene ware verrassing,
omdat ik er volstrekt niet meer op rekende. Wel had de graaf mij er van gesproken,
dat schilderijtje te willen koopen, doch hij vroeg niet naar den prijs, sprak er over
heen en later niet meer.
Het duistere weder is oorzaak geweest, dat ik een tamelijk goeden aanleg heb
verknoeid. Om daar niet weder in te vervallen, heb ik voor het eerst van mijn leven
eene poging gedaan om eene kleine teekening
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in waterverw te maken, die er dan ook uitziet alsof zij nooit af kan worden en als
vervaardigd door een kind. Men moet er eerst veertig bederven en verknoeijen en
bij die allerliefste bezigheid de noodige ondervinding van behandeling opdoen en
de wetenschap der kleuren, die elkander verdragen, opdat men de eigenschap van
het dunne en doorschijnende niet verlieze, wat eene schoonheid in aquarellen is. Ook
om het snel en scherp te houden, niet mat en tam te worden, is iets waartoe alleen
oefening en slag kunnen leiden. Kortom, ik ben nog op de allereerste trede, en daarom
is mijn product infaam van kleur, dik, troebel en onaangenaam doezelig. Maar ik wil
er nu toch mede voortgaan, te meer omdat er nog wel eens gelegenheid bestaat eene
teekening te verkoopen.
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Oosterbeek 12 Januarij 1862.
WAARDE GERARD,
Twee lieve, aardige brieven liggen voor mij. Ik was zeer gevoelig aan uw schrijven
en ben u vooral erkentelijk voor één ding, namelijk dat ik meer en meer het gevoel
krijg, dat gij mij uw hart geschonken hebt. Paar nu slechts aan een braaf en lief
gemoed eene groote kunstenaars-reputatie! Ziedaar mijn nieuwjaarswensch. - Maar,
zegt gij, zoo'n naam is geene
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gebraden gans, en al vischt men, wil zich de visch wel eens met zabbelen te vrede
houden. Bijten moet hij. - Maar dit hangt van ons niet af. Streven, moedig streven
naar het doel, zonder angstvallig regts, links, voor- en achterwaarts te kijken, ziedaar
alles wat wij kunnen. Het talent geeft de natuur en moet in de rustelooze pogingen
blijken. Poog dus, zwoeg en sjouw, en zie dan wat er uit u wordt!
Het leven heeft van mij een ongevoelig monster gemaakt, want ik doe sedert lang
niet meer aan nieuwjaarsbrieven; toch bespeurt gij, dat ik mij genoeg met u en uwe
belangen bezig houd en mijne beste wenschen voor uwe toekomst in mijn hart leven,
al stel ik ze ook niet bij bepaalde gelegenheden op schrift. Ik moet ook bekennen,
dat ik haast geen kans zou zien het tegen u in aardige wendingen en telkens nieuwe
inkleeding uit te houden, waardoor een afgedragen rok er uitziet alsof hij zoo
aanstonds van den kleermaker was gekomen. Ook dit is eene bijzondere gave van u.
Gij schrijft gemakkelijk, levendig, bevallig. Gij hebt gedachte, en juiste beelden zijn
u niet vreemd. Ik geloof, al is uw stijl wel eens wat slordig, dat uwe pen misschien
iets oorspronkelijkers zou kunnen leveren dan uw penseel. Wie weet of gij, even als
Cremer, vroeg of laat uwe ader nog niet ontdekt. Knoop dit eens in uw oor, en, als
u deze of gene inval inspireert, ga dan zitten schrijven en tracht er iets van te maken!
Het doet mij pleizier, dat gij Shakespeare en Göthe bij de hand genomen hebt. Toch
niet zonder
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woordenboek, niet waar? Want gij moet niets niet verstaan, anders loopt gij er meer
en meer overheen, en slecht lezen is geen lezen, maar tijd vermorsen.
Het moet u eene zonderlinge gewaarwording geven, zoo plotseling van het breede
leven bij den graaf in uwe Warmoesstraat terug te vallen, met al hare beslommeringen
en wisselvalligheden. Dit is het gevolg van f a c t i c e toestanden. Maar een wezenlijk
fatsoenlijk man beweegt zich vrij en voelt zich t'huis in alle toestanden, welke ook.
Paulus schrijft aan Philemon: - Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed
te hebben; allezins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger
te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. - Alzoo zet de verstandige
man zich boven de omstandigheden en spreidt zich een leger van dons, maar, zoo er
geene ganzen te plukken vallen, met hetzelfde vrolijke gezigt van stroo.
Die buitenkans van ƒ 140 moet u zeer welkom zijn geweest Waarlijk die menschen
zijn aandoenlijk lief. Schrijf den graaf de Pourtalès nu toch eens gaauw een brief van
dankzegging voor alles wat gij bij hem genoten hebt, en nu weer voor dit, zoo warm
als uw gemoed het u ingeeft en met inachtneming der vormen.
Gij zult dezer dagen, denk ik, meer in Shakespeare dan op uw doek en verknoeiden
aanleg gekeken hebben. Gij teekent nu ook. Zult gij dat volhouden? Uwe liefhebberij
is het niet. Wat denkt gij van pastel? Dit is brutaler werk; men veegt en rammeit met
zijne pink,
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en zoo komt er somtijds iets, waarop men zelf niet had gerekend en dat de
aanschouwer niet weet of er werkelijk is dan enkel in zijne verbeelding bestaat.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 5 Februarij 1865.
HOOGGEACHTE HEER!
Over het algemeen hoort men veel geklaag en gesteun in de wereld, en vooral
onder dat gedeelte der menschheid, dat zich kunstenaar noemt. Zeker bestaat er ook
reden voor, al is het vervelend, maar aan den anderen kant verbeeld ik mij, dat er
toch hoe langer hoe meer over kunst geschreven en gesproken wordt, en ook er voor
gestreden en geleden. De p e i n t u r e schijnt tegenwoordig nog al een geliefdkoosd
onderwerp voor schrijvers te worden, ten minste in bijna alle R e v u e s kan men er
artikels over vinden, die somtijds evenwel razend mank gaan. Maar het doet mij toch
genoegen, dat zij meer en meer als iets wezenlijks en iets schoons wordt beschouwd.
Of de Heer Boer, eigenaar van den Bazar in den Haag, de schilderkunst als iets
schoons beschouwt weet ik niet, maar in ieder geval vindt hij het iets wezenlijks,
want hij laat er een lokaal achter zijn Bazar voor inrigten, in den geest van onze zalen
op Arti, ten einde aldaar uitsluitend Hollandsche kunst bij wijze
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van permanente expositie in zamen te brengen. Het idée schijnt mij niet ongelukkig,
daar de Bazar druk wordt bezocht. Ik denk er aan, omdat de Heer Boer juist dezen
morgen bij mij was, om mijne medewerking te verzoeken.
Er is eene soort van laffe schijn-fatsoenlijkheid, die een zeker recensent bewogen
heeft uwe werken die hoedanigheid te ontzeggen. Hij haalde sommige zamenspraken
aan, die hem niet aanstonden. De schrijver schijnt zich niet te kunnen voorstellen,
dat eene of andere tijpe niet alleen een trouwe afdruk, eene photographie moet wezen,
maar tevens eene krachtige gravure, die alle schaduwen en nuances ferm aanpakt,
doorwerkt, duidelijk toont en later over al die goed uitgevoerde bijzonderheden en
tegenstellingen den fijnen toon der eenheid en der harmonie werpt. Maar er zijn
menschen, die de waarheid leelijk vinden, het conventionele hooger schatten en alles
willen behandelen met een matten doezelaar, hetgeen eigenlijk moet worden gekrast
met den graveernaald. Het eigenlijke realisme wil men nog maar niet begrijpen. Elk
onderwerp moet nog maar eeuwig wezen: eene moeder bij de wieg van haar kind of
een nobele bedelaar, die aan gemeene rijken een cent vraagt en hem niet krijgt.
Ik werk zooveel ik kan, en niet ongelukkig, geloof ik; men zegt mij ten minste,
dat mijn werk beter wordt.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

232

Amsterdam 18 Februarij 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik weet u eigenlijk niets te schrijven. Het eenige, dat mij van buiten aankomt, zijn
programma's altijd voor nog meer tentoonstellingen. Het zal op het laatst walgelijk
gaan worden. Het is onmogelijk, op al die tentoonstellingen redelijk vertegenwoordigd
te zijn. Ik schilder steeds door, maar omdat ik vier schilderijen tegelijk onder handen
heb, is er nog geene enkele van gereed.
Ik ben blij, dat die sukkel-winter spoedig voorbij zal wezen; de eerste heldere,
zonnige voorjaarsdagen blijven altijd aantrekkelijk en zijn de voorwerpen van
ongeduldig verlangen.
De gang bij mij, die eigenlijk meer gelijkt op eene heel lange, vuile en naauwe
steeg, staat sedert eenige dagen altijd weer op nieuw in de verw en Juffrouw Jörgensen
heeft met hare knoeijers eene soort van akelig oranje-geel, met witte vlammen
afgewisseld, uitgevonden, hetwelk getuigt, dat zij ook al geen kolorist is. Het is
bovendien nadeelig voor mij, want iedereen komt met den indruk dier
avond-zonneschijn-kleuren in mijn atelier, alwaar toevallig blaauwe en graauwe
luchten de hoofdrol spelen. Zoo doen de kladschilders mijne schilderijen, maar vooral
mijn jas een barbaarschen oorlog aan. De eene dag is voor het overige gelijk aan den
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anderen, waar ik zeer mede tevreden ben, want ik geloof, dat niets onaangenamer is
dan voortdurende afwisseling; ik begin dit althans te begrijpen, nu ik het verschil
tusschen domme en goede gewoonten leer inzien.
Blijft u nog te Utrecht of is u reeds in den Haag? en wanneer te Amsterdam? Mijn
gang zal dan juist droog wezen, ten minste als die gemeene kleur ooit droogen kan
en mag.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 25 April 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb thans drie schilderijen geheel af, en het vierde: de schapen onder den
appelboom, zou ook reeds af wezen, als ik in die schilderij niet ongelukkig was
geweest. Ze is wat zwaar en duister geworden, en ik heb ze voor eenigen tijd op zijde
gezet, om ze later weder op te vatten. Het weder is zoo zacht en heerlijk, dat het
onmogelijk is niet aan het land te denken. Ik maak dan ook iederen dag na het eten
eene flinke wandeling en kijk de magere boomen aan, die in Amsterdams omstreken
te vinden zijn. Eene schilderij van de lente, met dat dunne, fijne loof, en hier en daar
het malsche wit van de bloesem der appelboomen zou wel mooi zijn. Het landschap
rondom Amsterdam is
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zedig en maakt volstrekt geene aanspraak op groote schoonheden, maar de dampkring
is zoo vet en mollig, dat de eenvoudigste plekjes een eigenaardig schoon erlangen,
als ze in die dampen gehuld zijn. Het scherpe en harde, dat de natuur wel eens wat
te veel in Gelderland heeft, is hier niet aanwezig. Het kon heerlijk zijn, indien er
maar wat meer en wat kloeker boomen waren. Als ik een of twee schilderijen kon
plaatsen, zoodat ik in wat ruimte van geld kwam, dan zou ik spoedig naar buiten
gaan. Ik blijf nog altijd bij mijn plan Logchem te bezoeken, en, zoo als ik bemerkt
heb, zijn er meer liefhebbers voor, zoodat ik daar niet geheel alleen zal wezen.
Het is jammer, dat u de decoratie in Arti niet eens kan komen zien. Over het geheel
moet men zeggen, dat de schilders, die er aan hebben meêgewerkt, hun best hebben
gedaan en geslaagd zijn. Maar natuurlijk kan men niet verder springen dan zijn stok
lang is, daarom is er een groot deel prullen bij. En dan, een historischen indruk maakt
het over het geheel niet; vooral in het landschap is dat moeijelijk te verkrijgen; de
Hollanders zijn daarvoor in het algemeen niet geschikt. Lessing zou dat kunnen. Het
algemeene gevoelen er over is echter nog al gunstig, en ik voor mij zal ook maar niet
de criticus uithangen, want het mogt eens gebeuren, dat ik mede moest werken, als
de andere zaal wordt gedecoreerd, en in dat geval zou ik insgelijks alle toegevendheid
noodig hebben. Historisch gevoel heb ik volstrekt niet, en ik zou
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mij niet kunnen voorstellen van mijne decoratie iets anders te zullen maken dan een
landschap met koeijen, zoo als men het iederen dag te Oosterbeek kan zien, hoogstens
met een man in de kleederdragt van b. v. 1600 er bij, die dan het effect zou maken
van een weggeloopen student in maskerade-tijd, die zijn katzenjammer zou willen
verdrijven door eene wandeling in het groene gras.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Hemelscheberg 1862.
LIEVE GERARD!
Gij zijt weer druk aan het werk; dat is goed. Ja, een lentetafereel met bloeijende
appelboomen en een sering in de buurt, een mollig weidje onder die ooftboomen,
met eenige dartelende lammetjes, frisch en geurig uitgedrukt, zou heerlijk zijn, en
ik zou er een smaak van sterkers en kievitseijeren van in den mond kunnen krijgen.
Maar die voorjaarsstemming in hare edelste opvatting zoodanig in vormen en kleuren
te weten uit te drukken, dat een ander ook in die stemming raakt, dat is het toppunt
der kunst.
Een wonder! het akkermaalshout is reeds groen, en de nachtegalen zingen als
harten. Ik wensch, dat gij spoedig uwe schilderijen zult verkocht hebben en dan naar
buiten kunt.
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Amsterdam 2 Mei 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Zoodra ik mijne schilderijen verkocht heb, ga ik naar buiten. Naar buiten! roept
mijn hart, mijn geest, mijn ligchaam en alle stemmen in en rondom mij. De natuur,
het land is het beeld der reinheid, der onschuld, men begrijpt er veel beter het ware
en goede, omdat zij eene zoo sterke tegenstelling maakt met het oproerige
menschenhart.
Het lente-tafereel, waarvan u spreekt, heb ik ook gezien en meer nog gevoeld,
maar ik durf er niet aan. Die blondheid, die teederheid schijnen mij onoverkomelijke
moeijelijkheden; wij missen hulpmiddelen om tot kleur en leven te komen, omdat
alles zoo heel fijn en zacht is; men valt zoo ligt in het flaauwe, en dat mag vooral
niet. Daarom is de herfst zoo schoon om te schilderen, omdat ze zulke krachtige
kleuren en eene zoo rijke verscheidenheid ten toon spreidt, en de schilders leert, hoe
eigenlijk kleuren tegen en naast elkander gezet moeten worden, wil men tot harmonie
komen.
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Amsterdam 16 Mei 1862.
Zoo even ontvang ik uwen brief met het berigt, dat de familie de Pourtalès bij u is
aangekomen. Hoe vervolgt mij het ongeluk! Reeds sedert acht dagen ben ik, om
redenen van ongesteldheid, niet van mijn atelier geweest en heb vooreerst nog niet
het vooruitzigt in de lucht te mogen gaan. Bij al de kou, die ik dezen winter heb gevat
en opgegaard, heeft zich koortsigheid gevoegd, zoodat ik in een bestendig malaise
verkeer en nu eindelijk verpligt ben een streng régime te volgen van bepaald te huis
blijven, rust houden en allerlei hatelijkheden. Mijn doctor vergunt mij geen oogenblik
uit te gaan, en ik heb mij moeten onderwerpen en mij op mijn atelier geheel ingerigt,
zoodat ik er eet en ook altijd 's avonds ben. Dit kan nog weken duren. En nu komt
juist die familie! Hoe gelukkig ware ik anders met dat berigt geweest in het vooruitzigt
haar de honneurs van Amsterdam te doen! Ik ben er geheel door verslagen, 't is het
loon mijner tallooze onvoorzigtigheden, mijner zorgeloosheid en van het domme
geloof in de onwrikbaarheid der gezondheid.
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Amsterdam Zondagavond.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb gehoord, dat u dîneert in de souterrains van uw huis, omdat de eetzaal nog
niet gereed is. Daar ligt iets feodaals in, en te gelijker tijd doet het mij denken aan
vrijmetselaars en Huguenooten. Ik schilder sedert drie of vier dagen weder zoo
affreus, dat ik er bij schreijen mogt, en de oorzaak mijner droefenis kan ik niet
ontloopen of uit het hoofd zetten, maar ben veroordeeld die onophoudelijk voor
oogen te hebben. Ik kan mijne schilderij wel wegzetten met het beschilderde tegen
den wand gekeerd, maar even als een kind, dat bang voor spoken is en toch altijd
door eene geheime magt wordt aangedreven en bezield om in donkere hoeken te
gluren en bijna hoopt te zien hetgeen hem vrees baart, zoo beschouw ik telkens weder
het ongelukkige produkt mijner mislukte pogingen en kan het niet met rust laten.
Een ziek en ellendig kind eischt zooveel meer zorgen dan een gezond, en het teregt
te brengen is eene groote vreugde.
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Hemelscheberg 18 Mei 1862.
WAARDE GERARD!
De familie is van daag naar Amsterdam, en Auguste zal stellig dadelijk bij u komen.
Ik heb hem achter de kerk gebragt, en hij moest volstrekt het huisje zien, verleden
jaar door u bewoond. Hoe beklaag ik u! Dit treft nu al bitter ongelukkig. Hoe
schrikkelijk jammer, dat gij met dit heerlijke weêr op uw muffe atelier moet blijven!
En is die olieverw-lucht op den duur gezond? De geleerden moeten het weten. Kunt
gij niet bij uwen vader aan huis zijn, terwijl gij ziek zijt? Daar was het toch gezelliger.
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Amsterdam 6 Junij 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Van Hamburg en Berlijn weet ik niets dan wat Heine van die beide steden vertelt.
Vooral van Berlijn schijnt hij een geweldigen afkeer gehad te hebben.
Ons noordelijk Venetië begint tamelijk vervelend te worden. De goede burgers
vermaken zich met 's namiddags de Leidsche poort uit te wandelen, doch men kan
duidelijk aan hunne gezigten zien, dat ze niet be-
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grijpen wat buiten is, anders zouden ze niet met een zoo onvermengd genot in allerlei
kleine, chineesche theetuintjes de koortsige uitdampingen gaan inademen van eenige
vuile sloten of zoogenaamde vijvers, miniatuuredities van de doode zee, waarin zelfs
een kikvorsch het niet kan uithouden. Bleeke kleedermakers schommelen daar in
hunne hemdsmouwen; kantoorheeren met gele handschoenen beschouwen met
verachting dit theetuin-genoegen en stellen zich aan als aspirant-Don Juans door
verbazende aardigheden te maken met kindermeiden, die schrikkelijk gegeneerd zijn,
wegens het kleine volkje, dat ze onder hare hoede hebben. Die soort van buiten zijn
kan men niet ontloopen, welke poort men ook uitga; ja, zelfs de boomen en het gras
deelen in dien geest en zijn in volmaakte harmonie met al wat er onder hunne schaduw
voorvalt. Ik kan bijna niet uitmaken wat voor soort van gewassen het zijn; ellendige
dwergen, die hun karakter verloren hebben, altijd vol stof zitten, bij de minste droogte
dadelijk hunne takken moedeloos laten nederhangen, steeds gereed een leven te
verlaten, waar ze mogelijk zelven over verwonderd zijn. Mijn werk is de voornaamste
band, die mij aan de meeste menschen snoert, want mijne levensquestie is, dat ze
mijne schilderijen zien, goedkeuren en koopen. Maar het plaatsen mijner stukken
wordt mij dagelijks moeijelijker, zoo zelfs, dat ik bijna aan niets anders meer denk
dan aan de middelen om een uitweg voor zoovele produkten te openen. Doch ik vind
alle groote wegen en
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voetpaden versperd. Ik peins en overleg, hoe ik het moet aanleggen, en kom altijd
tot het besluit: veel schilderen, goed schilderen, goedkoop schilderen. Maar dat alles
helpt nog weinig, als men daarbij niet het geluk heeft in den smaak van het groote
publiek te vallen. Dat geluk mis ik. Het is aangeboren, zoo als het in de natuur van
sommige menschen ligt alle anderen te betooveren. Die sterke, groote geesten, die
het publiek niet vleijen, maar overwinnen en dwingen, zijn zeldzaam. Iederen dag
vraag ik mijzelven af, wat ik in mijne schilderijen brengen moet, om ze ingang te
doen vinden, en ik antwoord: licht, warmte en kleur, want ieder mensch heeft die
lief, wordt er door aangetrokken. Ik zoek te vergeefs in mijne schilderijen die
verwarmende en kleurende zon, die iedereen aanspreekt en tot vreugde stemt; 't is
bij mij altijd een koud, geaffecteerd licht, dat niets te voorschijn roept dan kille
schaduwen, en als het er buiten eens uitzag als op mijne schilderijen, dan zou men
bijna een winterjas aantrekken, niet dan hoog noodig uitgaan en met een ontevreden
gelaat spoedig weer terugkeeren, omdat het buiten zoo schraal en zoo droevig is.
Ik weet niet, hoe ik aan dat droefgeestige gekomen ben en waarom ik altijd
regenachtige en sombere oogenblikken kies, in plaats van die lieve zomerdagen, die
op kinderen en zelfs op dieren een zoodanigen indruk maken van genot, dat ze het
niet kunnen laten in het gras te rollen en te wentelen of, als 't hun daar
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te warm wordt, den wellust eener heerlijke, frissche schaduw aan den waterkant te
zoeken.
Ik voel zelf diep al het aangename en levenslustige van schoone zomer- en
herfstdagen; ik voel de tevredenheid en het geluk, dat in het hart dringt, bij het zien
eener natuur, die in koesterende warmte en helder zonnelicht leeft en geurt; somtijds
komen er dan opwellingen van wezenlijke zaligheid in mijne ziel op. Die teedere en
verheugde stemming zou ik zoo gaarne wedergeven, ze is schoon, zoo voor den
kunstenaar als voor iedereen, en toch - onmogelijk - ik kom juist altijd tot het
tegendeel, tot het stroeve, dorre, u n e r f r e u l i c h e .
Het zou misschien goed wezen, als ik iets had van de gemoedelijkheid van Liestes
talent, maar dat kan niet, omdat ik zijn talent niet genoeg erken. Zijne avondstonden
zijn voor mij bleeke afdrukken van flaauwe indrukken. Hij heeft noch het ernstig
rustige, noch het gloeijend hartstogtelijke van den avondstond vermogen uit te
drukken, noch die stemming, die geloovig en beter maakt en schoone voornemens
en reusachtige, onverklaarbare verlangens in het leven roept, noch die groote smart,
die in zulke plegtige oogenblikken de ziel aangrijpt, eene smart, men weet niet
waarom noch waarover, maar die tranen in de oogen brengt en tot nadenken dwingt.
Maar ik maak eene booze kritiek, die eigenlijk op mijzelven toepasselijk is. Het
komt eenvoudig hierop neder, dat ik in mijne schilderijen meeslepend gevoel
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mis, geene sympathie weet op te wekken. Ze zien er pedant-verstandig uit, de jeugd
ontbreekt, en met haar is ook de grillige fantaisie afwezig; ze lijken gemaakt door
een ouden vent, die het nooit ver gebragt heeft. Dat verontrust, kwelt, pijnigt mij. Ik
wenschte, dat ik onder de evennachtslijn geboren ware en een hart vol vuur en
zonnegloed gekregen had. Ik wilde, dat die gloed overal vonken spatte en vlammen
schoot, en stralende, jeugdige beelden te voorschijn riep. Maar ik zag, helaas ! te
Utrecht het eerste levenslicht, en daar kan men geene eijeren koken in het zand, en
in de schaduw van dien langen, vervelenden domtoren blijft men altijd koud.
Het wordt voor Wisseling bijna gevaarlijk bij mij te komen. Mijn atelier wordt
voor hem een Amsterdamsch Calabrië of de Abruzzen in de Warmoesstraat. Prachtige
titel voor een melodrame, te geven in de Ooijevaar, een schouwburg in de Jodenbuurt,
alwaar de schermen worden vastgehouden door de acteurs en actrices, die op dat
oogenblik niet op het tooneel zijn. Maar waarom bouw ik mijne hoop op verkoopen,
op geld, op Wisseling? Ik ben ten minste blijde, dat wij, arme gladiatoren, niet altijd
behoeven te strijden in het gezigt van een groot publiek en het veelal tweegevechten
zijn, die voorvallen in het geheimzinnig licht van een atelier.
De strengheid van mijn huisarrest is door de schoonheid van het weder opgeheven.
Spoedig hoop ik weder gansch in orde te zijn en dan voor lang en voor goed.
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Wat moet ik van Logchem zeggen? Het is nog altijd een vrome wensch.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Berlijn 14 Junij 1862.
WAARDE GERARD!
Ik had laatst niets aan u, in tegenwoordigheid van een derde, hetgeen mij des te
meer speet, daar mijn bezoek slechts kort kon zijn. Dit heeft iets van een paradox,
en tijd heb ik niet om het door sophismen tot een axioma te brengen. Neem het dus
voor wat u 't liefst is en maak er van wat gij wilt, maar wees verzekerd, dat ik altijd
veel van u blijf houden en het mij daarom zoo geweldig veel leed doet u in uwe
c a r r i è r e niet zoo gelukkig te zien als ik wel wenschte. Men kan nooit weten hoe
een talent zich keeren of ontwikkelen kan, maar zeker is het, dat de oordeelvellingen,
die gij nu en ook wel vroeger met eene zeer nuchtere objectiviteit er over maakt, niet
ongegrond zijn. In hoever gij er zelf schuld aan kunt hebben durf ik niet beslissen
en doet er ook niet toe; a c c e p t o n s l e f a i t ! Daarom heb ik u ook al eens
aangeraden iets in het litterarische te beproeven. Maar nu gij eens in het
kunstenaarsschuitje zit, wordt goede raad duur. Zoudt gij er den voet wel in gezet
hebben, als gij alles te voren geweten hadt? Het beste is nog
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maar uw best te doen en te trachten de gebreken, die gij zoo goed kent, te overwinnen.
Mogt gij daarin op uwe uitstapjes in het Geldersche slagen!
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Amsterdam 19 Junij 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Het komt mij voor alsof deze zomer ons bedriegen zal en weinig wezenlijke
zomerdagen opleveren. Het blijft nog altijd guur en onaangenaam, ten minste op mij
maakt het weder dien indruk. Toch schilder ik altijd maar voort, hoewel met minder
lust, al naar mate de tijd nadert, dat men eigenlijk naar buiten moest. Het spreekt ook
van zelf, dat hetgeen men doet altijd meer eene atelierkleur verkrijgt, meer
kamerachtig wordt en daarom zooveel te minder natuurlijk. U zegt, ik ben nu eenmaal
in het kunstenaarsschuitje en moet maar mede. J e n e d e m a n d e p a s m i e u x ;
buiten dat schuitje bestaat er voor mij geen heil, geen vaste grond: ik geloof, dat ik
overal nog minder voor deugen zou dan voor schilder. Ik kan mij geen ander verleden,
geene andere toekomst denken dan die der schilderkunst, hetzij ik slage of niet. Mijn
geheele bestaan is aan die kunst verbonden, ik zou haar tot geen prijs willen verlaten
dan wanneer er zich ongehoorde moeijelijkheden mogten voordoen of ik op den
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duur de zekerheid verkreeg, dat ik geheel ongeschikt was voor mijne roeping en er
alleen aan achter-, niet aan vooruitgang te denken viel.
Misschien, had ik alles vooruit geweten, zou ik dan den moed niet gehad hebben
zoovele moeiten het hoofd te bieden, want levensmoed ontbreekt mij een weinig; ik
had dan mogelijk eene andere rigting gevolgd, eene andere, maar die dezelfde zorgen
in andere vormen zou gegeven hebben, en had dan welligt daarenboven dien geheimen
prikkel gemist, die eerzucht en geestdrift, die iedereen gevoelt, die zich aan de kunst
wijdt, aan haar, die zooveel opwekkends heeft en zooveel belangrijkheid aan het
leven schenkt. Ik had dan mogelijk die schoone droomen niet gehad, waaraan ik mij
nu kan overgeven; ik had die vleijende hoop op iets groots en schoons gemist, die
toch de dichterlijke zijde van het leven is en een groote troost, een lagchend verschiet,
bij alle stoffelijke zorgen; ja, die zelfs dan nog helpt en opbeurt, als men wanhoopt
aan het bereiken van het groote doel, dat men zich heeft voorgesteld. U zegt, dat ik
misschien iets kon beproeven op letterkundig gebied. Maar op dat veld voel ik geheel
mijne zwakheid, onbelezenheid, onkunde, zelfs van de eerste vereischten. Evenwel,
ik heb de letteren even lief als de beeldende kunsten en besteed er maar al te veel
tijd aan, zeggen mijne schilderijen, die af konden zijn, indien er geene boeken
bestonden.
Ik heb zoo lang pogingen in het werk gesteld en brieven geschreven tot eindelijk
Boer eene schilderij van
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mij gekocht heeft. Het is geene groote zaak, die ik daarmede gedaan heb, want ze is
mijne beste schilderij, de lijst kost ongeveer ƒ 45 - u kan de grootte daarnaar
beoordeelen - en ik heb ze met lijst en al voor ƒ 150 moeten afstaan. Maar ik voel
mij toch geruster nu ik ten minste iets heb verkocht, hetgeen bewijst, dat men het
voor mogelijk houdt er iets mede te verdienen, en vooral maakt het mij gelukkig,
omdat het mij voor een oogenblik redt uit eene bijzonder benarde positie. Wanneer
men nog maar een enkelen rijksdaalder bezit, wordt men zonderling te moede; er is
zelfs iets pikants in de gedachte: hoe zal het zijn, indien ook deze op zal wezen? Die
gedachte houdt uren, ja, dagen bezig. Het is eene onaangename spanning. De oplossing
der vraag heb ik echter nog nooit letterlijk gevonden, omdat er altijd iemand of iets
geweest is door wien of waardoor ik geholpen werd. Maar als die hulp eens niet meer
kwam opdagen, wat toch ook kon gebeuren?.. C'est le néant! ik kan daarin niet
doordringen. Zooveel is zeker, dat ik die soort van vraagstukken sterk heb bestudeerd,
van alle zijden bezien en beredeneerd, en 't is waar wat Göthe zegt: E i n g e s u n d e r
Mensch ohne Geld ist halb todt.
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24 Junij 1862.
WAARDE BILDERS,
Ik zal u niet een eens gekozen vak trachten tegen te maken, te meer daar er waarheid
is in wat gij zegt, maar dat er geen schrijver in u steken zou, ben ik niet met u eens.
Belezenheid en kunde van de eerste vereischten, waarmede gij denkelijk de kennis
van kunstregels bedoelt, zijn voor den waren kunstenaar volstrekt onnoodig; zelfs is
onkunde te dezen opzigte een waarborg voor oorspronkelijkheid. Gij hebt gevoel en
er steekt een humourist in u, waar bij komt, dat gij van nature stijl hebt, gaven, die
niet te koop zijn, zoodat u slechts een vorm, eene lijst ontbreekt. De draad in den
doolhof is ligt gevonden, als men beenen heeft en de Muze u lief heeft gekregen.
Sedert Zaturdag zitten wij nu in het hôtel Victoria te Dresden en treuren over het
ellendige weêr en de bittere kou, waaronder ik zoodanig lijd, dat ik sedert gisteren
tot het stoken van een vuurtje ben overgegaan. Niet te min gaan we uit, want het
kijken gaat zijn gang, den rosmolen des reizigers heffen geene regenvlagen op. Maar
dat het Museum ons zijn schoonste licht niet biedt, kunt ge ligt beseffen. We zijn
nog maar even te voet op straat geweest. Bij de schilderijen verwijlden wij nog maar
één enkele morgen. Het gebruik maken van die galerijen is voor een schil-
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der, zou ik denken, goud waard. Gij hebt nooit van copiëren gehouden; ik blijf er
echter bij, dat, zoo gij met eenige volharding de verschillende p r o c é d é s onzer
groote meesters hadt nagebootst, gij thans anders zoudt schilderen dan ge uzelven
verwijt te doen.
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Amsterdam 28 Junij 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
De Japannezen vervullen de harten en hoofden der Amsterdammers. Ik heb bij
die gelegenheid opgemerkt, dat de flegmatieke Hollanders toch vlug ter been zijn.
Het is inderdaad bespottelijk te zien, hoe honderde menschen bepaald rennen achter
de rijtuigen, waarin die gezanten hunne leelijke gezigten vertoonen, en hoe ze zich
niet verzadigen kunnen van het beschouwen dier mannen, waarvan men de
wonderlijkste leugens en fabels verhaalt. Het ontbreekt ook niet aan stemmen uit het
volk, die, rondom die Japannezen, luide, in de naiefste bewoordingen, hun oordeel
uitspreken, hoewel niet altijd even delikaat en zonder te bedenken, dat er onder die
gezanten vele zijn, die hollandsch verstaan en schrikkelijk in hunne eigenliefde en
ijdelheid moeten gekrenkt worden, zoo dikwijls zij zich zoo hooren uitmaken.
Ik kom langzamerhand voort aan mijne schilderijen en zal er weldra zes bezitten,
zoo wat van gelijke d.i.
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middelmatige grootte, behalve nog vijf kleintjes, een aanleg en een onverkoopbaar
prul. Indien dat alles tegen September klaar is, zal ik met eene gansche vloot in zee
steken, hoewel ik ze niet de onoverwinnelijke zal noemen, daar het lot der Armada
haar toch wel treffen zal.
Ik heb nog voor eenige dagen huisarrest gekregen. Er is voor mij niets
verschrikkelijkers dan na het eten op mijn atelier te moeten blijven. Ik lees met
volharding en overluid Racine, in plaats van een dutje te doen, tot welke
oude-heeren-gewoonte ik bijna vervallen zou, hoe groot mijn tegenzin er in ook is.
Ik moet zeggen, dat Iphigénie en Phèdre mij goed wakker houden. Ik herinnerde mij
niets van die meesterstukken, daar ik ze als schooljongen met verveling en een
woordenboek gelezen had en ik, indien er de naam van Racine niet had voorgestaan,
weinig voor den inhoud van het boek zou gevoeld hebben. Hoewel Shakespeare mij
oneindig liever is, moet ik toch bekennen, dat Racines grootheid en breedheid, zijne
eenheid en rust, een diepen indruk maken. Iphigénie en Phèdre zijn twee van de
schoonste tragische figuren, die aanstonds alle onze sympathiën en meer dan deze
wekken.
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Amsterdam l Julij 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb weder eenige dagen op mijn atelier doorgebragt en mij bezig gehouden met
schilderen, lezen en peinzen over allerlei reizen. Die reisideeën zijn vooral bij mij
opgewekt door zekeren franschman, die hier met vrouw en kind den winter heeft
doorgebragt en nu onlangs naar Rome is verhuisd. Hij kwam veel bij mij, ik veel bij
hem; we hadden de warmste gesprekken over kunst en letteren; hij wist veel, had
veel gelezen, het meeste van Europa gezien, en hetgeen onze gesprekken geregeld
besloot waren plannen van reizen en zich in andere plaatsen te vestigen. Hij vond
voor mij niets doodender dan het slaperige Amsterdam, waar men zelf insluimert,
en bij gevolg niets beter en noodiger dan mij eene andere, werkelijk groote stad tot
woonplaats te kiezen, een middenpunt van kunst, waar deze eene voorname rol speelt,
waar groote voorbeelden en de invloed, dien groote mannen uitoefenen op wat hen
omringt, eerzucht en veerkracht doen ontstaan, en eene betere en volmaaktere
opvoeding geven aan dezulken, die zich aan de kunst wijden. Zijne redeneringen,
welke dikwijls zeer juist waren en altijd voorgedragen werden met warmte en
overtuiging, kregen vat op mij, te meer omdat zij naar mijn eigen lust en zin

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

252
waren en vooral omdat ik verbitterd was over de slechte zaken, die ik hier deed en
doe en over het weinige succes, dat ik heb, niettegenstaande al mijne pogingen. Mijne
eindphilosophie was: hier niets en te Parijs of Rome niets is overal niets; de finantieele
voorwaarden dus overal dezelfden, dan leef ik liever te midden der groote en
schitterende kunstwereld. Ik moet dus heen. Ik ben echter nog altijd hier, en mijn
franschman is vertrokken, vol spijt, dat ik hem niet naar Rome volgde, waarvan hij
mij zooveel voorspiegelde. Met hem is ook de energie mijner redeneringen en plannen
vervlogen, ofschoon eene ernstige preoccupatie mij is bijgebleven, eene gedachte,
die ik niet weder zoo ligt verliezen zal en altijd blijf hopen eenmaal tot eene daad te
kunnen verheffen. Dat is mij echter thans, wie weet voor hoe lang nog, misschien
wel voor goed, onmogelijk, maar eenmaal in reisdroomerijen verdiept, ben ik
bedaarder geworden, nu ik alleen droom, zonder behulp van een ander, maar fantaiseer
niettemin door. Mijne droomerijen zijn dramatische voorstellingen, waarvan Logchem
tegenwoordig het tooneel is. Ik ben er eindelijk in geslaagd mij van dat plaatsje de
geringst mogelijke voorstelling te maken en het te bevolken met al die wezens, die
de h a u t e v o l é e van dorpen en kleine steden uitmaken en oude wijven heeten,
om het even of het mannen of vrouwen zijn. Ik heb de huizen zoo laag mogelijk
gebouwd, de gordijnen zoo digt mogelijk toegeschoven, ten einde het enkele kleine
kiertje nog brutaal-nieuwsgieriger te
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maken; ik heb de straten voorzien met de hobbeligste keijen, de dames met
onmogelijke modes en verregaande bemoeizucht, de heeren met verouderde,
muurvaste stelregels en leerstelsels en eene sterke verkleefdheid aan gewoonten en
gebruiken. Tot eer der stad en harer inwoners heb ik er bijgevoegd eene of andere
bijzondere koek- of moppensoort. De actrices in mijne comedie zijn meestal magere,
verbruinde, schuwe boerenmeiden, koeijen, die ook niet vet zijn, maar ook niet
schuw, omdat ze altijd honger hebben, en ikzelf ben uit eene soort van jaloerschheid
de eenige acteur, de j e u n e p r e m i e r , de p è r e n o b l e en alles te gelijk, en om
de harmonie niet te verbreken, ook mager. Ik zeg niet als Cesar in Shakespeare: G i v e m e a f a t m a n ! - Ik geloof echter, dat hij wel gelijk had het magere te
vreezen, en als ik mijne koeijen met wat meer vleesch bedacht, zou ik, de hebzucht
en voorliefde der menschen prikkelend, ze beter kunnen verkoopen, daar men voor
het magere slechts een mageren prijs betaalt. Dit laatste vraagstuk verlies ik nooit
uit het oog, het weet een plaatsje te vinden in elke gedachte en dringt dieper door
dan stof, hoewel ik ook daarvan in mijn atelier dagelijks nieuwe wonderen bespeur.
De natuurverschijnselen, welke ik dagelijks voor oogen heb, maken, dat ik mijne
decoratie verwissel door mij Logchem beurtelings te denken bij stortregen, bij
stofregen, bij gewonen regen, bij regen met zonneschijn, en eindelijk - Logchem in
het verschiet -
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bij onweersbui, die laatste gezien uit eene diligence, waarmede ik naar Amsterdam
vlugt. Ziedaar een deel mijner overdenkingen! Maar mijn brief maakt een al te
onbeschaamden inbreuk op uwen tijd, en ik schend in dat opzigt de regten der
correspondentie, waarvan een der eerste is, dat men er iemand niet mede verveelt.
Ik heb in den laatsten tijd eene schilderij afgemaakt, die wat meer helderheid en
zon vertoont; dit maakt mij waarlijk vrolijk. Maar verder, volkomen stilstand in de
zaken, tot onbeschrijfelijken schrik en doodsangst van het gansche c o r p s
a r t i s t i q u e . Als er twee of drie r a p i n s bij elkaar zijn, steken ze de hoofden bijeen,
geven een ernstigen plooi aan hun gelaat en bespreken de algemeene of nog te wachten
ellende, evenzoo, dunkt mij, als in langvervlogene tijden geloovige en bevreesde
burgers, wanneer hun het einde der wereld was aangekondigd. En het staken van den
afvoer is ook eigenlijk voor ons het einde der wereld. Maar ik zou alweder een vel
vol gaan schrijven en de hemel beware mij daarvoor en vooral hem, die het zou
moeten lezen.
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WAARDE GERARD!
Donderdag namiddag kwamem wij hier aan en vonden ons kwartier geheel in orde
en naar ons genoe-
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gen. Het is gelegen op eene gracht, maar geene Amsterdamsche, want het water
wordt gevoed uit eene heldere bron in het naburig gebergte; het vliet snel over eene
steenen bedding voorbij en er zwemmen heerlijke forellen in. Deze gracht is het
brandpunt der C a r l s b a d e r k u r - E l e g a n z . D e n n e s g i b t a u c h s o l c h
e i n e , evenzoo als men B r u n n e n k u c h e n heeft. Dadelijk begon ik den volgenden
dag met het drinken van het heete water en het wandelen langs de glooijing der met
dik masthout bedekte bergen. Ongelukkig is, ten gevolge eener donderbui, het weer,
wel zacht gebleven, maar zeer regenachtig geworden. Kennissen hebben wij niet,
ook zet ik het den leepsten indringer eene kennis hier te maken; ik ten minste zou
niet weten hoe het aan te leggen.
Ik wil wel gelooven, dat uw franschman u voor Rome opgewonden heeft, maar
of Italië u dienstig zou zijn, vergun mij er aan te twijfelen; ook weet ik niet of gij
slagen zoudt de Italiaansche natuur, die ik alleen uit schilderijen ken, maar waarvoor
ik niets voel, beter dan onze Noordsche terug te geven. Stellig zou ik u afraden u in
de eeuwige stad te vestigen. Wel deel ik in zeker opzigt uwe levens-philosophie à la
Bamberg: - hier niets, daar niets en overal niets, dan liever het eens in eene andere
stad geprobeerd! - maar dan zou ik u liever Dresden voorslaan. Dresden is eene
ernstige, wetenschappelijke, kunstrijke en kunstlievende stad, met een wereldberoemd
museum, eene allerliefste natuur en vrolijke, pleizierige bevol-
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king. Als gij daar eens naar toe trokt! Maar ik wil u niets opdringen. Inliggend hebt
ge een briefje gevonden. Ik reken, dat gij met dat sommetje een paar weken kunt
rond komen. Steek dat bij gelegenheid eens in uwen zak en ga eens kijken, of gij het
met mij eens zoudt kunnen worden, te weten of Dresden u bevalt, en neem van een
en ander eens poolshoogte. Misschien heeft een uwer kennissen wel lust met u mede
te gaan. Iemand om u aldaar aan te recommanderen heb ik op dit oogenblik niet,
doch gij zult er zeker wel Hollandsche schilders vinden. Over Cassel is, meen ik, de
kortste weg. Er komt bij, dat Dresden, vooral in den winter, het hoofdkwartier der
Duitsche aesthetica is en de menigte knappe lui, die er wonen en waarvan een groot
aantal aan de K u n s t a c a d e m i e verbonden is, er iederen avond in allerlei vakken
boeijende en belangrijke voorlezingen houden. Meen toch niet, dat ik hier geen tijd
heb! Luijer leven dan dat op badplaatsen is er niet. Tijd altoos, voor alles tijd, maar
in de eerste plaats om uwe brieven te lezen. Is uw slot dus geene b l o e m e v a n
r h e t o r i c a , schrijf dan maar tot gij moe en op zijt, anders hoe langer hoe liever.
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Amsterdam 14 Julij 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Uw plan van een uitstapje naar Dresden heeft mij opgewonden en vrolijk gemaakt,
e t j e v a i s b a t t r e l a c a m p a g n e . U geeft mij verlof te schrijven zooveel en
zoo lang als ik wil, en ik ga er gebruik van maken; ik ga uitpluizen, bewijzen,
tegenspreken, groote domheden zeggen, te weten dingen, die ik voor wijs houd, en
vraag vooruit verschooning voor eene groote dosis pedanterie, voor al mijne
beginselen, stellingen, bedenkingen, die u niet bevallen mogten, en verklaar plegtig,
dat ik ieder woord terugtrek, hetwelk door u veroordeeld wordt. Op deze voorwaarde
ga ik maar dadelijk aan den gang.
Ik heb gezegd, dat ik Amsterdam zou wenschen te verlaten en een middenpunt
van kunst te betrekken. U noemt mij Dresden. Dresden is een middenpunt, om hetgeen
u er van zegt, om de schoonste kunst aldaar verzameld, om de goddelijke modellen,
welke dagelijks bewonderaars tot zich lokken en zoodoende Dresden maken tot eene
stad, waarheen men grootendeels gaat om de kunst en voor de kunst. Ik heb altijd
wonderen gehoord van dat museum, en natuurlijk gloeit iedereen, die zich aan
schilderen wijdt of er een hart voor heeft, van begeerte die juweelen te zien, waarover
de gansche wereld hare bewondering heeft te kennen geven. Toen ik echter het woord:
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m i d d e n p u n t d e r k u n s t w e r e l d , schreef, dacht ik minder aan museums dan
wel aan moderne schilders. Beiden kunnen van eene stad eene verzamelplaats van
kunstenaars maken, en waar beiden vereenigd zijn, daar is het verkieselijk. De werken
der oude meesters in het algemeen beschouw ik, om zoo te spreken, als de Evangeliën,
waarin de waarheden en schoonheden der natuur zijn nedergeschreven, waar het
gevoel en het verstand te gelijker tijd op de verhevenste wijze in spreken, waar ieder
kunstenaar zijne persoonlijkheid in heeft nedergelegd, zijn hart en zijne ziel uitgestort,
hetzij door verhevene opvatting, ideale vormen en compositie, harmonieuse kleuren,
schoon gevonden effecten of eindelijk door onnavolgbare uitvoering, in één woord,
waarin de volmaaktste vereeniging te vinden is van waarheid en van kunst, uitgedacht
en gevonden door de vereeniging van geest, gevoel en verstand, geopenbaard door
eene onbegrijpelijke vaardigheid van doen. Hunne werken blijven echter altijd
Evangeliën; er zijn verklaringen, vertalingen, ophelderingen noodig van groote
mannen, die in hun arbeid toonen, dat zij in de ouden lezen en hen begrijpen, met
betrekking tot de natuur en de moderne rigting, die een feit is, en zich over de
schilderkunst als over de litteratuur, als over zeden en gewoonten, als over de gansche
menschheid en hare bedoelingen heeft uitgestrekt. Het is zonderling, maar voor mij
eene waarheid, die ik hier opmerken moet: ik heb in den laatsten tijd veel gelezen in
S t e r n e s s e n t i m e n t a l J o u r n e y en
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daarin schatten gevonden van gemoedelijkheid, van hoffelijkheid des harten, van
belangstelling in al wat menschelijk is, van tevredenheid en gelatenheid in
onaangename oogenblikken. De weldadige gevolgen daarvan zijn, dat ik door die
duidelijke voorstellingen en naïve detailbeschrijvingen van wat in het leven van
iedereen voorkomt, nu beter het groote, Evangelische zalig zijn der zachtmoedigen
begrijp. Zulk een geest kan alleen, in kunst, door de groote moderne meesters worden
medegedeeld; zij zijn de vertalers, de predikers, de professoren, die, waar zij te zamen
zijn, hunne welsprekendheid doen hooren, hunne lessen geven, de vruchten hunner
studiën doen zien en allen rondom hen voorgaan, voorlichten, opwekken en met
geestdrift vervullen. De dampkring nu, alwaar men die lessen inademt, de plaats,
alwaar de kunst niet alleen aanschouwd kan worden in hare hoogste schoonheid,
maar waar zij wordt besproken, in de harten leeft, in alles geraadpleegd, waar zij
vooral wordt uitgevoerd op groote wijze en groote schaal, die stad bedoelde ik, toen
ik van centraalpunten, enz. sprak. Zulke soort van steden zijn b. v. Dusseldorp,
Munchen, eenigzins Antwerpen, Brussel in het materieele, Rome, maar vooral Parijs.
Achter het breede woord Rome - en nu ga ik u, vrees ik, boos maken - een woord,
dat men altijd mag uitspreken, omdat er alles groots, edels en klassieks in ligt
opgesloten - achter Rome, dien altijd vromen wensch, als het heilige graf voor den
pelgrim, dien reinen tempel der kunst, dien het iedereen vereert bin-
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nen te treden, dacht ik het woord Parijs, den grooten tooverklank mijns levens. Daar
vlamt de fakkel der moderne kunst en woont de geestdrift en liefde voor haar; daar
zijn hare ijverigste aanbidders, tevens hare uitverkorene lievelingen; daar vindt men
in hare voortbrengselen goeden smaak, waarheid, begrip der oude meesters, nieuwe
vinding, grootheid.... wat d é c a d e n c e tevens, maar alles is er vereenigd of vloeit
er heen.
Men heeft den tijd lief, waarin men leeft; men roemt op hetgeen er in wordt gedaan
en voortgebragt; er is iets in de feiten, die plaats grijpen en waarbij men tegenwoordig
is, hetwelk maakt, dat ze veel belangrijker schijnen dan feiten die lang voorbij zijn
en toch veel grooter waren. Het gelijktijdige, het moderne heeft eene
aantrekkingskracht, wekt eene sympathie, waarvan men zich niet kan losmaken, en
gaarne neemt men plaats in het schuitje, dat ons stroomafwaarts medevoert, den rug
keerend aan het verledene en met hoopvolle blikken starende in de geheimzinnige
toekomst.
Tot nu toe heb ik alleen het oog gehad op geestelijke ontwikkeling, maar ik denk
ook aan stoffelijke. Betrekkingen zijn een voornaam punt. Kunstkoopers zijn nu
eenmaal in staat een schilder bekend te maken, reputatie te bezorgen, maar tevens
hem zedelijk te dooden, te vernietigen. Zij komen overal, praten overal, hebben
dikwijls veel kennis, een goeden smaak en hebben zich op die wijze eene sterke
stelling verzekerd tegenover de kunstenaars, die dikwijls hunne
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slagtoffers zijn, maar even dikwijls hunne opkomst aan hen te danken hebben. Neen,
zelfs de groote liefhebbers te Amsterdam en elders koopen het belangrijkste gedeelte
hunner kabinetten van kunstkoopers, vooreerst omdat zij steunen op hun smaak in
het kiezen van kunstwerken, vervolgens omdat zij ten hunnen huize vele schilderijen
te gelijk zien, vergelijkingen kunnen maken, aanmerkingen uiten, welke dikwijls
moeijelijk zijn tegenover den schilder zelven. Zij kunnen daar spreken, ruilen,
handelen, enz. verbeelden zich, dat schilders hen zouden bedriegen, dat ateliers
g u ê t s - a p e n s zijn en het onmogelijk is er een te bezoeken zonder verpligt te zijn
tot koopen, een ingeworteld vooroordeel. Uit dat oogpunt volgt, dat er ons slechts
twee middelen overschieten: kunstkoopers en tentoonstellingen. Die laatsten dienen
meer om bekend te worden en de aandacht op een kunstenaar te vestigen. Het is
duidelijk, dat de kansen van verkoop aldaar weinig zijn, als men het aantal der
verkochte met dat der onverkochte stukken vergelijkt. Wij vervallen dus alweder in
de handen der eersten. En wat is nu het geval? Holland is niet zeer nationaal; het
leest bij voorkeur boeken in vreemde talen geschreven, het heeft groote achting voor
engelsche stoffen, voor fransche modes en fransche schilderijen, in één woord liefde
voor al wat van buiten komt. De kunstkoopers weten dit zeer goed en begrijpen
hoeveel er van die neiging kan geprofiteerd worden. Eene fransche schilderij wordt
hoog in de lucht gestoken, al is ze vrij
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middelmatig, en de eerbied voor namen wordt tot in het uiterste gedreven. Hoe hooger
nu aan den eenen kant de prijzen en de achting stijgen, des te sterker dalen zij aan
den anderen. Dat de hollandsche zijde de dalende is, behoef ik niet te verzekeren.
Iedereen kent ongeveer de prijzen van hollandsche schilderijen, de kunstkoopers
kunnen die moeijelijker opdrijven dan die van vreemde stukken, wier werkelijke en
oorspronkelijke prijzen hier te lande niet zoo bekend zijn. Ik spreek natuurlijk minder
van de wereldberoemde talenten. Deze weinige opmerkingen kunnen bewijzen, dat
een kunstkooper niet spoedig iets van mij b. v. zal nemen, omdat mijn naam nog
gemaakt en gesteund moet worden door talent. Hij neemt liever den zekeren weg,
die hem altijd vaste en grootere voordeelen oplevert. In kunstontginningen ligt de
kracht der Hollanders niet. Bovendien zijn er hier veel te weinig van die personen,
en gaat de handel door een veel te klein aantal handen. Te Brussel is reeds veel meer
beweging, meer streven, meer ijver, maar het blijft toch in alle opzigten Parijs in het
klein. Evenwel in die beide steden kan men des noods schilderijen plaatsen à t o u t
p r i x zonder zich te benadeelen, hetgeen hier volstrekt onmogelijk is. Als ik b. v.
door nood gedreven mijne schilderijen op het Huis met de Hoofden doe of voor een
bijzonder lagen prijs aanbied, dan val ik dadelijk in de opinie, verwerp mijne positie,
welke die ook zij, heb mijne markt bedorven en ben een verloren man. Het land en
de stad zijn te klein, iedereen heeft lust zich met
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de zaken van een ander te bemoeijen en er aanmerkingen op te maken. Men heeft
eene soort van fatsoen te bewaren in zijne prijzen, en dat fatsoen, even aangerand,
wordt men er wreed voor gestraft. Ik vraag het u: voor iemand zonder naam en geld
is immers zulk een opgedrongen fatsoen eene dwaasheid en alleen gekend in kleine
plaatsen, waar men kleine ideeën heeft; bovendien is het een ontzettend zware last
om te dragen, en men bezwijkt er onder. De droevigste F i n a n z n o t h geeft mij nog
geen regt ongestraft eene schilderij beneden een zekeren prijs aan een liefhebber te
verkoopen. Ziedaar wat het noordelijk Venetie en hare inwoners voor velen onzer
nadeeligs heeft, welke nadeelen in groote steden met breeder begrippen minder
bestaan. Uit dit alles kan u ook opmaken wat ik van een centraalpunt vraag. Oude
meesters als grondwaarheden, moderne schilders in leven en bezig de eersten door
hunne werken en hunne tegenwoordigheid te verklaren, juiste rigtingen aan te geven
en anderen te bezielen en te ontvlammen, vervolgens vele kunstkoopers, handelaars,
smousen, verkoopingen, als de middelen om te kunnen bestaan en geëxploiteerd te
worden, en eindelijk vrijheid om te kunnen leven en handelen op een voet zoo als
men k a n en niet zoo als men m o e t , volgens de conventionele regels van een
verkeerd begrepen fatsoen, dat men niet kan ophouden en boven onze magt is. Dat,
dunkt mij, vindt men te Parijs, waar bovendien de rigting in moderne kunst die is,
voor welke ik het
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meeste gevoel en de meeste sympathie heb. De Franschen vragen veel aan de natuur
en leven in hare intimiteit; de Duitschers zitten nog altijd in overleveringen geklonken
en in regels verward, en voelen bovendien weinig van koloriet, hetgeen in
landschappen eene eerste vereischte is. Nog iets. Eene gedurige behoefte aan geld
maakt iemand klein, hij rigt noodwendig den blik op de allereerste behoeften en
berekent wat er uit eene zekere som te halen is. Een vorst verovert eene provincie,
een rijk man koopt een landgoed en een man zonder middelen schaft zich schoenen
aan; het is te onderstellen, dat alle drie meenen hunne middelen op de doeltreffendste
wijze gebruikt en aan hunne beste inzigten voldaan te hebben. De tevredenheid zal
bij allen even groot zijn; alle drie hebben zich voordeel of genoegen verschaft. De
een verblijdt zich des zondagsnamiddags in den glans zijner nieuwe gepoetste laarzen,
de ander doorwandelt met wellust de lanen zijner nieuw verkregene goederen, en de
vorst voelt zich trotsch in de heerschappij over een wingewest. Uit den aard mijner
positie behoor ik tot de menschen, die zich schoenen koopen; ik denk aan het dringend
noodige en verlies het aangename daardoor een weinig uit het oog, echter niet uit
het hart. Zoo heeft reeds sedert lang de angst mij bekropen - en het was een knagende
worm - dat ik dezen zomer, waarin wij reeds zoo ver gevorderd zijn. voorbij zou
zien gaan, zonder die studiën gemaakt te hebben, welke ik zoo oneindig noodig heb
en waarvan
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ik het gemis bij iederen penseelslag gevoel. Toen ik uit uwen laatste op nieuw de
overtuiging verkreeg hoezeer het u ernst is en blijft mij het leven zoet te maken en
hoe de daad altijd het woord bevestigt en kroont, bedacht ik dadelijk - ik moet die
bekentenis afleggen - of ik u niet zou kunnen vragen het aangenaam-nuttige tegen
het minder aangename, maar dringend noodige te verwisselen, namelijk de reis naar
Dresden, met al het schoone, bekoorlijke en leerzame van een paar weken oponthoud
in die plaats, tegen een verblijf te Logchem of in een paar dorpen van Noord-Braband,
een verblijf, dat niets uitlokkends heeft dan alleen het vooruitzigt u goede, doorwerkte
studies en schetsen te kunnen toonen, onderwerpen voor schilderijen te verzamelen
en een paar maanden te zuigen aan de borst onzer moeder natuur, eene melk, die
mijne zwakke artisten-beenen versterken moet en onmisbaar is, wil ik ten minste
kracht hebben om met schilderijen maken voort te gaan. Door deze vraag doe ik twee
dingen, die ik liever niet deed; het eerste is, dat ik een voorslag van u verander in
een voorslag van mij, hetgeen mij eigenlijk niet past, en het laatste is, dat ik mij
beroof van een paar weken wezenlijk genot. Het is dan ook alleen mijne
bovengenoemde vrees van geene studies te zullen maken, die mij dezen stap doet
wagen. Ik heb zulk soort van veldslagen bij menigte in mijn binnenste te leveren, en
onophoudelijk zijn er verschillende krachten van genot tegen nut, van noodzaak
tegen genoegen, die ik met elkander moet verzoenen.
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U heeft mij vrijheid gegeven te mogen schrijven, en ik heb mijn best gedaan dat
verlof zoo goed mogelijk te gebruiken en mijne denkbeelden open en vrij uit elkander
te zetten. Ik vraag om vergeving daar waar ze u gestuit mogen hebben, want ik heb
bij het overlezen van mijn brief gevonden, dat er een geest van tegenspraak in
heerscht. Dat hindert mij. De oorzaak daarvan ligt in al mijne lange redeneringen.
Als ik mijne meening eenvoudiger en korter had gezegd, dan zou die niet naar
tegenstreven geleken en alleen hoop en vrees hebben uitgedrukt. Zij zou dan geweest
zijn als volgt: ik moet naar buiten om te studeren, maar heb er volstrekt geen geld
voor en weet evenmin hoe ik er aan kom. Reeds lang heb ik daarover gepeinsd en
heeft de angst mij gekweld. Daar komt uw lieve brief als een engel uit den hemel,
vol goede berigten en goede woorden, en met het noodige om een mooi reisje te
maken, een reisje, hetwelk iedereen moet toelagchen om het schoon, dat er op te
genieten valt. Ik bedacht, wikte en woog, en waagde dezen enormen brief. Hij is
reeds zoo lang, dat ik den uwen op vele punten onbeantwoord moet laten: ik doe dit
echter in een volgende. U spreekt van den ledigen tijd op badplaatsen; ik durf u dus
beter om een spoedig antwoord vragen op mijne wenschen. Hoezeer ik u dank voor
alles, is bijna onnoodig te zeggen.
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Carlsbad, rothe Adler, alte Wiese 24 Julij 1862.
Eindelijk kan ik er mij toe zetten, waarde vriend, uwen laatsten geestigen en knappen
brief te beantwoorden. Geloof toch niet, dat iemand ooit voor zijn pleizier te Carlsbad
komt! Verder is het eten hier dien naam onwaard: het is geen eten. Gelukkig beneemt
de kuur allen honger.
Doch ter zake! Gij zet een heel spel op, terwijl gij met het korte bestek, waarin gij
al uwe redeneringen tot de slotsom, die alles afdoet, zamentrekt, zoudt hebben kunnen
volstaan. Verder is uw koepeltje niet gezet op het punt van het mooie gezigt, maar
is het mooie gezigt met kunst- en vliegwerk aangelegd, opdat het koepeltje op dat
punt pas zou kunnen geven. Gij hebt een brok eener grieksche vaas gevonden; in
plaats van te onderzoeken welke de vorm en het gebruik van die vaas kan geweest
zijn, hebt gij die vorm en dat gebruik eerst bepaald en toen alle zeilen bijgezet en
alle gronden bij elkaar gewrongen, ten einde uwe eens opgevatte stelling vol te
houden en zoo mogelijk anderen op te dringen. Uwe meening, dat de oude meesters
interpretatie noodig hebben, is hun eene beleediging aangedaan, die voor onze 19e
eeuw bewaard was. Die argelooze, eenvoudige, gevoelige mannen, die niet wisten
hoe schoon was hetgeen zij voortbragten en hoe navolgbaar hunne oorspronkelijkheid!
Interpretatie, ja, hebben ze mogelijk noodig, ik be-
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twist het niet, maar dan juist zoo als de Evangeliën, dat wil zeggen, ten behoeve
dergenen, die den geest niet hebben en nooit krijgen zullen, maar, och! een kinderlijk
kunstgemoed begrijpt ze terstoud. En dan nog al geïnterpreteerd, door wie? Door de
tegenwoordige groote mannen!! Laat ons elkaar niet voor den gek houden! Dat er
mannen van talent onder het heirleger onzer gehaarde en gebaarde geniën loopen,
betwist ik niet, maar of hunne werken die der klassieke kunstenaars beter doen vatten
is eene vraag, die ik voor mij liefst ontkennend beantwoord. Al uwe redeneringen
komen hier op neder, dat ik mijn ideaal te hoog heb gesteld, mijn oogpunt te hoog
genomen, toen ik van Dresden als van een centraalpunt sprak. Ik dacht aan loutere
kunst, aan studie, aan ophoopingen van knappe kunstkenners en aesthetici; gij aan
industrie, verkoopen en kunsthandel. Uit uwen vorigen brief had ik u verkeerd
begrepen en dacht ik, dat u eene andere drift naar Rome joeg, die ik eenvoudig door
Dresden te noemen wenschte te wijzigen, te vervangen en tevens te bevredigen. Ik
heb mij vergist. Van al uwe theoriën en mooie woorden ontdaan, komt uwe
redeneering hierop neder, dat gij eene stad bedoeld hebt, alwaar iets te doen, d.i. te
schaggeren valt en eene permanente kunstmarkt openstaat. Ik heb daar niets tegen.
In zoover behoort een schilder tevens een industrieel te zijn, dat hij ook eten moet,
vooral thans, nu zijn penseel hem dwingt niet meer als een eenvoudig burgermannetje,
gelijk velen van onze oude lui,
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maar op breede schaal, als een heer en altijd boven zijn stand te leven. Dat nu daarbij
de nieuwe schilderschool u aantrekt, begrijp ik zeer goed en neem uwe gronden
daarvoor gaarne aan, o n e s t d e s o n t e m p s ; dat Parijs voor u de groote roepstem
is, hoe zou het anders mogelijk zijn? ik herinner mij mijne eigene jeugd nog te goed.
Maar weet, dat te Parijs in de kunstenaarswereld veel pijn en gebrek wordt geleden!
men heeft er alleen boven Holland vooruit, dat men onbekend is en zijn fatsoen niet
behoeft op te houden, en doen en leven kan zoodanig als de omstandigheden er
iemand toe dwingen, p u i s i l y a l a v i e d e b o h è m e . Maar dat gij er betere
prijzen van uwe stukken zult maken is, geloof ik, eene illusie. Ze weten daar even
goed als hier wat goed is, en mogen de kunstkoopers er een onbekenden naam boven
op brengen, dan is het toch nooit zonder dat er iets mede te doen valt, zonder dat er
in den man iets zit, q u ' i l a i t d e l ' a v e n i r . Over het algemeen dringt het talent
vroeger of later wel door. Het eenige voordeel, dat gij te Parijs denkelijk zoudt hebben,
zou wezen, dat gij altijd van uwe stukken afkwaamt, en dit is zeker veel. Maar denk
niet, dat ik, gelijk ik u thans ken, ooit de hand zal leenen, om u dat toppunt uwer
wenschen te doen bereiken! Daarvan neem ik de verantwoordelijkheid niet op mij
en stop u niet in dien vuilen boel zonder hart of s c r u p u l e , zonder God of gebod,
dien men de kunstwereld aldaar heet. En in Rome, blijf ik volhouden, zie ik geen
heil. Die t r a i t e zond ik u,
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niet om u eens een pleizierreisje naar Dresden te laten doen, doch enkel ten einde u
in de gelegenheid te stellen kennis met die stad en hare gelegenheden te maken en
te zien of zij aan uwe wenschen voor een langer verblijf zou beantwoorden. Nu gij,
zonder er eens te zijn geweest, mij vooruit reeds zegt van neen, vervalt, dunkt mij,
de toelage van zelf. Doch gij verlangt die voor iets anders, voor eene studiereis
binnenslands. Bij de genegenheid, die ik voor u heb, moet ik immers wel bezwijken
en door de mand vallen. Neem dus die som en ga in vrede! Maar niet of het weder
moet vast staan. Wie weet hoe mooi het najaar wordt! Sedert een wijzertje rond valt
het water weer als met bakken uit den hemel. Waag aan geen vocht uwe geschokte
gezondheid en verteer mijn geld liever niet, dan in armoe! Mijne slotsom is nu dus,
dat gij mij volstrekt niet boos hebt gemaakt, maar dat wij in zienswijze nog al
verschillen, hetgeen gij trouwens vooruit reeds gissen kondt. Gij hebt a u b o u t d u
c o m p t e toch uw verlangen verkregen. Geluk dus met die overwinning, maak er
een nuttig gebruik van en schenk mij de bewijzen mijner gehechtheid in
vertrouwelijkheid terug! Dat gij die laffe en zotte valsche schaamte jegens mij te
boven mogt komen, die toch alles behalve mannelijk is! Maak in vredes naam geene
laffe complimenten en noem en zeg alle dingen gelijk zij zijn! Of ben ik zoo
bekrompen, dat gij bang zijt kwalijk begrepen te worden? Ik geloof het niet, en we
zijn immers beide menschen, wezens van één bloed
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en één been, met dezelfde hartstogten en zwakheden. Daarom weg alle schroom en
zie tegen niets op! de vriendschap verzacht immers ieder hard woord en ruimt alle
bezwaren uit den weg.
Zie, daar hebt gij nu ook een langen brief van mij! Hij had nog eens zoo lang
kunnen worden, zoo ik alles hetgeen waar is in den uwen en waarin ik het met u eens
ben had willen releveren. Maar dan worden brieven boeken, en dat mag niet, tenzij
men in de Oost zij.
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Logchem 4 Augustus 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Daar ben ik nu eindelijk te Logchem. Mijne droomen zijn werkelijkheid geworden.
Ik zie Logchem en loop op de vreeselijke keijen en geniet volop de kleine stad. Maar
de Amsterdamsche modes zijn er toch reeds doorgedrongen, en het is mij nog lang
niet aartsvaderlijk genoeg. Verbeeld u, Logchem gaat vooruit: het zal weldra gazlicht
hebben! Er is eene protestantsche kerk, die niets merkwaardigs bevat dan dat het
uurwerk van den toren juist schijnt te gaan. Langzamerhand kom ik reeds op de
hoogte van de Logchemsche kronijk, en wie weet welke wonderen mij zullen worden
ontsluijerd.
Ik ben eergisteren avond hier aangekomen en kan dus nog weinig zeggen van het
landschap en in hoe-
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verre het schilderachtig is en voor mij geschikt. Maar het geheel ziet er vrij boomrijk
en landelijk uit; het lijkt mij eene lieve, rustige streek.
Ik begrijp zeer goed hetgeen u mij over Parijs zegt. Het is een gevaarlijke stroom,
en de meesten lijden schipbreuk. Maar Amsterdam is het evenzoo. Wie geboren is
om te worstelen, heeft er ook genoeg te kampen; overal loert dezelfde kwade engel,
maar hier slaapt men nog in op den koop toe.
Wat is toch die gejaagdheid, die prikkeling, welke men ondervinden kan? Ik dwing
mij om voor mijn werk te blijven, maar ik kan niet; ik vlieg de straat op, vraag mij
rekenschap van die wonderlijke onrust, maar vind geen antwoord. Ik wenschte de
gansche wereld door te ijlen. Het is eene onbestemde begeerte naar levensgenot, een
zucht om alles te omarmen .... Ach, de onmogelijkheid! Kon ik die wanordelijke
opgewondenheid, die mij naar alle kanten heentrekt, vereenigen op één punt, op het
doen van mijn werk! Maar het is mij letterlijk ondoenlijk. Honderd dingen vang ik
aan; ik wil allerlei studiën beginnen, mij daarin verdiepen en rustig worden, maar na
een paar uren overvalt mij een reusachtig ongeduld; ik zou stikken, als ik op mijne
kamer bleef. Ik houd mij voor lui en daarom tel ik dagelijks mijne schilderijen, alsof
het aantal mijn geweten gerust moest stellen; ik neem mij iederen dag voor te beginnen
en A u s d a u e r te verkrijgen, maar elken dag noem ik den laatsten mijner dwaasheid;
helaas! de eerste dag
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van wezenlijken arbeid, van werken met hoofd en hand is nog niet aangebroken. Zit
het in het bloed, in drift, in het zomerweder? Het is misschien de domme jeugd, die
haren tijd verknoeit. En dan met iederen hartstogt, die in iemand woont,
corresponderen duizend duivels daar buiten; ieder toegeven vindt zijn voedsel en
zijne valsche verontschuldiging. Dikwijls overvalt mij een brandende eerzucht, een
geweldige drang om iets voort te brengen, maar het blijft altijd bij voornemens en
woorden, de uitvoering blijft achterwege. Ieder mensch is op overeenkomstigen
leeftijd tamelijk gelijk aan den anderen, en ik begrijp alle woelen, droomen, sluimeren,
losbreken en jagen. Ik zie ook, dat rust en eenheid in het leven zoowel als in de kunst
het doel moeten zijn, waarnaar men tracht. Maar nu ben ik te Logchem en moest
alleen maar praten over koeijen en bouwland, over de singels en over de menschen.
Ik geloof wel, dat ik u in mijn laatste veel wartaal geschreven heb, maar ik weet
toch ook, dat ik doordrongen was van eene waarheid, toen ik u schreef, alleen ik kan
mij maar niet klaar genoeg uitdrukken. In het vraagstuk der oude en moderne meesters
is nog iets, hetwelk ik mij niet regt duidelijk maak. Dat de laatsten de eersten vertolken
is toch eene waarheid, dunkt mij, want men zegt van de werken der nieuwe meesters:
het is Rembrandt-achtig, of: het is op Potter, Cuyp of Ruysdael gebaseerd,
geïnspireerd, of hij heeft de Italiaansche school
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bestudeerd, enz. Daarbij komt dan hunne eigene opvatting der natuur; ze vermengen
de herinnering aan schoonheden der ouden met hun individueel gevoel en hunne
studie. Maar wat mij niet duidelijk is, het is waarom een schoon, modern landschap
mij meer tot werken en studeren aanspoort dan een oud stuk. Het is misschien eene
te sterke sympathie voor mijn tijd en wat daarin gedaan wordt, maar mogelijk ook
ligt de oorzaak zoowel buiten als in mij en oefenen opvoeding, gesprekken,
meeningen, die thans van kracht en invloed zijn, rigtingen, die men aangenomen
ziet, alles wat om ons heen gebeurt en wat den dampkring bezwangert, dien men
inademt, dien invloed uit. Is het u niet wel eens zoo gegaan met de letteren, en werkte
het voorbeeld van Lamartine, van Hugo, van Balzac wel niet eens sterker dan de
zuiverste werken der oude klassieken? Er is iets volmaakts, iets ernstigs en strengs
in dat oude; er ligt eene diepe rust in; die mannen spreken uit hunne werken als
plegtige stemmen uit het graf. Maar in het moderne woont men het streven en
worstelen bij, men ziet hoe deze een stap vooruit doet, hoe een ander struikelt en een
derde een vierde inhaalt. Men woont dien wedren bij, dien strijd van ieder tegen alles
en allen, men ziet het woelen en dringen van den menschelijken geest, men stemt
voor dezen, men valt genen af, men kiest en verwerpt, en ademloos wacht men op
den uitslag, en de groote begeerte wodt opgewekt zelf mede te doen en eene plaats
te verwerven.
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U zegt, dat ik zooveel belang stel in verkoopen, in schaggeren, zoo als u het noemt.
Maar dat is ook wezenlijk voor mij en voor iedereen, die volstrekt geen geld heeft,
eene eerste levensvraag. Er is maar weinig, dat iemand zoo nederdrukt als het gemis
aan het noodige geld; weinig , dat iemand zoo klein maakt en zoo ongeduldig, en
men moet al een zeer sterke geest zijn om zich w e z e n l i j k te kunnen
enthousiasmeren voor eene mooije schilderij of eenig ander kunstwerk, als men zich
in duizend materieele moeijelijkheden bevindt, die regt hebben al onze overwegingen
in te nemen en dat regt doen gelden, omdat ze ieder oogenblik van den dag gereed
staan als een bedroevend feit aan te kloppen. Wanneer men in onophoudelijke onrust
verkeert, omdat men aan zijne verpligtingen niet kan voldoen, omdat men gedwongen
is zijne gedachten bezig te houden met het vormen van aanspraken tot kunstkoopers
en liefhebbers, omdat men de onaangenaamste weigeringen moet verdragen, dan kan
de geest niet altijd vrij genoeg blijven om zich te kunnen overgeven aan rein
kunstgevoel. Men heeft meer dan de helft zijns levens te wijden aan de nietigste
m i s è r e s ; de trotsche geest staat daar tegen op, vervalt tot bitterheid, voelt een
onwil, een toorn tegen de omstandigheden over zich komen, welke een eeuwigen
strijd in het binnenste voeren tegen alle mogelijke beginselen van geduld en
gemoedelijkheid. Die strijd tegen de stoffelijke levensbezwaren buiten ons brengt
wrevel en matheid aan, zoodat het geen won-
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der is, als men zegt: ik wenschte eene plaats te vinden, alwaar ik mijne krachten
minder op die wijze behoefde te gebruiken, alwaar ik mij derhalve met al mijne
geestvermogens en ligchaamskrachten kon wijden aan de kunst en hare uitoefening.
U weet ook hoe moeijelijk die uitoefening is; haar te beminnen, te bestuderen is
genot en uitspanning, maar te doen, dat is het groote en zware, en het bemagtigen
der schoonheid en waarheid kost zooveel ernstige inspanning, dat tobberijen van
anderen aard zich er niet bij moesten voegen om den dierbaren last met ongenoode
lasten te komen verzwaren. Wat ik wensch zou niet wezen duur te verkoopen, doch
eenvoudig mij rustiger te kunnen bewegen in mijn vak.
U zegt door de mand te zijn gevallen, overwonnen te zijn en wenscht mij geluk
met mijne overwinning. Omdat ik, even als een dwingend kind, mijn zin heb gekregen,
ben ik nog geen overwinnaar.
Ik verwacht hier de Haas en misschien ook Kruseman van Elten. Het is altijd
vrolijker te zamen te werken. Ik vraag verschooning voor al mijne jeremiaden; ik
wil die gewoonte van steunen afwennen; het is zelfzucht in den onaangenaamsten
vorm. Ik woon hier in het Wapen van Amsterdam bij Meyerink, maar ik weet niet
hoe lang ik hier blijf.
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Carlsblad 12 Augustus 1862.
WAARDE GERARD!
De school, die gij als de uwe beschrijft, ben ik ook doorgeloopen, en de redenen,
die gij aanvoert, waarom de moderne kunst u meer voldoet of eigenlijk inpakt dan
de oude vinden in mijne herinnering sterken weerklank. Ik geloof, dat, om oude
kunst, in welk vak dan ook, te genieten, men ouder moet zijn dan gij nu. De
ongedurigheid, waarvan gij spreekt, wie kent haar ook niet, heeft haar ook niet
ondervonden? Hare oorzaak zit bepaald in het bloed. Ze zou medisch moeten
behandeld worden, maar is ongelukkig medisch niet te behandelen. Men houdt ons
altijd voor, dat 's menschen bestemming is om tegen zijne natuur te strijden. Ziedaar
voor u eene schoone gelegenheid! Maar zeg eens aan iemand wien het in de keel
kriewelt, dat hij niet hoesten mag, zal hij niet nagenoeg moeten barsten en er toch
toe moeten komen? Zeker is het intusschen, dat het onze pligt is ons te bedwingen,
ons vooral niet toe te geven en al het mogelijke aan te wenden, hetwelk den bruisenden
stroom bedaren kan en onze gedachte een anderen loop geven. Doen wij dit niet, wij
benadeelen onszelven en zaaijen dikwijls niets dan ongeluk om ons heen.
Het gezelschap der twee door u genoemde pseudo-Belgen zal u pleizier doen en
afleiding bezorgen.
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Ziende werken, zult gij in dat sop worden medegevoerd. Ware 't weder u nu maar
eenigzins gunstig! maar hier althans blijft het koud en regent het dagelijks.
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Hemelscheberg 14 September 1862.
WAARDE GERARD!
Zoo als uw vader u zal verteld hebben, was ik Vrijdag op de beide tentoonstellingen
en was hij zoo vriendelijk, daar mijn tijd zeer beperkt was, reden tevens waarom ik,
mij half en half vleijende u op de kunstkooperij te zullen ontmoeten, niet bij u aan
ben gekomen, mij op het fraaiste, dat er was, opmerkzaam te maken. En inderdaad
was er veel fraais, inzonderheid op de stedelijke tentoonstelling. Ook u maak ik van
harte mijn compliment. De compositiën waren mij bekend. Die schapen zijn te
onnoozel om nog maar altijd niet te beseffen, dat ze aanstonds een trap van die koe
zullen krijgen. Het andere stukje is in dienzelfden, uwen gewonen toon; ik heb er
niets bijzonders over te zeggen, maar in uw weidje, waar die twee wel uitgevallen
schaapjes in het gras liggen, is iets anders, groeners, lekkerders, ik weet niet wat,
maar dat mij meer pleizier doet, waar mijn gevoel meer sympathie mede heeft. En
toen uw vader mij uwe schets
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aan het veer bij Opheusden wees, sloeg ik de handen in elkaar. Nooit zou ik er op
gekomen zijn, dat gij dat geschilderd hadt. Het is heel mooi, pikant, vol illusie.
Eigenlijk is het geene schilderij; het is eene fantaisie, maar eene fantaisie, waarmede
ik u gelukwensch. Is het reeds verkocht, dat het met een sterretje op de catalogus is
aangeteekend? Ik zou anders gezegd hebben, dat het tot een genre behoort, hetwelk
niet ligt een kooper vindt. Het is dan ook meer iets voor een kunstenaar dan voor een
liefhebber. Hoe ongelukkig, dat men ze tegenover elkaar moet stellen! Had ik geld
van 't jaar, ik geloof zeker, dat ik het heerlijke tafereel van Bisschop kocht, maar er
is toch iets, dat mij aantrekt en misschien voor niet veel te krijgen is, namelijk een
schilderijtje van Mollinger, N°. 132. Het is vrij oppervlakkig geschilderd, maar er is
waarheid, frischheid, eenvoud in en, als de schilder er niet te wijs mee was en het
hemzelven nog toebehoorde, zou ik het wel willen hebben. Wees zoo vriendelijk er
eens onderzoek naar te doen en schrijf er mij dan eens over!
Maandag vertrekken wij, eerst naar Utrecht, alwaar wij den dag doorbrengen en
slapen, en den volgenden morgen per Batavier naar Londen.
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Amsterdam 16 September 1862.
HOOGGEACHTE HEER,
Ik heb mijn vader het geluk benijd, dat hij u, zonder er eenige moeite voor te doen
en geheel bij toeval, gesproken heeft. In die soort van zaken kan ik nooit op b o n n e
c h a n c e rekenen; ik loop integendeel de menschen, die ik zoek, meestal mis. Wat
mij daarentegen veel genoegen doet, is, dat u mijne schilderijen nog al goed vindt
en juist die twee, welke ik zelf voor de besten houd. Ik heb mij altijd voorgesteld,
dat ik in de schilderij met de liggende schapen tamelijk geslaagd ben in het oogenblik,
namelijk een warmen lekkeren dag, waarop men weinig last van de zon heeft en er
alleen nu en dan een flaauw bewijs van ziet. De andere, een gezigt te Opheusden, is
zoo als u wel zegt, eene soort van fantaisie. Ik heb dat volstrekt zóó niet gezien; de
zon gaat ook aan dien kant niet onder; ik heb het stukje, wat het effect betreft, geheel
gecreëerd. En het viel mij niet moeijelijk, want ik schilderde het, toen ik ziek was
en mij allerlei donkere avondluchten voorstelde en niets mijne sympathie opwekte
dan wat somber en vreemd was. De overwinning, die ik door die schilderijen bij u
behaald heb, doet mij te meer goed en geeft mij te meer moed na zoovele nederlagen,
die ik in alle opzigten geleden heb. Ik heb dikwijls gezegd, dat het oordeel
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van anderen mij volmaakt onverschillig is; ik zie nu echter de waarheid van het
omgekeerde en dat eene kleine goedkeuring aangenaam werkt. De schilderij was
reeds verkocht voor ik ze naar de tentoonstelling zond, dat wil zeggen, ik had ze mijn
doctor geschonken voor zijne vele visites en omdat hij er nog al pleizier in had. Ik
heb er mijne gezondheid voor teruggekocht. Wat deze aangaat, ik kan er moeijelijk
iets van zeggen. Ik heb mij dadelijk na mijne terugkomst iets laten geven voor mijn
hoest, die nu ook veel beter is. Ik ben dus vrij van alle ongesteldheid, die een naam
mag hebben. Echter gevoel ik mij wonderlijk. Ik lijd aan eene zenuwachtige onrust,
die ik niet beschrijven kan; toch ben ik volstrekt niet onnatuurlijk opgewonden,
veeleer neerslachtig en gedrukt. Ik ben te moede alsof mij te eeniger tijd iets zeer
onaangenaams zal overkomen, iets, dat ik niet weet, niet ken en toch vrees. Ik geloof,
dat ik een hypochondrist word; het is belagchelijk dwaas, maar het is zoo. Ik weet
eigenlijk niet hoe ik die gekheden aan u durf vertellen, die ik ieder ander verzwijg
en alleen voor mijzelven behoud, als belangrijke zaken beschouw en waarover ik
bladen papier heb volgeschreven. Maar dat alles zal, hoop ik, wel te regt komen.
Ik heb geïnformeerd naar het schilderijtje van Mollinger. Het behoort hem nog
toe en kost ƒ 250. Het is eene der beste schilderijen, die ik in den laatsten tijd van
hem zag, en hetgeen u er van zegt, vind ik volmaakt juist.
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Mijn vader heeft u zeker gesproken over de heerlijke zaken, die de kunstenaars
tegenwoordig maken. 't Is een vervelend praatje. Men bespreekt nu den slechten tijd
en de slechte zaken, zoo als men over het slechte weder praat. Het is eene inleiding
van ieder gesprek, dat men met een schilder voert. Ik ben bezig met het afmaken der
schilderijen, die half gereed waren voor ik naar buiten ging. Om nieuwe aan te leggen
heb ik nog geen lust en wacht er mede tot het weder wat winterachtiger wordt en ik
met reden aan het herkaauwen kan gaan.
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Amsterdam Vrijdag 19 September 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik schrijf u uit mijn bed, waarin ik op last van mijn doctor reeds twee dagen heb
doorgebragt. De reden is deze: mijn hoest was, zoo als ik u schreef, aanmerkelijk
beter; eensklaps echter ben ik weder geplaagd geworden door een paar kleine
aanvallen en gaf dan telkens daarbij wat bloed op. 't Was mij te Logchem ook wel
eens gebeurd, doch in een veel minderen graad. Het schijnt nu echter geheel voorbij
te zijn; hoesten doe ik bijna niet en van bloed bemerk ik volstrekt niets meer. Morgen
mag ik ook mijn bed weder uit, waar ik het niet in kan uithouden. Die
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twee dagen rust hebben mij veel goed gedaan. Het komt er nu op aan mij wat te
soigneren. In dien tijd heb ik bijna twee boeken uitgelezen: Picciola van Saintine en
Lorenzo Benoni van den schrijver van Doctor Antonio. Dit nu is misschien reeds
voor een klein gedeelte de verwezenlijking van het onaangename voorgevoel, waarvan
ik u in mijn laatsten brief sprak. Als ik prof. Schneevoogt eens spreek, zal ik het hem
vertellen.
Ik wensen u een goeden overtogt. Als alles even gunstig is als het weer, dan blijft
er niets te verlangen over.
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Hemelscheberg 21 September 1862.
WAARDE GERARD!
Uw brief geeft mij veel zorg. Dat weinigje bloed opgeven is van groote beteekenis.
Ik heb nooit zin in dat eeuwige hoesten van u gehad. Nu is het geheim voor mij
ontdekt van die ongedurigheid, waarover gij in den laatsten tijd klaagdet. Maar
waarom mogt ik het niet reeds weten, toen gij laatst bij mij waart? Anderen toch hebt
gij het te Oosterbeek wel verteld. Het was onvergefelijk van u, na dat u zoo iets
overkomen was, nog wijn te drinken. Niets dan bier of liever nog water, hoe kouder
hoe beter, moogt gij

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

284
hebben. En onophoudelijke en streng volgehoudene menagementen zullen u noodig
zijn, anders zie ik de toekomst zwart in. Gaarne verneem ik iets naders van u te
Londen. Mijn adres is: g o l d e n s q u a r e , R e g e n t s t r e e t , 27.
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Amsterdam 1 October 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Hoe is u en de familie de zeereis bekomen? Ik denk, dat de dames den overtogt
met al den moed haar eigen zullen hebben doorstaan. Doorstaan, want ik stel mij een
togt over zee, hoe kort ook, altijd als een tijd van lijden voor. Allerlei vreeselijke
verhalen van menschen, die bij die gelegenheid den dood wenschten, zichzelven
vergaten, wanhopend waren of als lijken op den grond lagen, hebben mij een diep
ontzag en eene zekere vrees gegeven voor eene zeeboot, die ik mij halverwege
Rotterdam en Hull voorstel als een klein slagveld met levende lijken bezaaid, des te
akeliger, omdat ze zulke onaangename blijken van leven geven.
Sedert ik u mijn laatsten brief schreef, ben ik veel beter. Ik heb een paar dagen te
bed doorgebragt, eene week lang ben ik niet op straat geweest en heb mijn doodvijand,
den hoest, bijna geheel ten onder ge-
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kregen. Van bloed heb ik geen teeken meer bespeurd, en ik ben zoo tevreden over
mijn braaf leven gedurende de drie laatste weken, dat ik er bepaald iedereen mede
verveel. Ik kan niet nalaten te vertellen, hoe ik elken avond tegen acht ure op mijn
atelier te vinden ben, mij tot tien bezig houd met lezen en teekenen, en dan naar bed
ga. Ik leef als een kloosterling, die de zaak ernstig meent; ik behelp mij met water,
thee en levertraan - van dien laplandschen drank begrijp ik echter de c h a r m e s nog
niet - ik ben niet meer in koffijhuizen te vinden; ik draag dikke dassen; de ramen
schuif ik overal zorgvuldig digt, want ik vrees den togt als een regenachtigen dag:
ik heb een heiligen afkeer van peper en het beste bitter; ik beschouw Beijersch bier
als den ondergang voor jonge luî en Cambrinus als een moordenaar. De vrienden,
die op mijne kamer komen, moeten den lof der matigheid hooren bezingen en
bewijzen; ja, de doctor maakt mij complimenten, die mij om hunne overdrevenheid
bijna wanklanken schijnen: hij zegt, dat ik dik word.
Ik heb te Logchem een zeer schoonen zonsondergang gezien en doe nu mijn best
mij die omstreken onder allerlei treffende licht-effecten voor te stellen en die te pas
te brengen in de composities, welke ik uit mijne studies wil putten. Het gebeurt mij
dikwijls, dat ik den ganschen morgen voor een nieuw doek heb zitten kijken en er
allerlei lijnen met houtskool en wit krijt op getrokken heb zonder tot een resultaat
gekomen te zijn. Intusschen heb ik het gewaagd een groot
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doek te bestellen van 1½ Ned. el, waarop ik mijn Avondstond aan het publiek hoop
te vertoonen. Tot heden echter heb ik altijd eene onbestemde vrees, dat die historie
in het water zal vallen, maar door er lang over te denken, zich nu en dan eens op te
winden en der jeugdige fantaisie den tijd te gunnen hare vleugels te laten wassen,
kan men veel van die fraaije onderneming voor eene geheele schipbreuk bewaren.
Als ik nu de lucht maar kan krijgen, zoo als ik die bij Logchem heb waargenomen!
Want het was een oogenblik vol schoonheid en poëzy, vol van die diepe stemming,
die men alleen des avonds in de natuur vindt, een dier oogenblikken van ernst en
rust, waarin een toon van geluk en tevredenheid u uit het landschap tegenruischt.
Het is wezenlijk een feest, eene schilderij te beginnen, waarop men een oogenblik
wil uitdrukken, dat een diepen indruk op het gemoed heeft gemaakt, en 't is
ondankbaar, dat ik mij boos maak op mijne kunst, omdat ze mij in moeijelijkheden
brengt, mij angsten en tegenspoeden doet ondervinden, omdat ik zwak en magteloos
ben. Want als ik bedenk hoeveel hemelsche oogenblikken van hoop op het volbrengen
van een of ander werk zij daarentegen schenkt, van geestdrift voor het schoone, dat
men zag, van leven in de herinnering aan eene natuur, die tot het hart sprak en die
men den onweerstaanbaren drang gevoelt duidelijker te vertolken, dan moet ik
bekennen, dat die kunst waard is, dat men zich geheel aan haar overgeeft en
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toewijdt. Maar woorden helpen niet; de vraag is: wat moet er van mijn Avondstond
worden? Ik wenschte, dat levertraan inspiratie gaf. Maar zij doet mij alleen denken
aan Eskimo's, robben, vetvlakken op nieuwe kleêren en volstrekt niet aan het
noorderlicht of andere dichterlijke natuurverschijnselen. O! die flesch met die vette
kurk, die in een hoek bij de oliekan hare plaats gevonden heeft!
Ik heb het geluk gehad eene mijner schilderijen op Arti aan de verloting van
Beeldende kunsten te verkoopen voor ƒ 200. Nog eene andere, eene oude, heb ik te
Stuttgardt voor ƒ 90 verkocht. Die twee zaakjes te zamen bevrijden mij voor een
korten tijd van mijne lastigste schuldeischers, die hun geduld schenen te verliezen.
Zij zijn ook zwaar beproefd. Er is echter een maar, dat namelijk de verloting nog in
lang niet betaalt en ik uit Stuttgardt een wisseltje zal krijgen op eene of twee maanden.
Zou u zoo goed willen zijn en mij helpen in het temmen dier uitgevaste beeren,
waarvoor ik precies de f 200 van Arti noodig heb. Ik kan ze u in November
teruggeven, als wanneer, geloof ik, Arti de beurs trekt. Dat zou mij een zeer grooten
dienst bewezen zijn, want met mijn vermogen van ƒ 4, 65½ kan ik niets uitvoeren,
en daarvan moet ik mij nog in witte das en handschoenen steken om morgen als
getuige bij het huwelijk mijner zuster te kunnen optreden, eene plegtigheid, die mij
volstrekt niet uitlokkend voorkomt. Ik moet u verschooning vragen voor de affectatie
waarmede ik u mijn verzoek doe,
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dat wil zeggen, zoo geheel aan het einde van mijn brief en als ter loops.
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Golden Square 27, 3 October 1862.
WAARDE GERARD!
Juist was ik voornemens u van daag eens te schrijven, daar ik al niet wist hoe ik
het had met niets van u te hooren en vreesde, dat het erger met u mogt zijn, toen uw
brief mij kwam geruststellen. Verbeeld u nu maar niet beter te zijn, omdat gij u beter
gevoelt, en houd streng uwe sobere levenswijze vol, op gevaar een Eskimo te worden.
Gij zult zeggen, dat het de vos is, die de passie preekt, want ook ik betaal leergeld
voor mijne onvoorzigtigheid. Verbeeld u, dat de zeereis mij goed had gedaan. Te
Londen aangekomen, was ik als door een tooverslag al mijne kwalen kwijt; ik was
een ander mensch, opgewekt, sterk, vlug, doch zie, eergisteren bedreef ik de zonde
van den verboden portwijn in de zoogenaamde w i n e v a u l t s te gaan proeven,
daarna vatte ik 's avonds, zonder jas door Regentstreet wandelende, waarschijnlijk
kou, ten minste gisteren had ik weer ernstige pijn, en dit is ook van daag, hoewel iets
minder, het geval. Laat ons hopen, dat het van geen gevolg zal zijn en spiegel u aan
mij: die het zich aan een ander doet, spiegelt zich zacht. Hebben de Hollandsche
couranten ook van onzen on-
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gelukkigen overtogt gewaagd? Verbeeld u, dat de Batavier midden in den nacht tegen
de basalt-schoeijing is geslingerd en het weinig gescheeld heeft of hij was omgeslagen.
Dan was er weinig van hem en ons te regt gekomen. Gelukkig waren we vóór dien
tijd aan wal gezet en bleef de boot, hoewel heel schuins, overeind. Maar daar stonden
wij in het pikke duister in het vochtige gras. Wat zou het geweest zijn, zoo het eens
geplasregend had! Gelukkig werden wij door een wachtschip opgenomen en een uur
of vijf later dan behoord had met een klein ferrij-bootje te Londen aangevoerd. Na
dit avontuur zijn wij tot nog toe van andere vrij gebleven.
Van tijd tot tijd gaan we naar de tentoonstelling, maar er is zooveel, dat men
somtijds zin krijgt voor te stellen maar met het kijken uit te scheiden. Gisteren zagen
wij Blondin in het c r i s t a l - p a l a c e ; b u t h e p e r f o r m e d o n t h e l o w
r o p e , d.i. op een touw niet hooger gespannen dan dat van een gewoon koorddanser,
en ofschoon zijne toeren wel veel sterker zijn dan die van eenig ander equilibrist,
kan ik toch eigenlijk niet zeggen, dat ik hem wat men noemt gezien heb.
Hierbij gaat een briefje op de HH. van Vloten en de Gijselaar. Wees nu maar zuinig
e t n e m a n g e p a s t o n b l é e n h e r b e , d.i. maak nu, dat tegen het geld van
Arti bij u inkomt de oude beeren geene jongen geworpen hebben! Daarbij krijgt gij
nooit ƒ 200 gaaf binnen, maar blijven er altijd percenten aan den strijkstok hangen.
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Morgen ga ik voor een paar dagen op Harrow bij den Heer Farrar logeren. 19 October
is onze passage op den Batavier genomen. Wilt gij mij vóór ons retour nog eens
schrijven, dan doet gij mij pleizier.
Met uwe voornemens hoop ik van harte, dat gij slagen zult. Maar stel u niet voor,
dat het naar wensch zal zijn. Altijd blijft de worsteling van den kunstenaar met de
kunst benaauwd.
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Amsterdam 10 October 1862.
HOOGGEACHTE HEER,
U en de dames zijt te zamen aan een gevaar ontsnapt, waarmede ik u wel mag
gelukwenschen. Uw avontuur had een verschrikkelijk ongeluk kunnen worden. En
zoo iets midden in den nacht! Ik stel mij den schrik voor, die u en alle passagiers
moet hebben aangegrepen, en zie nu wel, dat ik geen ongelijk had, toen ik dien
overtogt een tijd van lijden noemde. In ieder geval had reeds de schrik en de koude
van den nacht u kwaad genoeg kunnen doen, en het maakt mij gelukkig niets van u
daaromtrent vernomen te hebben. U spreekt van w i n e v a u l t s , portwijn,
onvoorzigtigheid, enz., en raadt mij, dat ik mij aan u zal spiegelen; een goeden spiegel
nu kan iedereen gebruiken, daarom neem ik niet alleen uwen raad gaarne aan,
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maar zou er zelfs wat meer uitbreiding aan willen geven en er niet alleen uit leeren
voorzigtig te zijn, maar ook, gelijk u, veel geduld en philosophie te hebben, en de
zaken te nemen zoo als ze zijn, en nog heel veel andere goede dingen meer. Wel
geloof ik, dat de Wo h l l u s t d e r E n t s a g u n g niet heelemaal een ijdele klank
is en er redenen van tevredenheid en voldoening schuilen in het zich opleggen van
noodige ontberingen. Maar het volhouden, het doorzetten kost dikwijls moeite, al
zou het alleen maar wezen, wegens t h a t m o n s t e r c u s t o m , w h i c h a l l
s e n s e d o t h e a t o f h a b i t ' s d e v i l . . . Doch geene jeremiaden meer! ik wil
volhouden. Bovendien, wat men heeft na te laten zijn gewoonlijk van die zaken, die
volstrekt onnoodig zijn te doen.
Ik dank u zeer voor de ƒ 200. U heeft mij daarmede voor de hoeveelste maal weet
ik niet een grooten dienst gedaan, gered uit duizend onaangenaamheden. De
kleedermaker heeft mij Mijnheer Bilders genoemd en mij de deur uitgelaten, hetgeen
een ongehoord feit is. Die beleefdheid bragt mij in de war; ik vond het min; ik haat
die dingen, maar ze zijn goed om hunne oorzaak: quitantie.
Ik begrijp de wanhoop - want dat is het eigenlijk - die iemand aangrijpt bij het
doorloopen eener tentoonstelling, waar het getal voorwerpen niet is uit te spreken.
Ik voel mij reeds beklemd en u n h e i m l i c h bij het zien van zeven honderd gouden
lijsten, waarin schilderijen gevat zijn, en onwillekeurig is op eene ex-
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positie mijn eerste gevoel, dat van iemand, die voor een tijd gevangen is gezet; mijne
tweede gedachte: - Was ik maar weêr vrij! - en de attentie komt eerst langzamerhand.
Exposities als die te Londen zijn de ellendigste plaatsen voor iemand, die er alles
wil zien en daardoor bijna genoodzaakt is niets met oplettendheid gade te slaan. Mij
dunkt die groote, algemeene tentoonstellingen zijn alleen goed voor hen, die er gaan
om zekere specialiteiten van kunst of nijverheid te leeren kennen.
Ik ben bezig met mijn Avondstond, die, naar mijne gedachte, natuurlijk een
meesterstuk wordt. Maar ik ben al over zoovele meesterstukken gestruikeld, dat ik
wel wenschte er eindelijk eens een te maken; altijd in evenredigheid mijner krachten,
hetgeen veel, zoo niet alles, van de beteekenis van dat tooverwoord wegneemt. Wat
zal er nog veel moeten gebeuren eer dat doek vol geschilderd is! Hoevele goede
inspiraties zal ik nog moeten afwachten! Een aanleg, dien men nog maken moet, is
dikwijls een goed middel om iemand 's nachts den slaap uit de oogen te houden. En
dat is nog slechts eene geringe marteling. Maar als het toch eens goed uitviel! Men
kan niet weten! En in die laatste woorden is eigenlijk mijn gansche leven uitgedrukt.
Ach, ze hebben mij dikwijls een slechten streek gespeeld!
Ik leef in eene afzondering, die bijna volkomen te noemen is. Nu en dan komt een
enkele kennis mij spreken over de minst interessante zaken. De conver-

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

293
satie onder de jonge schilders is zoo droog en onbeteekenend mogelijk, en allen
komen daarin overeen, dat de avonden, die men onder elkander in Arti zou kunnen
doorbrengen, onuitstaanbaar zijn. Deze publieke meening ben ik, helaas! ook
toegedaan, en 't is jammer genoeg, dat zij niet onwaar of overdreven is.
Het weder blijft hier ongeloofelijk mooi. Iederen avond gaat de zon prachtig onder;
men heeft dan gelegenheid de onbeschrijfelijk schoone kleuren en toonen te
bewonderen in de gloeijende, tintelende avondlucht. Ook in iedere straat, op iedere
gracht heerscht die schoone toon, die fijne damp, die alleen aan Amsterdam en hare
onmiddellijke omstreken eigen is en die men vooral in het najaar opmerkt. Ik zie
meer en meer, dat Amsterdam eene schilderachtige stad is bij uitnemendheid, zoowel
wat aangaat vormen als kleuren, en ik zie tevens, dat onze stadsgezigtschilders, de
beste niet uitgezonderd, wel een aardig geveltje of poortje op hunne schilderijen
kunnen timmeren en metselen, maar dat zij geheel en al die weelderige, vette toonen
en kleuren, die grillige en fantastische vormen en lijnen missen, die te Amsterdam
iederen vreemden artiste en iederen vreemdeling over het algemeen zoo bijzonder
treffen en er eigenlijk de c o u l e u r l o c a l e aan geven.
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Hemelscheberg 22 October 1862.
WAARDE GERARD!
We zijn weer in het vaderland terug en tot - ook mijn persoon - volmaakten
welstand gekomen, want ik behoef u niet te zeggen, hoe zich iemand bevindt, die
zijn eerste stormpje op zee achter den rug heeft. Het was van Zondag op Maandag
nacht noodweer; wij verloren een brok van ons roer en konden, hoewel reeds ten
drie ure voor den mond van de Maas, de rivier niet in voor twaalf des middags,
wegens gebrek aan vaarwater. Ik dacht wezenlijk gek te worden van benaauwdheid
en pijn door de leden, want moest zestien uren achter elkaar roerloos blijven liggen
.... Ik word zoo dikwijls geïnterrumpeerd, dat ik naauwelijks meer weet wat ik schrijf,
maar 't was een vreeselijke nacht, en mijne arme schoonzuster kwam meer half dood
dan levend aan. Ik zeg: o n n e m ' y p r e n d r a p l u s , en voel nu, dat ik in geen
en deele ooit aanleg heb gehad een zeeman te worden.
Intusschen blijft het weder afschuwelijk, en hoop ik toch, dat gij als een poppetje
zult blijven leven. Het is wel bedroevend, dat gij er altijd door moet om uw voedsel
te halen. Eene gelijke temperatuur ware voor u het best, maar de omstandigheden
zijn meestal magtiger dan wij. Verschoon dit haastig gekrabbel, en dank
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voor uwen laatsten brief! Ik heb geen tijd meer; schrijf gij eens gaauw!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam October 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik dank u voor het spoedig berigt uwer behoudene terugkomst. Juist omstreeks
den tijd, waarop uw vertrek uit Londen bepaald was, stormde het over dag en vooral
ook des nachts zoo geweldig, dat ik onophoudelijk aan dien terugtogt dacht; wij
hadden reeds besproken, dat u bij zulke omstandigheden waarschijnlijk te Londen
wat kalmer weder zou blijven afwachten. Maar u heeft den sprong gewaagd en a p r è s
t o u t , is die goed gelukt, in vergelijking van hetgeen bij zulk vreeselijk weder te
wachten staat. Ik kan mij echter al de ellende en benaauwdheid voorstellen en dat u
de lust, ten eenen male ontbreekt weder eens een togt naar het eiland der Britten te
ondernemen. Het maakt mij wee, als ik denk aan het slingeren en dansen, het op- en
neêrgaan, links en regts, met ongelijke rukken en stooten. Wat moet het iemand ziek
maken! zoo ziek, dunkt mij, dat zelfs bij hevigen storm de gedachte aan gevaar geene
plaats kan vinden.
Ik heb mijn Avond of liever Namiddag, aangelegd en geloof, dat de compositie
niet ongelukkig in hare
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lijnen is en ik gelegenheid zal hebben er zon en warmte in te brengen, twee dingen,
waarop ik mij bijzonder wil toeleggen. Ik heb nog eene vierde schilderij van dezelfde
grootte als de andere op Arti tentoongesteld. Aan de hoeveelheid zal het dus niet
haperen, als ik geen bijval ondervind.
Ik lees allerlei boeken door elkander. Onder andere heeft mij zeer goed bevallen:
à p r o p o s d ' u n c h e v a l door Victor Cherbuliez. Kent u het ook? Verder heb
ik gelezen: S c h l e g e l , Vo r l e s u n g e n ü b e r D r a m a t u r g i e ; Rabelais;
romans van Balzac, enz. Met hetgeen Schlegel van Shakespeare zegt heeft hij mijn
hart gewonnen. Het is verheven van waarheid. In den roman van Balzac: l a f e m m e
d e s o i x a n t e a n s , heb ik een hoofdstuk aangetroffen, waarin hij een
bewonderenswaardig binnenhuis heeft gemaakt met een paar figuren. Het hoofdstuk
heet: u n e c h a m b r e à c o u c h e r a u s e i z i è m e s i è c l e . Maar het lezen
wordt mij inderdaad gevaarlijk, want het neemt 's avonds al den tijd weg , dien ik
mij had voorgenomen aan teekenen te wijden. Het schijnt, dat ik tot dat laatste maar
niet kan geraken. En het moet dezen winter toch gebeuren, want men zegt mij, dat
het eene goede zaak is.
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Hemelscheberg 30 October 1862.
WAARDE GERARD!
Zal uwe kuur eenig succes hebben, als gij dagelijks naar uwen vader moet gaan,
om te eten? Zal het, in ieder geval, in uwen toestand - ik heb hier niet het minst het
oog op uwe aaneenschakeling van verkoudheden - raadzaam zijn dezen winter, 's
morgens en 's avonds, door weer en wind tot die wandeling gedwongen te wezen?
Ware 't niet het best, daar te eten op uw atelier toch voor u zeer onpleizierig zou zijn
en kosten veroorzaken, dat gij, althans van November tot het voorjaar, bij uwen vader
gingt inwonen? Ik acht dit voor u van het hoogste belang en zou haast zeggen: dit
moet c o û t e q u e c o û t e mogelijk gemaakt worden. Gij vindt het niet aangenaam
een atelier met iemand anders te deelen, maar daarin zoudt gij u behooren te schikken.
Schrijf mij eens over dit punt! Eerst had ik plan uwen vader er over te polsen, maar
schrijf er u toch liefst eerst over.
Ook ik ben zeer verkouden in het hoofd, een staartje mogelijk onzer zeereis. Gij
zegt van kalmer weder te blijven afwachten. Maar toen wij vertrokken, was het stil.
De dans begon eerst ten vijf ure. Doch wat, gelijk gij schrijft, zeer waar is, het is, dat
de gedachte aan gevaar geene plaats vindt in den geest, die door zeeziekte tot eene
volkomene onverschilligheid
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en egoïsmus geraakt is. Ondertusschen gaat gij onder al uwe levensstormen, die u,
zou men zeggen, voortdrijven, aardig vooruit; er komt iets anders in uw schilderen,
de Heer Hendriks bevestigde het mij nog laatst. Zeer benieuwd ben ik dus hoe uw
Avond zal uitvallen. Werk er maar lustig aan! Doe verder wat de doctors u zeggen
en verdiep u niet in bittere bespiegelingen, als gij voor uwen ezel zit! Hoe gelukkig,
als men ressources in zichzelven heeft en men genoegen vindt in goede lectuur! Uw
hoofd zal zoodoende een raar mengelmoes worden en de indruk van het eene boek
die van het andere verdringen. A p r o p o s d ' u n c h e v a l treedt in uw vak, het
moet een aardig werkje zijn; ik las er over in de R e v u e d e s d e u x m o n d e s .
Schlegel is klassiek. Het is eigenlijk een boek om meer dan eens te lezen en uittreksels
uit te maken. Maar gij zijt schilder, lectuur mag bij u geene hoofdzaak worden, moet
uitspanning blijven. Zet u dus aan het teekenen en zie of gij er geen pleizier in kunt
krijgen!
Gaarne zou ik eens te Amsterdam komen om u te zien, maar noch het saizoen,
noch mijne gezondheid, noch wat ik hier te doen heb laten het toe. We moeten dus
maar op het papier met elkander praten en ik behoef u niet te verzekeren, dat het mij
zeer aangenaam zal zijn hoe meer hoe liever van u, van uwen toestand en, zoo ik
hoop, van uwe beterschap te hooren. Antwoord mij voorshands eens op mijn
denkbeeld van den winter bij uwen vader te gaan doorbrengen!
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Amsterdam 8 November 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb gezondigd door mijn antwoord zoo lang uit te stellen. Het was omdat ik
mij in de laatste dagen te zwaarmoedig gevoelde om een brief te schrijven, die niet
de overbrenger van allerlei klagten zou zijn, eene kinderachtigheid, die ik moet laken
nu ze eene oorzaak van verzuim is geworden.
Maar terstond iets aangaande uw plan. Eigenlijk is mij dat niet geheel vreemd,
want ik heb er zelf dikwijls over gedacht, in geval de noodwendigheid het vorderde,
mijn vader voor eenigen tijd de gastvrijheid te vragen. Maar het zou ook alleen maar
wezen in geval het niet anders kon. Indien de doctor bepaald van mij vorderde, dat
ik in huis bleef, dan zou ik natuurlijk liever naar mijn vader gaan dan op mijn atelier
eten, wat lastig en onpleizierig is, en zou ik mij alle kleine moeijelijkneden getroosten,
die daarmede verbonden zouden zijn.
Reeds nu ondervind ik de slechte gevolgen van te weinig beweging, te weinig
buitenlucht en afleiding. Ik slaap bij voorbeeld bijna niet: ik heb vermoeijenis noodig,
wil ik kunnen rusten. Toen ik in het voorjaar eenige weken te huis moest blijven,
was ik in eene ellendige stemming; ik verstikte bijna in huis, zou met het hoofd tegen
den muur geloopen zijn. Mij aan huis
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en kamer gebonden te weten maakte mij ongeschikt tot werken, onbekwaam tot alles,
zenuwachtig, gejaagd, geprikkeld. Ik kan niet begrijpen hoe sommige menschen
maanden lang in huis kunnen blijven en altijd dezelfde zijn. Mijne eenige afleiding
is nu 's middags naar huis te gaan eten. Dat geeft een weinig verandering van tooneel.
Als ik van mijn atelier naar de Prinsengracht loop, dan kom ik mij volstrekt niet ziek
voor. Ik gevoel mij gezonder, opgeruimder; de dampkring van een huis, waarin
gestookt wordt, is op den duur ondragelijk. Alleen in zeer groote huizen maakt dit
een verschil. Zonder afwisseling en afleiding - twee kinderachtige behoeften misschien
- ben ik te veel aan mijne eigene gedachten overgelaten, wier kleur dan steeds
somberder wordt. Daarbij komen de stoffelijke moeijelij kheden. Ik zou bij mijn
vader een ellendig atelier hebben, een vertrekje, waarin men zich te naauwernood
kan bewegen, als het gevuld zou zijn met mijne schilderezels, portefeuilles en verderen
rommel, waaraan ik gewoon ben. Eene kamer, waarin men zijn leven doorbrengt,
dient eene zekere ruimte te hebben. Het zou op alle wijzen een bekrimpen en behelpen
zijn. Doch ik herhaal, indien mijne l i g c h a m e l i j k e g e z o n d h e i d eischte, dat
ik in huis bleef, zou ik alle genoegens, gemakken, het meer denkbeeldige geestelijke
welzijn, daaraan moeten opofferen.
Mijn hoest schijnt op dit oogenblik verdwenen; de zorg, die ik er aan besteed heb
om hem verwijderd te houden, schijnt geholpen te hebben.
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De laatste dagen waren onvruchtbaar, maar ik ga nu weder ferm aan het schilderen.
Mijn Avond zal ik voorloopig nog in staat van aanleg laten. Iedereen bevalt de
compositie.
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Amsterdam 20 November 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Mijn vader heeft mij van een werk gesproken, dat u voor mij heeft uitgedacht,
eene bezigheid, die mij de avonden voordeelig kan korten. Het betrof namelijk het
vertalen van een Engelschen roman. Ik wil het gaarne beproeven en dank u voor die
zoo goed gevondene bezigheid, ja, ik wil er al mijne krachten aan wijden, maar zal
ik slagen? Is de geest der Engelsche taal en de kennis der onze mij voor zoo iets
genoeg eigen? Ik vrees eene ontkenning op die beide vragen. Indien u misschien uit
enkele brieven geoordeeld heeft, dat ik er toe in staat zou wezen, dan valt mij in, dat
ik daarin mijne eigene gedachten uitte in woorden, die mij voor den geest kwamen.
Een brief is zoo geheel iets anders dan al het andere, dat men schrijft, en u zag er
natuurlijk de taalfouten en den slechten stijl in over het hoofd, omdat het geen
kunstwerk was en alleen eene intieme mededeeling van sommige denkbeelden en
zaken; het behoefde boven-

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

302
dien niet gedrukt te worden. Gedrukt! Schrikkelijke gedachte voor den oningewijde!
Meent u echter, dat het zou kunnen gelukken en wist ik daarenboven, dat het u
aangenaam kon wezen, dan zou het mij om die twee redenen reeds een genoegen
zijn en zelfs een dubbel, omdat ik er voor mijzelven eene aardige bezigheid in zie.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden 23 November 1862.
WAARDE GERARD!
Hiernevens Julian Home. Het deed mij veel genoegen uwen vader eens te spreken.
Lees het boek eerst door en beproef dan een paar hoofdstukken te vertalen, in vooral
natuurlijke en dagelijksche taal! Zend mij die dan, opdat ik zie of gij kunt voortgaan.
Ik zou niet weten waarom niet, als men zijne taal zoo magtig is als gij. Gij moet het
maar brutaal aanpakken en er niet aan denken, dat gij een boek voor hebt en het
gedrukt moet worden. Ik hoop, dat gij een goed woordenboek bezit van het Engelsch
in het Hollandsch. Het lexicon van Webster is onontbeerlijk. Mijn exemplaar is
ongelukkig buiten, anders ware het tot uwen dienst. Nu zal ik zien of de uitgever het
ook voor u heeft.
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Leiden 29 November 1862.
WAARDE GERARD!
Hiernevens Webster, mij door den uitgever ter leen gegeven; wees er dus een
beetje netjes op en ontzie het boek zooveel mogelijk! Het zal u van grooten dienst
zijn en geeft eene duidelijke verklaring van vele woorden, die in onze woordenboeken
niet staan.
Mijn Zandvoortsch kereltje hangt al op. De eerste, die het zag, mijn doctor, vroeg
ik, hoe hij 't vond: - heel leelijk, zei hij, maar ik heb er geen verstand van. - Als hij
dit eens had gehad! Maar nu haalde ik adem en vond het altijd even lief, gevoelig en
waar als op de tentoonstelling. Zeg aan Mollinger, dat ik er regt blij mede ben. Wat
mij voor den schilder nog meer heeft ingenomen is, dat hij niet eens zijn naam op
het stukje heeft gezet. Ik dacht, dat men daar tegenwoordig altijd mede begon en de
voorstelling verder om dien vleijenden karaktertrek heen groepeerde.
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Amsterdam 3 December 1862.
HOOGGEACHTE HEER,
Julian Home en Webster heb ik beiden ontvangen en mij aan het vertalen gezet
van een paar hoofd-
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stukken. Ik stuit op vele moeijelijkheden, en voornamelijk bemerk ik mijne armoede
in mijne eigene taal. Als ik de beteekenis van een Engelsch woord goed weet, dan
kost het mij somtijds veel inspanning er een hollandsch voor te vinden, dat toch
dikwijls voor de hand ligt. Het is juist die armoede, waaraan ik dacht, toen ik u
schreef, dat ik vreesde de hollandsche taal niet genoeg magtig te zijn. Zoodra ik een
paar hoofdstukken gereed heb, zend ik ze u.
U wil, dat ik u iets van mij zal verhalen. Ik wenschte, dat het wat goeds kon zijn,
maar, ofschoon ik in gezondheid vorder, ben ik zoodanig in mijne opgeruimdheid,
in mijn lust en in mijne onbekommerdheid aangegrepen, dat ik daarvan niets dan
slechts kan zeggen. Ik ben angstig als een klein kind, zwaarmoedig en zwaartillend,
en, wat het ergste is, ongeloofelijk lusteloos. Ik ben den ganschen dag op mijn atelier
en kom toch tot weinig resultaten. Mijn arbeid gaat geweldig langzaam vooruit,
zonder eenig enthousiasme, zonder ambitie. Ik ben om zoo te zeggen suf. Eén ding
troost mij, het is, dat iedereen vindt, dat ik goede dingen schilder. Als ik ook daarin
sukkelde, zou het wezenlijk zijn om wanhopend te worden. Bij dat alles voegen zich
de finantiële omstandigheden, die ellendig zijn, die altijd de onrust gaande houden
en iemand den slaap ontnemen. Ik geloof wel, dat dit alles te zamen het leven is,
maar het gelijkt toch veel op het begin van den dood. Somtijds loop ik een uur heen
en weder over mijne kamer
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en beredeneer hardop voor mijzelven het nut des gedulds. Ik doe dat, wanneer ik
weder tot moedeloosheid of tot de belagchelijkste uitvallen van ongeduld en drift
verval. En ze zijn niet zeldzaam, want het is heusch bijna onmogelijk met
gelijkmoedigheid zooveel verbitterde vijanden af te wachten en het hoofd te bieden.
U is mogelijk verwonderd, dat het geld verdwenen is, hetwelk u mij voor mijne
aan de verloting verkochte schilderij gegeven heeft. Reeds twee dagen na de ontvangst
was het aan lastige mannen gegaan, en ik hield ƒ 25 over. Zoodat u f10 aan mij te
kort komt. Ik zal mijn best doen mijne zaken wat in orde te brengen. Als ik maar
hier en daar naar toe kon en pogingen aanwenden om zaken te doen! Maar voor het
oogenblik ben ik gansch hulpeloos.
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Leiden 6 December 1862.
WAARDE GERARD!
Het is natuurlijk, dat de vertaling moeijelijkheden oplevert. Maar in de worsteling
met eene andere taal ligt een zeker genoegen, en gij moet er u aan gewennen, dat de
vertaler, hoewel met eer, altijd de minste blijft.
Gij hebt uwe tribulaties in uzelven, ik in anderen.
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Ook ik haak naar rust. Het is iederen dag h u r r y i n g t h r o u g h l i f e , en dan
schrijven menschen, die niets van mijne omstandigheden kennen, dat ik niet zoo over
mijzelven moet zitten tobben, maar toch zien iets te doen te krijgen en mij eenige
afleiding te verschaffen! Dit nu is het nare van uw vak, dat men tegelijk werken en
mijmeren kan. Dat gij, naar het zeggen van velen, goed werkt, verheugt mij en geeft
mij moed.
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HOOGGEACHTE HEER!
De huishouding in l a m a i s o n a u x c e n t h o r r e u r s , zoo als ik het p e n s i o n
J ö r g e n s e n noem, loopt op stelten of liever op klompen. De meid is ziek en dus
de deur uit, en de eigenares heeft haren arm gebroken, hetgeen voor een bejaard
mensch als zij een leelijk geval is. De linietroepen, die de orde moeten bewaren, zijn
buiten gevecht gesteld, en er blijft niets dan de plattenlandsche schutterij van
schoonmaaksters en noodhulpen. Ik weet niet of u wel eens heeft hooren spreken
van die laatste soort van dienstbare geesten. De naam duidt de hoedanigheid aan; het
is eene soort van paria's Verwarring met peri, die echter nog wel eens in paradijzen
à l a J ö r g e n s e n worden toegelaten. Waar onze
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gastvrouw die dienstbaren opdelft kan ik niet opsporen, zeker is het, dat ik nog nooit
de straat te Amsterdam gepasseerd hen, waar die bloemen bloeijen. Die zonderlinge
mutsen en vreemdsoortige aangezigten ontmoet ik alleen hier in huis. Jufvrouw
Jörgensen, half deensch, half engelsch, is eene volmaakte type voor Dickens, en
onmogelijk is het te zeggen, hoezeer zij een levend beeld is van den achteruitgang
en het verval, vooral nu ze als een vrouwelijke ridder der droevige figuur door dien
langen, duisteren gang sluipt in eene soort van langen duisteren mantel, waarin geene
mode van welken tijd ook te herkennen is. Ledige suikerpotten en boterschaaltjes,
ijskoud theewater en rookende kagchels waren aan de orde van den dag, en om aan
dat alles een einde te maken, besloot ik mijn nachtkwartier bij mijn vader op te slaan.
Dit is nu huishoudelijk nieuws en als zoodanig tamelijk onbeduidend.
Wijders kan ik u al niet veel meer schrijven. Mijn doctor is over den loop der
zaken tamelijk tevreden. L a n g z a a m schijnt het wachtwoord te zijn; als men er nu
maar bij kan voegen: m a a r z e k e r .
De zon is er reeds dikwijls over op en onder gegaan, doch mijn Av o n d s t o n d
is nog altijd dezelfde gebleven. Ik herstel eenige schilderijen, die ik vroeger bedorven
had door er te lang achtereen aan te werken.
Ik ben nieuwsgierig wat u van mijne vertaling zal zeggen. Het komt mij voor alsof
ze geweldig in een keurslijf geperst zit.
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Leiden 14 December 1862.
ZEER WAARDE GERARD,
Ik heb van daag een paar uren op uwe vertaling doorgebragt en hier en daar de
pen in de hand genomen. Hierbij krijgt gij nu en het boek en de overgezette
hoofdstukken terug; gij zult dan over een en ander kunnen oordeelen, dat gij in het
vervolg mogelijk kunt vermijden. Maar over het geheel vind ik uwe vertaling
bijzonder goed en kan niet anders dan u aanmoedigen zoo voort te gaan. Gij verstaat
het Engelsch uitstekend, en als ik er hier en daar in mag werken, zal ze er even goed
uitzien als die van Eric. Ik ben er buitengewoon tevreden over, ook over uw
Hollandsch. Alleen moet gij de langere zinnen wat oplettender aankijken en zien hoe
die met tusschenzinnen en door middel van deelwoorden zijn opgebouwd. Nu zijt
gij daar een beetje bang voor en pleegt ze in tweeën te breken. Doe dat over het
algemeen zoo min mogelijk en zie eens hoe ik die plaatsen veranderd heb.
Nu over iets anders. Kom ik te Amsterdam, dan zal het slechts voor zeer kort zijn,
en heb ik dan gelegenheid bij u te komen, dan zal mijn bezoek ook niet anders dan
kort kunnen zijn. Daarom stel ik u voor eens eenige dagen bij òns te komen. We
zouden u kunnen wachten van aanstaanden Zaturdag af, en gij zoudt ons welkom
zijn tot 2den Kersdag. Hoe
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denkt gij daarover? Veroorlooft uwe gezondheid en uwe kas zulks?
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Amsterdam 18 December 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Het spijt mij razend, dat ik van uwe uitnoodiging geen gebruik kan maken. U weet
niet wat ik niet geven zou voor eenige oogenblikken in uwe omgeving en voor eene
wandeling in Leidens omstreken, zoo als voorheen! Maar het gelijkt te veel op de
dagen van vroeger. En de finantiën en de gezondheid verbieden mij de stad te verlaten.
Zoo is het dan bijna ongeloofelijk, hoeveel er noodig is en wat er al niet gebeuren
moet om dat togtje naar Leiden, hoe klein het ook schijne, te kunnen doen. Het kostte
Papeleu minder moeite de Arabieren een bezoek te brengen in hun eigen land.
Welke melancholieke dagen! Mist, regen, duisternis! Wat is er schrikkelijker voor
een schilder, die zich daarbij moet opwinden en zonneschijn voorstellen! Maar men
ziet dan ook al te duidelijk, dat het niet doenlijk is; mijne schilderij bewijst het mij.
Het doet mij zeer veel genoegen, dat u mijne vertaling redelijk vindt. Ik heb de
veranderingen nagegaan, welke u er in gemaakt heeft, en begrijp daaruit
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zeer goed uwe bedoeling voor het vervolg, waaraan ik zal trachten te voldoen. Ik
hoop, dat ik spoedig in staat zal wezen uit te gaan, want het wordt meer dan tijd,
vooral ook met het oog op mijne zaken, die zoo slecht staan, dat ik van alle zijden
met bankroet gedreigd word. Ik heb al zoo lang en zoo velen met niets dan praatjes
en beloften gepaaid, dat die munt niet meer gangbaar is. Het zou mij lief zijn, als het
zonnestelsel in de war liep en het jaar 1862 onvoorziens eenige maanden verlengd
werd, want hoe pleizierig het ook is een goed nieuwjaar gewenscht te worden, het
is nog aangenamer geene rekeningen, belasting-billetten, huishuur-briefjes, enz.
onder de oogen te krijgen, wanneer men met ongelijke wapenen vechten moet en
slechts eene leêge kas heeft om aan al die vinnige aanvallen het hoofd te bieden.
Crediteuren komen en rooken brutaal mijne cigaren op, enz., kortom de r o m a n d '
u n j e u n e h o m m e p a u v r e kan, dunkt mij, zoo heel romantisch niet zijn, hoe
rijk ook aan wisselvalligheden. Om dit alles te vergeten, neem ik een kijkje in eene
gansch andere wereld, door middel van Victor Cousins Madame de Longueville.
Maar de eeuw van Lodewijk XIV komt mij toch in vele opzigten als geweldig fade
voor, en Condé, overwinnaar te Rocroy, wordt niet grooter door zijne slechte verzen,
noch Mad. de Longueville, zijne zuster, de volmaakte p r é c i e u s e , door hare brieven
op rijm. Er is iets kleingeestigs in een tijd, waarin het hof, het hôtel Rambouillet,
alle groote

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

311
veldheeren en staatslui, in één woord alle aanzienlijken onderling in twee partijen
verdeeld zijn om een paar sonnetten van Voiture en Benserade. Onze praktische tijd
staat toch oneindig hooger. Racine wordt mij duidelijker met zijne grieken à l a
française.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 20 December 1862.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik vind de som, die de uitgever voor Julian Home wil geven, nog al mooi; ik dacht,
dat er voor vertalingen meestal minder werd betaald. Ook voor die bemoeijing dank
ik u en hoop, dat ik die vertaling maar tot een tamelijk goed einde zal brengen. Echter
moet ik eene opmerking maken. Ik ben met dat werk natuurlijk nog niet bijzonder
vlug, en somtijds kost mij eene bladzijde tijd genoeg, waarmede ik maar zeggen wil,
dat ik er niet spoedig mede gereed zal zijn, en ik weet niet of het misschien binnen
een zekeren tijd af moet wezen.
Voor het geval, dat u te Amsterdam mogt komen; moet ik u zeggen, dat ik sedert
een paar dagen weder de Warmoesstraat bewoon. Dank zij eene buitengewone
opwelling van liefde tot orde en regel, is het bij Jufvrouw Jörgensen thans weder als
altijd en zijn de noodhulpen en schoonmaaksters verdreven.
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Ik heb eene schilderij met schapen zoo goed als af, die u in hare geboorte gezien
heeft. Mijn vader vindt ze goed geslaagd en voorspelt mij, dat ze algemeen zal
bevallen en ik er geluk aan beleven. Wat de compositie betreft, geloof ik wel, dat ik
reden heb aan zijne voorspelling te gelooven, want het schijnt, dat die op de meesten,
die het stuk zagen, een aangenamen indruk maakte. Ik heb ook getracht helder, warm
en zonnig te zijn en mij voorgesteld een lieven zomerdag te laten zien. Nog een paar
heldere dagen en dan zal alles in orde zijn. R., onlangs uit Londen teruggekomen,
zegt, dat er voor mij in die stad wel op bijval te hopen zou wezen, daar landschap
met beesten datgene is, wat de Engelschen het liefst van de Hollanders zien. Onze
zeestukken en genre schilderijen vinden er integendeel volstrekt geen d é b o u c h é .
Maar, tusschen twee haakjes gezegd, geloof ik, dat de Engelschen e n f a i t d e
p e i n t u r e volstrekt geen smaak hebben. Hoe het zij, ik zal in het voorjaar aan een
paar mijner vrienden te Londen een paar schilderijtjes zenden en zien, hoe het gaat.
Heeft men het geluk in Engeland in den smaak te vallen, dan kan men hoop voeden
op ferme zaken. Hier in Holland wordt het terrein bepaald te klein voor de groote
exploitatie. Ik heb ook eene schilderij naar Stuttgardt gezonden, alwaar ik, zoo als
u weet, wel eens iets geplaatst heb. Maar voor Duitschland moet men zeer goedkoop
zijn.

Eindnoten:
[Verbeteringen p. 418:] Bilders vergist zich: een dusdanig verhaal van Balzac bestaat niet, en
naar een hoofdstuk met het opschrift: ‘une chambre à coucher au 16e siècle’ werd in diens
werken te vergeefs gezocht.
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VIII. 1863.
24 jaar. - te Amsterdam.
Leiden 6 Januarij 1863.
AMICE!
Hartelijk dank voor uwe lieve wenschen. Ook ik koester in mijn hart alles goeds,
voorspoedigs en voordeeligs voor u. Ik zou u vooreerst weer volkomen hersteld
willen zien, opgeruimd en het leven moedig te gemoet gaande. Daarbij kon een beetje
opgang geen kwaad, dat tevens de beurs zou vullen. Moge de verwezenlijking van
dit alles in den loop dezes jaars uw geluk en ook het mijne bevorderen! Moge tevens
onze toenadering inniger worden en gij, althans voor mij, alle stroefheid en
terughouding meer en meer afleggen! Dat gij den professor gesproken hebt, geeft
mij
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rust. Doch blijf, wat ook gezegd worde, uwe borst ontzien! het is een verraderlijk
orgaan. Het is eene uitmuntende zaak, dat gij u voor goed bij uwen vader hebt
ingekwartierd. Gij handelt wèl met stilletjes te huis te blijven en geduld te oefenen.
Het is misschien een gelukkig denkbeeld van u, eens een Winter te willen
schilderen. Een Maneschijn ware ook niet kwaad. Maar het zal niet lekker te
Oosterbeek zijn, en gij moogt altijd wel een beetje met eerbied voor de verkoudheid
bezield zijn.
Onlangs naar Gouda rijdende, dacht ik, dat die leelijke en ongastvrije oorden om
en bij Hazerswoude mogelijk wel iets voor u zouden opleveren. Vlak bij ligt Koukerk,
waar Rembrandts landschap en zijn toon nog herkenbaar zijn.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden 18 Januarij 1863.
WAARDE GERARD!
Hoe gaat het met u? Altijd hetzelfde, denk ik. Van het lenteweder zult gij, nu het
zoo guur en onstuimig is, voornamelijk beterschap moeten wachten, en wel dubbel
blij zijn bij uwen vader te zijn ingekwartierd. Kunt gij aldaar nu nog al redelijk
voortwerken? en hoe is het met de slapeloosheid? Ook deze zal, vrees ik,
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niet veel verbeteren, naar mate gij veel te huis moet zitten.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden 3 Februarij 1863.
WAARDE GERARD!
Hoe blij ben ik u eens gezien te hebben! Ik maakte inderdaad bij u een
allerpleizierigste visite, die het mij wel speet niet langer te kunnen rekken.
Gisteren werd een drama van Kiehl opgevoerd; de comedie moet stampvol zijn
geweest, ik zou er gaarne naar toe zijn gegaan, maar gaf de voorkeur aan eene lezing
van Cremer. Een kabinetstukje! Eene onbeduidende intrigue, maar details, fijne
trekken en eene voordragt!... Gij, die dat van hem kent, stelt het u voor. En o, dat
liefelijke loopen der Linge langs hare oevers, getooid met malsch gras, malsch vee
en rijke hofsteden; een Pottertje met een greintje h u m o u r . Cremer en de Genestet
zijn de eenige letterkundige verschijningen der tien laatste jaren, met I n t i m i s van
Pierson, dat naast de s e n t i m e n t a l j o u r n e y staat. Men hoort niets schooners
te Parijs dan Cremer in zijne bekoorlijke en geacheveerde oorspronkelijkheid.
Wat bijgaande boeken betreft, hoop ik maar, dat gij ze nog niet kent. De
m é m o i r e s d e F l e u r y zijn voor drie kwart apokrief, voorts meesterstukken van
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stijl en wezenlijke t o u r s d e f o r c e om wat niet zegbaar is aannemelijk te maken.
Ze zijn nog al s c a b r e u x , en men moet met een half woord weten te verstaan, maar
dol amusant. G i l B l a s kent gij mogelijk, anders moet gij hem lezen: Gavarni heeft
hem onlangs w o n d e r f u l l y geïllustreerd. Verder voeg ik nog bij de bezending
een reisje van Gauthier door Spanje, eene idylle van Sand en den klassieken C h a r l e s
X I I van Voltaire. Adieu. Ik heb geen tijd meer.
Welk een heerlijke aanleg was dat gezigt achter de kerk!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 5 Februarij 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Hierbij zend ik u mijne vertaling tot bladzijde 240. Ik heb de cahiers van binnen
genommerd.
Ik dank u zeer voor de gezondene boeken. Uitgenomen Vollaires C h a r l e s X I I
en t r a l o s M o n t e s , zijn de andere mij geheel nieuw, want G i l B l a s had ik
wel eens ingezien, doch nooit gelezen. Zoo als u zegt, zijn de m é m o i r e s v a n
F l e u r y razend amusant, levendig en geestig.
Sedert u hier was, heb ik drie of vier dagen lang weder hoestbuijen gehad, zoo als
men die waarnemen kan bij arme menschen op hoeken van straten, en die
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eerst met hun leven eindigen. Dat laatste evenwel zal bij mij minder het geval zijn,
daar het ergste weder geleden is, en ik alleen des nachts nog erge buijen kan hebben.
't Is niets dan eene verkoudheid hier in huis ergens gevat; waar en wanneer weten
alleen de mij vijandige goden.
Ik hoop, dat mijne vertaling u niet al te zeer zal tegenvallen, daar ik er eene eer in
stel een goeden naam bij u te maken en om honderd andere redenen van ijdelheid,
eerzucht en naijver, maar vooral ook, omdat ik er voor dit oogenblik een verzoek,
eene soort van eigen rouwbeklag, op gronden moet. 't Is weer eene oude koe, die ik
al duizend maal uit de sloot heb gehaald, te weten de bodemlooze mand. Ik heb geen
cent meer. Zou u mij, nu de helft der vertaling af is, ook de helft van het honorarium
willen voorschieten? Ik weet inderdaad niet meer hoe ik mij ooit uit mijne financiële
moeijelijkheden zal redden. De oogenschijnlijke windstilte der drie laatste maanden
van het jaar verandert in een sloopenden storm, zoo spoedig de eerste maand van
een nieuw jaar is aangebroken.
Op een middag bragt mijn vader, die aan mijn atelier was geweest, mij letterlijk
een handvol rekeningen mede. Ik heb ze kalm en toch angstig op zijde gelegd met
de woorden: - ik kan daar niet aan doen - even zoo als men een bedelaar afwijst.
Oude, zeer oude, nieuwe, hooge, middelsoort, lage, allerlei, in alle vormen en grootten,
't is om te wanhopen! menschen
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die wissels willen trekken en daar reeds meer dan twee jaren regt op hebben! Welk
een geschrijf om goede vrienden te blijven! Verbeeld u, dat ik niets meer verkocht
heb, sedert ik u, toen in Engeland, dat voorschot op mijne schilderij in Arti vroeg!
Niemand moest schilder worden zonder eene water- en vuurzaak, een schaftkelder,
een garen en bandwinkel of iets nederigs van dien aard tot broodwinning er bij. 't Is
eene levenslange worsteling; levenslang zeg ik, want mijn vader voert haar reeds
sedert dertig jaren en is niet verder dan ik nu. Men leeft, maar in welke angstige
zorgen! Vergeef mij mijn ongeduld! ik kan het somtijds niet meer verhelen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam Februarij 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Hierbij zend ik u eenige schetsjes.
Meer dan eens heeft mevrouw mij de eer gedaan, haar genoegen aan den dag te
leggen over mijne studies naar de natuur. Nevensgaande schetsen nu heb ik getrouw
gevolgd naar krabbels, die ik in mijne schetsboeken had en mevrouw, geloof ik, nog
niet zag. Ik heb er niets aan veranderd en zooveel mogelijk precies mijne studies
gecopieerd; ze zien er daarom ook hier en daar wel wat erg ruw uit.
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De gunst nu, welke ik u verzoeken wilde, is, ze uit mijn naam mevrouw aan te bieden
als een bewijs van, ja, van alles goeds, waar ik maar bewijs van kan geven. Zoo u
het goedkeurt en mij dit genoegen wil doen, en mevrouw die blaadjes wil aannemen
voor wat zij zijn, zal ik mij zeer vereerd en gelukkig gevoelen. Ik moet eene
verontschuldiging maken voor het blaadje met de koeijenkoppen. Het ziet er niet
overal even presentabel uit; omdat ik er naar heb willen etsen, zijn er hier en daar
vlekjes van rood-aard of rood krijt op gekomen. Ik heb ze er ook alleen durven
bijvoegen, omdat ik ze houd voor het beste, dat ik ooit met de pen geteekend heb.
Ik zend alles te zamen maar los bij elkaar en onopgezet, opdat mevrouw er naar
welgevallen mede kunne handelen en eene enkele er van misschien een plaatsje vinde
in een of ander album of portefeuille.
Altijd nog hoesten, en onlangs heb ik weder een weinigje bloed opgegeven, maar
gering. O, de lucht, de lucht! Ik kan er bijna niet langer buiten, ik heb altijd hoofdpijn.
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Amsterdam 11 Februarij 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Gisteren heeft een bediende der Heeren van Vloten en de Gijselaar mij het bewijs
gebragt uwer goedheid
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en der vervulling van den wensch, welken ik u had te kennen gegeven. Ik dank er u
hartelijk voor.
Ook Julian Home heb ik ontvangen en mij maar op nieuw aan het vertalen gezet.
Ik begin geweldig en razend naar het schilderen te verlangen en vooral naar mijn
grooten Namiddag. Ik heb de gelukkige inbeelding, dat iedere penseelslag, welke ik
in mijne aanstaande gulden eeuw, den tijd mijner verlossing uit de Babylonische
gevangenis, zal gaan doen, raak zal wezen. Ik verteeder nu reeds mijn hart en denk
aan de schoone zomeravonden van voorheen aan schoone oogenblikken in een van
kwalen vrije toekomst; ik zou mijn gansche hart en al wat er in omgaat in eene
avondlucht kunnen uitstorten. Hoe gelukkig, dat men zich van te voren altijd wat
pleizierigs kan voorstellen! Want als ik in werkelijkheid voor mijn doek sta, strijdend
met kremser wit, gele oker of kadmium, dan lossen vele mooije bespiegelingen zich
wel eens op in een vuilen toon.
Maar de schilderkunst is geen vak meer; zij zal weder rein kunst gaan worden, als
hare dienaars menschen zijn, enkel bestaande uit geest, zonder eetlust en zonder
maag. Op enkele uitzonderingen na is er bijna geene hoop, geen vooruitzigt meer.
Ja, ik moet bekennen, dat, als het mij nog lang moest gaan zoo als tegenwoordig, ik
geen raad zou weten, hoe het vol te houden, daar ik nu alweder hoe vele maanden
leef van u en van mijn vader. Maar ik ben voor al het andere bedorven, en hoewel
wat lui in de uitvoering,
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voel ik mij toch schilder in mijn hart, al blijkt het niet uit de deugd van mijn arbeid.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 26 Maart 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik kon het niet langer uithouden; ik moest schilderen, en sedert eenige dagen breng
ik mijn tijd tot vier uren weder op mijn atelier door en voor mijn schilderezel, altijd
natuurlijk met toestemming van den medicus. En, o wonder! ik heb nog geene
verkoudheid opgedaan, hetgeen mij d e b o n a u g u r e schijnt. Hoewel het weder
niet zoo zacht of mooi is, dat het verlangens naar buiten kan opwekken, zijn die
begeerten bij mij toch reeds ontwaakt en denk ik er onophoudelijk aan, en zulks met
het meeste genot. Maar 't is niet vreemd. Mevrouw had mij reeds in haren brief over
Oosterbeek geschreven en mij zelfs de eer gedaan er bij te voegen, dat ik mij dan
eens onder haar toezigt en hare zorgen moest plaatsen, een woord, dat mij innig trof
en oneindig genoegen deed. Hier zijnde, heeft u zelf ook over Oosterbeek gesproken,
en deze zijn de zonnestralen, welke die gedachten aan buiten zoo spoedig bij mij
hebben doen ontspruiten. Wanneer ik nu alles bij elkander reken, èn professor
Schneevoogts gunstig oordeel èn de woorden van
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mevrouw en u, dan zal u begrijpen, hoe het komt, dat ik met mijne denkbeelden reeds
midden in den schoonen zomer ben en de maanden, die er mij nog van scheiden,
reeds wenschte achter den rug te hebben.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 26 Maart 1863.
MEVROUW,
Sedert ik UWEd. brief heb ontvangen heeft steeds deze gedachte mij bezig
gehouden, hoe ik UEd. mijnen dank daarvoor genoegzaam zou kunnen uitdrukken.
Ik heb echter gezien, dat het onmogelijk is en het gemoed indrukken ontvangt om
welke mede te deelen men oneindig beter ter sprake moet zijn dan ik.
Mij blijft dus niets over dan te erkennen, dat ik zeer diep getroffen ben door de
vele blijken van ware welwillendheid en goedheid, welke UEd. mij gegeven heeft.
Hoe aangenaam was het mij, dat UEd. die kleine schetsjes wel wilde aannemen,
dat ze UEd. mogten bevallen, UWEd. goedkeuring wegdragen; hoe vleide mij UWEd.
zeer gunstige beoordeeling, niettegenstaande ik duidelijk gevoelde, dat hier de recensie
oneindig meer de benaming van mooi verdiende dan hare voorwerpen. Maar wat mij
bovenal trof, het was wat UEd. mij zegt en aanraadt met betrekking tot een aanstaand
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verblijf te Oosterbeek. Waarlijk, er bestaat voor mij niets schooners dan Oosterbeek
met de zon aan den hemel en met den Hemelschenberg, mijn schoonste gesternte,
wier stralen mij leven, vreugde en hoop brengen. Van nu af aan denk ik voortdurend
aan het geluk, dat mij dezen zomer te wachten staat, want niets kan mij meer welkom
wezen, niets zal ik liever doen dan mij overgeven aan UWEd. leiding, mij stellen
onder UWEd. bescherming, en zeker zal ik geene uwer geboden overtreden.
Ik herhaal het, UWEd. goedheid heeft mij diep getroffen; ik gevoel volkomen hare
groote waarde, en al mijn streven wil ik daarop rigten, geen onwaardige te zijn
tegenover mijn onverhoopt, maar ook onverdiend geluk.
Ik bid UEd. mijn warmen dank aan te nemen en te gelooven, dat die dag mij
bijzonder lief zal wezen, waarop ik UEd. mijne erkentelijkheid mondeling zal kunnen
betuigen.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn,
UEd. Dw. Dienaar,
A.G.B.
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Amsterdam 2 April 1863.
HOOGGEACHTE HEER,
Hiernevens zend ik u G i l B l a s in dank terug. Het is sterk op Cervantes
geïnspireerd, maar don Quixote, hoeveel schooner kunststuk!
De tentoonstelling van teekeningen in Arti is sedert Zondag geopend; er zijn vele
teekeningen, en nog al goede. Ik ben ontevreden op mijzelven, dat ik nooit de
pogingen, die ik aangewend heb om te leeren aquarelleren, heb doorgezet. Maar nu
heb ik toch weder een papier opgezet en eene schets geteekend, en zal het weder
eens proberen. Het is tegenwoordig ook nog al eene bron van geld; de menschen
koopen waarlijk veel teekeningen, maar schilderijen geene enkele. Verbeeld u eens,
dat mijn laatste verkoop nog altijd is die op Arti omstreeks 15 September. Dat is dus
nu bijna zeven maanden geleden! Wat moet dat geven?
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HOOGGEACHTE HEER!
Eindelijk heb ik de sprong door de ton gewaagd en ben begonnen te aquarelleren.
Maar, waarlijk, ik fa-

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

325
briceer h o r r e u r s , en tot nog toe zijn zij ook; voor dat er de naam onder geschreven
werd, eene prooi der vlammen geworden. Ik heb er nu echter eene onder handen, die
ik eens zal afmaken en niet verscheuren, maar ik bid u, niet te gelooven, dat ik ze
sparen wil om hare schoonheid of goede hoedanigheden. Het zal wezen met
voorbedachten rade. Ik durf u bijna niet bekennen, dat ik Julian Home nog altijd niet
af heb. Er ontbreekt slechts één hoofdstuk aan, natuurlijk het laatste, waarin ze
elkander krijgen.
Wat is het overheerlijk weder en wat zal u het te Oosterbeek treffen, als het zoo
blijft! Maar als eenmaal ook de regenbuijen loskomen, die reeds gevallen moesten
zijn, dan kunnen de Oosterbekers in hunne papieren huizen zich met potten en emmers
wapenen om het te veel der liefelijke meiregentjes op te vangen. Ik heb de zaligste
herinneringen van zulke wanhopend drukke oogenblikken, die een reiziger door de
Sahara mogten doen watertanden. Maar in papieren huizen of niet, 't is
benijdenswaardig daar thans te zijn en te leven onder die lentezon en dat lentegroen.
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Leiden 19 April 1863.
LIEVE BESTE GERARD!
Dat uwe gezondheid vordert, doet mij genoegen. Daardoor heb ik veel hoop u bij
ons te zien. Evenwel is het nu nog te vroeg en te koud. Het mooie weer van Mei,
onze lente met hare scherpe N. O. winden, die het jonge groen en de teêre bloesems
plegen te verwelkomen, lijken u niet. We moeten Junij afwachten, dan spreken wij
elkander nader.
Misschien moet ik in den loop dezer maand nog wel te Amsterdam zijn. Dan ga
ik stellig de expositie op Arti zien. Laat gij u maar niet ontmoedigen en aquarelleer
er maar stoutweg op toe! Wat is er van uwe vooruitzigten in Engeland geworden?
Schort nu uw ongeduld naar de natuur nog maar wat op en denk maar: ieder heeft
zijn kruis te dragen, ik heb het mijne, gij hebt het uwe. Mogen nog eens betere dagen
voor u aanbreken! Ik draag er zooveel ik kan toe bij om die gelukkige uitkomst te
helpen bewerken. Blijf steeds van mijne hartelijke genegenheid verzekerd en geloof
mij,
Uw toegenegen,
J.K.
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Amsterdam 28 April 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Hierbij zend ik u het overige der vertaling. Ik herhaal mijn wensch, dat u er zoo
weinig mogelijk aan te doen moge vinden. Ik heb er evenwel geene hoop op, daar
ik al te zeer overtuigd hen van het gebrekkige van mijn werk. Ik moet alweder met
de onbescheidene vraag voor den dag komen, of u nog eens weder de groote goedheid
zou willen hebben mij het overige geld der vertaling te geven. Het doet mij leed, dat
ik op nieuw en altijd vragen moet; het geeft mij eene zeer kleine gedachte van
mijzelven, dat ik, bijna vijf en twintig jaren oud, met al mijn schilderen en mijne
honderden van studies, niet meer in staat ben eene schilderij te verkoopen, al is de
prijs ook nog zoo gering. Is mijn talent, hoewel klein, niets meer waard of schuilt er
iets anders achter? Kan er sprake zijn van een zeker noodlot, dat over een mensch,
over eene familie ligt. Aan dat laatste geloof ik ongaarne; ik schrijf het liever op
rekening van mijne geringe bekwaamheden en van den smaak van het publiek.
De treurige eentoonigheid van het leven - altijd dezelfde moeijelijkheden, altijd
dezelfde ziekte - heeft mij tot een halven idioot gemaakt. Ik ben zoo dof, dat ik
somtijds geen woord kan spreken, en de eenige beweging in mijn geest is die eener
opstijging van

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

328
ongeduld of weerspannigheid. Er schijnen oogenblikken in het leven te zijn, waarin
alles, zelfs de kleinste zaken, die, waarbij men zou zeggen, dat van geen mislukken
of teleurgesteld worden sprake kan zijn, zoodanig tegenloopen, zulk een stroom van
onweerstaanbaren tegenspoed vormen, dat men versuft en verslagen staat, geene
poging tot verzet meer doet, maar de handen in elkaar vouwt en zucht: wat is toch
dat alles? welke duistere wolk is er op mij nedergedaald? hoe kan zelfs dat, hetgeen
mij een geluk scheen, eensklaps het masker afwerpen en een ramp blijken?
Wat dunkt u van het plan om een nieuw algemeen museum te Amsterdam te
bouwen, waarin de schilderijen van het Trippenhuis, die van van der Hoops
verzameling en vervolgens de vele schilderijen in de verschillende stadsgebouwen
verspreid, zullen vereenigd worden? Hoe mooi zou dat kunnen zijn! welk eene
prachtige galerij worden! Hoe heerlijk, Rembrandt en van der Helst voor het eerst
te kunnen zien in eene geschikte zaal met goed licht! Het zou zeker eene van de
schoonste aanwinsten zijn, die de stad kon doen. Het nieuwe museum Fodor zal u
nog wel niet gezien hebben, ten minste niet als eigendom der stad en zoo als het huis
thans verbouwd en ingerigt is. Het moet bijzonder netjes en in de puntjes, maar wel
wat kleingeestig zijn, althans naar men mij verteld heeft. En ik geloof het; het is de
onverdelgbare hollandsche kwaal: netjes, maar kinderachtig. Maar de collectie
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zelve is uitmuntend, er zijn heerlijke schilderijen bij; ook de teekeningen-verzameling
moet zeer schoon zijn. Den eersten dag, dat ik weder uit ga, zal ik besteden, om dat
alles eens te gaan zien. Ik ben er zeer nieuwsgierig naar. Het is razend jammer, dat
de Heer Fodor niet eenige jaren langer geleefd heeft, al ware het alleen maar om zulk
eene kostbare verzameling nog vollediger te maken, want ik geloof, dat hij geene
uitgaven ontzag.
Ik zou wel eens willen weten, hoeveel vellen echt Whatman ik nog zal moeten vol
aquarelleren voor ik eene teekening kan maken, die gezien mag worden en waarin
men die scherpe randen, die al wat ik er opsmeer ontsieren, niet ziet. Misschien zal
het mij helpen, als ik dezen zomer wat naar de natuur tracht te waterverwen. Er
behoort veel behandeling, veel slag, veel ondervinding bij. Het is iets geheel anders
dan olieverw; men moet langs geheel verschillende wegen en door geheel
verschillende p r o c é d é s tot dezelfde kleur komen. En eer men al die kennis heeft
opgedaan! Behendige aquarellisten zeggen, dat het tijd en geduld vereischt.
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Hemelscheberg 3 Mei 1863.
WAARDE GERARD,
Gij zijt neerslagtig en mismoedig. Ach! ieder heeft zijn kruis te dragen. Zeker
geloof ik, dat gij er beter aan toe zoudt zijn, hadt gij niet het penseel opgevat, maar
voor verandering ten dezen is het thans te laat; ook is het uwe vrije keuze geweest.
Daarbij voegt zich uwe voortdurende ongesteldheid. Ondertusschen hebt gij niet stil
gezeten, uwen tijd niet verloren. Gij hebt f 200 verdiend; de helft van die som gaat,
volgens uw verlangen, hierbij. En werkelijk v e r d i e n d , want de vertaling is zeer
goed; slechts zeldzaam is het, dat gij den regten zin niet gevat hebt, en mijne
veranderingen zijn alleen van aesthetischen aard. Nu hoop ik maar, dat gij met eenigen
lust aan dezen arbeid zijt bezig geweest. Is dit zoo en juicht ge niet, dat deze last
eindelijk van uwe schouders is afgegleden, dan zou het wel kunnen gebeuren, dat
gij u later met ander vertaalwerk, dat gemakkelijker is, liet belasten.
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Amsterdam 5 Mei 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik dank u hartelijk voor uwen brief en voor de ƒ 100 daarbij ingesloten. Ik kan u
niet genoeg zeggen hoeveel genoegen het mij doet, dat ik, volgens uwe verklaring
het geld aan de vertaling v e r d i e n d heb. Ik heb er altijd voor gevreesd, dat het
tegendeel het geval mogt wezen, en voor u het boek geheel ten einde is, zal u hier
en daar ook nog wel eens een hoofdstuk vinden, waaraan het duidelijk te zien valt,
dat ik er mede in heb gezeten. Ik stel er veel belang in te weten of uw oordeel, dat
nu zoo gunstig is, tot het einde toe hetzelfde is gebleven. Dan had ik ten minste het
geluk, eens iets gedaan te hebben, waarover ik tevreden kan zijn.
Ik heb onlangs op een mooijen dag het museum Fodor gezien en moet zeggen, dat
het mij gefrappeerd heeft. De zalen zijn keurig en fijn afgewerkt, en het arrangement
van het geheel zou, dunkt mij, niet beter kunnen. Men ontvangt er geheel den indruk
van hetgeen het is. Er is niets vervelend museumachtigs aan dan alleen de stereotype
verveling der oppassers, en men moet zeggen, dat het tot in alle bijzonderheden netjes
en uit eene breede beurs is. De meeste schilderijen kende ik, maar onder die, welke
ik niet kende, trof mij voornamelijk een schilderijtje van Marilhat,
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een landschap uit Algerie, denk ik, met kameelen gestoffeerd. Er is een luchtje boven
dat landschap, zoo brillant, zoo zonnig, zoo waar, als ik, dunkt mij, nog nooit eene
lucht op eene schilderij gezien heb. Als u de collectie eens gaat zien, kan ik u dat
stukje bijzonder ter bezigtiging aanbevelen. Behalve de turksche school van Decamps,
zijn er ook nog andere van dien meester, waaronder vooral een turksch stadje als een
juweel schittert. Het sterke Oostersche zonlicht is daarin tot op eene ongeloofelijke
hoogte uitgedrukt, en het is van eene schildering, eene factuur, zoo volmaakt, dat ik
niet begrijp, hoe men het zoover brengen kan.
Met het volle bewustzijn mijner zwakheid op nieuw ontwaakt, ben ik ook weder
aan het schilderen gegaan en zal trachten, als het kan, iets beters te leveren dan ik
tot nu toe gedaan heb. Ik wil daartoe ook vooral hopen op wat gezondheid en goeden
moed. Voor de Haagsche expositie zijn alweder veel meer schilderijen ingezonden
dan gewoonlijk. Welk eene overproductie moet er toch niet zijn! Al die teekeningen
en al die schilderijen, en overal exposities! Parijs en Brussel ook dit jaar! Hoe slechter
het gaat, des te lustiger wordt er gewerkt. De koning en de koningin hebben, zoo als
gewoonlijk, Arti met een bezoek vereerd; het getal onverkochte teekeningen is er
evenwel niet door verminderd.
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Amsterdam 21 Mei 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Het wordt tijd, dat ik u weder iets van mij laat hooren, en het doet mij genoegen
u te kunnen zeggen, dat ik mij dagelijks beter begin te gevoelen. Ik kom met die
verklaring zoo maar in eens uit den hoek, dewijl mijne gezondheid of ziekte, zoo als
men het noemen wil, toch in al mijne gedachten en overdenkingen voorop staat. Ik
heb in alles mijn gewone leven van voorheen weder aangenomen, dat zeggen wil,
alles angstig vermijdende, hetgeen mij op eene of andere wijze nadeelig zou kunnen
zijn.
Ik heb een paar romans gelezen van een schrijver, die mij nog geheel vreemd was,
van George Elliot. Hoe hebben Adam Bede en Silas Marner mij bevallen! hoeveel
waarheid en natuur! hoeveel diepe kennis van het menschelijk hart wordt daarin
getoond! hoe heerlijk is het zieleleven der verschillende personen daarin voorgesteld
en tot in de kleinste bijzonderheden nagegaan! Al die menschen hebben eene geheime
smart, eene geheime schuld, die op hunne handelingen inwerkt en er eene bepaalde
rigting aan geeft, precies zoo als in de werkelijkheid het geval is. De karakters worden
schoon ontwikkeld en gewijzigd door de ondervinding, door de onvermijdelijke,
natuurlijke gevolgen der feiten en handelingen, door moeite en
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lijden, door het leven in één woord. En hoeveel mooije plekjes, hoeveel lieve
landschappen zijn er in Adam Bede te vinden! Die stille, zoete natuur, die maar altijd
even kalm en gestadig voortgaat en voortwerkt, terwijl de menschen, te midden van
al die bloemen en zonneschijn, dikwijls zoo disharmonisch mogelijk optreden en
zich allerlei zonden en lijden op den hals halen!
Ik ben druk bezig met schilderen, schilderijen maken zou men het kunnen noemen,
maar het slag of talent eene schilderij d'un jet op het doek te tooveren ontbreekt mij
nog geheel. Ik geloof ook niet, dat ik die vlugheid ooit krijg. Ik heb veel pleizier in
het schilderen; ik denk, dat het komt, omdat ik er den ganschen winter nagenoeg
niets aan gedaan heb. Als er nu ook maar iets verkocht werd! maar dat wil maar
volstrekt niet. Wat dat betreft, is de toekomst eene Egyptische duisternis. Ik kan mij
het verkoopen van eene schilderij niet meer voorstellen; ik maak mij dan ook met
het denkbeeld gemeenzaam van betrekkelijke armoede - ik kon er dat verzachtende
b e t r e k k e l i j k wel aflaten - al mijne beteren hebben daarin geleefd en zijn voor
het grootste gedeelte daarin ook gestorven. Ik zie duidelijk de dwaasheid in van mijne
vroegere droomen van welslagen; ze zijn tot de laatste verdwenen, en nu ik mij een
zuiverder begrip van de werkelijkheid heb gevormd, die ik wel een beetje in den
vorm van een vreeselijk gedrogt langzaam, maar zeker en onverbiddelijk, op mij zie
aankomen, verbeeld ik mij,
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dat ik ze minder vrees en de gedachte, dat men niet voor zijn pleizier op de wereld
is, iets wat ik nooit gelooven wilde en er niet bij mij in woû, mij minder onverdragelijk
wordt.
Ik heb nog vergeten te zeggen, dat ik al zoover op de levensladder geklommen
ben, dat ik weldra schutter zal wezen. Ik heb mij ten minste daarvoor aangegeven,
en eene schoone vaderlandsche roeping is het, des Zondags te mogen exerceren op
de Beurs, het gepeupel te bedwingen bij een brand en overal als een held en een man
van gewigt vooraan te gaan en vooraan te staan.
De tentoonstelling te 's Gravenhage moet zeer mooi zijn; de Hollanders schijnen
hun best gedaan te hebben. Ik weet nog niet of ik er wel naar toe zal gaan; de finantiën
gedoogen geene reizen, en misschien zou ik ook maar eene verkoudheid oploopen
of eene reeds opgeloopene verergeren en bovendien tot mijne spijt bemerken, dat
mijne schilderij eene slechte figuur maakt en met een zwaar hoofd en hart te
Amsterdam terugkomen.
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Amsterdam 27 Junij 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb een zeer schuldig gevoel over mij, een gevoel, alsof mijn laatste brief al te
brutale kenmerken
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droeg mijner langdurige worsteling met den boozen geest der moerassen, een gevoel
van mij bezondigd te hebben aan een onleesbaren, duffen, verkouden menschen-brief
Die brief is om het tot vervelens toe herhaalde onderwerp maar achterwege gebleven..
Vergeving! dat ik u heb durven schrijven in een toestand, waarin men niet schrijven
kan, zonder gevaar te loopen van dengenen, tot wien men zich rigt, het alles doodende
gevoel van een r h û m e d e c e r v e a u mede te deelen.
Wat zegt u van de Haagsche tentoonstelling? Ik heb er vele en velerlei berigten
van gehad, mondelinge en gedrukte. Men heeft mij verhaald van eenige geniale
pogingen in mijn genre, door zekeren Marits - er zijn drie schilders van dien naam,
broeders, geloof ik, alle jongens van talent. Wat heeft u bijzonder aangetrokken,
aangesproken? Heeft u ook de uiterlijke teekenen kunnen bespeuren van den kooplust
der liefhebbers? Naar men zegt, is en wordt er weinig gedaan. In zeker opzigt spijt
het mij wel, dat ik niets van die tentoonstelling heb gezien, al was het alleen maar
om eenigzins op de hoogte te blijven van wat en hoe mijne collega's schilderen.
Ik zelf heb in de laatste dagen een fellen strijd gevoerd tegen eene kleine schilderij,
waaraan ik meer met mijn scheermes dan met mijne penseelen heb gewerkt. Maar
ik heb dien strijd nu voor geëindigd verklaard, en al afkrabbend en afvegend en weder
be-
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schilderend, het eindelijk zoo ver gebragt eene suffe en vermoeide schilderij te maken,
maar die, niettegenstaande die gebreken, toch niet zoo afzigtelijk is als ze aanvankelijk
dreigde te worden. Ook zwoeg ik weder in de allergrootste benaauwdheid op
teekeningen. Het zijn barensweeën, maar het welgeschapen kind komt niet. Ik kan
er op mijn woord nog niets van maken. En behalve al het kwellende, dat er in gelegen
is, iets wat men kunnen moest niet te kunnen, is het ditmaal nog bovendien eene
Tantalus-straf, daar ik zeker weet, dat ik voor eene goede teekening eenige guldens
zou kunnen krijgen. Ik zie die knagend-noodige zilveren munten bij dezen of genen
voor mij gereed liggen, als ik maar met eene presentabele teekening voor den dag
kom. En die mijnheer d e z e o f g e n e is volstrekt geen ingebeelde kooper, geen
liefhebber, dien ik enkel door zinsbegoogcheling zie, zoo als eigenlijk al mijne
kunstaanbidders zijn; neen, het is onze Neville Hart, de kleedermaker, die mij gezegd
heeft eene aquarelle van mij te willen hebben, als ik eens eene aardige gereed had.
En nu kan ik er geene maken, met den besten wil niet! Die arme Tantalus had
goden-geheimen verklapt Kan Ixion ook gemeend zijn?, maar als ik de goddelijke
geheimen van Aurora eens aan de nieuwsgierige wereld vertellen kon, dan zouden
b. v. H a r t e n u n e f o u l e d ' a u t r e s c u r i e u x mij niet straffen en laten
hunkeren. Meer dan ƒ 25 zou ik er wel niet mede bemagtigen, maar
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ik heb voor die som tegenwoordig meer respekt dan vroeger voor het viervoudige.
Dit brengt mij de schilderij in de gedachte, waarvan u spreekt, die te Bordeaux door
de S o c i é t é d e s a m i s d e s b e a u x - a r t s is aangekocht. Het was eene schilderij
van mij; Bilders Junior stond er ten minste in het kunstblad. Maar welke schilderij
het is en aan wie ze behoorde weet ik niet; zeker is het, dat ze het mij niet meer deed.
Echter ben ik daardoor op het idée gekomen, bij gelegenheid te Bordeaux eens te
exposeren. Men weet niet wat het geven kan.
Vergeef mij, dat ik u de boeken nog niet gezonden heb: ik ben de gansche week
maar half levend geweest, de verkoudheid maakte mij buitengemeen suf en droomerig.
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Amsterdam 20 Junij 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Wat Oosterbeek aangaat, ik geloof niet, dat ik dezen zomer het genoegen zal
hebben u aldaar te komen zien en eenigen tijd in uwe nabijheid door te brengen, want
ik ben gisteren op eens weder zoo verschrikkelijk verkouden geworden, dat ik er
letterlijk ziek van ben; met die plotselinge verkoudheid is ook mijn hoest
teruggekomen.
Ik zou razend gaarne zien, dat er voor mij nog
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eens mogelijkheid kwam, schilderijen in Engeland te verkoopen. Hartelijk dank voor
uwe bemoeijingen! Ik zou niet duur zijn. In mijn hoofd suist en prikkelt de
verkoudheid zoodanig, dat ik wezenlijk moet afbreken.
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Amsterdam Julij 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Vele dagen lang heb ik elken morgen een brief van u op mijn ontbijt verwacht,
maar elken morgen werd mijne verwachting teleurgesteld. Elken avond, als ik tegen
acht ure t'huis kom, heb ik dezelfde hoop, maar telkens blijkt ze ijdel. Ik heb
nagedacht, ik heb mij verwonderd, ik heb mij ongerust gemaakt, eindelijk ben ik in
die onzekerheid ongeduldig geworden en schrijf u, want ik gevoel mij zeer verlaten
en eenzaam, als ik in langen tijd niets van u verneem.
Langzamerhand zijn al mijne vrienden en kennissen op den achtergrond getreden
en is het een vreemd verschijnsel, als ik op eene of andere wijze door zigtbare
teekenen aan hun bestaan herinnerd word. En nieuwe vrienden! Men moet vele jaren
lang in eene stad wonen eer men er geheel te huis is en er menschen gevonden heeft
in wie men belang stelt en die belang in u stellen. De vriendschap van jongeluî heeft
zich nog niet van hare schoone, dikwijls zoo roman-
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tisch geschetste zijde, aan mij vertoond. Ik heb opgemerkt, dat vriendschap veelal
niets is dan eene soort van Beijersch-bier-verbond en slechts zoolang duurt als men
in alles van de partij kan wezen. Wordt dit om eene of andere reden onmogelijk, dan
vindt men zich weldra op zijne kamer alleen gelaten.
Die teekeningen! Ze zijn nog niet zoo uitgevallen, dat ik ze heb durven laten zien.
Welk een drukkende last is het gevoel van onbekwaamheid! Ik ben volstrekt niet vrij
van eerzuchtige gedachten en zoo jaloersch als eene vrouw op ieder, die eene goede
aquarelle maakt. Niemand echter mag van mijne afgunst weten en ik bid om
geheimhouding.
Ik kan u niets nieuws melden. Amsterdam is zoo'n droomerige stad! ik geloof, dat
er nooit iets nieuws gebeurt, noch ook ooit weêr gebeuren zal.
Nog even moet ik, uit louter kwade gewoonte, mijn stokpaard bestijgen. Ik ben
zeer arm, zeer ontevreden, ligchamelijk nog nagenoeg dezelfde, en geestelijk onderga
ik al die veranderingen, welke een mensch ondergaan kan, die in niets zijn zin krijgt.
Ik vecht met mijzelven, met het leven, somtijds ook een beetje met den hemel, maar
die is zoo goddelijk blaauw, zoo vriendelijk verwijtend, dat ik bij een enkelen blik
het smartelijkste berouw over mijn verzet gevoel en over mijne aanklagten tegen het
eeuwig schoone en goede.
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Amsterdam Julij 1863.
HOOGGEACHTE HEER,
Ik had al vroeger geschreven en dadelijk na het ontvangen van uwen voorlaatsten
brief, zoo ik juist omstreeks dien tijd niet geplaagd was geworden met mijn zwart
humeur, en ik zeker wist, dat ik in zulke oogenblikken zoo vol n o n s e n s e ben, dat
mijne brieven een te groot deel daarvan in zich zouden opnemen; het is beter, dat ik
de verbazende domheden, die dan in mijn hoofd aan 't gisten zijn, maar eerst stilletjes
laat uitrazen. Brieven uit zulke momenten en die nooit verzonden werden, vond ik
later wel eens terug: dan stond ik waarlijk verbaasd over de schrikkelijke dingen, die
ik gedacht en geschreven had, en was blijde, dat ik ze ten minste niet op den post
had gedaan.
U vraagt mij, of ik met lust werk. Ik kan er geen volmondig ja op antwoorden. Ik
werk b ê t e m e n t , meer om iets te doen dan omdat ik er pleizier in heb of er mij toe
geroepen voel. Ik heb volstrekt geen geestdrift meer; ik ben op mijn atelier versuft.
Maar in het teekenen heb ik eene kleine overwinning behaald. Drie kleine teekeningen,
die ik in den laatstent tijd gemaakt heb, zond ik voor een paar dagen aan Caramelli
ter bezigtiging, en hij heeft er eene van behouden voor ƒ 20. Dat sommetje op zichzelf
betee-
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kent even weinig als een druppel water aan eene emmer en is mij van niet de
allergeringste hulp in den diepen poel van schulden, enz. waarin ik langzamerhand
gezonken ben en iederen dag dieper zink. Helaas! ik weet zeker, dat ik in de laatste
jaren de grondslagen heb gelegd voor gestadige onrust van dien kant in mijn volgend
leven. Maar ik kon niet anders. Nu troost ik mij met de volgende stelling: dat schulden,
ofschoon zij iemand op allerlei wijzen tot een slaaf maken en zijne vrijheid ontnemen,
van den anderen kant ook weder een prikkel tot werken zijn en aanleiding kunnen
geven tot een ijverig gebruik van den tijd, al ware 't slechts om aan zijne crediteuren
te kunnen zeggen: - Ziet! ik werk - maar, ach! het geluk werkt niet met mij mede.
Doch ik beken tegelijk, dat zulk een systema niet anders is dan onteerende
zweepslagen voor een luijen neger.
Om tot mijne teekeningen terug te keeren, ik ben nu daarmede ten minste e n
t r a i n en durf ze te laten zien. Het was een eerste stap op een nieuwen weg en als
zoodanig een moeijelijke.
Wat zegt u van de uitspraak der jury, die op de vraag des ministers geantwoord
heeft, dat er zich op de Haagsche tentoonstelling geene enkele schilderij bevond,
waardig om door het gouvernement te worden aangekocht? Er is een groot gemor
onder alle schilders, en zij hebben gelijk, want de jury heeft bewezen ongeschikt te
zijn voor hare roeping door dat vernederend oordeel over de hollandsche kunst.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

343
Wat is er toch van die groote m e e t i n g , die in de maand Augustus te Wolfheze zal
plaats hebben? Hoe is dat plan in de wereld gekomen? Is het eene uitvinding van Ds.
Heldring?
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Hemelscheberg 29 Julij 1863.
WAARDE GERARD!
Ik heb eene bestelling voor u, namelijk zou ik wenschen, dat door u werden
geschilderd twee d e s s u s d e p o r t e voor mijne zaal, voorstellende Oosterbeeksche
landschappen. Ze zouden zonnig, weinig uitvoerig, maar breed en meer op het effect
geschilderd moeten zijn. Wilt gij dit doen? Maar dan zou het noodig zijn, dat gij hier
kwaamt. Vindt gij goed, dat ik u in dat geval eene kamer bezorg, en mag ik u tevens
ƒ 50 op rekening sturen voor de noodzakelijke verschotten?
Regt verheugd ben ik, dat gij gat begint te zien op het teekenen en dat gat door
een paar tientjes gemaakt is, al leken u ook de kogels erwten in een brouwketel. Hart
moet nu óók dat gat maar door en het bij die gelegenheid nog wat grooter maken.
Als ik lid van de jury was geweest, zou ik ééne lijn met haar getrokken hebben.
Zij gaf, naar mijn gevoelen, een billijk antwoord, maar de fout ligt bij den minister,
die, misschien niet geheel onopzettelijk, zijne
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eischen zoo overdreven hoog stelde. Aan Zijne Excellentie de schuld, niet aan de
arme jury De Minister van Binnenlandsche zaken rigtte aan de jury ter beoordeeling
der kunstwerken benoemd een brief, waarin Zijne Excellentie aankoop in plaats van
eerepenningen voorstelde. Hij sprak toen van zoodanigen aankoop als van een hoog,
nationaal eereblijk, als hoofdvoorwaarde stellende, dat deze maatregel met groote
strengheid zou worden toegepast en het eene zeer uitnemende schilderij moest zijn,
met andere woorden of liever met de woorden van den jury eene schilderij van den
eersten rang. En deze was er niet, om de eenvoudige reden, dat, gelijk ieder weet,
Nederland, niemand te na gesproken, geene schilderijen van den eersten rang levert.
Zie Staats-Courant van 15 Julij 1863..
Gij vraagt mij naar dat feest te Wolfheze. Hetzelfde had verleden jaar te Zeist
plaats; maar ik hoor, dat de Broeders het daar, wegens de voorgevallende schandalen,
niet meer willen gedoogen, en nu leent Mevrouw van Brakell er haar bosch toe. Het
is een pleizierpartij voor de vroompjes, en in het bosch zijn vier rustieke en ik moet
bekennen alleraardigste preekstoelen opgerigt. Ik laat strekking, geest, enz. daar en
beschouw de zaak niet van hare ernstige zijde, waarvoor ze niet dan in de oogen van
geestdrijvende en onmenschkundige menschen vatbaar is, maar het zal een eenig
coup-d'oeil zijn, dat schilderachtige bosch, wemelende van menschen en rijtuigen,
en weergalmende van zang en bazuingeschal. Ik ga er stellig heen, vooral stel ik er
mij veel van voor, dat boeltje, gesticht en in den Heere - zonder sterken drank, die
op het feest ongeoorloofd is - te zien inpakken. De m e e t i n g is
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een plan van Ds. Buitendijk, die daarvoor Ds. Heldring in den arm heeft genomen,
althans zoo beweert deze; wat Ds. Buitendijk beweert, weet ik niet. Maar ik moet
aan tafel.
Antwoord mij eens gaauw!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 30 Julij 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Indien een spoedig antwoord op uwen brief een der blijken wezen kan van mijne
bijzondere ingenomenheid met uwe plannen en voorslagen, haast ik mij dat blijk zoo
spoedig mogelijk te geven. Ik vind alles wat u mij aanbiedt heerlijk, en geen brief
had mij betere en hoopvoller berigten kunnen brengen. Ik ben gelukkig met uwe
bestelling, gelukkig met uw aanbod, eene kamer voor mij te Oosterbeek te zoeken,
en zal gelukkig wezen met de ƒ 50, welke u mij in voorschot wil zenden. Ik wil u
alleen nog vragen, of ik dan maar zoo spoedig mogelijk mag komen, want ik zie
ongeduldig naar die gelukkige oogenblikken uit; het is nu heerlijk en warm weder,
de goede tijd. Ja, ik heb er veel pleizier in een paar krachtige, zonnige dingen voor
u te schilderen en hoop er een paar goede sujetten voor te Oosterbeek te vinden.
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Er is veel te doen over de jury en hare uitspraak. Vergadering op vergadering; drukte
als in een bijenkorf, ook wat het gegons aangaat. Er wordt veel gehandeld over de
eer der Hollandsche kunst, en kunst en kunstenaars zijn immers onafscheidelijk van
elkander?

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Hemelscheberg 8 Augustus 1863.
WAARDE GERARD!
Het wemelt hier, naar ik bij het zoeken van een verblijf voor u ontdek, van gaande
en komende kunstenaars. Evenwel zal juffrouw Lamers u gaarne onder haar gastvrij
dak in de n a t t e S t e e g huisvesten en in allen geval, daar ik gezegd heb, dat gij
ook nog al eens t'huis zoudt willen schilderen, het atelier voor u open houden. Gij
kunt nu dus komen, zoodra gij maar wilt, dat is hoe eer hoe beter, en we hopen u bij
ons 's middags aan tafel te zien, hoewel dit juffrouw Lamers minder scheen te
bevallen.
Van het feest te Wolfheze hebben de aanleggers de grootste voldoening. Het was
inderdaad indrukwekkend. De schandalen, de jenever, enz., waarvan gewauweld
was, niets daarvan. Het was stemmig, stil, ordentlijk, aangenaam, gemoedelijk,
wezenlijk stichtelijk, zelfs voor hen, die, zoo als ik, er in het
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eerst niet veel mede op hadden. Er werd goed en mooi gesproken. De sluiting door
Ds. Buitendijk was zoodanig als men zeer zelden hier iets te lande hoort. Het weêr
was in den beginne wel wat nat, maar over het geheel toch niet ongunstig. Ik was er
van 2-4½ en van 6½ tot aan het eind Menig lezer zal zich aan mijne
vooringenomenheid, die ik met vele ernstiger mannen dan ik ben deelde, geërgerd
hebben. Ik aarzelde echter niet ze te laten drukken, wetende dat mijne uitspraak
weldra zoo belangrijk gewijzigd zou worden..

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 28 October 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Hoewel ik niet langer dan ééne week te Amsterdam terug ben, schijnt het mij toch
alsof het reeds veel langer geleden is, dat ik u en Oosterbeek verliet, en evenwel
komt het mij nog vreemd voor op glibberige straatsteenen te loopen, in plaats van
het zand en de dorre bladeren onder mijne voetstappen te hooren kraken. Ik kan mij
nog niet goed met de stad verzoenen, en, geen wonder! wanneer ik de indrukken en
herinneringen naga, pas uit Oosterbeek medegebragt. Nog nooit ben ik daar met
zooveel genoegen geweest als dezen herfst.
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Met hoeveel pleizier denk ik aan de uren, die ik met u na het eten in de bibliotheek
sleet en later aan de theetafel in gezelschap van Mevrouw! Ik beklaag mij, dat ik
geene studies en daardoor minder indrukken van de natuur heb medegebragt, maar
daarentegen bezit ik nu een ganschen voorraad van de schoonste, gewaarwordingen
en de liefelijkste herinneringen aan het leven op den Hemelschenberg. Wat ik mij
als kunstenaar heb moeten onthouden, heeft u mij wedergegeven als mensch.
Ik hoop, dat uwe gezondheid zoo goed zal wezen als de mijne, want ik gevoel mij
volkomen wel, en ieder, die mij ziet, maakt een compliment aan de Oosterbeeksche
lucht; ik voor mij zou dat compliment meer bepaald willen maken aan de lucht, die
op den Hemelschenberg waait, en aan zekere onwaardeerbare zorgen, die noch de
lucht, noch de zonneschijn voor ons hebben, maar alleen de goede menschen.
Mijn eerste werk is geweest eene flinke kagchel te laten zetten en mijn atelier goed
droog te stoken. Vervolgens heb ik een paar schilderijen afgemaakt, die op zeer
weinig na reeds gereed waren; dat afmaken bestond alleen in zekere bijna onmerkbare
tikjes, hier en daar aangebragt. En nu zal ik beginnen met het aanleggen van nieuwe
schilderijen, welligt naar oude studies, door de jongste indrukken zooveel mogelijk
verlevendigd.
Mijne gelukjes van den laatsten tijd, die ik u heb verhaald, hebben den uitgedoofden
moed weder opge-
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wekt; als u eens wist hoeveel goede voornemens van veel werken mij bezielen! Maar
de ondervinding heeft mij geleerd, dat goede voornemens eigenlijk onbeteekenende,
zotte dingen zijn.
De goede stad Amsterdam is bezig uit haren zomerslaap te ontwaken; veel
beweging, veel geschreeuw, veel slijk, en de huizen op de grachten bedekt met eene
dikke laag najaarsaanslag.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Hemelscheberg 22 November 1863.
WAARDE GERARD!
We vonden, voor een paar uren van Leiden terug komende, inliggende van
Mevrouw de Pourtalès. Gij moet nu weten wat ge doet. Spreek over de zaak met
uwen vader, vooral ook met uwen doctor! Bedenk alles ernstig! bezie alles van alle
kanten en bereken in hoe ver uwe finantiën gedogen de reis te doen! Wilt gij er in
den loop dezer week eens met mij over komen praten, doe dat dan! Per eersten trein
uit Amsterdam gaande, kunt gij er ten negen uren terug zijn. Gij weet, dat ik u dat
verblijf niet zou aangeraden hebben, maar het dringend aanzoek van Mevrouw de
Pourtalès mag niet in den wind worden geslagen.
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Amsterdam 23 November 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Welk eene beweging! welk een oranje! Men ziet en hoort niets anders, men denkt,
geloof ik, niets anders. Onze gewoonlijk vrij suffe en droomerige stad is herschapen
in eene plaats vol leven en opgewondenheid. De joden dragen daar niet het minste
toe bij; ze vinden allerlei oranje-industrie en oranje-negotie uit. Appel- en vischwijven
weten niet hoe zij zich genoeg met strikken en linten zullen behangen; kroeg-dichters
en straat-minstreels behandelen in hunne fraaije zangen den grooten Napoleon als
een kwajongen. Of nu al die beweging een zeker nationaal gevoel tot grondslag heeft,
of dat het in de oogen van de massa slechts een pretje is zoo als de kermis of iets
dergelijks, toch is er iets in, dat iemand medesleept en opwindt, en a u f o n d zijn
de Hollanders toch allen Oranje-klanten. Zeker is het, dat wie zondag en maandag
zijn hoed of knoopsgat niet voorziet, groot gevaar loopt van een ferm pak slaag. Er
zullen optogten zijn, waarbij maagden en stedemaagden te pas komen, en sceptische
luî meenen, dat die moeijelijk genoeg zullen te vinden zijn. Maar bij feesten moet
men het zoo naauw niet nemen.
De brief van Pourtalès, die zoo p r e s s é e was, bevatte eigenlijk, dat hij op het
punt stond over eenige dagen naar Rome te vertrekken, alwaar hij den win-
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ter en het voorjaar wenschte door te brengen; dat, hij hoopte, dat ik nog niet naar die
stad zou zijn afgereisd; dat hij gaarne zou weten, wanneer ik meende te gaan, en op
les Crénées een brief of telegram van mij zou afwachten om, in geval ik ging, de reis
zamen te maken. Ik keek vreemd van dat alles op, maar herinnerde mij, dat ik hem
vele maanden geleden zoo losweg eens geschreven had, hoe gaarne ik dien kant uit
zou willen, te meer omdat een kennis van mij toen juist voor eenigen tijd naar Rome
vertrokken was en mij zeer had aangespoord met hem mede te gaan of hem te volgen.
Mijn goede Pourtalès heeft wat al te veel gewigt aan mijne woorden gehecht en niet
genoeg bedacht, dat ik wel, even als honderd anderen, plannen voor zulk een
pelgrimstogt naar het heilige land der artisten maken kan en altijd maak, maar ze
niet even als hij kan ten uitvoer brengen. Daar komt nog bij, dat ik te veel philister
en te weinig waaghals ben, om zoo maar op eens weg te durven loopen. Ik heb hem
natuurlijk dadelijk en duidelijk geantwoord.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 20 December 1863.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik heb mij in den laatsten tijd weder uitgesloofd op aquarelles. Maar, ach! ik ben
overtuigd, dat Dante
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nooit met water verw heeft geteekend, anders zou hij in zijne hel een armen drommel
van een schilder hebben geplaatst, die gedoemd is eeuw in eeuw uit al maar door te
aquarelleren, zonder iets vooruit te komen, en ruimschoots gebruik te maken van de
natte spons. Welk eene duisternis!

Eindnoten:
[Verbeteringen p. 418:] dit ‘evenwel’ doet de redenering mank gaan.
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IX. 1864.
25 jaar. - te Amsterdam.
Amsterdam 1 Januarij 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Hoe gelukkig, dat het weêr zoo mooi is, zoodat het schijnt alsof wij niet meer met
die akelige, donkere dagen zullen te kampen hebben, die het hunne bijbrengen om
de duisternis, die in het hart heerscht, te verergeren.
Ik weet niet of ik u wel eens gezegd heb, dat ik op sneeuw en vorst wacht. Ik zou
de natuur zoo gaarne eens in haar winterkleed zien, en dit vooral te Oosterbeek,
omdat ik gaarne eens een wintergezigt schilderde. Als de winters, die ik wel eens
vroeger te Oosterbeek zag, nog bij de natuur in zwang waren,
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dan geloof ik, dat ik daarvan zou kunnen partij trekken. De onveranderlijke
eenzelvigheid in mijne schilderijen begint mij te hinderen, en zonder iets treffends
in de natuur te zien, heb ik niet veel kans daaruit te geraken. Met mijne gezondheid
gaat het vrij wel; het zal mij echter pleizier doen, als we een paar maanden verder
zijn. Ik wantrouw den winter geweldig.
In den laatsten tijd heb ik bitter weinig uitgevoerd en toch bijna altijd op mijn
atelier gezeten. De donkere dagen alleen zijn eigenlijk geene voldoende
verontschuldiging voor het weinige, dat ik sedert eenige weken heb gedaan. Maar
nu heb ik weder eene schoone lei, u n d j e t z t w i r d ' s l o s g e h e n .

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 8 Januarij 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Wat is het winter en welk eene zeldzame verschijning zijn al die schaatsenrijders!
't Is eene liefhebberij, waaraan ik, Goddank! nooit gedaan heb.
Aan mijn vermetelen togt naar Oosterbeek begin ik minder te denken, naarmate
het oogenblik daartoe schijnt te naderen. Ik heb zulk een afschuw van koude, dat ik
bij deze mooije dagen nog minder buiten de deur kom dan anders bij slecht weder.
Het is
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trouwens een heerlijke tijd om te schilderen, en toch schijnt het alsof mij de hersenen
en de handen verstijfd zijn. Wat ik doe is thans bitter weinig en slecht. Te vergeefs
wacht ik op gelukkige invallen en maak intusschen de meest alledaags-nare
schilderijtjes. Met het vurigste verlangen zie ik uit naar het oogenblik, waarop mijn
geest eene zekere rigting zal aannemen; dat oogenblik zou ik willen verhaasten door
nadenken, maar ik geloof niet, dat het zou helpen. Ik weet nog niet juist wat ik uit
de natuur putten, wat ik bij haar zoeken moet, want een aardig beestje te leeren
schilderen, hoe verdienstelijk dit ook is, zou mijn streven echter niet wezen, en toch
lijkt mij het eenvoudigste onderwerp reeds een zeer moeijelijk vraagstuk. De opvatting
is het, die mij nog ontbreekt, want de geheele moeijelijkheid ligt dáárin, iets op zekere
wijze te zien en weêr te geven. De zucht tot natuurlijkheid en waarheid doet mij de
kunst voorbijzien of ook wel somtijds omgekeerd. Ik hoop, dat er vroeg of laat een
einde aan al dat twijfelen zal komen. Als ik eenmaal mijn wezenlijke doel maar
ontdek en daar op aan kan zeilen!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

356

Leiden 12 Januarij 1862.
WAARDE BILDERS,
Ik betaal met zware verkoudheid, gelijk vele anderen, tol aan het saizoen. Het
overviel mij gisteren op eens, terwijl ik den trap afging; het was als de adem van een
kwaden geest, die mij boosaardig overblies. Ik behoef voor het overige aan uwe rijpe
ondervinding mijn toestand niet af te malen. Zijt gij nog niet verkouden geraakt?
Houd u maar in huis! Of moet gij er dagelijks door om uw voedsel te halen?
Ik geloof, dat gij te veel over de kunst redeneert. Bepaal u enkel tot schilderen!
Naar mate er kunstenaars-elementen in u zitten, zal het resultaat goed zijn. De zucht
naar waarheid doet u de kunst voorbijzien, zegt gij. En, dwaze, die ik ben, ik dacht
nog, dat waarheid juist het doel der kunst was! Laat zeker iets, in de natuur verscholen,
weerklank vinden in uw gemoed en tracht dit opgewekt gevoel, in de vormen, die
het opgewekt hebben, ook bij anderen op te wekken, ziedaar, geloof ik, het groote
geheim! Dat uwe inspiratie onder uw ligchaamslijden hare veerkracht en levendigheid
verminderd voelt, neem ik gaarne aan. Maar naarmate gij herstelt, zullen lust,
ingenomenheid met uw werk, enz. wel weder aanwakkeren.
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Amsterdam 31 Januarij 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Hoe alledaags het ook zij, kan ik niet nalaten u te vertellen, dat ik zeer verkouden
ben geweest, maar nu weder tot mijnen gewonen toestand van half-verkouden ben
teruggekeerd. Voor het overige gaat het met mijne gezondheid vrij wel; alleen heb
ik nog wel eens van die aandoeningen in het lijf, gisteren avond zelfs zoo, dat ik
verpligt was naar bed te gaan.
De Heer Siccama vond het schilderijtje naar genoegen en heeft mij op de meest
edelmoedige wijze betaald, dat wil zeggen, veel te veel. Wanneer al mijne schilderijen
zóó betaald werden, zou er kans voor mij bestaan geheel en tamelijk goed van mijne
kunst te leven. ZEd. heeft mij 's avonds een schetsboek van hem-zelven laten zien,
vol herinneringen uit het zuiden van Frankrijk, en eene menigte prachtige platen,
waarvan ZEd. eene schoone verzameling bezit.
Langzamerhand maak ik enkele schilderijen af en breng andere op zekere hoogte,
maar het gaat mij zeer traag van de hand, en ik zie, dat de kunst moeijelijker wordt,
naar mate men in studie en ondervinding toeneemt. Men wordt minder en minder
tevreden met hetgeen men doet, en een kunstwerk begint hoe langer hoe meer iets
te worden, dat nooit af is en waaraan nog altijd te sjouwen en te verbeteren valt.
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Brussel 10 Februarij 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Het zal u misschien eenigzins verwonderen dat ik thans te Brussel ben. Mijn
reisplan is dan ook zoo spoedig opgekomen, dat ik naauwelijks den tijd had afscheid
van mijn vader te nemen. Het doel van mijn verblijf is, indien het mogelijk is,
schilderijen te verkoopen. Te Amsterdam en te Utrecht schijnen de liefhebbers
uitgestorven, en het eerste woord van iederen kunstkooper aan wien ik mijne
schilderijen laat zien is: - Ik begrijp niet waarom ge in dit land blijft; tracht elders
eenigen naam te verkrijgen! - Ik moet alles weggeven voor niets; men schudt mij
letterlijk uit; 't is een werken en tobben en zwoegen zonder uitkomst; door het
naauwste gaatje wil ik kruipen om Amsterdam, bij de eerste gelegenheid de beste,
te verlaten. Ik gevoel minder en minder lust om, langzaam, maar zeker, in die stad
van achteruitgang, droomers en koffijbalen te vergaan. Ik bemerk hoe ik bijna een
grijsaard word zonder veerkracht en zonder lust tot inspanning en
krachts-ontwikkeling, een slaaf van gemak en gewoonte, een vent vol angsten en
bezwaren.
Ik stel mij niets voor van zaken, die ik hier zal kunnen doen; niemand kent mij en
ik ken niemand, maar ik zal trachten door de Haas kennis met dezen
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en genen aan te knoopen; misschien kan mij dit later van dienst zijn.
Ik denk hier nog wel eenige dagen te blijven voor ik weder naar Amsterdam
terugkeer. Het bezoek, dat ik u dus in deze week zou gebragt hebben, vervalt, maar
als ik weder t'huis ben, hoop ik van u te hooren, wanneer ik u het best gelegen kom.
Brussel schijnt mij wel eene stad te zijn, die bloeit en waar veel wordt gedaan,
maar zij heeft weinig karakter. Er is iets, dat mij zegt, dat het hier op den duur geen
aangenaam leven moet zijn, doch voor een artiste zeker altijd beter dan Amsterdam,
omdat er veel meer voor de kunst wordt gedaan en er op dat gebied veel meer omgaat.
Ik was zeer bevreesd voor het togtje van Rotterdam over den Moerdijk, om den
wille der op te loopen koude, maar ik ben er goed afgekomen en niet erg verkouden
geworden.
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Amsterdam 27 Februarij 1864.
HOOGGEACHTE HEER,
Sedert eenige dagen ben ik terug en heb dien tijd onder anderen ook aangewend
tot het uitbroeden van eene koude in de leden, die ik op mijne terugreis gevat had.
In de kamer der douane te Roozendaal om-
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woei mij namelijk het fijnste en kwaadaardigste noordewindje, dat men denken kan.
Mijne vrees voor verkoudheden wordt echter minder, nu ik ongestraft tweemaal
den Moerdijk gepasseerd ben. Dit geeft mij weder veel vertrouwen, te veel misschien,
want wie weet in welk klein hoekje de verrader schuilt!
Op het verkoopen van eene schilderij na, heb ik weinig geprofiteerd van hetgeen
Brussel aangenaams mag hebben, want het weder was afgrijselijk slecht en grimmig,
zoodat ik meestal te huis heb gezeten. Maar het Carneval was ook mijn doel niet. Ik
heb te Brussel niets belangrijks in mijn vak gezien.
Hoe ik ook nadenk en in mijne herinnering zoek, ik kan u dus niets uit Brussel
vertellen. Het schijnt, dat ik er totaal zonder indrukken ben gebleven; ik vond niets
bevalligs aan de lange regte straten, niets dat mij pleizier deed aan de boulevards of
het Quartier Leopold. Er bestaat een genre van mooije, groote gebouwen, waarvoor
ik niets voel dan twijfel of ze wel aangenaam en bewoonbaar zijn. Het
ouderwets-hollandsche heeft dieper wortel in mij geschoten dan ik wel dacht; van
daar, dat de groote Markt de eenige plaats was, die mij aantrok en waar ik mij niet
alleen en vreemd gevoelde. Het waarlijk a l t e r t h ü m l i c h e , dat die plaats aankleeft,
had mij vroeger ook reeds getroffen: men gevoelt er de geschiedkundige feiten uit
vroegere eeuwen. Wat moeten die praktische, nieuwe, Amerikaansche steden zonder
herinneringen
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onuitstaanbaar zijn! Maar laat ik Brussel niet afvallen: ik hoop er nog meer
schilderijen te verkoopen.
Het onderwerp, dat ik schilderen zal als decoratie voor Arti is Jacob Ruysdael. 't
Is nogal buiten mijn genre, en ik weet nog niet regt wat ik er van maken zal. Ik ben
blijde, dat ik op dit oogenblik niet meer zooveel oude, onverkochte schilderijen op
mijn atelier heb, dit geeft mij weder lust nieuwe te maken. Daarmede ben ik dan ook
ijverig bezig.
Bakker Korf is te Brussel aan de orde van den dag. Men noemt hem den
Hollandschen Meissonnier.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Leiden 28 Februarij 1864.
WAARDE BILDERS!
Ik feliciteer u, dat ge eene schilderij zijt kwijt geraakt, bemoedigd en onverkouden
zijt teruggekomen en uw rhumatiek hebt uitgebroed. Het weêr is dan ook bar geweest,
maar van daag is het lente. Ik ben druk bezig met de correctie van de laatste
hoofdstukken van Julian Home.
Gij moet eens in het leven van Ruysdael ploegen en zien of er niet iets voor uw
doel in te vinden is.
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Amsterdam 13 Maart 1864.
HOOGGEACHTE HEER,
Eene schilderij, voorstellende een boomgaard, gestoffeerd met geiten en een
Oosterbeeksch meisje, geeft mij in den laatsten tijd geweldig veel moeite. Wat de
compositie betreft, geloof ik, dat het een mooi plekje uit de natuur is; ik durf dit
zeggen, omdat ik precies mijne schets gevolgd heb en de voorstelling eene goede
schilderij zou kunnen worden, als ik ze maar aangenaam genoeg van kleur en
zorgvuldig genoeg van uitvoering kon krijgen. Maar ik struikel in velen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 28 April 1864.
HOOGGEACHTE HEER,
Ik kom nooit buiten de poorten van Amsterdam, zoodat ik, verleden Maandag naar
Utrecht stoomende, verwonderd was over het dorre en Novemberachtige der natuur.
Nog geen enkel blaadje! Hoe jammer, dat er hier eigenlijk geen voorjaar bestaat.
Te Utrecht was eene kleine tentoonstelling van schilderijen van uitsluitend
Utrechtsche schilders of liever leden van het Genootschap K u n s t l i e f d e al-
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daar, waarvan Roelofs en mijn vader leden zijn. Ik moet zeggen, dat er een paar
voortreffelijke stukken waren van kunstenaars, die buiten Utrecht naauwelijks of
niet bekend zijn: de Famars Testas en Lokhorst. De schilderij van den eerste was een
portret van een p o n e y van den Heer M., met dien heer zelven en zijne beide
dochtertjes er bij, allen op een binnenplaatsje, waarlijk, een klein wonder van delicate
schildering en schoone modellering, en dat een beroemd man zich niet zou behoeven
te schamen gemaakt te hebben. Dat van Lokhorst was ruwer en drooger van
uitvoering, maar vol waarheid en kracht. Op een zandweg in de hei komt een kar
met kalveren beladen en getrokken door een zwarten os midden door eene kudde
schapen rijden, die zich aan weerszijden van het voertuig uit de voeten maken.
Daardoor vormen de schapen een grooten, schoonen groep, uit wier midden de
ossenkar te voorschijn komt. 't Is eene zeer mooije compositie en vol ernstige studie
en degelijkheid. Maar wat de werken van Lokhorst meestal missen ontbreekt ook
hier min of meer, namelijk c h a r m e .

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 1 Mei 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik denk, dat Mei weer eens zal toonen hoe Hollandsch ze in Holland is, en toch
kan ik niet nalaten
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mij nog altijd te verbeelden, dat we gered zijn, als zij weder in het land is. Och, of
het toch eens regende! Waarlijk, ik geloof, dat die wensch des harten zoo misplaatst
niet is. De ellendige stadstuintjes met hunne gedrogtelijke dwerggewassen hebben
dit jaar veel voor bij het vrije buiten. Rondom Amsterdam bespeurt men althans niets
van den naderenden zomer, en de gevaarten in de lucht hebben volmaakt de vormen
en kleuren van Novemberwolken. Ik sprak echter onlangs iemand, die mij verhaalde,
dat Velp er groen en bloeijend uitzag. Moge het waar zijn! Ik heb eene vrij groote
schilderij begonnen: 1 ½ Ned. el. Het voorjaar, hoe winterachtig ook, werkt te veel
op mijne zenuwen om rustig te zitten peuteren aan die dwergjes van schilderijen, die
ik in den laatsten tijd gemaakt heb.
Als ik wat verkoop, zal ik trachten dezen zomer eens een goeden voorraad studies
te maken, want sedert twee jaren heb ik zeer weinig buiten uitgevoerd.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 27 Mei 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Het wordt tijd, dat ik een einde maak aan mijn te langdurig stilzwijgen, vooral
omdat ik gezegd heb, u spoedig met mijne verdere plannen omtrent Oosterbeek
bekend te zullen maken.
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Onmiddellijk na mijne terugkomst heeft zich eene onweerstaanbare lusteloosheid,
eene begeerte naar eenzaamheid, naar rust en slaap van mij meester gemaakt,
waarschijnlijk het gevolg van geweldige rhumatische hoofdpijn en pijn door al de
leden, zoodat iedere stap, dien ik deed, akelige kloppingen in de ruggestreng
veroorzaakte. Daarbij kwam zwelling van al de halsklieren; ik kon mijn hoofd wenden
noch keeren. Alles te zamen genomen, werkten die verschillende kwalen, zoo als
altijd, dadelijk op mijne geestgesteldheid, en ik was te suf om iets te kunnen doen.
Uit gewoonte heb ik geschilderd, maar 't is niet om aan te zien. Ik had het bewustzijn,
dat ik brieven moest schrijven, doch kon er mij niet toe zetten.
Wat heeft u juist voorzegd! Uitgenomen de donderbui is alles met het weêr gegaan
zoo als u voorspelde. Welk eene koû! en die akelige noord-wester! Aan de krachtige
omhelzing van dien boozen geest schrijf ik al mijne ellende toe. Iederen morgen is
mijn eerste werk te kijken naar de wimpels der schepen, en altijd wijzen ze vinnig
fladderend naar denzelfden kant.
Bij vrouw Wiesner, waar ik een atelier zou zoeken, ben ik niet zóó geslaagd als
ik wenschte. Wel zou ik er eene der voorkamers tot werkplaats kunnen krijgen, maar
ik zou er niet kunnen slapen en ontbijten, noch iets van dien aard, omdat vrouw
Wiesner geene logés op die wijze meer aanneemt. De kamers zijn geheel
ongemeubeld; ofschoon dat voor een atelier geen hin-
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derpaal is, heb ik mij evenwel tot niets verbonden, want eene kamer hier om te
schilderen en eene kamer ginds om te slapen, ontbijten, enz. is dubbele kosten en
zeer onpleizierig. Ook zou het wezen, verder springen dan mijn stok lang is.
Opgewonden en vol gedachten over het lieve buitenleven, ben ik naar Oosterbeek
gegaan, met het voornemen er mij zoo spoedig mogelijk onder de menigte vreemde
zomervogels te nestelen, maar ik had mijn geld niet nageteld. Thans nu mijne
bezittingen niet langer een geheim voor mij zijn, geloof ik, dat het beter is, hier
stilletjes mijne groote schilderij af te maken en tegen Augustus buiten te komen,
zonder den zwaren last op mijn geweten van nog eene groote schilderij te moeten
schilderen, en dan mijn tijd rustig te wijden aan studeren en wandelen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 7 Julij 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik ben een dag later dan mijn voornemen was uit Oosterbeek teruggekomen, omdat
het op dien zaturdag, dat ik uit Oosterbeek vertrekken zou, den ganschen dag zoo
geweldig regende en ook, omdat ik mij toen zeer onwel gevoelde. Te Amsterdam
ging het mij, de eerste dagen vooral, niet beter; ik had
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de geweldigste hoofdpijnen en wist eigenlijk geen raad. Alles schemerde mij voor
de oogen. Ik heb dadelijk mijn doktor gesproken, en sedert gaat het wat beter,
ofschoon ik zenuwachtig, zwak en lusteloos blijf en, hoe ik het ook tracht, er mij
maar niet flink tegen kan inzetten. Welk een sukkelen! Het ergste is, dat mijn werk
zoo weinig vooruitkomt, dewijl ik de noodige veerkracht en opgewektheid tot werken
mis. Zoo gaarne wenschte ik tegen Augustus klaar te zijn! Maar ik begin er zeer voor
te vreezen.
Het blijft nog steeds koud en guur, hier althans. Uwe voorspellingen van koude
en regen schijnen bewaarheid te zullen worden. Hoe jammer voor allen, die buiten
zijn!
Ik gevoel, dat ik mij heb schuldig gemaakt aan het schrijven van een brief vol
jammerklagten, maar een volgenden keer hoop ik wat beters te kunnen vertellen, en
zoo gaauw als ik wat goeds in 't oog krijg, schrijf ik u zulks dadelijk tot
verontschuldiging voor deze regt domme regelen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Hemelscheberg 8 Julij 1864.
WAARDE BILDERS!
Toen ik geene tijding van u kreeg, begreep ik wel, dat het niet goed met u was.
Hoe spijt het ons, zoo
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ongunstige berigten van u te moeten vernemen! Maar het weêr is ook barbaars koud.
Dat gij niet aan uwe schilderijen voort kunt, is al heel ongelukkig, hoewel beter
geen dan slecht werk.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 13 Julij 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Mijne hoofdpijn gaat veel, zeer veel beter. Zenuwachtigheid, afgematheid, loomheid
en eene zekere stompheid, woorden, die allen te zamen in harmonie zijn en dood
eenvoudig eenzelfden toestand uitdrukken, blijven mij over te bestrijden. Maar wat
voor een man ben ik? Een belagchelijk slap en akelig wezen. Ik ben dan ook vooreerst
onwaardig gekeurd onder Amstels flinke schutterij de wapens te dragen; men heeft
mij voor een jaar vrijgesteld.
En morgen het zendingfeest te Wolfheze! Het laat zich aanzien, dat ook nu weder
de zon schijnen zal over orthodoxen en liberalen, over jeneverdrinkers en afschaffers.
Het kan mij spijten van de mooije grondjes langs het beekje, die vertrapt en verknoeid
zullen worden door zoovele braven en goeden. Welk eene massa menschen zal daar
weder bijeen zijn! Stellig meer dan verleden jaar. Maar het loopt zeker in de-
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zelfde goede orde af, en de baas van de koude Herberg zal den dag van morgen weder
een der schoonste dagen zijns levens rekenen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam Augustus 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik zit hier nog altijd het gelukkig uur te verbeiden, waarop ik Amsterdam zal
kunnen verlaten. Mijne groote schilderij is af en weggezonden, en ik moet antwoord
wachten, vooral om reden dat antwoord goud kan wezen; zoo niet, helaas, helaas! 't
Is dus eene geduchte spanning, waarin ik deze dagen doorbreng. Ga ik naar buiten,
dan zal het zijn naar de omstreken van Harderwijk. Gelderland ligt mij altijd het
naast aan 't hart. Eemnes heb ik zoo goed als opgegeven. Verder in het najaar hoop
ik dan te Oosterbeek te komen. Die plek, waaraan mijne liefste herinneringen
verbonden zijn, zal ik toch jaarlijks blijven bezoeken, al ware er niets meer, dat den
schilder riep.
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Vaassen bij Apeldoorn 4 September 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Sedert eenigen tijd heb ik Amsterdam achter den rug en verheug mij in het
buitenleven met tamelijk slecht weêr. Mijne vroegere plannen om naar Eemnes of
naar Leuvenum bij Harderwijk te gaan zijn in duigen gevallen, het laatste
voornamelijk, omdat ik de reeds vrij lange avonden vreesde, die ik pratende met
niemand anders dan met een ouden boer zou moeten doorbrengen. Met Vaassen is
het iets anders. Ik wist, dat ik aldaar eenige vrienden en collega's zou aantreffen,
onder anderen Kruseman van Elten, de Haas, Everdingen, enz. hetgeen het hier voor
mij veel gezelliger maakt. Maar met het weder ziet het er bedroefd uit. Veel kou,
veel regen en daardoor veel vocht maken het buiten zitten voor mij tot iets, waarmede
ik zeer voorzigtig moet zijn: de warme tijd is voorbij.
U wenscht, dat ik u iets van de opening van het Paleis voor Volksvlijt zal vertellen.
Nu ben ik nooit bij feestelijke openingen tegenwoordig geweest, maar, als ze allen
zijn gelijk deze, dan vind ik het zeer u n e r f r e u l i c h e feestelijkheden. De groote
zaal maakte wel een mooijen indruk en was aardig met de vlaggen van alle natiën
en een troon voor prins Frederik opgesierd, maar van de toespraken van den prins
en de andere heeren heb ik geen woord verstaan en niemand, geloof
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ik, met mij, behalve de sprekers onderling, zoodat dit gedeelte van het programma
een vervelend gedeelte er van uitmaakte. Wat nu de muziek aangaat, uitmuntende
composities van groote meesters, daarover kan ik niet oordeelen; alleen weet ik, dat
ze op mij al heel weinig indruk heeft gemaakt. Ik verbeeldde mij, dat er alle kracht
en eenheid aan ontbrak. Het galmde, het echode, de toon werd vernietigd en verloor
zich in den koepel en de zijvleugels van het gebouw; somtijds scheen mij alles een
warboel, niet veel beter dan eene soort van geraas. Ik was blijde, toen
M e n d e l s s o h n s L o b g e s a n g ten einde spoedde. Van de schilderijen heb ik,
wegens de menigte menschen op dien morgen, niets gezien en ook weinig of niets
van de andere tentoongestelde voorwerpen. Het schijnt mij toe, dat de gansche zaak
zal nederkomen op een groot gebouw, dat veel geld kost, weinig rendeert en waarin
nooit veel bijzonders te zien of te doen zal wezen.
De zaak met mijne groote schilderij te Berlijn is mislukt, zoodat al mijn wachten
en tobben vruchteloos is geweest; ik was door die tijding zeer uit het veld geslagen.
Maar Vaassen is een heerlijk land. Wat een eikenhout! Ik heb het nergens zoo gezien.
En welk een regt grootsch kasteel is die Kannenburgh! Doch ik moet eindigen.
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Oosterbeek 16 September 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Sedert maandag 12 September heb ik Vaassen verlaten, weggejaagd door ijsselijk
slecht weder, zoodat ik daar in achttien dagen zoo goed als niets heb uitgevoerd, en
ook naar Oosterbeek terug gedreven door eene ongesteldheid, namelijk gevatte koude,
die mij akelig genoeg heeft gemaakt. Sedert maandag is de doktor bezig mij op te
lappen, en hoewel ik mij nog niet volkomen pleizierig gevoel en nog al pijnlijk in
de ingewanden blijf, is er toch reeds heel veel beterschap. Maar het weêr blijft razend
slecht, zoodat ik geloof, mijne portefeuille wel gesloten te kunnen houden. Het maakt
mij zeer verdrietig ook dezen zomer weder slecht gestudeerd te hebben.
Mijn vader is nog hier, ook eenige andere mannen van het vak, zoo als Hanedoes,
Mauve, nog een Maris, enz.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 23 October 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Wat schijnt de tijd mij lang, welke er verloopen is, sedert ik u hier gesproken heb;
dit bewijst mij, dat
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ik mij op nieuw heb schuldig gemaakt aan verzuimde correspondentie. Maar ik ben
ook weder op mijne wijze ongelukkig geweest; maagpijnen hebben mij letterlijk
vernietigd, mijn werk ging slecht, eene flinke najaarsverkoudheid was geene reden
tot opgewektheid, en ik ben weder gedaald tot den toestand van een huisdier, dat
mijn vader zooveel per week aan onderhoud kost. Wel mag ik zeggen een huisdier,
want onder die omstandigheden krijgt men mij onder geen voorwendsel de deur uit.
's Avonds kaauw ik op een roman van Schimmel, M y l a d y C a r l i s l e ; aan
herkaauwen denk ik echter niet, en dat die verrigting bij mij geene behoefte is, daarin
acht ik mij gelukkiger dan de koeijen.
Ik ben klaar met mijne decoratie voor Arti, op de kleinigheid na, dat van Ruysdael
nog geen schijntje op het gansche doek te vinden is; toch geloof ik wel, dat de
compositie zelve en de daarin heerschende toon iets Ruysdalesques hebben. Maar
de man zelf, waar ik hem plaatsen en of hij zitten of staan zal, of hij zoo groot moet
worden als een potlood of zoo klein als mijn pink, zijn nog altijd belangwekkende
raadselen der toekomst. Ik verwacht alles van den drang des oogenbliks en diens
werking op mijn uitvindingsvermogen; daarom zal ik met de oplossing wachten tot
de tijd der inlevering daar is.
Ik heb gehoord, dat Dawison de rol van Franz Mohr in de R ä u b e r meesterlijk
vervult. Zelf heb ik hem nog niet gezien. Ik ben bang voor den schouw-
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burg, want het is er in dit saizoen benaauwd om te stikken, en ik geloof, dat ik de
verkoudheid al te veel in de hand zou werken door mij in die gloeijende lokalen te
begeven, waar tevens altijd de verraderlijkste togtjes hun arbeid verrigten, daar het
eenige stelsel van luchtverversching hier te lande nog altijd schijnt te zijn het
hinderlijk openzetten van alle deuren tegenover elkander.
WELEDELGEBOREN HEER!
Hetgeen u gehoord heeft is waar: Gerard heeft voor goed zijne kamer verlaten en is
nu geheel bij mij in komen wonen; de arme jongen had in de laatste tijden zulke
zware schokken in zijn gestel ontvangen, dat hij eindelijk te zwak werd om, zoo als
hij gewoonlijk deed, van zijn huis naar het mijne te gaan en dan 's avonds terug te
loopen. Ik geloof, dat zijne erge zwakheid in dezen oogenblik is toe te schrijven aan
het lijden, dat hij in zijne ingewanden te verduren heeft en dat veroorzaakt wordt
door slechte spijsvertering en alles wat daar gewoonlijk mede in verband staat. Daarbij
kwamen binnenkoortsen, zoodat alles zamen liep om hem af te matten en het zeer
raadzaam te maken, dat hij meer rust nam. Bij al deze zwarigheden blijft hij altijd
nog hoesten, hoewel het mij voorkomt, dat dit hem in dezen oogenblik minder be-
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zwaart dan de andere ongemakken. Voor het overige ziet hij er zeer lijdend en
vermagerd uit, en zijne ziel is zeker niet minder ziek dan zijn geteisterd ligchaam.
Tegen mij klaagt hij niet, maar in zijne gesprekken met zijne zuster laat hij
doorschemeren, hoe smartelijk het gevoel voor hem is, dat hij, na een achtjarige
verwijdering, onder zulke droevige omstandigheden weêr voor goed in de vaderlijke
woning moet terugkeeren. Doch hoe treurig dit gevoel nu ook voor hem zij, er staat
een ander tegenover: hij weet, dat hij in mijne woning een getrouwen verzorger van
zijn lijden heeft gevonden. Hij slaapt op dezelfde kamer met mij, dezelfde waar hij
zijne lieve moeder den geest heeft zien geven, en ik verzeker u, bij de nagedachtenis
aan deze edele ziel, dat ik met dezelfde liefde al de pligten van zieken-oppasser aan
hem zal vervullen als ik dit vroeger aan zijne moeder heb gedaan.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 9 November 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik kan wel begrijpen, dat het verhaal mijner plotselinge verhuizing en kleine
rampen na een zoo langdurig stilzwijgen u, zoo als mijn vader mij heeft medegedeeld,
eenigzins vreemd moet zijn voorgekomen, en,
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mij dunkt, ikzelf moet u dit nu eens ophelderen.
De gansche maand October was ik aan 't sukkelen geweest met mijne maag, en
wel zóó, dat alle lust, alle opgewektheid, alle belangstelling in wat ook geheel bij
mij verloren waren. Zoozeer voelde ik mij door die kwaal als vernietigd, dat ik zelfs
het schrijven aan u verzuimde. Ik was zwak, het loopen 's middags en 's avonds van
en naar mijn atelier matte mij af, en de beweging zelve gaf mij zekere schokken in
de maag, die pijnlijk waren. Op een der laatste dagen van October stelde mijn vader
mij daarom voor, mij geheel bij hem in huis te komen installeren; ik dacht er niet
lang over, maar begon reeds den volgenden dag met inpakken en alle andere
bezigheden, die bij verhuizen te pas komen.
Nu ik eenmaal mijn besluit genomen had, wenschte ik ongeduldig zoo spoedig
mogelijk met de uitvoering gereed te zijn. Twee dagen later, nog vóór 1° November,
was alles afgeloopen. Die vlugheid had twee voordeelen voor mij: vooreerst, dat ik
des te eerder dat gemak en die rust had, waarnaar ik sterk verlangde, en ten andere,
dat ik kans had mijn atelier reeds met den eersten November aan een of anderen
schilder te kunnen verhuren, daar ik, zoo het niet verhuurd werd, de gansche maand
November aan mijn kleed had, dewijl ik, niet denkende aan het geval van verhuizen,
ook niet vroegtijdig genoeg de huur had opgezegd. En de kans is mij daarin
medegeloopen, want ik heb mijne kamers dadelijk kunnen overdoen.
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Alles was zoo gaauw gegaan, dat ik er mijzelven bijna geene rekenschap van kon
geven en geene gelegenheid had gehad mijne vrienden kennis te doen dragen van de
verandering, zoodat ze waarschijnlijk nog wel bij Jörgensen naar mij zoeken, want
na mijne verhuizing heb ik geen voet meer op straat gezet en niemand meer gesproken.
Aldus is die verandering zoo plotseling en zelfs voor mij zoo geheel onverwacht tot
stand gekomen, en nu zij geschied is, ben ik er blijde mede, want rust is alles wat ik
zoek, en bovendien, dit mag ik niet vergeten, 't is te huis gezelliger en gemakkelijker,
vooral bij ongesteldheden. Wat zou ik bij voorbeeld alleen in den nacht op mijn
atelier bij Jörgensen in een moeijelijken toestand zijn geweest, als mij daar die
vreeselijke krampen overvallen waren, waarvan ik u schreef, terwijl hier mijn vader
bij de minste beweging gereed staat mij aan het noodige te helpen.
Sedert dien zekeren nacht gaat het veel beter met de maagpijnen; alleen na het
eten krijg ik gewoonlijk eene vermaning. Voor het overige ben ik nog verkouden,
zoodat ik hoest, maar dat behoort bij de verkoudheid, want den ganschen zomer ging
het daarmede nog al goed, gelijk u weet. Maar ik voel mij wat zwak en weinig lustig.
Over het spel van Dawison kan ik u niets mededeelen, daar ikzelf hem nog niet
gehoord en ook het oordeel van anderen over zijn spel niet vernomen heb. Alleen
weet ik, dat hij rollen speelt als: Richard III,
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Shylock, Hamlet, Mephistopheles, en, naar photographie-portretten, welke ik van
hem gezien heb, te oordeelen, allerlei karakterrollen in blijspelen of vaudevilles.
Hoe graag zou ik hem zien in den Haag en met u! maar ik denk er niet aan, want
ik voel mij zoo zwak, dat ik het geene twee bruggen ver brengen zou, als ik naar 't
station liep. En dan bederft die altijd knagende pijn alles, alles.
Ik vind de verlichting op het Leesmuseum ook ellendig. En dan de warmte! Ik
kom er natuurlijk zoo min als overal elders. Maar ik hoop eens beter te worden, en
dan! Och, dan komt er misschien weêr wat anders!
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Amsterdam 16 November 1864.
WELEDELGEBOREN HEER!
Gerard leeft zeer geregeld, slaapt tamelijk goed, gaat vroeg naar bed en staat bij
tijds op, dan is hij den geheelen dag bezig met schilderen en lezen, zoodat zijn tijd
bij het huiselijk verkeer veel beter omgaat dan toen hij op zichzelven was. Ziedaar
de toestand van den patiënt! Wij mogen dus tevreden zijn. Vele malen komt nu weêr
een straal van vreugde over mij, als ik bedenk, hoe gelukkig het voor u en mij zou
zijn, als wij Gerard nog eens weêr hersteld zagen, als
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hij met datzelfde open gelaat en die glansende haren voor ons mogt staan, zoo als
hij dit vroeger te Oosterbeek deed! Hoopt u voor uwen beschermeling, ik zal voor
mijn kind hopen en bidden, zoo als ik dit vroeger zoo dikwijls met zijne lieve moeder
bij zijne wieg deed.
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's Gravenhage, Doelen, 27 November 1864.
WAARDE GERARD!
Ik loop sedert een paar dagen met inliggende van Mevrouw de Pourtalès in mijn
zak, doch had in de drukte der verkooping-Schinkel, waar ik veel te veel moois heb
gekocht, geene gelegenheid er een lettertje bij te voegen. Nu krabbel ik gaauw iets
in den morgenstond, hetwelk ik te Leiden op den post doe. Misschien heeft mevrouw
de P. wel wat somberder geschreven dan noodig. Dit is onze schuld, daar mijne
vrouw haar uwen toestand meldde onder den indruk van uw eigen schrijven. Gelukkig,
dat het nu beter met u gaat! Althans vielt gij mij laatst te Amsterdam nog al mede.
Zijt gij al eens bij prof. Schneevoogt geweest? Doch het weêr is inderdaad te ruw
voor u. Neem voor dergelijke noodzakelijke uitgangen eene vigilante en houd u voor
het overige stilletjes in huis!
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Amsterdam 1 December 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Gisteren heb ik eindelijk mijn bezoek bij prof. Schneevoogt gebragt. Wat hij van
mij dacht ben ik niet te weten gekomen, maar zijne opinie kon niet anders dan gunstig
wezen, dewijl ik hem verklaarde, dat het mij in alle opzigten beter ging, het hoesten
alleen uitgezonderd, hetgeen in den laatsten tijd wel iets erger is geworden.
Het briefje van Mevrouw de Pourtalès was niet, zoo als u dacht, van een bepaald
somberen inhoud, het had meer eene streng christelijke strekking; zij drukte er de
hoop en den wensch in uit, dat ik toch vooral mijn troost zou zoeken bij God en in
het geloof aan Hem, over 't geheel, bij nader inzien, wel een beetje alsof mijn einde
nabij ware, iets dat ik onmogelijk kan toegeven. Maar, dit is zeker, het is een zeer
vereerend blijk van belangstelling, en ik ben uiterst erkentelijk, dat Mevrouw K. zich
mijner herinnerd heeft in haar schrijven aan Mevrouw de P., die mij op hare beurt
hare welwillendheid toonde in eenige hartelijke en goede woorden.
Heden is de eerste dag van de feestviering in de Maatschappij Arti et Amicitiae,
daarin bestaande, dat Ds. Meyboom er dezen avond eene toespraak houdt. 't Is toch
wel een bewijs, dat de schilders zich tot
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deugd schikken, nu dominés hunne feesten openen. Morgen avond is er eene
uitvoering in den Hollandschen Schouwburg door H.H. kunstschilders, gewone leden
der Maatschappij A. et A., welke uitvoering zal bestaan uit t a b l e a u x v i v a n t s ,
betrekking hebbende op kunst in het algemeen en op de Maatschappij A. et A. in het
bijzonder, waarbij expresselijk daartoe vervaardigde muziek van Heintze en tekst
van van Lennep. Rochussen zal souffleur zijn, hetgeen ik nog al grappig vind.
Zaturdag is de opening der tweede zaal en Zondag - waarschijnlijk dus zonder dominés
- sluiting van het feest, bestaande in een gastmaal. Het spijt mij wel, dat ik van dit
alles niets zal kunnen bijwonen dan hoogstens de opening der nieuwe zaal met onze
decoraties.
Ik schilder op mijn kleine atelier al maar kleine schilderijtjes, en dat gaat moeijelijk
genoeg bij de vele donkere oogenblikken, die we tegenwoordig hebben en meer en
meer te gemoet zien.
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Amsterdam 6 December 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Sedert ik in mijne schooljaren mij op zekeren vijfden December als een jeugdig
vrijdenker openbaarde en Sint-Niklaas bespotte en miskende, moet ik bekennen, dat
ik niet meer tot de vrienden schijn behoord te
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hebben. Dit jaar dien ik echter magtige voorspraken bij hem te hebben gehad, en wie
die waren kan voor mij geen geheim zijn. Ik dank u en Mevrouw - want ik herken
hier ook vooral hare delicate hand - voor de lieve geschenken, welke u mij gezonden
heeft, en weet u beiden niet genoeg mijne erkentelijkheid te betuigen voor de hartelijke
zorg, welk uit de keuze er van blijkt. Hoezeer hebben u en Mevrouw uitmuntend
begrepen wat mij eens regt pleizier kon doen en van dienst wezen! Het à - p r o p o s
van de kamerjapon is waarlijk even uitmuntend als het voorwerp zelf, en herinneren
mij de f r u i t s a s s o r t i s niet aan de duizend zorgen en blijken van genegenheid,
waarmede Mevrouw mij overlaadde, toen ik ruim een jaar geleden te Oosterbeek
ongesteld werd? 't Zij ik terugzie op de laatste dagen, op de laatste weken, maanden
of jaren, altijd ontdek ik dezelfde onvergetelijke goedheid.
U moest mij nu in al mijne huiselijke deftigheid zien! Als ik die groote massa
plooijen mij om de leden voel golven, is het mij somtijds alsof ik zweven ga; op
andere oogenblikken echter, voornamelijk als ik van mijn stoel wil opstaan, schijnt
mij dat zweven zoo gemakkelijk niet, tenzij ik den stoel in mijne vlugt kon
medenemen, daar zich de wonderlijkste verwikkelingen gevormd hebben tusschen
de lange panden van mijn kleedingstuk en de pooten van mijn zetel. Maar ik voel
mij nu intusschen meer t'huis dan ooit.
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WELEDELGEBOREN HEER!
Uw deelnemend schrijven heb ik ontvangen en wil terstond aan uwe begeerte
voldoen, door u te melden hoe die plotselinge teruggang van Gerard zich heeft
toegedragen. Verleden zondag was hij nog tamelijk wel en vooruitgaand; ik mag
zeggen, dat de arme jongen dien dag nog met lust schilderde, maar den volgenden
nacht is hij zeer ongesteld geworden. Den maandag daar op volgende was hij geweldig
zwak, en zijn uiterlijk had voor mij eene groote verandering ondergaan. Vooral was
zijn oog uiterst mat geworden. Die zwakheid heeft hem niet weêr verlaten, en ik kan
bijna mijne tranen niet weêrhouden, als ik hem aanzie, zoo iets treurigs ligt over zijn
geheele wezen. Toch moet ik zeggen, dat hij van daag weêr iets beter, iets opgewekter
was; hij ligt bij tusschenpoozen te bed, en heden avond heeft hij weêr wat gelezen.
Wat nu de vraag aanbelangt of hij al het gevaar beseft, waarin hij verkeert, dat
zou ik niet gelooven. Wel spreekt hij met zijne zuster en zegt, dat hij en Caroline
Zijne oudste zuster, gehuwd met den schilder J. H. L. de Haas te Brussel, een half
jaar na haren broeder aan dezelfde ziekte bezweken. nooit geheel zullen herstellen,
maar verder gaat hij niet. Mij spreekt hij er nooit over; ik denk uit vrees, dat dit mij
te zeer bedroeven zou. Toch vermoed ik, dat hij zijn toestand wel begrijpen moet,
bij al de voorzorgen, die voor hem genomen worden.
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Over het algemeen is hij zeer stil en afgetrokken en heeft zelfs niet gaarne, dat
kennissen hem bezoeken; ik geloof, dat zijn langdurig lijden op zijn ziekelijk leven
een diepen indruk heeft gemaakt en hem zoo mogelijk onverschilliger voor aardsche
verknochtheden doet worden.
Het is mogelijk, dat mijn schrijven al te hartstogtelijk was, maar als men zoo de
hoeksteenen onzer hoop ziet wegvallen, dan zou het wel eene groote ondankbaarheid
aan God zijn, als wij niet diep en diep bedroefd waren datgene weêr te moeten afstaan,
dat wij met zoo onuitsprekelijke liefde ontvingen en ons leven hier zoozeer
verheerlijkte.
WELEDELGEBOREN HEER!
Ik mag niet uitstellen u op de hoogte te brengen van den toestand, waarin mijn geliefde
Gerard zich thans bevindt. Sedert hijzelf u schreef, meende ik, dat de ziekte tot staan
was gekomen en hij zachtjes vooruitging, zelfs was de Doctor van die meening, maar
nu, helaas! heeft zich in het beloop van twee of drie dagen zulk een teruggang
geopenbaard, dat ik zeer bezorgd, ja, hopeloos ben geworden. De arme jongen is
zoodanig verzwakt, dat ook de Doctor er heden morgen van getroffen was; daarbij
komt een volslagen gebrek aan eetlust, in één woord, ik zie in
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hem, helaas! nu niets anders dan een teringlijder. Ik zal u van mijne zielesmart, van
mijne radeloosheid niets zeggen. U kan dit naar het verlies afmeten, dat ik in mijn
liefste kind zou lijden; daarbij komt nu nog, dat de berigten aangaande mijne dochter
te Brussel ook in het geheel niet goed zijn, zoodat ik van innerlijke droefenis bijna
geen mensch meer ben. Ik weet niet, hoe ik het zoo gaande houd; nacht noch dag
heb ik rust; ik moet hard werken, en het raadselachtige van dien arbeid is, dat ik
onder al dien druk toch nog al zonnig, liefelijk en aangenaam schilder.
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Leiden 28 December 1864.
ZEER WAARDE GERARD,
Ik kreeg van uwen vader treurige berigten aangaande uwen toestand, die mij zeer
bedroeven. Het schijnt, dat de snel en scherp ingevallen kou een nadeeligen invloed
op uwe krachten heeft gehad en gij nu maar niet op uw verhaal kunt komen. Gij hebt
het saizoen dan ook zeer tegen, want, al is op dit oogenblik de koû gering, het blijft
toch altijd winter. Uwe zwakheid is, dunkt mij, al heel gaauw toegenomen, want vrij
kort is het nog geleden, dat gij mij dien aardigen prettigen brief, bij gelegenheid der
ontvangst van de kamerjapon, schreeft. Hoe verlang ik er
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naar, nog weêr eens zoo een van u te krijgen, want dit zou mij een teeken van
aanvankelijke beterschap zijn.
13 Januarij begeven wij ons weêr naar buiten; vóór dien tijd kom ik zeker eens te
Amsterdam, al zou het enkel zijn om u te bezoeken. Ontvang de beste groeten mijner
vrouw! Zij heeft ook veel met u te doen en laat u weten, dat gij uw lijden maar
geduldig en onderworpen moet dragen. Als gezonde menschen, die zich sterk en
lekker gevoelen, dit zeggen, is men altijd geneigd zich knorrig te maken, maar - ik
heb het ook ondervonden - er zit bij slot van rekening toch niet veel anders op, en
men dient het leven en zijn lot te nemen gelijk het ons wordt toebeschikt. Schrijf mij
nu maar niet, als het u vermoeit en gij er te veel tegen op ziet: gij hebt in uwen vader
een uitnemenden secretaris. Hoe gelukkig, dat gij in zoo'n goede haven zijt beland
en niet meer in de Warmoesstraat zijt! Die gedachte zal ook bij u vaak opkomen.
Nu, mijn lieve Gerard, moed gehouden, zooveel mogelijk! Spoedig hoop ik nog
wel eens iets omtrent u te vernemen, en geloof mij onveranderlijk,
Uw liefhebbende,
J.K.
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Amsterdam 31 December 1864.
HOOGGEACHTE HEER!
Niet alleen de oude gewoonte om u en Mevrouw bij het begin van ieder jaar mijne
beste wenschen aan te bieden - en zoo doe ik ook nu weder, en van ganscher harte niet alleen die oude gewoonte, maar honderd gevoelens van dankbaarheid dringen
mij de pen voor een oogenblikje op te vatten en u te zeggen, hoe gevoelig ik ben
voor al het goede, dat u in de laatste dagen voor mij heeft willen doen. Maar, ach!
althans op dit oogenblik is mijn hoofd dof en zijn mijne gedachten, zoo ik er al heb,
te zwak en te verward, en kan ik ze niet uitdrukken. Vergeef mij dus, wanneer ik
slechts op zeer onvoldoende en onzamenhangende wijze mijne erkentelijkheid
uitspreek, maar geloof - hierop dring ik ten sterkste aan - dat ik daarom niet minder
diep en waarachtig gevoel wat u voor mij is en voor mij doet. Ik zou u wel weder
eens sedert mijn laatsten brief geschreven hebben, maar zelfs op dit oogenblik heb
ik de grootste moeite om een zin bij elkander te krijgen, hoewel ik u toch genoeg
zou te zeggen hebben. Sedert bijna veertien dagen, dat die toestand voortduurt, heb
ik niets gedaan, volstrekt niets; alle begrip ontbreekt mij; mijn hoofd is een warboel,
waaruit ik niets weet te ontwikkelen. Hoe die zwakte zoo op eens gekomen îs, blijft
mij een raadsel.
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't Gaat sedert een paar dagen van dien kant echter wel wat beter, maar toch leef ik
niet; 't is een voortbestaan, waarin deze wensch het duidelijkst spreekt: zoo min
mogelijk van alles. Zoo min mogelijk gerucht; zoo min mogelijk zien, hooren, voelen;
zoo min mogelijk eten, praten, lezen. De grootste strijd, dien ik te strijden heb, is
tegen het eten. Ik moet eten om krachten te krijgen en kan niet eten. Alles, wat het
ook zij, walgt mij, en ik kan niets bedenken, dat ik lusten zou. De doctor helpt mij
dikwijls in het bedenken van allerlei kostjes, maar het blijft bij mij, zooals met alles,
ook met dit: in 's Hemels naam! zoo min mogelijk eten, en ik ben altijd blijde, als ik
het bord soep of het ei maar weêr op heb. Maar - ronduit gesproken - het begint mij
zoo te draaijen en te schemeren, en het wordt mij zoo moeijelijk iets te zeggen, dat
geen bepaalde n o n s e n s e is, dat ik geloof beter te doen met te eindigen. Hoe gaarne
had ik u een flinken, verstandigen brief geschreven! En nu, welk een erbarmelijk
gekrabbel, zonder slot of zin! Maar later, later! als er weêr eens goede dagen komen,
zoo als die van voorheen! Ach, hoe verlang ik naar zulk een tijd! Mag ik u verzoeken
bij mijne nieuwjaarswenschen aan Mevrouw ook nog te voegen mijn dank voor hare
deelneming in mijn wel wat vervallen toestand?
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X. 1865.
26 jaar. - te Amsterdam.
Amsterdam 8 Januarij 1865.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik voel, dat ik sterker word, en kon ik maar eten, dan geloof ik, dat ik spoedig in
orde zou zijn. Maar dat gebrek aan eetlust blijft nog altijd bestaan en maakt, dat ik
niet zoo gaauw vooruitkom als anders wel het geval zou wezen. Maar ik hoest veel
minder, en dat is al een punt van belang. Had ik nu ook maar wat meer zin om weder
aan 't schilderen te gaan! doch daartoe voel ik de regte bezieling nog niet, hoewel ik
geloof, dat ik daarop niet moet wachten en op zekeren dag maar eens beginnen.
Gisteren kreeg ik eene treurige tijding en die mij
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diep trof. Een mijner beste en knapste kennissen, Jamin, u van naam bekend, is aan
den typhus overleden. Daar ik in de allerlaatste dagen eerst van zijne ziekte hoorde,
heeft dit sterfgeval een des te akeliger indruk op mij gemaakt, daar het mij als
zoodanig plotseling voorkomt en ik er mij de waarheid haast niet van kan voorstellen.
Zijn dood is een groote ramp, want hij was de steun zijner ouders en talrijke broeders
en zusters, en de afgod zijner moeder, die in hem den zoon en den schilder beminde
en bewonderde; hij was haar trots, het dierbaarste, dat zij bezat, en geen wonder!
door den opgang, dien hij maakte, door zijne erkende talenten, door de eerbewijzen,
waarmede deze meer dan eens bekroond werden. Door zijn vroeg overlijden is er
een gelukkig bestaan vernield, dat reeds de schoonste vruchten opleverde, schooner
dan men gewoonlijk verwachten kan van een leeftijd van 26 jaren.
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Amsterdam 18 Januarij 1865.
HOOGGEACHTE HEER!
Welligt is u bezig met het maken van toebereidselen voor uw vertrek naar
Oosterbeek. Maar wat ziet het weder er weinig uitlokkend uit en welke sombere,
onaangename, grijze dagen geeft ons de maand Janua-
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rij, die anders zoo helder en frisch kan zijn! In zeker opzigt geloof ik, dat ik er niet
zoo heel veel bij verlies, dat ik niet schilder, want ik hoor mijn vader dagelijks klagen,
dat hij bijna niet zien kan. En niets is zoo onpleizierig als met een goeden wil en veel
lust voor zijn ezel te zitten, maar zonder licht. En hoe zien de schilderijen er op zulke
duistere dagen uit! Eentoonig en zwart, precies alsof men er geene kleuren in had
gebruikt dan dien zekeren bordpapiertint, die de lucht daarbuiten zoo liefelijk maakt.
Ik profiteer tegenwoordig veel van het Leesmuseum; ik laat er telkens nieuwe
stapels boeken halen, lectuur van den dag over kunst, litteratuur, politiek, enz. en
daar loopt natuurlijk altijd wel wat onder, dat van mijne gading is. Maar van veel
kan men ook zeggen, dat het slechts ellendig fabriekwerk mag heeten, het drukken
niet waard. Die Michelet is een wonderlijk man: ik heb nooit de geschiedenis op
zoo'n vreemde manier zien behandelen. Ik heb onder anderen zijn L o u i s XIV en
zijne H i s t o i r e d e l a R é g e n c e gelezen. Dit laatste boek is op sommige plaatsen
walgelijk van indecentie. Als men er de beschrijving van de pest te Marseille in leest,
lust men geene boterham. Ik geloof inderdaad, dat de kritiek groot gelijk heeft, als
ze van hem zegt: - M . M i c h e l e t s ' a m u s e .
Wat mijne gezondheid aangaat, kom ik nog niet bijzonder veel vooruit, somtijds
gaat het wat beter, dan weer wat minder. Ik heb vele dagen, dat ik nagenoeg in 't
geheel niet hoest, maar ook vele nachten,
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waarin ik niets anders doe en er van slapen bijna geene spraak is. De eetlust komt
ook nog niet weerom, en als ik het van het eten moet hebben, zal het nog wel eenigen
tijd duren voor ik weder sterk genoeg zal wezen om op een mooijen zonnigen dag
een heel klein eindje te gaan loopen. Alles staat mij tegen. En dat ik maar niet werken
kan en al dien tijd zoo voor niet moet zien voorbijgaan, grieft mij diep en maakt mij
jaloersch op ieder, die gezond en wel al maar voortgaat, voortgaat, terwijl ik stil sta.
Wat moet daarvan komen! Die vraag wil mij niet uit het hoofd.
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Hemelscheberg 31 Januarij 1865.
WAARDE GERARD!
Van uwen toestand wenschte ik, dat ge mij gunstiger berigten gaaft. Dat hoesten
bevalt mij niet. Wat moet het vermoeijend zijn, en hoe dof en afgemat moet gij u
gevoelen na zoo'n slapeloozen nacht! Dat gij niet schildert is zeer natuurlijk; dat gij
lust behoudt in lezen vind ik een grooten zegen. Maar één ding raad ik u: tob over
niets en laat Gods watertje over Gods akkertje loopen! Bedenk tevens, dat we in het
voor zieke en zwakke lieden slechtste saizoen zijn, en vertrouw, dat ook u de lieve
lente wel een weinigje zal opfleuren!
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Ik begrijp, dat de, om zoo te spreken, plotselinge dood van Jamin u zeer getroffen
heeft. Het is een verlies voor de kunst, maar daaraan zult gij wel niet gedacht hebben;
gij zult den mensch en den vriend hebben gezien, die u ontvallen is, en alles, geks
en goeds, dat ge met elkaar doorleefdet, zal voor uwe herinnering, doch in een geheel
nieuw licht, zijn opgerezen. Ook voor zijne familie is de slag verschrikkelijk, het
verschrikkelijkste wat haar kon overkomen.....
WELEDELGEBOREN HEER!
Gepasseerden nacht heeft Gerard weinig gehoest en nog al geslapen; daardoor is hij
den geheelen dag iets meer opgewekt geweest en heeft zich nog al wel gevoeld, maar
ondanks dit schijnt zijne zwakte met elken dag toe te nemen. De Doctor zeide mij
heden morgen, dat hij nu de derde periode zijner ziekte is ingetreden. Ik heb Gerard
gevraagd, of hij ook iets bijzonders aan u te zeggen had. Hij zeide mij, dat hij wel
iets met u had te spreken, maar hij dit zelf moest doen. Ontvang daarom alleen vele
hartelijke groeten voor u en Mevrouw van hem.
Ik hoop, dat het u goed zal zijn, als ik op deze wijze u op de hoogte van Gerards
toestand houd.
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Hemelscheberg 9 Februarij 1865.
WAARDE GERARD,
Ik zal u wel niet behoeven te zeggen, dat gij in uwen droevigen toestand geen
oogenblik uit onze gedachte zijt, en waren mijne gezondheid en het weêr maar beter,
dan zou ik al eens sedert lang bij u zijn geweest. Nu schrijft uw vader mij, dat gij
mij verlangt te spreken. Die wensch is voor mij zoo goed als een bevel, maar, mijn
lieve, beste jongen! zie dat gruwelijk weêr toch eens aan! Wat zeg ik: zie? Maar al
te pijnlijk zult gij het aan uw gevoelig gestel gewaarworden, zoodat gij het mij niet
kwalijk zult nemen of het aan onverschilligheid toeschrijven, indien ik het aan
mijzelven verpligt reken mij niet al te roekeloos te wagen. Ik durf dus inderdaad in
dit ruwe weder niet op reis, maar reken er op, dat ik den eersten, slechts eenigzins
dragelijken dag bespied, om per sneltrein tot u te komen en al wat gij mij te zeggen
kunt hebben met u te bespreken.
Ik zal het hierbij laten en noch uw gevoel, noch het mijne op de proef stellen. Wij
kennen elkaar, en ik behoef hier niets bij te voegen, om u te herinneren, dat ik altijd
geweest ben en tot aan mijn einde ook hoop te blijven,
Uw teedere vriend,
J.K.
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Ik kan u niet genoeg zeggen al het goede, dat mijne vrouw u toebidt.
WELEDELGEBOREN HEER!
U vraagt of het Gerard aangenaam zou zijn, als u hem schreef. Ik verzeker u, bij de
liefde voor mijn kind, dat het hem al den tijd van uwe kennis het gelukkigst heeft
gemaakt bij u te zijn, over u te spreken of aan u te denken. Ik bid u dit te gelooven;
daarom kan u denken, dat hem niets gelukkiger maakt dan u te zien of brieven van
u te bekomen.
Wees hartelijk van Gerard gegroet en schrijf den armen jongen toch! Dit is nog
de eenige lichtstraal in zijn rampvol leven, want daar hij niet meer spreken kan, is
hij geheel aan zichzelven overgelaten.
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BESTE GERARD!
Het is van daag acht dagen geleden, dat ik bij u was. Daar ik deze week onmogelijk
kan overkomen, vat ik de pen maar even op, om u een klein bewijs van deelneming
in uwe benaauwde dagen te geven.
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Want naar het schrijven van uwen vader zijn ze dit meer en meer. Het deed mij
genoegen te vernemen, dat gij nog leest en de gezondene brochure u interesseert E.
Naville, Henri Sarazin.. Ik dacht, dat die lectuur u een beeld zou voorstellen, dat u
gedeeltelijk het uwe als in een spiegel zou teruggeven. Daar uwe gedachte helder,
maar uw ligchaam zwak is, moet tegenwoordig alle lectuur dit eigenaardige hebben,
dat gij bij korte brokjes leest en dan ieder gelezen fragment haarfijn kunt overdenken
en er alles uithalen wat er in zit. Zoo bekijkt gij alles met eene loupe en savoureert
alles bij kleine teugjes.
Wat zou ik niet geven om u beter te zien, om nog weder eens met u in mijne
boekenkamer onder een cigaartje te zitten keuvelen? Doch we moeten dit alles
opgeven en ons lot nemen gelijk het ons wordt toebeschikt. Het is er altijd ver van
daan geweest, dat ik onderworpen was; daartoe is het mij in de wereld altijd veel te
veel voor den wind gegaan. Gij zijt ook van het Titanisch geslacht, de kinderen van
den opstand en den overmoed, die vragen waarom, terwijl het veel gelukkiger is
volgzaam te gehoorzamen, omdat vader het zegt. De zwakte des ligchaams sloopt
de kracht - niet de fijnheid - van den geest en voert ons onzes ondanks op den weg
der eenswillendheid; zoo wordt door de groote intelligentie, die voorziet bij de
huishouding des heelals, voor alles tot
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in het kleinste - want wat is de individu? - gezorgd. Wees daar verzekerd van, Gerard!
in de schepping redt zich alles, komt alles teregt. We zien dit in de kunst, we zien
dit in de stoffelijke wereld; dit zal ook stellig het geval zijn in de zedelijke, de wereld
der geesten, die bestaat, maar om welke te zien we de zintuigen missen, waarvoor
zelfs misschien de zintuigen, die wij hebben, ons in den weg zijn. Het leven een
droom, het leven een raadsel! Zegt niet eene stem luide in ons binnenste: we zullen
eenmaal ontwaken? Alleen de overgang is moeijelijk en is eene der r é p u g n a n c e s
van de menschelijke natuur. Maar ik praat voort als een ziekentrooster en of uw
laatste uurtje geslagen was. Hoe gij over uzelven denkt weet ik niet. Gij waart altijd
- hoezeer voor mij, geloof ik, wel het minst, en ik dank er u voor - nog al gesloten,
en uwe hand, zoo niet uw hoofd, is te zwak om meer te schrijven. Maar ik voor mij
wil het beste hopen. Laat toch den moed niet zinken en vergun mij hier nog dit bij
te voegen, hetgeen mijne overtuiging mij verzekert eene waarheid te zijn: de
maatschappij is een kunstgewrocht van het menschelijk vernuft, van de behoefte,
die het menschelijk instinct aan zamenscholing heeft, niet een noodzakelijk gevolg
der menschelijke natuur. Van daar, dat er in die maatschappij eigenlijk niet aan de
nooddruftigheden van het ligchaam is gedacht, het ligchaam zich in de knel voelt
gebragt en doet wat men noemt. . . zondigen. Die zonden des vleesches nu, waartegen
zoo vaak de geest

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

398
in opstand komt, zullen met het ligchaam, tot vergaan bestemd, worden vernietigd.
Maar die van den geest des gewetens, des karakters? Dat is iets anders. Want de geest
blijft voortleven, blijft J. K. en Gerard B. met den aankleve van dien. De geest wint
zeker veel, wanneer hij 't ligchaam aflegt, maar hoe ontdoet hij zich of liever wordt
hij van zijne eigene smetten ontdaan? Ik weet het niet. Zoo als ik zeide: alles redt
zich, en op die gedachte sluimer ik eenmaal vertrouwend in. Dit alleen moet waar
wezen, dat men voor de ligchaamszonden niet zal boeten. En juist voor deze is de
maatschappij het onverbiddelijkst, voor gene de Heer het strengst, en dat wezen,
hetwelk wij, om het een naam te geven, Heer noemen, is de liefde, de hoogste liefde.
Laat ons gerust zijn! Maar ik wil u niet langer vermoeijen. Vaarwel nu dus, beste
Gerard! ontvang de hartelijke verzekering onzer bestendige en onverflaauwde
vriendschap, van mijne vrouw en mij.
Uw innig liefhebbende,
J. K.
WELEDELGEBOREN HEER!
Gerards lijden word regt droevig om aan te zien, en toch is er onder al deze ellende
als het ware een straal van licht uit den Hemel op mij nedergekomen. Het stalen
pantser; waarin tot hiertoe Gerards inner-
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lijk leven en denken gekneld zat, is gesprongen. Zijn hart brak. O, welk eene behoefte
heeft hij nu om zijn gemoed te openen, om aan mij, zijne zuster, aan u te zeggen,
hoe innerlijk lief hij ons heeft gehad en hoe gelukkig hij zich zou gevoelen u allen
te mogen zien en zich te openbaren, gelijk hij eigenlijk was! Het was voor mij zoo
hartverscheurend hem te hooren wenschen nog wat te mogen leven. Groote tranen
rolden over zijne wangen, als hij aan zijne zuster dacht, die hij niet weêr zou zien,
wie hij niet meer kon schrijven.
Heden morgen heeft hij uwen brief ontvangen. Hij kon er met mij niet over spreken,
maar verzocht mij dien te lezen. Hij is nu genoegzaam geheel op de hoogte van zijn
toestand, maar dood bedaard en zacht gestemd gebleven; hij heeft zijn naam nog
gezet op een brief, welken ik naar Brussel schreef.
Vaarwel, ik dank u zeer voor uwe brieven aan Gerard; het waren misschien de
laatste bloemen in zijn leven.
WELEDELGEBOREN HEER!
Ik heb den goeden en geduldigen lijder eens attent gemaakt op zijne gevaarlijke
positie en hoe wenschelijk het was, dat hij daar toch ernstig over zou denken. Hij
antwoordde mij heel kalm, dat, hoewel ik zijn vader was, dit eene zaak was alleen
tusschen God
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en hem en hij met zijne denkbeelden heel gerust den dood te gemoet hoopte te gaan.
WELEDELGEBOREN HEER!
Gerard wordt voortdurend zwakker; het spreken valt hem zeer moeijelijk en het
hoesten wordt erger; daarbij heeft de arme jongen nu erge rheumatische pijnen in
beide zijne schouderbladen gekregen, zoodat hij zijne armen bijna niet meer kan
opbeuren. Het door u gezonden boek heeft hij doorgelezen. Dezen morgen vroeg ik
hem, hoe hij het gevonden had; ik moest u zeggen, dat hij het zeer schoon vond,
maar hij kon er niet over spreken, omdat het spreken hem zoo moeijelijk viel. U kan
begrijpen, hoe mistroostig de ongelukkige lijder is; hij klaagde mij dan ook met een
enkel woord, dat hij nu zoo buiten alles gesteld was, dat hij nog een brief aan u was
begonnen, maar hij kon niet meer.
De Doctor dacht heden morgen, dat het spoedig met hem gedaan kon zijn. Eene
hoestbui of eene koorts kon hem eensklaps wegnemen.
Het is nu weer nacht. Ik zit, zoo als altijd, bij hem. De arme jongen hoest erg; ik
geloof ook, dat hij koortsig is. In al mijne ellende is het voor mij en Gerard toch nog
een geluk en een troost, dat ik hem door al die bange nachten zoo geheel alleen kan
heen
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helpen. Ik hoop, dat ik die krachten zal mogen behouden tot het einde toe.
WELEDELGEBOREN HEER!
Nadat Gerard een allerbenaauwdsten nacht in eene heete koorts en een aanhoudend
hoesten had doorgebragt, kwam er in den morgen een straal van geluk den armen
jongen beschijnen door den langen brief, welken u hem heeft willen schrijven. Hij
heeft mij verzocht u zijn innigsten dank daarvoor te willen betuigen. Hij was zoo
opgewekt, dat hij meende alles te kunnen; dit was echter niet zoo; de nacht had hem
dermate aangetast, dat hij al zwakker en zwakker is geworden en ten gevolge daarvan
door eene erge benaauwdheid overvallen is, waarin hijzelf dacht te zullen blijven.
Gerard heeft mij ook nog gezegd u te moeten schrijven, dat hij het geluk hoopte te
mogen hebben u dank te zeggen, en werkelijk heeft hij getracht zijn voor twee dagen
begonnen brief te vervolgen. De Doctor was heden getroffen door zijne onbegrijpelijke
kalmte onder zijn groote lijden: niet eene enkele klagt laat hij hooren, en ik geloof,
dat hij innerlijk zoodanig verzoend is met hetgeen God met hem voor heeft, dat hij
even als zijne lieve moeder zou kunnen zeggen: het is mij lief te leven, maar zoo de
Voorzienigheid wil, dat ik sterve, is het mij ook goed.
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Amsterdam 1865.
HOOGGEACHTE HEER!
Ik wil toch trachten u eens te schrijven, want eene conversatie met u, op hoe
ongelukkige wijze dan ook gevoerd, doet mij altijd innig pleizier. Met hoeveel pleizier,
of dankbaarheid mag ik wel veeleer zeggen, denk ik aan ons laatste onderhoud; het
heeft mij voor dien ganschen dag en alle sedert daarop volgende dagen reden tot
blijdschap gegeven. Wat voor een hemelschen dampkring brengt een waarachtige
vriend toch met zich mede en wat gevoelt men zich in zijne nabijheid dikwijls een
geheel ander mensch! Hoe gelukkig zal ik zijn, als ik u eens wederzie!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

25 Februarij 's avonds.
Vele dagen heeft dit onbeteekenend fragment van een brief stil gelegen. Iederen dag
hoopte ik te kunnen voortgaan, om er iets van te kunnen maken, maar, ach! 't waren
droevige dagen. Maar ik dacht altijd aan u en wilde toch wat zeggen. Ik probeer het
nog eens, hoewel ik dezen morgen al zeer akelig was. Ik had, dunkt mij, als een
voorsmaak van wat sterven is. Maar 't weêr was zoo mooi, en ik zou gaarne nog eens
een mooijen zomer beleven. Dit heeft weder eene zekere opgewektheid aan den loop
mijner gedachten ge-
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geven. Ik ontving ook uwen brief; hij heeft mij oneindig veel genoegen gedaan, goed
gedaan moet ik zeggen. Ik denk steeds aan u en aan Mevrouw, en hoe meer ik van
u verneem, des te liever is het mij. Nu eerst gevoel ik het oneindige van den schat
een vriend te hebben en vriend te zijn, en ik dank er God voor, want hoe liefelijk
vervult en verzoet thans die vriendschap mijne droevige dagen! Als ik u eens niet
had!
Met ware belangstelling heb ik het boekje over Henri Sarasin gelezen: het heeft
mij zacht getroffen. Welk eene heerlijke ontwikkeling van een rein bestaan! Zoo is
het leven nog schoon, alleen vervuld van goede hartstogten! Wat is het mijne lange
jaren een moedwillig rondkruipen in het duister geweest, een terugstooten van het
licht dat u mij zoo dikwijls aanbood of wees! Helaas!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

27 Februarij.
Hoe gelukkig maakt het mij u te kunnen zeggen, dat er een veel betere toestand in
mijn gemoedsleven is gekomen. Laat het niet voorbarig of vermetel schijnen wat ik
zeg! Ik gevoel mij tevredener en gelatener; ik heb het hoofd gebogen en de belooning
ontvangen. Goddank! Ik ben wat opgeruimder; ik gevoel mij als meer gesteund in
mijn geest, zie minder zwaar in de toekomst, daar ik die met onderwerping wil en
moet aannemen. O, kon ik u eens zeggen welke schoone illusiën ik mij somtijds
maak over aanstaanden zomer!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

404
Dat zalige gevoel van langzaam beter en sterker te worden tusschen het jonge groen!
Kleine lentewandelingen met schitterende luchten en helderen, verwarmenden
zonneschijn in Oosterbeeks heerlijke dennen-en eikenlaantjes, en bij dat alles, beter
worden, beter worden! Zou 't misschien nog voor mij weggelegd zijn? Zoo niet, ook
over die zijde van het blaadje heb ik tijd gehad na te denken en rustiger en kalmer
te zijn.
Dit blaadje is vol. Vooral verzoek ik nog mijne hartelijke groeten aan Mevrouw.
Wat zal het mij genoegen doen haar hier te zien! Voor het overige blijf ik steeds
volharden in het doen mijner beste wenschen voor uwe gezondheid en in het te kennen
geven mijner onveranderlijke erkentelijkheid en vriendschap.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Hemelscheberg 28 Februarij 1865.
BESTE GERARD!
Naauwelijks geloofde ik mijne oogen. Wat moet gij veel van ons houden om ons
nog in uwen toestand te kunnen schrijven! Ik zeg k u n n e n , want alleen sterke
toegenegenheden schenken den zwakke buitengewone kracht. Uw brief is ons goud
waard. Wees er duizend maal voor gedankt. Als ik bedenk, hoeveel moeite hij u, na
alles wat uw vader ons meldde, gekost moet hebben!... Gij verlangt mij te zien. Maar
ik zou
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vreezen u te vermoeijen; daarbij heb ik aan een brief oneindig meer dan aan het
brengen van een bezoek, dewijl het spreken u zoo moeijelijk valt. Ik wilde u juist
schrijven, dat ik aanstaande week voor eenige dagen te Utrecht ga logeren en
Donderdag 9 Maart bij u denk te komen. Nog wel lang, maar het kan moeijelijk
vroeger.
Ik begrijp, dat gij naar den zomer en naar Oosterbeek hunkert en met zielsverlangen
naar beterschap reikhalst. Doch vlei u niet te zeer! Gij zijt op alles voorbereid; ik
durf u dus ook van eene andere uitkomst spreken. Of neen, niet eene andere. Het zou
immers maar eene andere wijze van genezing zijn, eene genezing zonder vrees van
ooit weêr in te storten en vol van wetenschap en opgeklaardheid. Ten minste zoo stel
ik het mij voor.
Het vleesch is wars van ontbinding en ziet tegen den altijd moeijelijken en
benaauwden overgang op, maar ons hooger beginsel wordt uit de smeltkroes gered,
komt er zelfs van vreemde bestanddeelen bevrijd uit te voorschijn. Stel u kiespijn
voor! Hoe ziet men tegen het trekken van de kwade kies op! Maar de pijnlijke operatie
geschiedt en figuurlijk roept men uit: - Het is alsof ik in den Hemel ben! - Wat zal
het dan zijn, als men werkelijk in den Hemel is! niet een Hemel, waar engelen op
wolken zitten te zingen of een hemelsch Jeruzalem met straten van chrijsolieth, maar
een hemel in zijn eigen hart en hoofd, vol van heilige verrukking, ontsluijerde
raadselen. Leg u, bid ik u, vertrouwend, kinderlijk en onderworpen, bij die ge-
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dachte, bij dat vooruitzigt neder en tob noch over uzelven - dit doet gij ook niet nog over de uwen! Mogt mijne bezorgde vriendschap uwen toestand te donker inzien,
hoe zou ik mij verheugen! Maar ik hoor steeds van uwe zwakte en van erge
benaauwdheden, en dit verontrust mij. Daarbij vind ik, dat men wèl doet den ernstigen
kant eener zaak niet te willen wegredeneren. Dank voor al uwe lieve betuigingen
van vriendschap, ook voor mijne vrouw. We zijn er onuitsprekelijk gevoelig aan.
Gij weet hoeveel ik altijd met u heb op gehad. Of ik echter den goeden weg met u
gegaan ben, daar twijfel ik wel eens aan. Doch ik deed alles met de beste bedoelingen.
Gij hadt alleen geen schilder moeten worden, beweer ik. Er zat een letterkundige in
u. Maar wat mij altijd spijt is, dat ik van den beginne niet alles geweten heb: dat gij
u niet onvoorwaardelijk aan mij hebt overgegeven; dat gij uw figuur hebt willen
redden: dat gij niet van mij uw m é d e c i n d e l ' â m e gemaakt hebt. Niet, dat ik
dit als een blijk van weinig vertrouwen beschouw, volstrekt niet; het is eenvoudig
een gewoon gevolg geweest van den afstand, die jongere en oudere menschen van
elkander scheidt. Er is altijd een zekere drempel, dien men niet over kan. Waart gij
dien overgestapt, veel, geloof ik, zou anders met u geloopen of niet gebeurd zijn. Ik
zou u met mijn raad en mijne ondervinding hebben kunnen bijstaan. Maar eerst te
laat hebben wij elkander gevonden. Nu is de geest bedaard en onderworpen. Gij
ondervindt de heerlijke ge-
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waarwording van wijs te zijn geworden. De stormen zijn voorbij, vrede en berusting
bragten stilte in het gemoed. Wees er dankbaar voor! In die stemming moet gij, dunkt
mij, een niet onmogelijk scheiden van dit aardsche leven, verzoend met iedere
toekomst, te gemoet treden en eenvoudig aannemen wat er over u besloten mag zijn.
Ik hoop, dat ik niet te onduidelijk schrijf, maar gij kent mijne hand. Och, ik hoop
toch zoo vurig, dat die benaauwdheden u niet meer plagen! Mijne vrouw en ik, we
spreken dikwijls, denken nog veel meer over u. Duizendmaal dank voor uwen
heerlijken brief! De inhoud maakt mij zoo gelukkig! Ik weet nu, hoe gij over uzelven
denkt. Als u eens iets invalt, dat mij pleizier zou kunnen doen, al zijn het ook maar
een paar regels, schrijf het dan op en zend het mij! Alleen uw schrift te zien maakt
ons gelukkig en dan zeggen wij: - Zoo heel erg kan het toch niet met Gerard zijn. Adieu! Mijne vrouw zendt u alles liefs. Mijne gedachte verlaat u niet, want ik ben,
Uw vriend,
J. K.
WELEDELGEBOREN HEER!
Gerard verkeert in een hoogst zorgvollen toestand. Hij ligt in dezen oogenblik in
volstrekte bewegingloos-
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heid. Zijne kalmte, zijne berusting zijn bewonderenswaardig; alle nieuwe bezwaren
en smarten zijn niet in staat zijne onderwerping te schokken; er moet wel iets
merkwaardigs in den mensch voorvallen, dat zoo iets in hem plaats grijpt; in één
woord, het is alsof de barmhartigheid Gods mijn lief kind overschaduwt en hem
vrijwaart tegen alles wat zijne zielerust, zijn vrede zou kunnen verstoren.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Amsterdam 8 Maart 1865.
WELEDELGEBOREN HEER!
Het pleit is beslist. Gerard is niet meer. God heeft mijn lieveling, mijn eerstgeborene
heden middag half vijf ure tot zich genomen. Ontvang zijne laatste groeten! Schrijven
kan ik niet.
WELEDELGEBOREN HEER!
Ik mag u wel om verschooning vragen, dat ik u niet reeds geschreven heb over de
laatste eer, die wij aan onzen lieven Gerard bewezen hebben, maar u kan denken,
hoe het met mij gesteld is en ook hoeveel be-
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zoek mij belemmerde om u het een en ander hem aangaande te melden.
Zoo als u weet, was zaturdag morgen 11 Maart bestemd om mijn best kind naar
zijne laatste rustplaats te brengen. Het was dezelfde dag, waarop vier jaren geleden
zijn lieve moeder overleed. Al zijne vrienden en een groot deel der kunstenaars
hadden zich achter het lijk aangesloten, toen ik met mijn zoontje in de kerk kwam
en naar het graf gevoerd werd, waar mijn zoo teeder beminde Gerard moest ingelaten
worden. Hoe benaauwd was het mij, toen Rochussen en Allebé gesproken hadden!
maar het allerhoogste voor mij is, dat hij in de gedachte aan onzen grooten Meester,
den Heer Christus, is heen gegaan. De rede van Allebé en hetgeen er in de couranten
over mogt komen zal ik zorgen, dat u alles krijgt, als ook een vlokje van zijn haar,
al hetwelk ik u persoonlijk hoop te overhandigen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Eenige dagen later.
Stille droefenis beheerscht mijn geheele aanzijn Ik geloof en hoop ook niet, dat deze
gemoedstemming mij ligt zal verlaten. Mijn uitstapje naar Oosterbeek heeft mij een
ongekend genoegen gedaan en een diepen indruk op mij gemaakt; het was zulk
heerlijk weder, de natuur kwam mij zoo schoon voor! Alle zoete herinneringen grepen
mij aan; het was alsof die zachte

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

410
lentewind telken male het geluid van mijn lieven Gerard of dat van zijne moeder liet
hooren. Ik kan u niet zeggen, hoe gelukkig ik was, en toch liepen tranen der diepste
droefenis langs mijne wangen.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Hemelscheberg 11 Mars 1865.
Je viens vous faire part, monsieur, du décès de mon excellent et bien regrettable ami,
Gerard Bilders, mort le 8 de ce mois de phtisie pulmonaire.
J'avais, contre l' avis des hommes de l'art, prédit depuis plusieurs années cette fin
déplorable. Plût au ciel, que je me fusse trompé! Le pauvre jeune homme n'avait que
26 ans. Bien que, comme artiste, il n'ait pas tenu tout ce qu'il semblait promettre et
que le peu de succès qu'avaient ses tableaux ne fût pas une des moindres souffrances
qui ont concouru à gâter sa vie, c'était néanmoins une intelligence très-supérieure.
Ses lectures étaient fort étendues et variées, et il vivait sur un tres-grand fond d'idées.
Il tournait de plus en plus à la littérature, et sans doute il se serait fait connaître
d'une manière quel-conque, mais toujours extrêmement avantageuse, dès qu'il aurait
trouvé sa voie. Je n'ai cessé de faire pour lui tout ce que j'ai pu, car si j'admirais ses
talents et ses moyens, j'appréciais son grand et noble coeur. Je l' ai vu pour la dernière
fois trois semaines avant
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sa mort; dès-lors mes lettres ont tâché de soutenir son courage, et quelques jours
avant sa fin je reçus l'expression suprême de ses précieux sentiments dans une lettre
de quatre petites pages pour laquelle il avait rassemblé les dernières forces dont il
pouvait disposer, lettre écrite avec cette pureté, cette vivacité, cette originalité, cette
fraîcheur de style qui caractérisait toutes les élaborations de cet esprit si distingué.
La correspondance qui me reste de lui forme une série de lettres, très-remarquables
sous le rapport psychologique, et qui, avec quelques fragments dont son père m'a
parlé, pourra donner lieu quelque jour à une publication qui le fera vivre d'une vie
dont l'ignorance qu'il avait de sa valeur aurait été bien étonnée.
Il aimait quelquefois à me parler de Genève et de vous, monsieur! Il savait tout le
cas que vous faisiez de lui et il en était reconnaissant.
C'est dans votre pays et près de vous que se sont écoulés les plus doux moments
de sa vie, semée, hélas? de trop rares fleurs et qui fut un long déplaisir et depuis deux
ans un vrai martyre moral.
Je compte avoir la satisfaction de vous raconter tout cela en détail cet automne,
lorsque le congrès des Sciences sociales m'amènera à Berne, puis à Genève, et je
serai heureux de revoir un homme, dont le coeur chaud et bienveillant a fait tant de
bien à une existence que j'aurais désirée plus brillante et à un coeur qui m'était si
profondément attaché.
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Adieu, monsieur, recevez l'expression de mon entier dévouement et de toute ma
considération.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Plainpalais, près Genève, 14 Mars 1865.
Vous ne sauriez croire, monsieur, au cruel étonnement où vient de me jeter votre
lettre, mais croyez, monsieur, à mon chagrin profond; c'est là pour moi aussi un trait
perçant, et je sens bien que j'accuserais la mort d'être aveugle, si nous ne savions que
c'est Dieu qui lui commande.
Combien je vous plains, monsieur, et combien je voudrais pouvoir vous être de
quelque adoucissement! Hélas! on ne remplace jamais un coeur qui s'est éteint. Je
suis navré, je suis ému et je suis désolé devant ce départ si hâtif, à 26 ans. Je suis
pressé, monsieur, de vous remercier de cette malheureuse lettre, mais je ne sais quels
termes employer. Tout est douloureux dans votre lettre; ce découragement, la peinture
perdant pour lui son charme; ah, monsieur! de tous ceux que, j'ai connus et de
quelques-uns que j'ai sincèrement aimés, lui peut-être m'avait laissé le plus de certitude
pour son avenir, et ma confiance en son talent était complète. Il savait beaucoup; il
avait beaucoup et bien étudié; il sentait avec force; il était d'une vive et lumineuse
intelligence; il devait un jour se faire un nom dans la peinture, mais tous les élus
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n'arrivent pas également vîte. Ah, monsieur! Je suis navré de penser qu'il a souffert
aussi dans ce légitime amour propre de l'artiste, il y a dans ce sentiment si juste et si
élevé quelque chose de si parfaitement sensible et de si fragile et délicat que ce n'est
qu'à un âge plus avancé que le sien qu'on parvient à se vaincre soi-même et que les
insuccès peuvent stoïquement se supporter.
J'aurais été bien heureux de le revoir, arrivé et jugé comme il le méritait et comme
il l'aurait été sans doute un jour avec éclat. Quels souveniers aimables de son séjour
chez moi! gai, travailleur, bon camarade; je l'aimais sincèrement, et je remercie sa
mémoire du souvenir amical qu'il m'avait conservé. Je m'associe, monsieur, avec
mon coeur tout entier à votre deuil, à celui de son père et de ceux qui l'ont connu et
qui alors ont dû l'aimer.
Tout ce qui sera fait pour son nom, pour sa mémoire, sera une joie pour moi, et je
voudrais bien être placé de manière à y pouvoir prendre part et à y contribuer; nous
nous sommes connus quelques jours, puis nous avons vécu bien loin et séparés, et
néanmoins la séparation de sa mort m'est aussi triste que si je l'eusse vu tous les jours;
c'est la vie du coeur, c'est la vie de l'âme qui souffre de ces départs de ceux qu'on
aime et dont on vit séparé.
J'espère bien, monsieur, que vous pourrez venir à Genève, et certainement nous
y parlerons de ce bon et excellent Bilders, et vous êtes assuré que ce sera pour
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moi une grande douceur. Veuillez, monsieur, recevoir ces quelques mots, écrits de
loin comme un souvenir fidèle à la mémoire de votre ami et du mien, et puissiez-vous
être soulagé par la pensée que dans le sein de Dieu il n'y plus de découragement; il
a la vue du beau, de l'impérissable, et il en jouit avec toutes ses brillantes facultés et
à jamais. Veuillez, je vous prie, accepter l'expression de mes sentiments les plus
sympathiques.
CHARLES HUMBERT.
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I. Invallende gedachten, opgeschreven op ongeveer vijftienjarigen
leeftijd.
Even als de hond aan de keten ligt, zoo ligt de mensch aan de vermakelijkheden der
wereld gekluisterd, met die uitzondering, dat de hond zich van de keten wil loswringen
en de mensch zich hoe langer hoe vaster aan de wereld bindt. Ach! mogt de mensch,
even als de hond, meer het instinct hebben zich van die knellende keten te willen
losmaken.
Ik staar in het verre, schoone verschiet; alles is nog in toon. Zoo is het ook bij den
mensch; ook bij hem heeft de dag nog zijne volle rijpheid niet gekregen, ook bij hem
ligt nog veel in het duistere.
Wat is de late avond schoon, wanneer de zachte, lieve maan hare aangename
stralen op het rustende aardrijk werpt! Gij, die dit nooit hebt gezien, gij, die u ter rust
begeeft, wanneer de maan aan den hemel
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verschijnt, sta op, wandel en zie! en gij zult meer en meer doordrongen worden van
de schoonheden der natuur en van de majesteit Gods!
Wat is het heerlijk, de dennen verlicht te zien door de vurige stralen der dalende
zon! hoe purperrood zijn dan hunne stammen, hoe schoon hunne mannelijke kruinen!
En die grootsche eiken! Maar, ach! die natuurtooneelen zijn niet te beschrijven, zij
zijn slechts te gevoelen.
Bid God om geloof en gij zult u getroost vinden in de stormen, die u zullen
teisteren!
Één ding slechts zou mijne begeerte zijn, te weten, deugdzaam te leven en dan
spoedig deze aarde te verlaten, want met smart heb ik opgemerkt, dat het leven meer
dan drie vierden schaduwzijde is.
Hoe komt het toch, dat de mensch zoo dikwijls een aardschen weldoener voor
eene kleinigheid groote dankbaarheid bewijst en bijna altijd den grooten Hemelschen
gever, die ons alles schenkt, in de hoogste mate schandelijk ondankbaar bejegent,
zoo weinig aan Hem denkt, Hem zoo weinig eert en bemint?
Als men in voorspoed leeft, ach! dan gevoelt men zoo weinig behoefte aan den
Vader daarboven, dan denkt men zoo weinig aan Hem! Dan alleen gevoelt men
behoefte aan Hem, zoodra wij in een of ander
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troost en bijstand behoeven, die geen sterveling schenken kan. Dit zou men kunnen
houden voor een bewijs van het nut des tegenspoeds. Maar is het eigenlijk geene
schandelijke ondankbaarheid? Want indien wij eens zoodanig handelden met een
aardschen vriend, zou ons dit niet als laag en gemeen verweten worden;
hoe duizende malen dan meer ten opzigte van onzen eeuwigen, onzen eenigen
God en Vader! Wel zijn wij diep gevallen. Maar ik ben mogelijk alleen slechts zoo
diep gezonken. Het ware ten minste te wenschen.
Helaas, hoe diep ongelukkig moet hij toch wezen, die aan geen God gelooft! Want
van wien zal hij opbeuring en troost verkrijgen, indien hij in droefheid is, in smart,
in diepe smart, die geen mensch lenigen kan?
De ijdelheid en nietswaardigheid van al het aardsche doet zich het best gevoelen,
als men nadenkt over de geduchte heerlijkheid en grootheid, over de onbegrijpelijke
liefde en barmhartigheid Gods.
Indien men de trotschheid niet kende, hoeveel beter zou men dan de slagen van
het wisselvallige lot kunnen dragen! Zij is het, die ons dikwijls de Christelijke
gelatenheid doet verliezen; drift toch is eene der meest algemeene ondeugden.
Wat neem ik mij des avonds al geene goede dingen voor, maar hoe spoedig zijn
zij ook weder aan den
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morgen van den volgenden dag verdwenen! Ongelukkig, dat die brave gedachten
altijd bij mij opkomen juist op den minst geschikten tijd om ze ten uitvoer te brengen.
Geene smart of pijn is te vergelijken bij de minste gewetenswroeging. Gelukkig
zij die haar niet gekend zullen hebben!
Wat is drift toch ongelukkig! Hoe dikwijls doet zij geene dingen begaan, die men
wenschte nimmer gedaan te hebben, doet zij iets zeggen, dat men zoo hartelijk gaarne
weder zou herroepen! Tem haar dus!
Is het eene ongerijmde dwaasheid een moord te begaan, daar wij van te voren
weten, dat ons onvermijdelijk de doodstraf treft, hoeveel grooter dwaasheid is het
op deze wereld slecht en buiten de deugd te leven, als wij allen toch zeker weten en
overtuigd zijn, dat ons hier namaals eene schrikkelijke gewetenswroeging zal martelen.
Laten wij ons daarom met hart en ziel, met hand en tand, met alle krachten en magten
aan de deugd vastknellen! maar niet alleen dáárom, neen! allereerst en vooral uit
zuivere liefde en onbegrensden eerbied tot God.
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II.
Julij 1858.
Op zekeren vroegen morgen, in het begin der maand Julij, verlieten mijn vriend en
ik onze woonplaats te Villeureuse bij Genève, ten einde een studiereisje van eene
maand in het Berner-Oberland te gaan maken. Ik overdrijf niet, als ik zeg, dat alle
huisgenooten uit de vensters ons nazagen, en de reden daarvan was niet zoozeer
gelegen in het bijzonder groot belang, dat men aan onze personen hechtte, dan wel
om zich met ons te vermaken. We waren dan ook beiden beladen met eene
verzameling voorwerpen, die, zoo als we later uitvonden, omstreeks veertig pond
zwaar was, dat wil zeggen voor ieder van ons afzonderlijk. Die voorwerpen waren
ten eerste eene schilderkist, ruim voorzien van alle noodige verwen, penseelen, papier,
olie, enz. tweemaal meer van alles dan we noodig hadden, eene overdaad, waar men
zich zeer dikwijls aan schuldig maakt, als men zich op zulke studiereisjes begeeft,
en die getuigt van de beste voornemens, welke evenwel niet altijd worden ten uitvoer
gebragt. Tegen de schilderkist was eene h a v r e s a c van buitensporigen omvang
bevestigd, opzettelijk aldus gemaakt om eene vrij groote portefeuille met teekenpapier
te kunnen inhouden, benevens al onze kleederen en een pot vet, om onze bergschoenen
te smeren. Boven
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die beide groote stukken waren kleinere vastgebonden, zoo als een teekenstoel,
parasol en schilderezeltje; de piek hielden wij in de hand. Dat geheele pakje hing
ons op den rug even als een randsel den soldaat, zoodat van onze ruggen niets te zien
was, en de geheele last vooral tot mij in eene belagchelijke verhouding stond.
Dit was nu de reden, waarom men ons nazag en ons hartelijk uitlachte, telkens
wanneer wij tegen elkander of tegen iets anders aanbonsden, hetgeen in den beginne,
door ongewoonte zulk een last op zulk eene vreemde plaats te hebben, herhaaldelijk
gebeurde en ons loopen dikwijls iets van waggelen gaf.
We waren daarom blij uit het gezigt onzer bespotters geraakt en vonden het heel
pleizierig op de boot te zijn aangekomen, nadat in de stad iedereen, die ons
voorbijging, ons wonderlijk had aangegaapt. We gespten op de boot dadelijk alles,
hoewel niet zonder veel moeite, los, daar we nog bij lang na niet genoeg op de hoogte
waren van het systeem van al die riemen, en niet zonder ook menigeen, die niet ver
genoeg van ons afstond, met een onzer werktuigen, een stoot of steek gegeven te
hebben, waarvan het gevolg was, dat er heel wat gebroms om ons heen ontstond,
doch ook tevens, dat we wat ruimte kregen. Te Versoix zette de boot ons aan land,
dewijl we daar den spoortrein op Luzern zouden nemen. Was het moeijelijk ons pak
af te laden, aan weder opladen viel bijna niet te denken, zoodat een der mannen
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van de boot, ons worstelen en zwoegen ziende, menschlievend een handje hielp. We
namen onze kaartjes en trokken met onze bagage op het spoor, na eene
woordenwisseling gehad te hebben met een beambte, die er aan twijfelde, of wij met
zulke groote pakken wel in den wagen zouden worden toegelaten. Maar het gelukte,
en we zaten nu ten minste rustig tot Yverdun.
Het was een heerlijke morgen, en ik behoef niet te zeggen, hoe gelukkig we ons
beiden gevoelden in het vooruitzigt zooveel schoons, wereldberoemd schoons te
zullen zien, vooral de trotsche bergen van het Berner-Oberland, mijn ideaal. Hoevele
luchtkasteelen had ik mij niet reeds gemaakt! Ik droomde mij eene wereld van genot,
want niets is heerlijker voor mij dan het schoon der natuur. We hielden dan ook niet
op elkander op te winden, en daar mijn vriend zeer goed in die streken bekend was,
bragt hij mij door zijne schilderingen tot het toppunt van verrukking.
We bleven in den spoorwagen tot Yverdun, alwaar we op de boot plaats namen,
die ons over het meer van Neufchâtel en dat van Bienne tot laatstgenoemde stad
moest brengen. Hoe heerlijk zijn die Zwitsersche meeren! Ze zijn zoo ruim, en men
ademt er zoo vrij, en toch is die ruimte slechts schijnbaar, daar ze omringd zijn of
door hooge bergen of door wijnbergen en buitenplaatsen, kasteelen, enz. Het is
romantisch schoon, en alles vereenigt zich om het tot een waar genot te maken zich
op die wateren te bevinden, die zoo kristalhelder zijn en zoo vriendelijk blaauw. Het
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kwam mij voor alsof dit water vloeibaarder was dan elk ander; ieder dropje, dat de
raderen der boot opwierpen, viel er als een klare diamant in terug; geen vuil schuim,
geene graauwe voren, alles helder en doorschijnend. Niet minder bemin ik toch de
graauwe wateren van mijn Holland, hunne ernstige, eenigszins droeve kleur, die zoo
goed overeenkomt met de even grijze luchten en dampen, die er over heen hangen.
Ik vind in onze wateren meer geheimzinnigs, dichterlijks; ze geven te denken en te
peinzen, een Zwitsersch meer doet levendig en warm gevoelen.
Bij Bienne werden wij, na eene vrij lange vaart, aan land gezet en moesten wij op
eene diligence klimmen, die ons naar het station zou brengen. Bij het laatstgenoemde
aangekomen, stegen we van de imperiaal af, waarbij ik het genoegen had met mijn
pak op den rug aan het ijzeren hekwerk, dat van boven om de diligence tot veiligheid
der reizigers was aangebragt, te blijven hangen, zoodat ik letterlijk met mijne beenen
in de lucht spartelde en niet dan met veel moeite en onder het gelach der omstanders
langs het smalle, ijzeren laddertje naar beneden kwam. Mijn reisgenoot was niet
bijzonder over mijne onhandigheid gesticht, daar hij even als ik was uitgerust en ook
zijn deel kreeg van den spot onzer bekijkers.
Tot Luzern ging het nu altijd per spoor door, behalve een vrij lang oponthoud te
Olten, waar men dîneren kon. We maakten er geen gebruik van, daar we ons hadden
voorgenomen bijzonder zuinig te reizen.
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Later werd de zuinigheid van dien dag eene bron van geldverteering. Telkens wanneer
mijn reisgenoot eene of andere uitgave wilde doen, waar ik mij tegen verzette,
antwoordde hij mij: - Bedenk toch, dat we dien dag niets hebben gebruikt en dus
veel bespaard - en steeds eindigde die redeneering met een of ander pleiziertje. Tegen
tien ure des avonds kwamen wij te Luzern of liever bij Luzern aan, daar het station
een heel eind van de stad verwijderd is, zoodat alle reizigers op kosten der
maatschappij in diligences en andere wagens worden overgeladen en op elkaar gepakt.
We kozen weder de imperiaal, ofschoon er hoegenaamd niets te zien was, daar de
lucht er donker en dreigend uitzag en regen voorspelde, die werkelijk ook kwam.
Op het spoor hadden wij een langen, blonden heer aangetroffen met rooskleurige
wangen, doch voor het overige kloek gebouwd. Met ons pratende, verklaarde hij
ons, dat hij nog geen enkelen persoon uit zijne geboorteplaats had aangetroffen. Wij
wilden dit wel gelooven, toen hij ons mededeelde, dat hij het levenslicht in Lapland
had ontvangen en wel twee uren noordelijker dan de meest noordelijke stad van
Europa. Hij herboriseerde op de Zwitsersche bergen en was een volmaakt tegenbeeld
van ons, daar hij voor bagage niets bij zich had dan een boek van graauw papier ter
bewaring zijner kruiden en planten, en voor kleeding niets dan twee schoone
halsboordjes. Verder ontmoette ik er eene Hollandsche familie, en moeijelijk kan ik
zeggen, hoe aangenaam het mij in
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de ooren klonk, toen ik achter mij hollandsche woorden hoorde spreken. Het was
voor het eerst sedert de drie maanden, dat ik mij in Zwitserland bevond. De liefde
voor zijn vaderland en zijne taal gevoelt men eerst regt, als men zich in den vreemde
bevindt.

III.
September 1858.
L a p l a i n e d e s R o c a i l l e s is vooral schoon des avonds, als de groote,
fantastische rotsblokken lange schaduwen op het fijne gras en roodachtige mos
werpen, waarmede de steenachtige grond bekleed is. Heerlijk is die golvende vlakte,
beschenen door de dalende zon; van achter verheffen zich hooge bergen, die nog het
licht der avondzon opvangen, van onder digt met krachtige dennen begroeid zijn,
waartusschen hier en daar dorpjes als vogelnestjes in de boomen wegschuilen, en
van boven aan de toppen slechts kale rotssteen doen zien, welks scherp geteekende
lijnen en krachtige schaduwen eene schoone tegenstelling opleveren met het rustige,
donkere groen. Aan deze zijde der plaats, waar wij staan, wordt l a p l a i n e d e s
R o c a i l l e s begrensd door eikenboomen, notenboomen, korenvelden en weiland,
benevens door de huizen en hutjes van het gehucht St. Ange. Hoe menig
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lief, beschaduwd plekje is er niet te vinden tusschen het schoone geboomte en met
een uitzigt op de vlakte en de bergen, zoo even beschreven, en hoe aangenaam wordt
dan de stilte van den avond afgebroken door het klinken der klokjes van het huiswaarts
keerende vee en het vrolijk liedje van den kleinen herder! Over dag kan het op die
vlakte tusschen die lichtgrijze rotssteenen en golvende gronden brandend heet zijn,
daar het windje, zoo het al waait, u niet kan genaken en gij blootgesteld zijt aan de
terugkaatsing van het zonlicht op lichtkleurige voorwerpen. Geen wonder dus wanneer
wij - acht schilders, meest franschen, en ikzelf - des avonds, na flink gestudeerd te
hebben, ons lui nedervleiden in het mos, om te praten en te rooken.
In eene dier vergaderingen onder den blooten hemel werd besloten voortaan zoo
dikwijls mogelijk in de opene lucht te souperen en te beginnen met eene daartoe
geschikte plaats op te zoeken. Wij vonden het denkbeeld uitmuntend, daar onze
huisvesting en gemakken zeer veel te wenschen overlieten en onze kamers alles
behalve gezellig waren. Spoedig was er ook eene plek gevonden, die algemeen werd
goedgekeurd. Op een klein half uur afstands van onze woning was eene kleine hoogte,
waarop zich als met opzet een groote rotsklomp bevond, die van onder als eene kluis
was uitgehouwen of uitgesleten en in geval van regen eene drooge wijkplaats aanbood.
Hieronder besloten we ons anker neder te leggen , en, vele avonden kon men ons
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er vinden bij fraai weder, tot laat in den nacht, etende, drinkende, zingende, veelal
tot ergernis der boeren, wier erf we bij het naar huis keeren voorbij moesten, daar
ze dan in hun eerste slaapje werden gestoord door een afschuwelijk geschreeuw,
hetwelk wij hun gezegd hadden Duitsch zingen te zijn, maar niets anders was dan
eene c h a r g e van het I u d e l n der Zwitsersche bergbewoners, waar één onzer
bijzonder sterk in was.
Wanneer ik spreek van een s o u p e r , dan moet men zich geene opeenvolging van
smakelijke geregten voorstellen, integendeel ons s o u p e r bestond uit iets wat onze
geringste lieden dikwerf versmaden zouden; het eenige wat à l a r i g u e u r te
gebruiken was, zal de wijn geweest zijn, ofschoon die, gewone landwijn, al zeer zuur
smaakte en zeker bij velen zaamgetrokkene monden en krimpende gebaren ten
gevolge had. Nu hadden we ons in het hoofd gezet, en het was eene i d é e f i x e , ja,
eindelijk iets onbetwistbaars onder ons geworden, dat geen avondmaal goed kon zijn
zonder aardappelen met schil en al in het vuur gebraden of liever half verbrand. Of
het nu bepaald om die verbrande kost dan wel om de aardige werking der vlammen
onder die rots in het stikduister van den avond te doen was, zeker is het, dat we er
ons niet konden ophouden zonder groote vuren aan te leggen. Om het hout daartoe
te bekomen, moet ik tot onze schande bekennen, dat we het regt van eigendom niet
altijd eerbiedigden en de wetten op het schenden der boomen wel eens overtraden;
daarentegen moet
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ik zeggen, dat we het landschap ontegenzeggelijk bijzonder verfraaiden door het
rooijen van eenige afschuwelijke pas geplante wilgen, die vervolgens ook ten vure
werden gedoemd en tot het koken van eijeren gebezigd.
Daar gaat nu het negental op zekeren heerlijken Septemberavond, ieder zwaar
beladen met geweldige stukken hout, eenige dier ongelukkige wilgen, flesschen wijn,
een kwart mud aardappelen, enz., om volgens gewoonte den warmen dag te vergeten
en het verdriet over mislukte eiken, verknoeide bergen, met vliegen geplaagde koeijen
te verdrijven met gloeijende aardappelen en wijn à ƒ 0.30 de flesch. Het weder was
heerlijk koel; de maan kwam even te voorschijn, en de rotsen schenen veel grooter
dan ze werkelijk waren. Sommige hadden wonderlijk vreemde vormen, en ware het
mogelijk geweest, dan had men zeker studies bij maneschijn geschilderd, want de
lijnen en breede schaduwen waren verrukkelijk, en alles was grootsch en
indrukwekkend schoon. De bergen waren zilverachtig verlicht en kwamen fijn uit
tegen het geheimzinnige blaauw der lucht, dat blaauw bij maanlicht, hetwelk zulk
een onbestemden, diepen toon heeft en eigenlijk geen blaauw is. Weldra werd het
vuur ontstoken, een reusachtig vuur; de aardappelen verbrandden tot kool, de eijeren
werden tot steen, ham werd gegeten uit een graauw papier - ze was sterk met knoflook
gekruid - en een groot rond brood, dat men aan de punt van een stok op den rug had
medegesleept, werd
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eerlijk in stukken gebroken, broederlijk verdeeld en droog opgegeten. Het een werd
na het ander verorberd, en om de onaangename gevolgen van dien zuren wijn te
voorkomen, de rum tot tegengif aangewend, een remedie, dat eindigde met ons vrolijk
te maken en ons opwekte om nog eens zoogenaamd Duitsch te zingen. Daar komt
het eensklaps den zanger in het hoofd, dat het den volgenden dag marktdag te la
Roche is, eene kleine Savooische stad, op twee uren afstands. Dewijl het nu onze
gewoonte was op marktdagen ons daarheen te begeven, ten einde eenige aankoopen
te doen, als schapenkaasjes, hompjes vleesch en meer andere zaken, rum niet te
vergeten, die in St. Ange nimmer te verkrijgen waren, werd er voorgesteld ons niet
terug naar huis te begeven, doch naar la Roche te wandelen en daar den nacht door
te brengen, ten einde den volgenden morgen vroeg op de markt te kunnen zijn. Het
voorstel werd algemeen toegejuicht; slechts één was er tegen, men dwong hem mede
te gaan; hij ging zelfs zoo ver van te ontvlugten, maar hij werd achtergehaald, gepakt
en medegesleurd. Men had hem den bijnaam van l ' i n n o c e n c e p é t r i f i é e
gegeven, waarom, moge ieder op zijne wijze verklaren.
We begaven ons tegen elf ure des avonds op weg, en zoo een engelsch
g e n t l e m a n het troepje had zien aankomen, had hij er zeker weinig achting voor
gekregen en voor hun gezamelijken rijkdom geen 20 francs gegeven, waarin hij
trouwens geen ongelijk zou gehad
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hebben. Ons aller costuum was hetzelfde; wat linnengoed aangaat, bestond het uit
niets dan een overhemd en een paar kousen; het overige was eene kiel, eene linnen
broek en zware bergschoenen, die niet waren vrij te spreken van zekeren rooden
gloed, die bij schoeisel zeer ongaarne wordt opgemerkt. Wat de hoeden aangaat,
welk eene heerlijke verscheidenheid, welk een rijkdom van kleuren, welk eene
weelderigheid van toon, wat al fantastische vormen, welk eene tegenstelling van
lijnen! Slappe, breede, smalle, gekronkelde, geboorde, gescheurde randen, puntige,
platte, ronde, heele en halve bollen! Sprekende bewijzen der ijverige studie, beelden
van den geldelijken toestand der dragers; tegelijkertijd de spot der meisjes, het
mikpunt der jongens, de afschuw der eerbare burgers en onze kroon.
We komen een ruischend beekje voorbij, juist halfweg. Het water is zoo helder
en klatert zoo uitlokkend, dat het onmogelijk is deszelfs uitnoodiging af te wijzen
en we de proef willen nemen of een bad des middernachts even aangenaam is als op
andere tijden. Bovendien, men gaat n a a r s t a d en dient zich dus fatsoenlijk voor
te doen. Men dient nogtans al voortwandelend in zijne kleederen op te droogen.
Tegen één ure na middernacht kwamen wij te la Roche, zingend en j u d e l n d .
Ons eerste werk was eene herberg op te zoeken, en na eenige ledige straatjes te zijn
doorgeloopen en eene helsche muziek te hebben gemaakt op de luiken en
scheerbekkens van een bar-
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bier, die in den wind hingen te zwaaijen, werden we aan huisvesting geholpen door
twee dronken Savoyaards, die ons eerst ten hunnent noodigden, vervolgens een pak
slagen aanboden, hetgeen we geen van beiden aannamen, toen boezemvrienden met
ons werden en ons op een klein deurtje wezen, dat zij verklaarden den ingang te zijn
van een goed logement. Wij klopten eerst fatsoenlijk aan, om de lieden niet te
verschrikken, doch het bleef v i s a g e d e b o i s , zoodat we besloten ons met zestien
vuisten en even zoovele gespijkerde hakken aan te melden, hetgeen ten gevolge had,
dat een klein meisje eindelijk heel nuchter opendeed en vroeg wat wij verlangden,
waaruit we opmaakten, dat de bewoners van het huis òf doof òf voor geen klein
geruchtje vervaard waren. Wij werden toen een langen, donkeren gang ingelaten,
beklommen vervolgens een morsigen trap en kwamen in eene gelagkamer met houten
banken, dito langwerpige tafels, en bestelden wijn en brood. Toen dit verorberd was,
werd de vrouw binnengeroepen; we vroegen haar eene kamer met negen bedden,
iets wat ze verklaarde n i e t voorhanden te hebben, waarover we ons ook in het minst
niet verwonderden. Op onze vraag wat ze dan wel had, verklaarde zij, eene kamer
te hebben met één bed, benevens ééne matras, iets waar negen menschen eene zeer
bekrompene rustplaats op zouden gevonden hebben. Een onzer bragt haar dit onder
het oog en vroeg:
- Maar hebt ge dan geen stroo?
Algemeen geschreeuw om stroo voor negen man en
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dit in ééne kamer. De vrouw zag ons verbaasd aan en zei:
- Nu herinner ik mij, dat ook die kamer bezet is; het spijt mij u dus volstrekt niets
te kunnen aanbieden.
We begrepen terstond, dat de goede vrouw ons liever op straat zag en namen het
haar ook niet kwalijk, dat zij geen stroozolder van hare kamer wilde maken. De
zanger kon evenwel zijn lust tot zingen niet bedwingen, en het Duitsche gezang brak
zoo hevig los, dat alle huisgenooten wel doofgeboren moesten zijn om door zulk een
hevig geraas niet eensklaps helder wakker te schrikken. Het arme mensch! Zij schold
ons uit en maakte het getier er niet minder om, daar hare stem weinig welluidend
was.
Men stond thans weder op straat; het was twee uren. De wandeling had ons slaap
gegeven, die nog vermeerderde, daar we het vooruitzigt hadden geen oog te zullen
sluiten. Wij gingen dus weder zoeken en vonden een oud huis, dat iets, waarom weet
ik niet, van eene herberg had. Wij begonnen die deur insgelijks te bestormen, daar
wij ons de ondervinding ten nutte maakten van hard te moeten beuken, wilden wij
binnen gelaten worden. Geene deur ging echter open; alleen zweefde een licht achter
de gordijnen heen en weder, doch ook dat verdween. Zoo stonden we allen op eene
stoep; de nachtkoude deed zich gevoelen, en van het eerst zoo aangename bad bleef
ons niets over dan onaangenaam vochtige kleederen.
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- Ik herinner mij, merkt l ' i n n o c e n c e p é t r i f i é e aan, dat er op de markt nog
een h ô t e l moet zijn, en wel het beste van de gansche stad, l a c r o i x b l a n c h e
of zoo iets.
- Dan opgerukt, jongens!
Vijf minuten later trommelde de klopper aardig op de deur van het h ô t e l , dat er
werkelijk goed uitzag en ons nu vooral zeer begeerlijk toescheen. Maar ach! te
vergeefs bonsde de klopper, te vergeefs was ons geroep van: - Herkent ge dan de
vrienden niet? - De deur was en bleef gesloten, de vensters bleven donker, niemand
vertoonde zich. Het sloeg half drie, en ik kan juist niet zeggen, dat de Septembernacht
ons nu even liefelijk als altijd voorkwam.
Op eens roept er een:
- Ik heb het gevonden! J ' a i t r o u v é n o t r e a f f a i r e ! We zullen slapen, en
lekker ook!
Daar stonden kort bij het hôtel twee schuren of stallen. Beide hadden openingen
in het dak. We begrepen terstond, dat daar hooi of stroo in moest liggen, want men
heeft er geene hooibergen en bergt het stroo, enz. onder het dak, boven de stallen en
de r e m i s e s . Bij de kleinste der beide schuren stond eene ladder; spoedig was een
van ons er op en bragt het berigt, dat de plaats daarboven reeds door eenige slapers
bezet was, die het er goed schenen te hebben, althans als rozen sliepen. Maar de
grootste schuur bleef nog over; deze was waarschijnlijk onbezet, dewijl er geene
ladder bij stond. Spoedig werd dat noodige
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klimstuk door ons te baat genomen, tegen de andere r e m i s e aangezet, en met de
heerlijkste vooruitzigten klommen we allen naar boven, kropen het gat binnen en
bevonden, dat er de beste gelegenheid was om zeer c o m f o r t a b l e den nacht in
het stroo door te brengen.
Ten einde nu den volgenden morgen ook weer onze wijkplaats te kunnen verlaten,
trokken we de ladder naar binnen, vervolgens koos ieder zijne plaats, diepe nesten
werden gemaakt, en tien minuten later kon men niets meer van ons bespeuren, daar
we geheel onder het stroo bedolven waren; alleen denk ik, dat men een algemeen
geronk had kunnen waarnemen, ofschoon ik dit met geene zekerheid bepalen kan,
daar ik dadelijk tot de gelukkigen, die sliepen, behoorde. Zeer verwonderd waren
we allen des morgens reeds zoo vroeg wakker te zijn, want tegen vijf ure sliep er
geen van ons allen meer. Het werd ons echter spoedig duidelijk, hoe dit kwam; er
was een groot geraas op straat; de markt was begonnen.
Doch nog meer leven was er onmiddellijk beneden ons, in en om de schuur, onder
wier dak wij allen in het stroo lagen gedoken. Er werd druk en luid gepraat,
geschreeuwd, gevloekt. Ik keek uit het dak en bemerkte, dat de kerels, die in de kleine
schuur lagen en wier ladder wij hadden medegenomen, met veel schelden en vloeken
verhaalden, hoe ze er 's avonds in geklommen waren en er nu niet meer uitkonden.
In eene kleine stad geeft alles dadelijk een oploop; honderde boeren stonden er bij
te gapen, en ieder
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bragt met een dom gezigt zijne bedenkingen in. Dat er diefstal was gepleegd, was
onwedersprekelijk, en men zou de daders wel vinden, verklaarde er een. Wij
vermaakten ons onuitsprekelijk met al de praatjes dier lieden aan te hooren en hen
op ons gemak op te nemen, terwijl wijzelven niet opgemerkt werden, daar niemand
dacht, dat er volk boven in de schuur kon zitten. Tot tien uren bleven we in onzen
schuilhoek, toen de markt op zijn drukst was en we het besluit namen met groote
deftigheid de groote ladder uit het dak naar beneden te schuiven en met evenveel
bedaardheid en stilte midden onder de menschen neder te dalen. Nimmer in mijn
leven herinner ik mij verbaasder gezigten en wijder opgesperde monden gezien te
hebben. Men zei nogtans niets, en de herbergier, die nog kwaad gemutst was over
het vermeend verlies van zijne ladder, scheen lust te hebben ons de les te lezen, welk
voornemen hij echter niet ten uitvoer bragt, aangezien we hem ons plan te kennen
gaven bij hem te willen ontbijten. De meisjes uit het hôtel, die ons van vroeger kenden
en ons uit het dak hadden zien nederdalen, lachten om de grap. We besloten nu een
rijk d é j e û n e r te nemen, welk deugdzaam plan verijdeld werd door een prozaïst,
die ons vroeg wie het betalen zou, daar hij om eene goede reden geen c e n t i m e op
zak had; die reden was namelijk, dat hij eene broek zonder zakken aan had, een
gebrek, dat meer onzer in hunne i n e x p r e s s i b l e s opmerkten. Bij nader onderzoek
bleek het toch,
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dat we met ons negenen nog wel 18 francs, waarvan we echter nog eenige aankoopen
op de markt moesten doen, konden bijeenkrijgen.
Het ontbijt viel dus hoogst eenvoudig uit.

Eindnoten:
[Verbeteringen p. 133:] al verandert men ‘neder te leggen’ ook in ‘te laten vallen’, dan komt
mij toch dat ‘anker’ bij dien ‘rotsklomp’ wel wat oneigenaardig voor.

IV.
Julij 1859.
Ongelukkig genoeg en zeker niet tot mijne eer moet ik bekennen, dat ik nooit
buitengemeen ijverig ben geweest; ik heb het steeds aangenamer gevonden te denken
over hetgeen men in de wereld worden kan en over wat er schoons en heerlijks in
is, dan wel om handen aan het werk te slaan en zoodoende den zekersten weg te
kiezen tot vooruitgang en voldoening dier eerzucht, welke, dunkt mij, iederen mensch
min of meer beheerscht. Juist die mijmerende traagheid onderstel ik, dat het is, welke
mij de zucht heeft gegeven tot het liggen in het gras, iets wat voor mij een waar genot
mag heeten, vooral op warme zomerdagen, tegen den avond en op beschaduwde
plekjes. Vooreerst is het genot zinnelijk, want hoe zacht is het welige gras, hoe lekker
zijn geur, hoe streelend de gewaarwording, zoo dikwijls een zacht windje de
grashalmpjes buigt en ons langs het gelaat strijkt! Voor mij is dat alles keurig; daarom
kan ik in de grootste drift
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geraken, als ik mijne plaats niet goed gekozen heb en bemerk in gezelschap van
distels en brandnetels te zijn gaan liggen, hetgeen mij in hoogeren zin nog dikwijls
genoeg in het leven overkomen zal. Maar niet alleen is het een zinnelijk genot, zoo
rustig en gemakkelijk uitgestrekt in het gras te liggen, dewijl ook de geest, mogelijk
nog inniger, geniet. Wat kan men al niet bedenken en bepeinzen en beramen! Is er
wel eene geschiktere plaats voor dat alles dan een koel plekje in de schoone natuur?
De gedachten zijn frisch als het windje, dat ons streelt, en als men dan half de oogen
sluit, niets ons stoort en slechts de zamenstemming der duizende verschillende
geluiden, waarvan de schepping vol is, ons wakker houdt, dan geraakt men in dien
zoeten toestand, die een verkwikkenden slaap voorafgaat en alle onze gedachten en
voorstellingen zoo vreemd en fantastisch doet worden, dat de plannen, die men onder
dien invloed maakt, zelden of nooit worden ten uitvoer gebragt.
Nu is er een zeer groot verschil tusschen de gedachten, die mij beheerschen, als
ik zoo in het gras lig: ze zijn praktisch of wel slechts droombeelden. De eerste krijg
ik, zoodra ik op den buik lig en in het gras kijk; de laatste, als ik op mijn rug lig en
in het uitspansel staar. Hoe kan het anders? Is niet iedere graspol, ieder plekje gronds,
al is het zoo klein, dat men het met de hand bedekken kan, eene wereld op zichzelven?
Daar loopt eene mier, die, eene half doode rups voortslepende, met veel moeite en
toch met alle
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geweld en zekere volharding, een kluitje zand, dat hem in den weg ligt, met zijn last
beklimt. Tien maal klautert hij naar boven, en, is hij halfweg, dan valt hij terug, moet
zijne rups weêr oprapen en beproeft het steeds op nieuw; eindelijk gelukt het. Dit
doet mij aan het beestenschilderen denken en hoe mijne koe, die ik onder handen
had, steeds wegliep, mij het geduld deed verliezen en in dolle woede mijne studie
verscheuren, die ik anders zoo goed zou voltooid hebben. Een oogenblik later, daar
komt heel deftig een groote tor aanstappen; hij beklom, zeker in gedachte, een dun
stengeltje; toen hij aan den top was, boog het door de zwaarte van het beest eensklaps
om, de tor schrikte, liet los, en daar lei oom kool op zijn rug, spartelend met zijne
zes scherphoekige pooten. Alles leeft, beweegt zich en werkt. Men kan alles van
nabij duidelijk bezien, betasten; het zijn ligchamen; het is alles de werkelijkheid, en
daarom denk ik, dat ik praktische gedachten heb, als ik met den neus in het gras lig.
Bovendien is de reden, waarom ik mij dus plaats, reeds praktisch, want het is ter
verkoeling van het gloeijend gelaat in het frissche groen.
Met de oogen ten hemel, hebben de gedachten ruimte om verder te vliegen; de
fantasie schept zich beelden in de wolken; het diepe blaauw is het rustpunt onzer
oogen, en hoe langer men staart, hoe eindeloozer het wordt, steeds reiner, hooger,
verder, onmetelijker. Het is als de eeuwigheid, het oneindige en onbekende. En altijd
is het zwerk schoon, hetzij het zich strak en wolkeloos vertoont en ons
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vriendelijk het hoofd dekt, hetzij we het slechts gedeeltelijk door de donkere wolken
heen aanschouwen en het ons dan als een troostend verschiet tegenlacht, hetzij we
het 's morgens gadeslaan, als het er zoo koel en frisch uitziet en het ons door een
waas van dauw heen verschijnt, of 's avonds meer purper gekleurd en een schoonen
morgen voorspelt, of zich spiegelt in het heldere water, dat het even grondeloos en
peilloos doet schijnen als het uitspansel zelf. En is eenmaal mijn oog er op gevestigd,
het blijft er aan geboeid en het is mij als worden mijne gedachten en wenschen
daarheen getrokken. Ook de wolken zijn schoon; het zijn somtijds wonderlijke,
geweldige gevaarten, die men zich naauwelijks droomen kan; somtijds fijne, bevallige
vormen of wel c o q u e t t e vlokjes met gouden of zilveren randjes; dan weder zijn
het trotsche, zich steeds afwisselende, snel voortjagende dampen, die het aardrijk
het zonlicht misgunnen, het voor zichzelven nemen en dan verblindend van licht
zijn. Staar in de wolken en gij kunt er alles in zien, gladde meeren, hooge bergen,
effene zeeboezems! En hoe wonderschoon kunnen zich zulke gedeelten der aarde in
de wolken voordoen! Meest des avonds doemen die beelden op en zijn als de
voornemens, die men koestert tegen den volgenden dag. Des morgens zijn ze
onbestemd van vorm en veranderen snel, en men weet niet wat zij worden zullen,
even onzeker als men is van hetgeen de volgende dag zal opleveren, en des middags
hoopen ze zich dikwijls zaam tot donkere massa's, die
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daar statig komen aandrijven en ons den koelen regen brengen.
Doch daar valt juist een straal der ondergaande zon door de boomen, die mij
beschaduwen, en schiet langs het oog. Snel keer ik mij om en bespeur, dat ik bij een
mierennest lig, welks bewoners mij reeds hier en daar tusschen de kleederen zitten.
Ik kom tot mijzelven, wil mijne studie voortzetten, maar alweder is het te laat en heb
ik mijn tijd verloren door die ongelukkige voorliefde tot mijmeren in het gras.

V.
Oosterbeek Augustus 1861.
Het is waar, dat het de hoop is, die ons door het leven leidt, aan wier hand wij
wandelen en die ons de schoonste verwachtingen voorspiegelt. Hoe zalig is de hoop,
als zij edele beelden vertoont, als zij doet gelooven aan de vervulling van reine
wenschen!
Ook gij hebt de hoop bemind, gij hebt ze in uw goed hart levend gehouden; ze
heeft u bezield met moed, met levensvreugde en met liefde, want die wezenlijk hoopt
is gelukkig, en die gelukkig is, heeft lief.
Wat is het leven voor ons, menschen, die het on-
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zeker doorwandelen, anders dan onophoudelijk wenschen en hopen? Maar is dit
mogelijk zonder beurtelings tevens te vreezen? Want hoop en vrees bestaan
gelijktijdig; zij zijn elkanders gedurig en krachtigst tegenwigt. Waar de vrees woedt
en alles tracht omver te werpen, over alles eene hatelijke schaduw spreidt, ongevoelig
maakt voor het schoone en goede en tot de diepste verslagenheid en den felsten haat
voert, daar verheft zich tevens en sterker dan ooit de beminnelijke hoop en tracht
met hare opwekkende en weldoende stralen de duisternis der vrees te verdrijven.
Gelukkig, zoo dat licht door de wolken der angst breekt en den geest tot een zonnig
veld maakt, waar de bloemen der fantasie bont en geurig op ontspruiten en een nieuw
leven in het hart van den bedroefde scheppen. Ja, eene zoodanige afwisseling van
licht en schaduw in het hart is goed: eene eeuwigdurende zon doet de bloemen
verdorren, eene ondoordringbare schaduw zou ze beletten te ontspruiten.
O gij, die mij den Hemel meer dan ooit tot het rijk mijner wenschen maakt, ziet
gij op mij neder, zoo als ik tot u opzie? Kunt gij de klagten hooren, die mijn hart
slaakt? Ja, ik gevoel het, dat uw moederoog met liefde en weemoed nederziet op mij,
die u zoo dikwijls vergeet en wiens hart de stof meer en meer toebehoort.
Weent ge geene tranen van medelijden over den zoon, die het medelijden nimmer
kende, wiens gemoed zich dagelijks verhardt, in wien het geloof dor, de
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hoop bezoedeld is? Maakt het leven mij hetgeen ik ben of heb ik mijzelven aldus
gemaakt? want het hooge wezen kan toch geen lust hebben eene menschenziel, die
zacht en edel kon wezen, te versteenen en te verlagen.
O, lieve schim! - want ik durf u niet bij den naam noemen, die de dierbaarste voor
mij geworden is, nu zij, die ik er bij noemde, voor mij op aarde niet meer in
werkelijkheid bestaat - kan het zijn, laat dan de herinnering aan uwe zachte deugden,
aan uwe onbegrijpelijke liefde, toen uwe levenszon in wolken van smart onderging,
aan uw onbezweken geloof, aan uwe grenzenlooze genegenheid voor mij, den
onwaardige, ja, laat de herinnering aan de schaarsche tranen van vreugde, aan de
vele tranen van droefheid over mij geweend, een deel van die zachtheid in mijn hart
uitgieten, die ik het meest behoef, een deel mij geven van die teedere liefde, die u
bezielde, iets opwekken van die schoone hoop, die u gelukkig maakte en daardoor
allen om u heen!
De buijen en stormen des levens zijn nog niet over mijn hoofd gevaren, slechts
een zwaren avondstond heb ik beleefd, en die telt voor vele. Toen heeft de koude
nachtwind zich snerpend om mij heen doen gevoelen, en nu beef ik en ben ik bang.
Levensmoed ontbreekt mij; ik vrees voor het gewigt der zorgen, die de jaren zullen
aanbrengen, en wanhoop aan mijzelven en daarom aan de wereld en hare vreugd.
Het is gelukkig, als men begiftigd is met die
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zielskracht, met dien onverzettelijken wil, welke voor niets buigt en zich een weg
baant daar, waar de moeijelijkheden zwakke geesten tot vertwijfeling drijven en ze
afgemat, droef en lusteloos doen nederzijgen aan den met doornen begroeiden weg,
doch die naar het doel onzer wenschen leidt.
Ik ben stroef en stug, maar indien de menschen eens wisten, hoe ik die stroefheid
haat, hoe ze mij een onverdragelijke last is, doch een last met onverbreekbare banden
aan mijn bestaan gehecht! Daarom ben ik dankbaar, zoodra iemand tracht mij te
naderen; dien schenk ik dadelijk mijn hart en neem dat geschenk niet zoo ligt weder
terug. Ik geloof niet aan mijzelven; daarom, die aan mij gelooft, vleit mij, neemt mij
in. Mijne eigenliefde wordt gestreeld, en ik ben voor dien persoon gewonnen. Op
dat punt ben ik weerloos.
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Dagboek.
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1860.
5 Maart.
- Geen betere tijd, geen geschikter oogenblik, om de taak weder op te nemen, die ik
reeds eens begon, doch spoedig weder liet glippen, dan een winderige, regenachtige
avond bij lamplicht en kagchelgloed.
Nog eens wil ik mijn portret zwart op wit zien, om de aardigheid, de veranderingen,
die in het origineel plaats hebben, duidelijker op te merken. Een eigenlijk dagboek
is eene zotternij, want men vult hetgeen op dezen dag gebeurt eerst overmorgen in.
Maar het ga, hoe het wil; ik wil er thans eens eenig papier mede zwart maken. Ik
wil zien in hoever ik in staat ben een arbeid als dezen vol te houden, alleen om des
volhoudens wil en om niets anders. Merk op, dat gij u tegenspreekt, daar ge eenige
regelen vroeger pas hebt verklaard het te willen, ten einde uw portret te aanschouwen:
verwaande zotheid!
Eigenlijk is het de lust mijzelven te hooren praten of,
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beter gezegd, mijzelven te lezen. Ik heb een man te Leiden gekend, die zoo verzot
was op zijne eigene stem en gedachten, dat hij, eens begonnen te babbelen, niet meer
kon eindigen.
Een langen tijd heb ik laten voorbijgaan, die zeker, had ik toen gedaan wat ik nu
weder opvat, rijk zou zijn geweest aan allerlei indrukken en beelden, ofschoon allen
over hetzelfde onderwerp. Indien iemand, die maar een weinigje kennis van jongeluî
heeft, dit las, zou hij dadelijk wel begrijpen, dat die tijd, waarvan ik spreek, geen
andere kan zijn dan die mijner kortstondige verliefdheid. Verliefdheid! flaauwe,
eeuwig dezelfde historie! Zelfs toen vond ik het laf en o n p r a k t i s c h tevens. Lange
winteravonden te korten met lange brieven te schrijven of nog langere te lezen! Ik
geloof ook niet, dat het echte liefde geweest is, want nooit beminde ik mijn
zoogenaamden engel meer dan wanneer ik te Leiden zat en dus ettelijke uren van
haar verwijderd was. Naauwelijks was ik in hare nabijheid of mijn gevoel verflaauwde,
en ze moet mij wel een zeer koel en onverschillig of dom en verlegen exemplaar van
een minnaar hebben gevonden.
Ik wil er nu echter niet langer over spreken, doch kom er alleen op terug, omdat
mij de zaak altijd nog aan't hart ligt en ik als zoodanig weêr zou kunnen gaan
gelooven, dat ik het waarlijk, zoo als men zegt, beet heb gehad. Ik zag het meisje
dan ook zeer gaarne, zie haar nog gaarne, schep nog altijd behagen in haar gezelschap
en krijg nog eene soort van electrischen schok, als ik

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

33
haren naam hoor noemen, haar op straat meen te ontmoeten of haar alleen te huis
tref.
Ik wil nog dit slechts constateren, dat ik veel van mijne a n c i e n n e b e l l e houd,
meer dan ik nog wel ooit aan iemand heb bekend, doch dat ik haar niet tot mijne
vrouw zou wenschen. Elk onzer denkt, dat hij of zij het op den ander heeft beet gehad,
waaruit alweer volgen zou, dat we beiden of even goed geen van beiden zijn voor
den gek gehouden. Voor den gek houden is evenwel een al te hard woord; we zijn
eigenlijk medegesleept door jeugd, door briefwisseling, enz. A p r è s t o u t heeft
het niets te beduiden gehad en is het niet de moeite waard er verder over door te
gaan, en dus - geëindigd!
Veel schilderijen staan op stapel, verscheidene half gereed, de andere bijna vernist,
met den naam er onder. Een voornaam punt is, hoe eene schilderij uitvalt, een even
voornaam, w a n n e e r , h o e e n a a n w i e n ze verkocht wordt. Van deze drie
punten is het w a n n e e r , op dezen oogenblik althans, voor mij weder het
voornaamste. Vervolgens het h o e in den zin van h o e v e e l . A a n w i e n is weelde
of brooddronkenheid, als van iemand, die in lang niets te eten heeft gehad en er dan
nog over gaat denken, bij wien hij het liefst zijn buik zou vullen. Zoo'n laatste
dubbeltje! en dan nog te moeten hooren in den cigaren-winkel: - Mijnheer, het is een
vreemd stukje, niet gangbaar, twintig centimes. To n n e r r e ! En toch zoo komen de
allerellendigste, speldeknop-groote onge-
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lukjes bij elkander, om de hoofdzaak eene zware zaak te maken. Dan neemt men een
air aan, alsof het eene aardigheid ware, en zegt, dat men zich nooit ligter en geruster
heeft gevoeld dan toen men geene cent bezat. Men persifleert zichzelven en pronkt
met lorren, bij gebrek aan mooije kleêren. Dit is de waarheid, die men te bed ontdekt,
maar voor geen geld ter wereld zijnen vriend zou bekend maken. Comedie-geld
geleend en afgedaan op vijftig cent na. Hoe gemeen! Schilders zijn geringe luî. Hard!
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- Ik moet op eene expeditie uit, een schilderijtje zoeken te verschaggelen voor verw.
Tot zelfs mijne materialen zijn op, en ik heb heden ten minste dezen troost, dat,
indien iemand mij lui mogt vinden, ik hem zou kunnen antwoorden: - Vriend, ik heb
geen verw! - De man heeft mij vroeger aangeboden hetgeen ik hem nu ga verzoeken.
Toen hij 't mij aanbood, vond ik het dwaasheid', zulk een schilderijtje - verkoopbaar,
naar ik dacht - voor verw te geven. Ik begin nu in te zien, dat eene schilderij hoogst
zeldzaam verkoopbaar kan genoemd worden. Nieuwsgierig hoe het met mijne
expeditie zal afloopen.
Mislukt! - Niet uitvoerig genoeg, bovendien nog zeventig stuks in voorraad. Onmogelijk dus zich eene gemakkelijker positie te bezorgen! Uitvoerigheid! Plaag
van alle schilders, wreede vervolgster, wapen der liefhebbers om zich tegen de
kunstenaars te verdedigen, ver-
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ontschuldiging om niet te koopen, épiciers-vereischte, verwenschte streepjes-manier,
wanneer zal uw gehaat rijk eindigen?
Ik begin de waarde van het geld te leeren begrijpen en wat er uit een rijksdaalder
te halen valt, nu ik ondervind, hoe zwaar het is er meester te worden.
Ik heb somtijds niet zoozeer sombere als wel kwaadaardige oogenblikken. Ik wil
dan met alle geweld oproeijen tegen den stroom, die mij te sterk is, en mededrijven
vind ik laag. Ik kom dan tot het besluit, dat de Oost eene geschikte wijkplaats is voor
mislukte kunstenaars. Bij nader inzien evenwel zijn al die geweldige uitersten geene
bewijzen van moed, iets waar men zich in den aanvang mede vleit; ze toonen
integendeel gebrek aan dien zekeren vasten wil, dien men noodig heeft, om een goed
plan, eenmaal gemaakt, een goed vak, eenmaal gekozen, c o û t e q u e c o û t e door
te zetten en tot een goed einde te brengen. Een communist is somtijds een goed man,
bij een uitgehongerd artiste vergeleken. De communist, althans zijn naam duidt het
aan, wil deelen en alle goederen gemeen hebben. Ik evenwel, wil de zaken zoodanig
omkeeren, dat ik in de e a s y c h a i r kom te zitten en mijne havanna na 't eten rook;
of anderen mijn matten stoel en stinkstokken of in het geheel niets ten deel vallen,
is mij onverschillig. Onverschillig! Waarom vind ik een onverschillig mensch een
gelukkig mensch in de wereld? In vele opzigten toch komt hij overeen met l ' h o m m e
b l a s é , en dit dunkt
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mij alles behalve benijdenswaardig. Als men een ander leed wil aandoen, behoeft
men zich slechts onverschillig te toonen. Men wordt dol en woedend op iemand, die
nergens kwaad om wordt, nergens vriendelijk om ziet, nergens verheugd over is.
Poëzij! Schoon woord, schoone toon, die in het leven klinkt. Ik heb een tijd gehad,
dat ik dacht: alles is schoon, alle tijden zijn heerlijk, in alle oogenblikken bloeit ons
de bloem, die poëzij heet. Hersenschim! Groote denkbeelden van iets zoets, iets
onuitsprekelijks, dat komen moet, men weet niet hoe en wanneer! Illusie te hebben
met betrekking tot eene schilderij. Best! Als men bezig is er eene aan te leggen. Hier
deze kleur, ginder die toon, dan deze lijn, zulk een vorm, eindelijk effect en harmonie,
en vernist en in eene lijst. O, wat is de kunst zoet, in welk een waas van zoete droomen
en gulden hoop leeft men! Eer, naam, vermaardheid, ze staan in de verte en lagchen
u toe. Maar de kunstkooper ? - Niet uitvoerig genoeg. Evenwel niet geheel zonder
talent, doch een sujet! Onverkoopbaar. - Weg is de illusie; de boterpot is ledig....
quelle poésie!
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- Een leelijke dag, doch die nu geen slechten invloed op mij heeft. Gewoonlijk ben
ik onaangenaam voor mijzelven en anderen, als het weder bijzonder slecht is.
Duisternis buiten geeft duisternis in de ziel.
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- Een dag als gisteren, begonnen met
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het op fraai blaauw papier schrijven van den grooten brandbrief vol ongeluk en
armoede. Straks gaat hij op den post, met den hartelijken wensch, dat hij een der
laatste van zijn geslacht en zijne soort moge wezen. Het is maar een wensch, en de
hoop daaraan verbonden is dun en dampig, een fijn wolkje met gouden rand in een
graauwen hemel.
's Avonds een spelletje aan te zien. Smousjassen behoort tot de s c i e s des levens.
O Arti, gezegende ankerplaats, waar men binnen zeilt met al zijne verveling en ze
zoekt kwijt te worden door ze anderen aan te pooten; waar men komt met een nat
pak om met een droog heen te gaan; waar men komt met een drooge lever om er met
een natte van te scheiden; waar de hongerigen naar wensch kunnen gevoed worden;
waar eene weldadige verloting bestaat, waarvoor schilderijen worden aangekocht;
waar men u niet dadelijk de gelden van het Lidmaatschap afvraagt; waar de luiheid
gekoesterd, veel gepraat en weinig gedaan wordt, hoe zal ik u genoeg prijzen en eer
geven! Schoone kunsten, uw tempel op het Rokin is een gezegend oord en de
bescherming van St. Lukas overwaardig!
Men komt tot allerlei soort van dergelijke bespiegelingen, als men zich op zijne
kamer op zijn gemak en gezellig gevoelt. Het kan mij somtijds overkomen, dat ik
geweldig met mijne appartementen ben ingenomen en mij gevoel alsof ik er nooit
van zou kunnen scheiden. Vooral begint men zulk eene gehechtheid te gevoelen, als
het uur van vertrekken nabij schijnt. En daar ik volstrekt geene
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voldoende waarborgen heb hier steeds te kunnen blijven, zoo komt het mij voor, dat
ik zeer gedwarsboomd zou wezen, indien ik deze plek moest verlaten. Zich ergens
te huis te gevoelen is een heerlijk genot. Mijne pijp is mijn boezemvriend; ginds in
den hoek staat mijn groote reiskoffer, mijn medgezel in Zwitserland, die mij het
leven somtijds zuur genoeg heeft gemaakt, conducteurs van diligences deed vloeken,
hier in mijne eerste dagen - mijne rijke - tot den rang van likeurkelder afdaalde en
nu, in mijne arme, verlaagd is tot schoenkast. En dan mijne schilderijen! kinderen
van mijn geest, met al de gebreken van kinderen en van die van mijn geest op den
koop toe, en die ik als zoodanig liefheb en verzorg.
Ik heb altijd de meeste sympathie voor die schilderij van mij, welke anderen het
minste bevalt. Ze maakt mij den indruk van eene verstooteling en neemt
romantisch-interessante hoedanigheden aan. Ik zet ze dan ook altijd voorop en wil
iedereen bewijzen, dat hij ongelijk heeft, als hij ze niet de voorkeur boven de andere
geeft. Dit is zeker nog al dwaas, en ik weet niet of het voorkomt uit e s p r i t d e
c o n t r a d i c t i o n of uit medelijden. Het ongeluk heeft iets aantrekkelijks; men heeft
er sympathie voor. Naar vrienden en vriendschap heb ik steeds verlangd. Toen ik
nog te Leiden was, stond ik tamelijk alleen en kon zelfs niet eens op kennissen
roemen. Dit maakte mij het leven er dor genoeg, en enkele oogenblikken gevoelde
ik mij als dood. Vooral als ik uit Amsterdam terugkeerde en
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de Rijnsburgsche poort binnenkwam, was mij het hart ledig en bekroop mij een akelig
gevoel van eenzaamheid. Dit was namelijk in den zomer, als K. buiten was.
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- Heden niets bijzonders. Teleurgesteld door een zoogenaamden springvloed, waarvan
ik groote verwachting had. Ik had gerekend op geweldige tooneelen en een half
verdronken vaderland, en vond niets dan een halven voet water meer dan gewoonlijk.
Daarvoor heb ik dan eenigen tijd door eene snijdende koû gewandeld. Ik kwam
landerig te huis. Groot nieuws uit Leiden. Morgen komt een fransch heer, die
schilderijen koopt. Spoedig eiwit en aanklampen! Slapelooze nacht.... en
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- onder de dekens gekropen; liggende op den rug, plannen gemaakt. Mijn eerste
voornemen was ongehoord vroeg op te staan en te zorgen voor schoone handen en
eiwit. Met eiwit uitgehaald, glimt de prulleboel vrij goed; zoo niet, heeft men toch
nog altijd de groote r e s s o u r c e eenige beroerde kleuren aan het inschieten te wijten.
Vervolgens rees de geweldige vraag in mij op: - Hoe hoog moet de prijs zijn van
elk stuk? - Ik maakte van mijne prijzen geene p r i x f i x e s , vond ze eerst te hoog
en kreeg onder de dekens, behalve de beddewarmte, nog eene gloeijende kleur van
trotsche schaamte, vond ze dan weder te laag en trachtte mij wijs te maken,
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dat een armoedige prijs, armoedige denkbeelden geeft, dat men zich iets armoedigs
als iets leelijks voorstelt en de schilderijen dus slechter schijnen al naar mate ze
goedkooper zijn; verder, dat, indien iemand het er eenmaal op gezet heeft eene
schilderij te koopen, hij er niet op ziet of ze al iets meer of minder kost; bovendien
kan hij immers altijd afdingen, en ten derde en ten laatste - n o t l e a s t t h o u g h
l a s t - dat, hoe meer ik er voor kan krijgen, hoe beter het is. En bij deze laatste
overweging stond ik stil en overzag de toekomst en meende kwitanties vrolijk in den
zonnigen hemel van eenige onbezorgde weken te zien fladderen. Ik zag ook eenige
Manilla pointus en de verwonderde gezigten mijner vrienden en de vriendelijke
oogen dier anders stroeve personen aan wier pretensies een einde was gemaakt. Maar
dan weder kwam de gedachte bij mij boven: - Indien de man eens niet koopt? - Ja!
daar viel niet veel bij te denken; ik had datgene, wat daarvan het gevolg zou wezen
reeds zoo menigmaal ondervonden, dat het niets nieuws voor mij opleverde: eene
eentoonig graauwe mist, waarin men niets ontwaarde dan u n h e i m l i c h e figuren.
Men wordt moê, als men zoo ijverig timmert en metselt aan luchtkasteelen. Onder
den arbeid viel ik in slaap en, o wonder! ik droomde er niet van en sliep door, alsof
er niets ophanden was, en dit bleek een slecht voorteeken te zijn geweest, want er
was niets op handen.
Ik was vroeg op en verniste den halven dag door

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

41
en wiesch af en zette klaar op alle mogelijke wijzen, en naarmate de klok verliep,
werd mijne hoop flaauwer en flaauwer.
Groote vernuften en é p i c i e r s brengen 't het verst. Als men geen genie kon zijn,
moest men zich maar tot een ellendig schilderijenfabriekant omscheppen, fijn, vol,
vrolijk, vriendelijk en glad. Uitdrukking, compositie, diepe of schoone opvatting
wordt niet gevraagd, maar keukenschilderijen, ten volle waard te worden in ruil
gegeven voor groene erwten en andere grutterswaren.
Het ware genie, wat men er ook van zegge, wordt toch wel erkend en op zijne
waarde geschat. Somtijds staat een schijn-talent op en vaart eenigen tijd snel de
hoogte in, doch zulk een opgang houdt geen stand en spoedig valt het veel lager dan
het punt van waar het zijne vlugt nam.
's Avonds. - En de fransche heer kwam, en de fransche heer zag, en de fransche
heer prees en laakte, doch kocht niet. Er voer mij een schok door de leden, en toch
was het mij, alsof het mij zeer natuurlijk voorkwam. Hij vroeg mij prijzen; ik noemde
die; hij gaf geen antwoord dan: - J e n ' a i m e p a s c e s a r b r e s , q u i o n t l ' a i r
de balais mal foûtus.
Ik ben nog vooral een nieuweling in het finantieele gedeelte van mijn vak en
schrikkelijk verlegen, als ik iemand voor mijne schilderijen krijg, die er voor bekend
staat er wel eens te koopen. Ik wensch dan vurig, dat ze naar prijzen vragen, maar
vrees die vraag
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te gelijker tijd. Toen het heerschap vertrokken was, vond ik mijne producten nog
tien maal slechter dan te voren. Zoodat ik mij dan alweder naar bed begeef zonder
een cent te hebben verdiend.
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- Het is heden zondag, een dag, dien ik gaarne, even als iedere andere, met werken
zou doorbrengen, ware er niet iets over mij, dat mij belette mijne gewone
werkzaamheden bij de hand te vatten of doe ik het, ze door te zetten. Daaruit vloeit
veelal eene soort van verveling voort, die ik niet goed weet te verdrijven.
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- Ik begin te gelooven, dat ik mijne vrije, onafhankelijke manier van leven zal moeten
vaarwel zeggen en weder onder het vaderlijk dak eene wijkplaats zoeken. Dat
denkbeeld is wel niet verschrikkelijk, doch ik zal daardoor moeten missen, waar ik
nu zoo aan gewoon en gehecht ben, te weten mijne vrijheid, niet omdat ik plan heb
er misbruik van te maken, maar omdat ze voor mij eene behoefte geworden is.
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- Gisteren ben ik aan mijne schilderij met schapen begonnen en tracht er zooveel
mogelijk de gewenschte en verwenschte uitvoerigheid aan te geven, hetgeen dan ook
maakt, dat ik met de tong uit den bek heb geschilderd. Iets uitvoerig te moeten maken
doet mij rillen op mijn stoel, en er is
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als eene stalen veer in mij, die mij elk oogenblik doet opspringen als een pierlala.
Onophoudelijk bedenk ik het geval: indien ik deze kast eens moest verlaten a n d
return home.
Als men volstrekt geen cent meer in zijn zak heeft en rilt iedere maal, dat er
gescheld wordt, uit vrees, dat het om geld mogt wezen; wanneer men bij de uitgave
van een stuiver, den laatsten stuiver, een cent of een halven cent te kort komt, die
men er met geene mogelijkheid weet bij te passen; wanneer het er eindelijk eens ter
dege begint op aan te komen, dan spant men zich geweldig in en schildert waarachtig
veel beter, omdat men dan met alle krachten zoekt uit zich te halen wat er in zit, hoe
diep het ook ligge en hoe moeijelijk het op te delven zij. Het is de pijn der eerste
tanden. Maar tanden krijgen doet zeer.
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- Ik begin eene groote liefde voor mijne kamer op te vatten, vind openslaande ramen
hoe langer hoe aangenamer, een gezigt over het water hoe langer hoe liever, en mijne
vrijheid! Lieve, dierbare vrijheid, trouwe gezellin sedert zoo geruimen tijd, zal ik
van u moeten scheiden om der noodzakelijkheid wille, uwe vijandin? Het afscheid
zal treurig zijn en het vaarwel met tranen in de oogen worden uitgesproken. En dat
ik bovendien een gek figuur maak, zal ik meenen te lezen op de lippen en in de oogen
van alle bekenden.
Ik begin nu alweder te bedenken, hoe ik het zal

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

44
aanleggen, zoodra ik weder geld zal bezitten. Zal ik mijne armoedige dagen vergoeden
door het mij zoo aangenaam mogelijk te maken en mijn pleizier eens regt den baas
te laten spelen? Zal ik bedaard en afschuwelijk verstandig zijn en rekenen op de
slechte dagen, die weêr op nieuw te voorschijn kunnen komen, en derhalve een
eentoonig en kalm leventje leiden? Ik weet het niet. Als er geld is, staan er twee
geesten naast mij; de eene is de geest van het feestvieren, de andere die van het geld
om het geld. De eerste roept mij toe: - Laat toch de goede dagen niet ongebruikt
voorbijgaan, zoodat de eene dag gelijk is aan den anderen en ge naauwelijks bemerkt,
dat er voor de jeugd genoegens op de wereld zijn! Maak toch gebruik van de
oogenblikken van voorspoed en laat zien, dat het u goed gaat! Het leven is eentoonig
genoeg, en vreugde is zeldzaam. - En de andere, de geldgeest, zegt: - Kijk toch eens,
hoe die rijksdaalders blinken! Er liggen er veertig, doch verbeeld u, hoe het wezen
zou, indien er eens tachtig lagen! Verbeeld u, hoe gerust ge zoudt zijn, indien zij u
ten dienste stonden! Daarom, bewaar ze, verstop ze, keer ze om en zorg, dat ze u
niet onbedacht ontsnappen! Geld geeft magt, geeft zelfvertrouwen, geeft een moed,
die aan overmoed grenst. Alles durft ge wagen, als dat u begeleidt, en niets zijt ge
waard zonder spetie. - Het is een dilemma; ik moet die twee doodvijanden met
elkander verzoenen.
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- Ik heb goede muziek gehoord. Nog
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altijd ben ik in onzekerheid welke der schoone kunsten den meesten invloed heeft,
den diepsten indruk maakt op het gemoed. Telkens, als ik goede muziek heb gehoord,
ben ik geneigd te meenen, dat zij het eerst en het sterkst aanspreekt. Geheel onzigtbaar
en zonder gedaante, is ze zoo uitmuntend geschikt, onvoorwaardelijk tot het gemoed
door te dringen. Ik begrijp niet, dat er menschen gevonden worden, die haar miskennen
en durven verklaren er niets voor te gevoelen. Maar dikwijls zijn het er ook menschen
naar. Als ze schilders zijn, ziet men al ligt in hun werk de sporen van hun kouden
geest. Ze zijn vervaardigers en ellendige peuteraars. Niets in hun werk, dat wegsleept
of eenige bezieling aanduidt. Er is geene liefde in.
Violen, o, het is alsof ze eene stem hebben ontvangen om te klagen, te lagchen,
te spreken van vroomheid, liefde of lust! Er zijn toonen van ruischende dennebosschen
in. Dennebosschen! ik verlang naar u! In lang heb ik ze niet gezien, die deftige,
droevige boomen met gebogene hoofden, gloeijend in de avondzon, ernstig en zacht
fluisterend. Ik verlang naar den geur en de schaduw dier plekken en de heerlijke
natuur hulde te brengen en meer dan ooit lief te krijgen, om er door opgebouwd te
worden en er zich die liefde, dat gevoel door te doen ontwikkelen, dat men noodig
heeft om haar zoo goed mogelijk te verstaan en te vertalen. Dat gevoel rijpt alleen
in de zonnestralen, die de wouden doorsnijden of weiden en heuvelen doen baden
in licht, kleuren en toonen.
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16 Maart.
- De datum van dezen dag had ik hier gisteren reeds geplaatst, met het oog op het
geheimzinnig morgen. Men weet toch nooit wat den volgenden dag kan opleveren.
De sluier der toekomst is zoo digt en ondoordringbaar geweven, en men heeft altijd,
gegrond of ongegrond, duizend redenen van hoop en vrees. Het is juist dat
geheimzinnige, hetwelk aantrekt en betoovert. Maar even als zoo dikwijls of liever
als doorgaans is er van daag niets voorgevallen, dat hem van gisteren onderscheidt.
En dezen avond, is het oog als altijd weder gerigt op den dag van morgen en wat
hij zal aanbrengen. Maar hoe gelukkig is het, dat men onbewust is van de
gebeurtenissen, die voor ons gereed liggen en die men mogelijk juist daarom altijd
minder vreest en meer hoopt. 't Is insgelijks wel toe te schrijven aan jeugd en omdat
men altijd meent datgeen wat men zoo vurig hoopt en wenscht te zullen zien plaats
grijpen. Wat men met verlangen verwacht, daarover denkt men, daar houdt men den
geest mede bezig, zoodat zoo iets ons zoo gewoon, zoo eigen wordt, dat het ons niet
verwondert, indien het eindelijk voorvalt. De hoop, de goddelijke hoop, wat is ze
eene bron van geluk, wat is ze eene onmisbare gezellin! Zonder haar is men diep te
beklagen. Een mensch zonder hoop is een verloren mensch. En nooit is ze mij
getrouwer, nader aan mijne zijde dan wanneer ik ze het meest behoef. Men heeft
toch nog altijd duizend redenen, waarom men zich gelukkig kan gevoelen, al loopt
ons ook nog
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zoo veel tegen. Het is maar de kunst dat gelukkig gevoel levendig in ons te houden.
Ik heb heden mijne schilderij met kalfjes naar S. gezonden, die er een zeer gunstig
oordeel over heeft geveld en ze eene mijner beste vond. Het is mij eene groote
zelfvoldoening, dat juist dat stuk, waaraan ik zooveel moeite en tijd heb besteed, nog
al geprezen wordt. Zal hij het koopen? Bescheidene vraag mijner beurs.
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17 Maart.
- Een sombere Decemberdag. Een dag voor niets goed dan om, meenen sommige
ploerten, eene erfenis te deelen of wel goed te eten en te drinken. Het is beide
v u l g a i r e en toch niet kwaad. Maar mij scheen de dag nog, boven en behalve dat,
zeer geschikt, om een galanten arbeid te volbrengen, een albumblaadje te maken
voor eene jonge dame, een werk, dat reeds lang moest gedaan zijn geweest. Doch
albumbladen zijn mijne b ê t e s n o i r e s , en ik kan moeijelijk zooveel lust en geduld
bijeen zwoegen om mij tot het teekenen van zulke miniatuurtjes neder te zetten. En
had het maar eenig nut of deed men er iemand werkelijk genoegen mede, dan was 't
nog iets anders, doch ik geloof, dat het van de lieve dames slechts eene kwade
gewoonte is ze ons aan te bieden. Bovendien meenen die engelachtige schepseltjes
er ons regt gelukkig mede te maken. Ik heb niets tegen hare gunst, dat ze ons willen
toestaan bij te dragen tot het aanvullen harer kleine verzameling van nietigheden,
indien zij dan ook maar erkennen, dat het van
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onze zijde eene opoffering is en eene oefening, welligt eene nuttige, in geduld en in
't puntjes slijpen.
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18 Maart.
- Heden weder een Zondag, een ouderwetsche, d.i. een duistere, regenachtige;
bemodderde schoenen en broekpijpen. Niets uitgevoerd, mij tamelijk verveeld.
Ik ben op het Museum van der Hoop geweest, waar men voor eene week lang
wanhoop kan opdoen. In al die schilderijen ziet men iederen schilder in zijn leven
en denken; zijne geheele persoonlijkheid is er in uitgedrukt. Ieder heeft iets bijzonders
en toch iets wat voor iedereen toegankelijk is, omdat er een deel van 's menschen
gevoel en hart in leeft. Het is schoon zijn eigen gevoel op zoodanig eene wijze te
kunnen wedergeven. Ik weet nog niet wat ik eigenlijk ben: ach, vleesch noch visch!
Men wil ook à t o u t e f o r c e behagen, den geest van het publiek captiveren,
daardoor verkoopen, en men verliest zichzelven in die rampzalige poging.
Er begint dus weder eene nieuwe week. Zondag is een geschikte dag om een
r é s u m é te maken van wat men gedurende zes dagen heeft uitgevoerd. 't Is meestal
eene beroerde uitkomst, een eeuwig deficit.
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19 Maart.
- Het is een vaste regel, dat men eerst morgen kan oordeelen over eene lucht, die
heden werd geschilderd. Morgen weet ik dus pas wat ik van daag gedaan heb.
Ik ben bij S. geweest om over mijne kalverenschil-
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derij te praten. Aan al zijne complimenten ontbrak het beste, de koop. Ik kwam met
een bedrukt gelaat aan zijn huis en schelde zeer modest aan de onderdeur. Toen ik
hem zag, was ik op eens de introductie kwijt, waarmede ik mijn gesprek en aanval
tevens meende te openen. Het was toch zoo goed ingestudeerd!
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22 Maart.
- Ik heb den ganschen dag alles rood gezien, ten gevolge van een rood dak, hetwelk
ik heb trachten te schilderen en waarin ik veel cadmium, vermillioen en chromaatgeel
heb gebruikt. Ondanks het rijkelijk gebruik dier schoone kleuren, is het mij niet
mogen gelukken.
Mijne kast houdt op een waar te huis voor mij te zijn, omdat ik het vooruitzigt heb
er nog slechts hoogstens zes weken te zijn. Ik ben er verbazend onverschillig onder.
Alledaagsche composities, wat zijn ze beroerd! Eene compositie, die er niet de
pretenties, maar toch de deugden van heeft, is mijn vraagstuk.
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- Ik heb eene zaak gedaan van ƒ 10. Alleen een liefhebber met zulk een huis kon een
plankje zoo artistiek onder stof bedolven tot zich nemen. Het heeft mij ernstig doen
besluiten ieder klein plankje van dien aard af te maken en het als een tientje in wording
te beschouwen. Aanleggen is pleizierig genoeg; men geeft van weinig rekenschap,
en iedere fout vindt ligt verschooning. Afmaken, daarbij de grondgedachte vol-
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houden, veredelen, voltooijen, is moeijelijker. Het schetsachtige heeft zeker zijne
verdiensten, maar het voltooide staat er toch boven. Men moet daarbij de zaken
grondig kennen, de gedachte in alle bijzonderheden volhouden en er daardoor meer
volledigheid, volkomenheid en weelderigheid aan geven. Dat men veel goede stukken
in aanleg heeft, komt zeker, omdat men den moed heeft de verw en de penseelen te
gebruiken, doch tevens profiteert men ook veel van toevalligheden. Een beredeneerde
aanleg zou veel missen van de c h a r m e s , die een stout er op geworpene heeft.
De maand Maart houdt haar karakter goed vol en overtreft zichzelve. Het is
afschuwelijk weêr voor wandelaars. De katten houden zich goed.
Daar komt mij iets kapitaals in de gedachte: 15 Maart moest een wissel verschijnen.
Te bliksem! hoe sidderde ik, zoo dikwijls ik de bel hoorde gaan en somtijds eene
ernstige stem vroeg: - Is Mijnheer.... te huis? - Ik kon den naam van den gevraagden
heer maar nooit verstaan, doch meende steeds den mijnen te hooren. Hoe dikwijls
ik dien in mijne verbeelding op dien dag heb vernomen, vergat ik te tellen, maar 't
zal legio zijn geweest. Welk een schrikkelijke pil is een wissel, dien men waarachtig
niet betalen kan! Sapristie! een doodvijand is te goed om hem zoo iets toe te wenschen.
Het is een gloeijend kolenvuur, eene graat in de keel, een haar in het oog, eene
rozijnenpit in eene holle kies. Ik wachtte, vreesde, sidderde, schrikte, kwam weêr
bij; dat programma keerde nog verscheidene kee-
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ren van voren af aan terug, en 15 Maart was voorbij. Goddank! En de wissel vertoonde
zich niet. Zal hij nu spoedig komen? O, erger pijn dan liefdesmart, heviger dan het
steken van eksteroogen! O wissel, nagel in het vleesch, knellende schoen, kous met
een gat, plaag van mijn leven, o wissel, wanneer zal ik u kunnen betalen? Antwoord,
o Wissel - ingh!
Laat ik mijn angst gaan verbergen onder de vriendelijke dekens?
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- Onlangs zag ik het museum van der Hoop en onderscheidde daar vooral den kleinsten
Ruysdael. Ruysdael is voor mij de ware man der poëzy, de heusche dichter. Daar is
eene wereld van droevige, ernstige, schoone gedachten in zijne schilderijen. Ze
hebben eene ziel en eene stem, die diep, treurig, deftig klinkt. Zij doen weemoedige
verhalen, spreken van sombere dingen, getuigen van een treurigen geest. Ik zie hem
dwalen, in zichzelven gekeerd, het hart geopend voor de schoonheden der natuur, in
overeenstemming met zijn gemoed, aan de oevers van dien donkeren, graauwen
stroom, die ritselt en plast langs het riet. En die luchten! Zij spreken vooral de
gedachten des schilders uit. In luchten is men geheel vrij, ongebonden, geheel zichzelf.
Ruysdael, die altijd denzelfden geest ademt, die altijd in denzelfden dichterlijken
toon heeft geschilderd en gedacht, welk een genie is hij! Hij is mijn ideaal en bijna
iets volmaakts. Als het stormt en regent, en zware, zwarte wolken
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heen en weder vliegen, de boomen suizen en nu en dan een wonderlijk licht door de
lucht breekt en hier en daar op het landschap nedervalt, en er eene zware stem, eene
grootsche stemming in de natuur is, dat schildert hij, dat geeft hij weêr.
Elken avond, juist dan, als ik niet in de gelegenheid ben, gevoel ik een
verwonderlijken lust tot mijn werk. Ik maak de beste plannen, de schoonste
composities, maar is de morgen daar, dan zijn en plannen en composities op eens
met den slaap uit de oogen gewreven, uit het hoofd gevaren.
De winter zal voorbij zijn voor ik iets belangrijks heb afgemaakt. Lui, ik gevoel
het, ben ik geweldig en maak er mij boos genoeg over, maar de kracht om die luiheid
te overwinnen ontbreekt mij geheel. Ik heb altijd duizend verontschuldigingen gereed
en haal voorbeelden aan van nog luijeren dan ik. Heden heb ik mijn landschap voor
af verklaard, met voorbehoud altijd der r e t o u c h e , wat bij mij gewoonlijk eene
derde of vierde overschildering wordt en somtijds nog den meesten tijd vordert.
Het is droevig en guur weder, en de wind blaast iemand zoo valsch en boosaardig
tegen als men dat ooit in Maart verwachten kan.
Van waar zou het toch komen, dat ik in mijne schilderijen altijd iets vrolijks en
gezelligs, de zonnige zijde van het leven, zoek voor te stellen, terwijl toch de meer
ernstige, sombere schilderijen mij meer bevallen en oneindig inniger toespreken? Ik
geloof, dat het
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komt, omdat de gedachte eene schilderij te moeten verkoopen zoodanig, ondanks
mijzelven, grond heeft gewonnen, dat zelfs de natuurlijke neiging van mijn geest
geweken is. Toch zal ik eens trachten daaruit te geraken en te schilderen alsof niemand
mijne producten zou zien, veel minder koopen. Ik stel mij voor, dat te doen in een
rustig atelier, geheel daartoe ingerigt en waarin weinigen zullen doordringen. Dezen
zomer wil ik mij toeleggen meer de stemming in de natuur, den indruk, dien de natuur
op mij maakt, te bestuderen. Dit v o o r n a m e hoop ik niet te zullen behooren tot de
avondvoornemens.
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- Gisteren was het weder Zondag, en dien dag heb ik overgeslagen zonder iets....
Enfin!... Het is, omdat ik bijna niet durf bekennen, dat ik mij ook toen weder als
altijd... heb verveeld. Ik ben den ganschen dag niet op mijne kamer geweest, en
zoodra ik mijn genoegen buiten mijne kamer moet gaan zoeken, vind ik het slechts
uiterst zelden. Ik vond het ook toen niet. Eene magere jufvrouw, die van hare kwalen
sprak. Vervolgens eene tentoonstelling van teekeningen. Weinig moois, veel leelijks.
Veel slaap. Naar huis. Verkoudheid, gruwelijke plaag, waarvoor geene medicijn
bestaat. Grenzenlooze verveling. De dag kroop om.
Heden een dag vol ellende. Slecht geschilderd en dubbel slecht, omdat ik nog
verder heb verknoeid wat reeds slecht was. Ik ben het met mijzelven on-
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eens. Ik ben van het spoor. Ik weet niet wat ik wil en zoek; iets, dat ik niet ken.
Dwalen, onrustig zijn en niet kunnen zitten! 't Is mogelijk het voorjaar. Ik zou liefst
altijd suffen en toch ook weêr niet. Suffen is het beroerdste, dat er is. Moet ik mijne
kast af? Zal ik mijne schilderij goed krijgen? De andere verkoopen? Mijne lamp
brandt slecht, ik ben koud, ik heb het land. De tijd gaat ook zoo langzaam! En het is
te vroeg om naar bed te gaan. En de meid zingt zoo hard! O, ik heb het land, het
land!
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- Wat drukt het weder mij neêr! In Maart heeft niets genoegen op de wereld dan de
katten, en met hoeveel bitter gaat nog die vreugde gepaard! Immers de liefde heeft
haar eigenaardig zoet, zoo bitter als gal, en vooral de niet-platonische. Hoe vele
stukgebeten ooren! Wat nijd! Er woont in mijne buurt een juffertje, dat mij geweldig
bezighoudt. In gedachte altijd. Geen wonder!
Ik heb den ganschen dag doorgebragt met niets te doen. Dit is mijn normale
toestand. Als ik ijverig ben, ben ik tevens onwel. Het werken is dwang,
noodzakelijkheid en behoefte, in zoover het gewoonte is.
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- Van het begin dezer maand tot aan dezen laatsten dag ben ik onophoudelijk in
dezelfde moeijelijke positie geweest en begrijp niet meer hoe men toch a p r è s t o u t
den tijd doorkomt. Zoo zal het wel meestal gaan. Heeft men het achter den
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rug, dan is het zoo erg niet, maar in 't verschiet! Ik zou weêr kunnen gaan moraliseren
en lessen trekken, maar laat ik mij daaraan liever niet te buiten gaan en het feit
eenvoudig aannemen, dat het mij onoverkomelijk scheen en ik het toch te boven ben
gekomen.
Ik heb er al dikwijls over gedacht, wat ik mij toch al in het hoofd haalde met al
dit schrijven. Het was zeker in een oogenblik van onvergefelijke pedanterie, dat ik
meende, iedere dag van mijn leven zal wel eene gebeurtenis, eene ondervinding of
eene gedachte opleveren. Het leven is eentoonig. Er valt weinig voor in de stof en
minder nog in den geest. Ik meen, dat ik altijd denk, maar ik heb het mis; ik heb maar
zelden gedachten. Wat ik bedenk beteekent niets. Het is eigenlijk bespottelijk dom
zich te vervelen. Waarom leg ik mij à t o u t e f o r c e die kwelling op? Als ik mij
nu eens n i e t wilde vervelen! Als ik eens w i l d e willen! willen, die groote kracht,
waarmede men bijna alles kan! Eene der eerste studiën en oefeningen moest wezen
wil te verkrijgen. Wil, hoogste inspanning van alle intellectueele krachten, doorzetting,
volharding en onoverwinnelijke moed. Men kan zich wel iets voornemen, maar dit
geeft niets. Willen is vooral doen. Gelooven aan en vertrouwen op zichzelven, zoo
het niet ontaardt in bespottelijken trots op gewaande krachten, is noodig en dienstig.
Een weifelend mensch, iemand, die zichzelven niet vertrouwt, brengt niets tot stand.
Weifeling is zwakheid. Overwegen is verstand. Een
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weifelaar mag veel beginnen, hij durft niets te eindigen. Hij vreest de moeijelijkheden,
die komen moeten en waarvan hij bij het aanvangen nog slechts de geringste heeft
ondervonden.
De lucht wordt zachter en zachter; ze werkt op mijne gedachten, en het wordt mij
helderder en groener in den geest; ik trek langzamerhand mijne wintergedachten uit,
en de plannen, die men slechts in den zomer kan houwen, beginnen weder in mij te
kiemen.
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5 April.
- De nieuwe maand is begonnen met hemelsch weder en slechte zaken. Wat de hemel
geeft aan allen te zamen en in het algemeen is goed en heerlijk, wat de menschen
elkander geven en in hun particulier is bitter weinig goeds, veel haat, veel kwade
trouw.
Hoe gelukkig zou men wezen, als men alleen noodig had wat de hemel ons direct
toebedeelt en niet noodig afhankelijk van de menschen te zijn.
Gekrenkt te worden in het gevoel, in het talent, in den geest is zwaar en moeijelijk
te verdragen, doch hoeveel zwaarder wordt die last, als zulks ook tevens noodlottig
werkt op het maatschappelijk bestaan! Verworpen worden en arm zijn! Wat wordt
men republikeinsch van zin; welk een haat en wrok ontstaat er tegen alle wetten en
regels, die in de maatschappij zijn aangenomen! Werken, zwoegen, lijden, verachting
en smaad tot loon, terwijl anderen lagchend en
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genotvol op een bloemenpad voortwandelen en het voor eene voorname
fatsoenlijkheid houden eene medelijdende verachting of een verachtend medelijden
over te hebben voor de minder begunstigden. Laat ze praten, die goede theologen,
die hunne buiken vullen en hun hoogmoed streelen aan de vette tafels der rijken, laat
ze praten van het geluk, dat in eene schamele hut woont en van het ongeluk der
paleizen! Hebben mogelijk rijken alleen vatbaarheid voor miskenning? Is dan een
rijk man, die geen erfgenaam heeft, zooveel dieper te beklagen dan een arme stumper,
die twaalf erfgenamen heeft en er geen zes kan voeden? Ramp en miskenning te
dulden in een paleis, gaat nog. Er zijn altijd nog duizend gedienstige geesten, die om
den gezegende rondwaren. Maar ongelukkig te zijn in eene hut, ongelukkig niet
alleen naar den geest, maar naar het ligchaam, naar de maag; behoefte te hebben,
geldt dat niet? Wel mogt Sue zeggen, dat het arme volk een engelengeduld heeft en
lijdt met zachtmoedigheid; geloof houdt het staande. Wat zonder dat laatste?
Omkeering, algeheele omkeering van zaken; het stelsel: ieder zijne beurt, in top. En
dat zou regt zijn en niets meer dan regt, indien het geloof er niet ware, dat zegt: lijdt met geduld! het is schoon, zachtmoedig een zwaar lot te dragen! - Wat hield
dan de minder begunstigden in de wereld tegen om hunne gal uit te spuwen op het
rijke c a n a i l l e , dat gaarne trapt die gevallen is? Die glimlach, die beleefde glimlach
van een fatsoenlijk, gezeten man geeft eene ge-
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waarwording
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alsof men op eene slang had getrapt. Ik blijf voorloopig nog op mijne kamer, dat is
ten minste gelukkig voor mijn gevoel en laat mij den lust behouden. Het is nog geen
eerste stap op de baan des vervals, die hoe langer hoe verder heenleidt. Ik vreesde
die eerste schrede, maar wie een moeijelijken stap met moed kan doen, is gelukkig,
want hij regeert zichzelven.
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- Ik lijd weder aan het land. Ik wenschte al mijne gedachten zoo goed bijeen te hebben,
dat ik mijne bitterheid duidelijk in woorden op het papier kon ontlasten, maar die
vaardigheid ontbreekt mij; ik kan mijn spleen alleen toonen door geweldig snel naar
huis te stappen, op straat voor niemand uit den weg te gaan, en als ik iemand aanzie,
het te doen met een paar lamme en toch brutale oogen, vol fataliteit. O, zon- en
feestdagen, hoe moeijelijk is het mij u aangenaam te vinden! Uwe rust is mij eene
doorgaande verveling, en wat iedereen genoegen doet, mishaagt mij. En van die
dagen nu twee, helaas, in het verschiet!
Ta g e k o m m e n a n d v e r g e h ' n , en ik blijf maar altijd in denzelfden toestand.
Daar is nog geen streepje helderheid, dat de eentoonige, graauwe toekomst
verlevendigt.
Geest van uitsluiting is allerhatelijkst. Hatelijk zijn ook schilderijen, die de leeken
vereeren met den naam van netjes.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

59

11 April.
- Deze dag heeft mij een gelukje aangebragt. Ik ben binnen kort uit den nood gered
en zal 150 pop commanderen. Ik voel mij rijk als Salomon, luchtig als een vogel. Er
zullen binnen kort meer van die wonderen geschieden, zoo als ik mij nu verbeeld.
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- Dit geschrift begint mij meer en meer tegen te staan. Groote mannen alleen hebben
het regt en stof genoeg om te doen wat ik doe. Voor mij heeft het iets van een verliefd
meisje, dat treurt om haren afwezigen beminde en dagelijks hare droefenis op papier
uitperst, om zelfs uit die droefenis vermaak te putten en haar hart van een last te
ontheffen. Er ligt bepaald iets sentimenteels in. En sentimenteel moet men in de
wereld niet zijn. Er mag hier en daar wat fantasie, wat verbeelding door loopen, maar
ook dat moet de hoofdzaak niet worden, anders staat het belagchelijke voor de deur.
Ik heb nu een beter vooruitzigt; de zaken gaan niet slecht, en toch ben ik er niet
veel lustiger, tevredener of ijveriger om. Dat alles blijft hetzelfde, en ik geloof, wat
eenmaal in onzen aanleg niet ligt, komt er niet door voorspoed in of door tegenspoed
uit. Alleen kan tegenspoed er het hare toe bijbrengen om wat gal te doen afzonderen
en voorspoed behoefte doen ontstaan aan veel, aan veel meer voorspoed.
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- Verscheidene dagen zijn voorbijge-
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gaan zonder dat ik iets aan deze bladen gedaan heb. In dien tusschentijd zijn
schilderijen begonnen, afgemaakt, verzonden naar Groningen en naar Rotterdam. Ik
ben dezelfde gebleven, met dezelfde vooruitzigten, nog altijd veel hoop en weinig
nieuws.
De lente en met haar de eerste groene blaadjes, de eerste warme zonnestralen en
de eerste menschen zonder winterjasssn zijn gekomen. Het is eene heerlijke
geschiktheid van den mensch, des winters gelukkig te kunnen zijn bij het vooruitzigt
van den bloeijenden zomer en bij het einde van den herfst even hartelijk te kunnen
verlangen naar lieve winteravonden in een gezellig vertrek.
Ik ben nieuwsgierig waar het lot en de omstandigheden mij dezen zomer ter studie
zullen voeren. Zal ik in Holland blijven? Ik denk het en houd het tot nog toe voor
het beste. Of zou ik mij buiten 's lands begeven? Dit laatste is zulk een heerlijk
verschiet en zoo vol van al datgene, hetwelk ik wensch en begeer, dat het verstand
mij zou begeven, indien het er toe komen kon, en ik geloof, dat ik mij door mijn trek
naar verandering en naar al wat vreemd is er gemakkelijk toe zou laten overhalen.
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- Ofschoon de lieve maand gekomen is, de maand der vogels, der dichters, der groene
blaadjes, is er toch nog niets, dat mij daaraan herinnert.
Waar geen vrede heerscht, is geen geluk.
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5 Mei.
- De luiheid is tegenwoordig ontzettend. Het flaneren neemt dagelijks toe, de lust tot
werken vermindert, en evenmin als het warme weder, komt ook mijne schilderij
vooruit. Ik weet niet wat mij beheerscht en wat ik eigenlijk wil. Vroeg iemand mij
wat ik buitengewoons begeer, ik zou er moeijelijk op kunnen antwoorden. En toch
wil ik iets. Flaneren vind ik tegenwoordig hemelsch; zoo ledig en gemakkelijk daar
heen te slenteren en op te merken, hoe alle menschen druk bezig zijn en ook wel
zouden willen flaneren, indien ze maar konden, en zelf zich op dat oogenblik daar
buiten en vrij te gevoelen! En dan niet alleen dit, maar het toegeven aan zijne neiging
tot d o l c e f a r n i e n t e , is nog het lekkerst van alles. Zoolang als ik buiten mijn
atelier blijf, is dat gelukkig gevoel ontzettend groot, doch, wee! als ik de schilderkamer
weêr inkom en zie, dat ik ook woelen moet net als de menigte op straat, maar met
de vingers in het haar, als ware het, om met geweld uit het hoofd te halen wat er uit
moet en er mogelijk niet eens in zit. Men keert op de beroerdste wijze in de
werkelijkheid terug, en dit is de ongunstige keerzijde van de schoone flanerij.
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- Nieuwe vriendschap is eene schoone zaak. Men kan zich aan een nieuwen vriend
nog geheel geven als iets nieuws; men heeft nog zoovele verborgene hoedanigheden
te laten zien, zoovele denkbeelden bloot te leggen; al wat men aan anderen niet
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meer kan zeggen zonder in vervelende herhalingen te vervallen, kan men met succes
aan een nieuwen vriend kwijt raken. En juist omdat iedereen zoo gaarne wat moois
van zichzelven laat zien, zoo gaarne over zichzelven praat en zijne meeningen aan
den man brengt, is een nieuw vriend een heerlijke bak om al dien prulleboel in uit
te gooijen. Dat alles is wederkeerig; beide vrienden zijn in hetzelfde geval. Maar dit
neemt een einde, en weldra heeft men elkander uitgeput; men wil op denzelfden voet
doorgaan, doch het lukt niet. De een gaapt bij het verhaal van den ander en de ander
vindt op zijne beurt de meening van den een volstrekt niet gelijk aan de zijne. Nu
komt er een klein verschil, een woord van misverstand, en wat men van een ouden
kennis gewillig zou verdragen vindt men brutaal, grof, onbeleefd in een nieuwen
vriend en i l s s o n t p a s s é s c e s j o u r s d e f ê t e !
Ik weet niet wat het moet beduiden, dat ik zoo flaneer en zoo knoei. Herinneringen
uit verledene tijden zijn weêrgekomen en niet te verdrijven. De zomer nadert, het
weêr heldert op, de bladeren der boomen groenen en alles baadt zich in licht. Het
beeld van het lieve meisje staat mij gestadig voor den geest; zij spreekt zoete woorden,
ze fluistert van liefde en lust, en maakt mij dol en wanhopend. Doch daar binnen in
de duistere kamer staat mijne schilderij, zoo blaauw, zoo dof en zoo treurig, en lokt
en smeekt te vergeefs. En de andere, de donkere, bruine roept met ingeschotene stem
om laving en zalving; ze verleidt mij, en ik voed ze met eiwit.
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Terugkomst en landerigheid! en geen wonder! Mislukte reizen zijn afschuwelijke
ongelukken en hebben naweeën. Zwitserland! neen, ik geloof, dat het eene hemelsche
dwaasheid zou wezen, er heen te gaan. Pleiziertogtjes komen tegenwoordig niet te
pas, en eene ware studiereis zou het denkelijk niet zijn.
Ik gevoel mij, ik weet niet hoe, precies alsof ik nergens op de gansche wereld een
home heb. Het lijkt mij alsof ik overal maar half te huis ben. 't Is iets gruwelijk
onhuiselijks.
Mijn hemel! laat ik toch eindigen met mijn vervelend gekrabbel, zonder zin, kop
noch staart; ik weet zelf niet wat het is. Ik mogt mij begraven in ik weet niet wat van
landerigheid.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek
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- Ik ontving dezen morgen juist een brief van de P. en natuurlijk over eene Zwitsersche
reis. Hoewel ik nu dolgaarne zoo'n togt voor de tweede maal zou ondernemen, toch
lijkt het mij eene dwaasheid. Ik zal het ook afschrijven. Maar dan rijzen de blaauwe
bergen en de g l e t s c h e r s gloeijend in de avondzon en de voetreizen en de donkere
sparren, de blaauwe meeren en de b e l l e s b a t e l i è r e s op in den geest, en 't is
jammer, dat men onmogelijk doen kan wat men zoo gaarne zou willen.
Men kan zich somtijds zoo regt gelukkig gevoelen, zonder dat men iets goeds
heeft gedaan of eenig mooi vooruitzigt heeft. Men voelt zich dan, zoo als de meid
zegt, blij, dat men geboren is. Eene zekere, onbegrij-
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pelijke, domme tevredenheid, die niet lang duurt, omdat ze geene geldige oorzaak
heeft.
Het is ongelukkig, dat arme familie meestal gemeene familie is, zoodat men er
zich voor schamen moet. Meer voor het gemeene dan voor het armoedige natuurlijk.
En dan is het juist alsof de omstandigheden ons eeuwig die personen toevoeren, die
men zoo gaarne zou ontwijken. Houdt men zich met hen op, dan vindt men zich dom,
dat men zich afgeeft met lieden, die, hoewel familie, door hunne beroerde levenswijze
of hunne knoeijerijen, geen regt op onze welwillendheid hebben. Wil men zich niet
met hen inlaten, dan beschuldigt ons geweten ons van lagen, verachtelijken trots en
roept ons toe, dat hun ongeluk grooter is dan hunne ondeugd. Het blijft moeijelijk,
en altijd spreken er twee stemmen, waarvan diegene gewoonlijk den besten raad
geeft, waarnaar men het minst luistert.
Groene bladeren en groene gedachten! Er is nog niets rijp, nog niets volgroeid,
geene enkele gedachte heeft nog wasdom gekregen. Knellende schoenen vergallen
de wandeling en maken iemand zenuwachtig, even als knellende banden van
vriendschap.
Ik ben zoo verbazend tevreden, dat ik de vrees koester, dat er spoedig iets zal
gebeuren, hetwelk mijn heerlijken, gerusten toestand verdrijven zal. Zoo ben ik nooit
eens gelukkig. Want in mijne domme tevredenheid vrees ik den angel, die er mogelijk
in steekt. Liefde is dom; ze denkt veel te weinig kwaad, ziet alles te helder in en
verklaart iemand veel te spoedig
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heilig. Uit domme liefde komt een groot huishouden, en een groot huishouden is een
groote last en eene oorzaak van verdriet. Liefde is ook zelfzuchtig; dan eerst is ze
prettig, grappig en goedkoop.
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19 Mei.
- Oude vrienden, die men na lange afwezigheid kalm en zonder eenige
gemoedsbeweging, alsof ze ons steeds nabij waren gebleven, wederziet, dat is het
regte.
Ik ben buiten geweest en heb de versche lucht geroken en ben ellendig in mijn
duffe atelier teruggekomen; mijn geest wordt er bestoven en ingeschoten, even als
het mijne schilderijen zijn.
O, de natuur, de natuur! wat is zij eene goddelijke leermeesteres, wat is in haar
alles volmaakt!
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25 Mei.
- Terug van een reisje, dat in alle opzigten heel aangenaam had kunnen zijn, ware
het niet, dat de reden mijner overhaaste terugkomst alles heeft bedorven.
Onze geboortestad heeft altijd iets bijzonders. Ieder huis, iedere straat, iedere plek
roept met onbegrijpelijke klaarheid voorvallen in de herinnering terug, voorvallen,
allen uit de kinderjaren, wel is waar, maar die toen veel beteekenis hadden. Zoo doet
mij Utrecht altijd o u d e r w e t s aan, een gevoel van lange jaren geleden komt over
mij, en dan wenschte ik wel, dat ik mijne geboorteplaats eens goed kon begrijpen en
er mij mede verzoenen.
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Afgebroken is de Zwitsersche reis voor goed, en ik wil niet denken aan zwarte sparren
en reuzenbergen, maar aan blonde wilgen en blond riet, aan heldere plasjes, waar de
hemel zich in spiegelt en die wateren niet kleurt met het donkere blaauw der
Zwitsersche meeren, maar met die fijne, diepe, grijze kleur, eigen aan ons vaderland.
Over de reden mijner overhaaste terugkomst, wil ik nog niets zeggen. Ik durf niet.
Ik leef nog in de pijnlijkste onzekerheid. Mijn God! indien het eens waar mogt wezen,
dat het tot een noodlottig einde leidde! Welk een slag, welk een zielsverdriet! Den
ganschen dag heb ik haar aangezien en beschouwd als een slagtoffer, dat weldra
misschien het leven zal moeten missen en de helft van mijn hart met zich mede nemen
in het graf. Elke blik, dien ik op haar wierp, was eene gedachte van diepe smart;
ieder voorwerp, dat ze aanraakte, werd mij dierbaar door de gedachte, dat ze het
mogelijk voor het laatst deed. En toen ze op de wandeling over dezen zomer sprak
en wat er dan gebeuren zou, toen werd mijn hart als van een gescheurd en had ik wel
op den weg willen uitbarsten en het uitgillen van smart. Mijn God, spaar haar voor
ons! Wat blijft er van het leven, als men ontberen moet wat het dierbaarste en
onmisbaarste is: eene moeder!
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- Deze dag is voor den arbeid verloren, doch kan mij over het laatste punt van giste-
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ren belangrijk nieuws geven. Ik ben opgestaan met de hoop in het hart en vol
vertrouwen op een goeden uitslag. Maar de hoop is verraderlijk, en wat zij mij
voorspiegelt bleek reeds zoo dikwijls ijdelheid en bedrog, dat ze mij mogelijk op
nieuw zal misleiden. Evenwel doet ze mij leven en rustig zijn, en nu zoovelen
hetzelfde wenschen zal ze mogelijk verwezenlijkt worden.
Het leven is ernstig; er valt niet mede te spotten. Die er lagchend doorheen wandelt,
leeft eigenlijk niet.
Men moest alle menschen liefhebben, alsof ze à l a v e i l l e van hun dood waren.
Er is eene betoovering in de natuur, als men ver van de menschen is en rustig leven
kan met bloemen en bosschen. Er is eene stem in het hart, die voor zulk een vreedzaam
leven pleit. Maar er is ook eene betoovering in het leven onder de menschen, in het
leven tusschen ondeugd, hartstogt en lust; er is iets aantrekkelijks in het onzedelijke,
onreine, eene noodlottige kracht, die de zinnen trekt naar dien kant; de stem van den
kwaden engel klinkt zoo vleijend! De goede geest, die in mij woont, is zoo zedig en
beschroomd, en ik hoor zijne stem niet meer, zoodra de booze spreekt.
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- Is het hardvochtigheid, onverschilligheid of eene gelukkige eigenschap der jeugd,
die maakt, dat ik in droevige omstandigheden nog genoegen kan hebben in allerlei
dwaasheden? Wonderlijke angst, die
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mij bezielt, van mijne jeugd te zullen zien voorbijgaan zonder er van geprofiteerd te
hebben! Het profiteren van de jeugd beteekent niets anders dan zich zoo spoedig
mogelijk oud te maken.
Bij alle ondervinding blijf ik groen als gras. De stormen des levens hebben dat
groene nog niet verbruind, zoo als met de arme boomen het geval is. D a s L e b e n
i s t i m G r u n d e d o c h f a t a l e r n s t h a f t . Schuldig zijn, durf ik, als ik er voor
de wereld maar de geringste verontschuldiging voor kan vinden.
O, Groningen, Groningen, waar blijft mijne hoop! Waarom heb ik ook hoop gehad?
Wat heb ik ook met hopen te doen, die er zoo weinig gegronde redenen voor heb?
Maar gegronde redenen zijn ook al niets; ze zijn subjectief. Dezen zomer? Groot
raadsel. De plaats, waar heen? P r o b l è m e ! I f I s h a l l g o a t a l l , u n k n o w n .
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- Onder de vele vraagstukken, die mij betreffen en wier oplossing moeijelijk is,
bekleedt ook dit aangaande de Melkbogt eene groote plaats. Wat daarvan groeijen
moet, zie ik nog niet in. Het is eene donkere, hier en daar valsche, overal tamme
schilderij. Ik word misselijk, als ik het stuk aanzie. Het is zoo geesteloos en koud,
dat men moeite heeft..... enfin! Er zijn menschen, die er eene bijzondere eer in stellen
met hun ongeluk te koop te loopen, denkende daardoor achting of belangstelling in
te boezemen. Ze verhalen hunne ellende en kwaad geluk aan iedereen en zijn
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daarmede even lastig als prullendichters met hunne verzen, harde schilders met hunne
schilderijen en jufvrouw G. met hare kwalen. Wat ter wereld is toch vervelender dan
die jammerverhalen, die verzekeringen van onder een slecht gesternte geboren te
zijn, die denkbeelden van voorbeschikking, enz.? Men kan wel wat medegevoel
hebben, doch m a n w e i n e t e i g e n t l i c h n u r f ü r s i c h s e l b s t . Ik verbeeld
mij, dat het veel aangenamer moet zijn achting in te boezemen door het geluk, al is
die achting ook sterk gemengd met jaloezij.
Men trotseert de gansche wereld het best door voorspoed, juist omdat het veelal
de wereld is, waaraan we dien voorspoed ontleenen.
Een ongelukkige stumper, die zich als zoodanig door woorden en daden openbaart,
denkt verkeerd, indien hij meent er iets mede te zullen winnen, wanneer hij een
noodlottig gezigt trekt. Men hoort hem voor een oogenblik aan; heeft medegevoel
ook voor een oogenblik, vindt hem weldra vervelend, zeer vervelend en ten laatste
ontvlugt men hem. Over het algemeen hebben de menschen een natuurlijken afkeer
van tegenspoed en ellende als van eene aanstekelijke ziekte.
De wereld te ontvlugten, omdat men er niets dan het onaangename van gewaar
wordt, omdat men meent het er niet langer in te kunnen uithouden of omdat men
zich wil doen betreuren, behoort ook onder de dwaasheden. De beste vrienden missen
ons eene week of eene maand, maar dan is men ook vergeten en
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honderdvoudig vervangen door lieden met meer geestkracht en die hoogst gelukkig
zijn zich van de leege plaats meester te maken. De plaatsen in de wereld zijn geweldig
duur. Meent men later zijne plaats weder te kunnen innemen, dan ziet men zich
meestal bitter bedrogen. Heeft men dus een stoel, men klampe er zich met hand en
tand op vast! Kan men in het gedrang den een of ander op zijde duwen, 't is liefdeloos,
maar verstandig. Veel wat verstandig is, is liefdeloos. Iedereen heeft zooveel met
zichzelven te doen, zooveel eigene geheime zorg en smart en strijd, dat voor anderen
slechts weinig ware sympathie overschiet.
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. - Vele jaren geleden kwam ik voor het eerst voor Rembrandts Nachtwacht. Ik was
een kleine jongen, had er wonderen van gehoord, was tamelijk pedant en meende,
dat het schoone in die schilderij mij niet zou ontsnappen. Toen ik er evenwel voor
stond, maakte het stuk alleen den indruk van zwart op mij. Het hoogste, dat ik er in
bespeurde, was de ontzettende kracht, en ik dacht, dat juist dit deszelfs
voortreffelijkste hoedanigheid was. Ik gevoelde mij dagen lang ongelukkig, dat ik
er het groote schoon niet van kon inzien en had iets zwaars op mijn geweten, alsof
ik kwaad had gedaan. Later was ik dan ook gelukkiger, toen mijne oogen mij beteren
dienst deden. Even als toen gevoel ik mij thans. Er zijn dingen, die men schoon moet
vinden, omdat ze schoon zijn verklaard door de gansche wereld, en dikwijls gebeurt
het mij
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van dezulken, dat ik er het schoone niet van begrijp. Het komt mij dan voor, alsof
het een épiciers-geest is, die in mij woont, en ik gevoel er mij ongerust over. Ik
geloof, dat, indien ik Rembrandt thans niet ga zien, het is, omdat de aanhoudende
toestand van geen geld te hebben mij geleerd heeft smaak te scheppen in kleine,
beroerde vermaken. Er komt iets armoedigs in mijn geest. Altijd te moeten opzien
tegen iets dat ƒ 1,50 kost, maakt mij zoo klein, dat ik volstrekt alle grootere
A n s i c h t e n verlies. Het demoraliseert mij geheel. Dit is het grootste bewijs voor
mijne zwakheid van geest, dat hij zichzelf niet kan staande houden, indien hij niet
door geld gesteund wordt. En omdat ik er niet buiten kan, haat ik het geld; ik haat
het als een dwingeland en heb het tevens lief als iemand, die mij als oud vuil
behandelt. Zoo maakt het gebrek mij klein en tot een lafaard, en in ernst reken ik
mijzelven nooit meer waard te zijn dan de som, die zich in mijne beurs bevindt. En
toch is het leven als een lapjesdeken. Het is bij afwisseling zamengesteld uit kleine
oogenblikken van genoegen, voorspoed, lust en weder van ellende, verveling,
droefheid, m a u v a i s e c h a n c e , enz. Dus moet men niet wachten of zelfs aanspraak
maken op een doorloopend geluk of op blijvende genoegens, maar bij tusschenpozen
en afwisseling op meer of minder genieten, ten einde vervolgens weder voor eenigen
tijd in lijden en jammer te vervallen. Rozen plukken, waar ze bloeijen, schoone of
minder schoone, maar niet met verachting alles
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voorbij loopen, omdat men meent eindelijk te zullen komen in een paradijs, alwaar
niets dan rozen bloeijen van de schoonste soort. Hij geniet het best, die op een
bewolkten dag, vlug van iederen snel voorbij gaanden en daarom niet minder
heerlijken zonnestraal weet partij te trekken. Zoekt men naar ware liefde, echte
vriendschap, dan dwaalt men somtijds met het ongeduld over mislukte pogingen op
het gelaat zijn leven lang rond, en vindt men bij wonder toeval hetgeen waar men
zoo ijverig naar streeft, dan wordt het ons dikwijls op de meest onvoorziene wijze
weêr ontnomen. Zoovele fantasiën stijgen in mij op, zoovele schoone droomen droom
ik, doch heb ik regt op de verwezenlijking dier droomen en fantasiën te hopen,
zoolang ik zelf niet geschikt ben om zulke schoone wenschen en begeerten van
anderen ter vervulling te zijn? Wat al uitnemende hoedanigheden moeten twee
menschen bezitten om opregte vrienden van elkaar te kunnen zijn, zoodat ieder zich
werkelijk gelukkig gevoelt in het bezit van den ander!
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- Mijne begeerten en wenschen zetten zich in bed, door het broeden onder de dekens,
onmatig uit. Hoeveel vuiligheid zou men uit dekens kunnen wringen, indien ze alles
wat er onder bedacht en begeerd wordt als uitwaseming in zich opnamen!
Ook in eene stad, voor een open venster, uitziende op eene vuile gracht, kan het
op een zomeravond heerlijk zijn. Een t ê t e à t ê t e is er even bekoorlijk als in het
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schoonste landschap. Zinnelijke genoegens komen het best uit in eene eenvoudige
lijst.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

26 Junij.
- Alles is mij onverschillig. Stom!
Laat ik hooren naar de stem der eerzucht!
Mijn laisser-aller brengt mij niets goeds aan; het doodt alles.
Wat zijn genoegens? Wat geven ze? Zijn er genoegens? Genoegens? Gekheid!
Wat is het leven? Wat geeft het? Worstelen, worstelen! Wat is schilderen en wat
beteekent het? Wat doet het er toe, wat is er aan, of ik een koetje of een schaapje al
wat beter of wat slechter maak dan een ander? 'T is toch altijd leelijk en min. Waarom
verbeelden de schilders zich, dat ze zulk een edel vak bij de hand hebben? Wat voor
goeds werkt eene schilderij uit, al is ze ook nog zoo mooi? Het is slechts een sieraad,
eene krul aan een pilaar, eene parel, echt of valsch, in de haren eener vrouw, een
kapel in een bosch. Maar versieren is nog een mooi doel. Is er dan nog een ander?
Ja, schilderijen zijn ook een tak van handel, een middel om te foppen, af te zetten,
een meubel, waarvan de maker veelal een beroerde vent, de verkooper meestal een
smeerlap en de kooper gewoonlijk een stommerik is.
In deze zonnige wereld is de kunst niettemin een der helderste lichtpunten. Alles
is goed en schoon, overal en altijd kan men genieten, en de jeugd is een goddelijk
tijdperk; men gevoelt zich als een god in den hemel, als een mensch in een paradijs.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

74

2 Augustus.
- Een paar jaren geleden was ik een paar jaren dommer en een paar jaren beter. Met
het betere in zichzelven gaat ook het geloof aan de deugd van anderen verloren.
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- O Opheusden! wanneer zal ik u zien?
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- Zes weken zijn voorbijgegaan. Ik heb in dien tijd schilderijen verkocht en Opheusden
gezien. Ik heb er koû geleden, ham gegeten, weinig uitgevoerd, ben er ongelukkig
geweest en heb er het land gehad, terwijl ik bij den haard zat en het dorpsleven en
al zijn aangenaams volop genoot en begreep. Het geld droop er in armoê weg, ik trok
terug naar Amsterdam, zonder geld, bijna zonder studiën, spijtig en verkouden.
Ik zag tentoonstellingen en schilderijen, ben vervolgens naar Utrecht gegaan. O
kromme Rijn, uwe boorden vielen mij geweldig tegen! O vaderstad, hoe verveelde
ik mij binnen uwe wallen! Ik verbeeldde mij, dat eenige oude vrienden het mij echter
dragelijk maakten. Ik verkocht eene schilderij en nog eene schilderij, maakte nog
eene studie in den regen en eene andere in den wind, beide slecht. Ik dronk klare en
amuseerde mij; ik hoorde de opregte Haarlemmer lezen en verveelde mij; gaf eene
slechte zijde van mijn karakter te kijk, door niet naar de kerk te gaan; las t h e
s c a r l e t l e t t e r , dat ik een meesterstuk vond, en ontvlugtte de boorden van den
krommen Rijn, van
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waar ik tot voornaamste herinnering eene geweldige verkoudheid naar Brussel
medenam.
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- Reis naar Brussel... Maar neen! reisbeschrijvingen maak ik niet: d a s i s t z u
arg.
1. Troijon, Courbet, Breton, enz.
2. Moed hebben vele jonge schilders.
3. Ik heb geen moed.
4. Slotsom: ik ben een lor.
5. Verder heb ik veel cognac gedronken en ook al veel naar den weg gevraagd, in
de hoop van op den slechten te komen. Ik kocht ook eene pijp.
Oosterbeek, alwaar ik vervolgens kwam, leverde mij weinig studies.... Hier kon
ik wel eenige opmerkingen over natuur-indrukken laten volgen, maar ik wil mij niet
dwingen. In mijn hart leefde waarachtig niets dan lust om goede schilderijen te maken
en mijn hoofd dacht over niets anders dan over de middelen om daartoe te geraken.
O schoone, gulden tijd, toen het reine natuurschoon zooveel invloed op mij had en
de frissche lucht de stegen-mijmeringen en burgwal-gedachten had verdrongen!
Ik ben kwaadaardig opgestaan en heb het vooruitzicht kwaadaardig naar bed te
gaan. Als men den dag instelt met zich gruwelijk nijdig te maken, dan kan die dag
niets goeds opleveren en geen aangenaam einde hebben. Ik heb het land gehad, terwijl
ik ontbeet: niets was goed; nu heb ik het land voor mijne schilderij: ze ziet er
bedonderd uit. Het is donker, het mist, ik ben koud, niets lukt mij, en al was het ook
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licht of warm of zonnig, ik zou toch niet werken. Het verveelt mij; ik mogt het wel
uitspuwen. Brrrr! Ik ben schrikkelijk landerig.
De wereld is een ellendige boel. Ik wenschte wel een slaap te beginnen van eenige
maanden. Ik heb volstrekt geene vooruitzichten, geen doel, geene hoop op een of
ander. Alles is ledig, nietig, zonder bevalligheid; niets trekt mij aan. Ik kan niets
doen dan troosteloos opschrijven, dat ik mij zoo gering en zoo dom voel, dat ik niets
op de wereld vind te maken te hebben. Ik geloof, dat ik geboren ben om een
middelmatig sukkelaar te blijven, en houd alleen, waar het de landerigheid geldt, de
middenmaat niet, want daarin ben ik een meester, en de hemel weet, hoe gaarne ik
daarin een kind mogt wezen. Maar het helpt niet. Het is je een lot! En er is niets af
of toe te doen. Goed praten is het voor degenen, die zeggen: - Schud het af! Loop de
deur uit! - Ze toonen slechts, dat ze gelukkig zijn en er niets van weten.
Men ontloopt zijn lot niet, want men draagt het overal mede; het is een schrikkelijk
trouwe medgezel. Geene reis is hem te ver, hij gaat mede; geen genoegen zoo groot
of hij steekt zijn leelijken neus tusschen u en uw pleizier; geen dag zoo kort of hij
vindt tijd genoeg u kwaad te doen; geene studie zoo ernstig of hij fluistert u in het
oor: - Gij verbeeldt u, dat gij er belang in stelt, maar ge verveelt u toch! - O de
ellendeling! Hij heeft mij dezen dag geweldig beet; hij houdt mij vast als een
bloedhond.
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Ik verveel mij, ik heb het land, ik kan het maar niet van mij afzetten. Het mist, het
is donker, het is vroeg; en de spleen maakt mij dol en somber, razend en zwijgend.
Wat is het toch een geluk voor personen in mijn gemoedstoestand, dat er papier is!
Zoo iets geduldigs, geleidelijks, lijdends en zware lasten torschends zonder morren
of boos worden! Wat is het wellustig en streelend woorden van nijd en beroerdheid
zoo langzaampjes te kunnen neêrschrijven, letter voor letter, met voorbedachten
rade! Zoo zuigt een vampyr bloed, drop voor drop.
Ik schrijf nog veel te mooi voor de dufheid, die mij beheerscht. Maar kan er wel
ooit meer iets, dat niet duf is, uit mijn dooden kop komen, arm, leeg lor?
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Het jaar 1860.
- Laat het verledene rusten onder zijn duister kleed van smart en berouw! Met de
wezenlijke waarheid valt niet te spotten.
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1862.
Oogenblikken van verveling en andere pleizierige gemoedstoestanden.
20 Februarij.
- Een krachtigen strijd tegen de kwade hartstogten wil ik strijden, schoon twijfelachtig
de overwinning. Waar weinig wil tegenover veel begeerte staat, kan de strijd niet
heftig wezen. Ach, waarom werp ik herhaaldelijk een deel mijner beste genegenheden
weg? waarom kan ik die niet in haar geheel bewaren, veredelen, vermeerderen en
eindelijk plaatsen, zoodat ze de oorzaak worden, van het geluk van twee levens?
Rampzalig hij, die het schoone begeert en zoekt, buiten het ware en goede? Iedere
dag brengt mij valscher gedachten of versterkt die; telkens voel ik, dat er een klein
deel verloren gaat van wat nog waar en goed in mij was.
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16 Maart.
- Ik raak in alle opzichten slaags. Ik ben genoodzaakt meeningen en beginselen te
verdedigen of aan te vallen. Maar het doet mij half en half
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genoegen, dat ik aangepakt word, want dan voel ik mijne tanden. Ook vind ik het
goed, dat ik doorgrond word en gehouden voor dengenen, dien ik ben, want niets is
stuitender dan voor braver door te gaan dan men is; dit heeft eene volstrekt valsche
positie ten gevolge, en 't is beter, bij nader onderzoek, m e d e dan t e g e n te vallen.
Men zegt, dat ik thans mijne beste schilderijen heb gemaakt, en dit is een zachte
balsem. A u f o n d heb ik veel trots, die in staat zou wezen groote ambitie bij mij
op te wekken, wanneer die vervloekte luiheid er zich maar niet eeuwig in mengde.
Roem is datgene wat mij het meest prikkelt. De Hemel gave mij wat meer ijver! Men
zegt, dat het alles ijdelheid is, maar het maakt toch het leven zooveel te schooner,
en een schoon leven hier op de wereld!.... Maar ik ben schrikkelijk ziek. Ik haak
meer dan ooit naar iemand wien ik alles zou kunnen blootleggen, doch zonder
vervelend of gemeen gevonden te worden. Maar de beste raad, hoe duur ook, helpt
eigenlijk bij mij weinig of niets. Tijd en ellende zijn de twee groote leermeesters der
menschen. De koesterende zonnestraal van den voorspoed wekt en verlicht bij mij
alleen mijne slechtere hoedanigheden. Gewoonte wordt behoefte en behoefte wordt
gewoonte. En zoo werken die beide duivels elkander in de hand. Maar ik wil mij die
dingen voor heden eens uit het hoofd trachten te zetten.
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17 Maart.
- In Maart schijn ik altijd veel te ver-
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tellen te hebben. 't Is mogelijk het voorjaar, dat de boomen doet uitloopen. Mijn
hoofd is opgevuld met allerlei gedachten over ontbinding. Ontbinding van alles.
Treurige gedachte! Als men een wensch heeft, die waarschijnlijk volgens elke
verstandige redenering niet vervuld zal worden, dan zet men de eenvoudige reden
op zij en haalt er voorteekenen bij en kleine bijgeloovigheden, welke dienen moeten
om het geloof te versterken in de vervulling van den gemaakten wensch. Men gelooft
zoo gaarne, dat men gelukkig zal wezen. Somtijds geloof ik het ook, maar de
ondervinding heeft mij geleerd, dat ik daaromtrent op geene kansen hoegenaamd
rekenen moet. Geduldig afwachten, als men veel vrees en weinig geduld heeft, is
eene vervloekt moeijelijke taak. Ik begin nu iederen dag meer en meer mijzelven op
te wekken of liever mogelijk neder te buigen tot onderwerping, eene heel mooije
eigenschap, als het de ware onderwerping is, maar eene gevaarlijke, als ze een haartje
mist. Want dan wordt hare beteekenis die van het l a i s s e r - a l l e r en mogelijk nog
meer van het s e l a i s s e r - a l l e r . Dit laatste is gemakkelijk, lui, aangenaam en
vordert geene krachtsinspanning vóór noch tegen iets hoegenaamd.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

18 Maart.
- Ik wilde, dat ik eens iemand vond, die mij iets wezenlijk versterkends en opbeurends
zeide. Van tijd tot tijd heb ik plannen om de stad en al wat daarin is te ontvlugten.
Als ik maar eens tot zulk een besluit kwam!
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Litteratuur is waarachtig gevaarlijk, zoodra de dichter of schrijver zich al te duidelijk
in zijn boek doet kennen, met al de zwakheden, die wij mooi vinden, want het is een
vervloekt ding, dat men zijne ondeugden als zwakheden laat voorkomen en die
zwakheden weder als uitvloeisels van te veel hart of te veel gevoel.
Die arme woorden h a r t s t o g t en g e v o e l hebben al wat op hunne
verantwoording! en men kon ze, dunkt mij, vervangen door dat ééne woord
g e w o o n t e ; men wil dit nogtans maar niet erkennen, en op het laatst wordt men
zoodanig in allerlei uitvlugten verward, dat men geene enkele er van meer voor waar
houdt. En dan dat eeuwige denken en kletsen en niet doen! Welke laffe oude wijven
zijn we dan toch! Altijd klagen en gebogen loopen, elkaar de loef afsteken in het
bedenken van beroerigheden en waarheden uitkramen, die eigenlijk verdomd ver
gezocht of platte leugens zijn. Foei! Ik zou wel eens willen weten of er veel menschen
zijn, die zichzelven zoo uitschelden als ik het mijzelven doe en er toch zoo weinig
van meenen, ja, vinden, dat men toch met dat al een goede kerel is, en al veel denken
gedaan te hebben, als zij van tijd tot tijd eens zeggen of opschrijven, zoo als ik, dat
zij beroerlingen en nietswaardigen zijn en zooveel te strijden hebben en het toch
maar niet doen. Er loopt somtijds wel eens een klein adertje berouw of, meer nog,
angst en spijt door, maar over 't algemeen is het een vorm zoo als
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een andere, tamelijk ledig van waarheid en van zin. Ik ben volstrekt geen vechtersbaas,
maar het staat goed van tijd tot tijd de tanden eens te laten zien, al durft men er niet
mede te bijten.
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- B e s o i n d ' a i m e r is wel de hoogste en dringendste behoefte van ieder mensch,
en zoolang die niet op edele wijze is bevredigd, kan men niet instaan voor de kwade
wegen, die men zal inslaan, omdat die behoefte zich dan ontwikkelt zoo als het vooral
niet moest.
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- Het alleen zijn begint mij meer en meer te kwellen, en ik wilde wel iemand vinden,
die mij onophoudelijk gezelschap hield. Maar de persoon, daarvoor geschikt zal wel
moeijelijk te vinden zijn. In sommige tijden van het leven is het wezenlijk niet goed
te veel aan zijne eigene gedachten te zijn overgelaten. Men weet niet hoe wonderlijk
die kunnen afdwalen en hoe men zich eene valsche wereld gaat scheppen, ingebeelde
zwakheden en kwalen en duizend andere verkeerde dingen.
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18 April.
- 't Is mij volmaakt onmogelijk mijne gedachten enkel bij het schilderen, bij de kunst
te bepalen. Hoe schoon en rijk de kunst ook zij en hoezeer ze ook alle onze krachten
en al onze inspanning eischt, ze is voor mij te weinig het leven, ze geeft mij te weinig
de vervulling mijner vurigste wenschen om er
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veel voor over te hebben. Ze is slechts in zoover een genot, dat men er zichzelven
en al zijn gevoel in tracht neder te leggen. Mijn verstand, de behoefte, de
noodzakelijkheid en eene zekere hoop op welslagen roepen mij tot het schilderen,
maar mijn hart blijft er meestal buiten, en mijne wezenlijke gedachte, mijne liefde
is elders. 't Is een onophoudelijke strijd, dien ik te voeren heb. Als ik mijne schilderijen
aanzie, dan bemerk ik wel, hoe daarin de jeugd, de bezieling en de liefde volkomen
gemist worden, hoe alles slechts een gevolg is van beredenering en handenarbeid,
een middel om mijn leven stoffelijk te rekken, maar niet het hoofddoel, de lust en
het beginsel er van. Zoo lang het hart niet spreekt, is alles kleurloos, en waar de liefde
niet is, daar is geen gloed en geene jeugd. Hoe verlang ik naar wat rust en
tevredenheid! Ik heb die beide in zoolang niet gesmaakt, en ze worden mij zoo noodig.
Ik weet niet, wat ik verlangen en wenschen moet. Ik lees allerlei ernstige,
gemoedelijke, brave boeken, maar ik leer er niets uit dan alleen de schrijvers te
benijden, die met een kalmen geest in hunne huisjapon en op pantoffels aan hunne
studeertafel met zooveel deftigheid en tevredenheid mogelijk dat alles te boek stelden.
Ik blijf daaronder altijd even onrustig, ontevreden, het stormt nog altijd
verschrikkelijk, en al ging ik ook naar buiten, in de kalme natuur, het zou mij zeker
weinig baten. Vlugten is nog niet gered zijn.
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4 Mei.
- Ik doe mijn best wat gemoedelijker te zijn, maar ik vind zulk een ingeworteld
beginsel van onwil, van wederstreven en van worstelen in mijzelven, dat ik mij
nergens aan kan onderwerpen dan uit nood of gedwongen door eene magt, die mij
overweldigt. En dit maakt juist, dat zoodra die nood voorbij is en die sterkere magt
niet meer aanwezig, ik op nieuw alle banden verbreek en botvier aan den
revolutionnairen geest, die mijn eigenlijk bestaan is en in alles te voorschijn komt.
Maar nog nooit heeft die geest van opstand iets bijzonders of oorspronkelijks in mij
voortgebragt, omdat hij altijd tegen het betere gerigt was.
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- Wat ik zeker verwachten en afwachten moet, daaraan denk ik het minst: het zijn
de beeren. Bliksemsche last, waarvan ik mij, als ik verstandig was geweest, eenigzins
had kunnen ontdoen.
Als ik beter ben, stel ik mij voor - geld in kas te hebben is evenwel daarbij de
hoofdzaak en hoe ik daaraan kom, weet ik niet - dadelijk naar buiten te gaan en er
monsterachtig veel en sterk te studeren. Nu ik gedwongen ben niets te zien dan altijd
dezelfde huizen aan de overzijde, zich spiegelende in hetzelfde stuk groenachtig,
vuil water, heb ik in mijn hart eene groote liefde voor boomen en gras.
Door alles tot in het oneindige te ontleden, komt men niet altijd tot de waarheid.
Men slaat in die ontleding wel eens den verkeerden weg in, door alles
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te beschouwen van de zijde van het dorre verstand.
Ik verbeeld mij dikwijls iets waars over een ander of over mijzelven gezegd te
hebben, zoodra mijne gedachte maar iets bitters of leelijks in zich bevat. Het is het
negatieve, dat mij daartoe leidt, het ongeloof aan het goede in de overtuiging van het
slechte. Deze troostelooze, droevige rigting: geloof aan het kwade, moet noodwendig
ook tot het kwade leiden en tot achterdocht omtrent anderen. Men beoordeelt iedere
daad, hoe goed die ook is, van het standpunt van het belang desgenen, die haar
verrigtte, en zoodoende is er natuurlijk en altijd onvermijdelijk eene zeer zwarte zijde
aan te vinden.
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- Indien ik toevallig op mijn pad de liefde eens tegenkwam, geloof ik, dat ik den
steen der wijzen zou gevonden hebben. Dan zouden tevredenheid, lust, ijver, ambitie,
dunkt mij, terugkeeren en met dat alles de rust. Het is eene geestelijke behoefte; mijn
hoofd en hart hebben eene rigting, een doel noodig, die mij ten eenenmale ontbreken.
Ik ga voort zonder doel, dan links, dan regts; ik dwaal telkens af, maar die afdwalingen
zijn niet het onderzoeken en rondkijken van een vrijen geest, maar een tasten in de
duisternis. En het licht weet ik niet te vinden dan door een doel gesteld te worden,
en wat kan hemelscher geluk hem, die er naar streeft, beloven, dan de liefde? Het
geluk door de liefde! Er is geen ander middel om het leven op te luisteren. Alleen
de liefde kan volkomen zijn, misschien
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alleen daarin niet, dat men ze nooit kan uitdrukken zoo als men ze gevoelt. Ze is het
middel om in alles volmaakter te worden, de oorzaak en de belooning van het goede.
Maar is zij geene hersenschim? Integendeel, zij is overal tegenwoordig en dus te
vinden; iedereen wenscht en hijgt er naar, en uit de reciprociteit ontstaat zij
oogenblikkelijk. Of veeleer is wat iedereen wenscht wederliefde.
Maar liefde behoeft men eigenlijk niet te verlangen; ze leeft in ieder mensch. Eén
blik is voldoende haar te wekken. Lust heeft er dikwijls niets mede gemeen. Zuiver
ideale liefde is echter eene onmogelijkheid even als een mensch zonder vleesch of
been. Maar juist daarom is de liefde zoo schoon, omdat ze aan twee behoeften tegelijk
voldoet en geest en stof bevredigt en verrukt. Het gevoel van bemind te worden is
zeker het toppunt van geluk, en men wordt het volkomenst bemind, als dit geschiedt
met geest en ligchaam te zamen en te gelijk, waardoor ik tot deze slotsom kom, dat
de lust in de liefde de hoogste zaligheid op de wereld moet wezen. 't Is volstrekt niet
platonisch, maar wel ideaal.
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20 Mei.
- Een stalen wil, een steenen hart en eene halve gezondheid zijn de redmiddelen.
Geen geld is mogelijk nog het beste en eenvoudigste, en voor mij het bereikbaarste.
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- Waar moet het heen met mijne finantiën! Als ik maar lijsten had, dan kon ik mijne
schil-
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derijen ten minste laten zien! Ach, ik zie geen uitweg! Indien ik al eene schilderij
verkoop, dan heb ik daarom mijn geld nog niet, en 't is binnen veertien dagen, dat
het er zou moeten wezen. Gebonden aan handen en voeten! Ik ben nooit in beroerder
toestand geweest, in een toestand, waarin ik minder vooruitzicht en meer bezwaren
had. Ik heb mij uit mijn geld en in mijne schulden gewerkt. Waar zitten toch de
schuldeischers? Waarom zwijgen ze? Wat beteekent die kalmte? Waarschijnlijk een
te heviger storm. Ik vrees alle brieven, alle vreemde menschengezichten. Ze belooven
niets goeds.
Het ontbreekt mij niet aan afwisseling, maar altijd aan verstand. Ik heb dikwijls
boekgehouden van mijne uitgaven, om er uit te kunnen zien, waaraan ik toch eigenlijk
mijn geld verknoei. Ik zag het, het verveelde mij, en ik hield heel eenvoudig geen
boek meer, om niet onophoudelijk door verwijtende teekens en cijfers te worden
aangeklaagd.
Met al mijn stomme uitgeven en verkwisten, sprak altijd eene stem der gierigheid
er tegen. Neen! 't Was niet die der deugd. Om mij regt te doen, moet ik zeggen, dat
wel eens, doch zeer zeldzaam, mijn geweten mij verweet, dat ik het niet op eene
pligtmatige wijze wilde gebruiken.
Somtijds kocht ik die stem met een weinig af, dit was nog veel gemeener. Zij
zweeg dan ook daarom niet. Zij zweeg, omdat ik de oogen sloot, willekeurig en
opzettelijk. 't Was onedel. 't Was slecht.
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25 Mei.
- De duivel hale die vervolgingen! Wat moet een mensch daartegen doen! Gekheid!
ik stoor er mij niet aan.
Een mensch zonder geld, te weten zonder een cent, begint het onmogelijke te
beproeven. Van het mogelijke heeft hij reeds lang afgezien. Ik heb dikwijls
ondervonden, dat wanneer de f i n a n z n o t h op het hoogste geklommen was, er
altijd iets gebeurde, waardoor ik geholpen werd. Nu evenwel schijnt alles te blijven
zamenloopen om den toestand altijd door te verergeren. Ook begint het geduld mij
te begeven; ik word oproerig, somtijds woedend, somtijds bitter neerslachtig, altijd
bezig met de gedachte aan geld en hoe ik er aan zal komen.
Welk een onderscheid twee maanden geleden of nu! Toen dacht ik, dat er geen
eind aan het geld zou wezen; ik geloofde aan mijn geluk en aan groote sommen, die
geregeld en plegtig uit het noord-oosten zouden opdagen en voor mijne voeten
uitgestort worden. Ik bedacht allerlei dingen, waaraan die sommen zouden worden
besteed; ik geloof niet, dat het juist vrome werken waren, doch met die zware keus
tusschen vrome werken en duivelsche uitgaven, behoef ik mij thans niet te kwellen.
Mijn levenswandel is niet moeijelijk meer; ik wandel onder de reine bescherming
der brave armoede. De mantel der gedwongene braafheid is mij om de schouders
gehangen, en alleen een schilderijenliefhebber zou mij dat gewaad kunnen afnemen.
De armoede schijnt mij buitengewoon lief te
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hebben; ik heb een wit voetje bij haar; zij kwam mij zelfs in mijne ongesteldheid
bezoeken en kwartierde zich als pleegzuster bij mij in. Ik zal W. moeten roepen om
haar de deur uit te zetten. Mogelijk is zij aan hem meer nog dan aan mij gehecht of
liever was hij mogelijk hare eerste liefde.
Lieve rijksdaalders, vergeet mij niet! U doe ik het ook niet, en om goed met kwaad
te vergelden, zoo toch wat al te barbaarsch van u zijn.
De duivel hale die vervolgingen, zeg ik nog eens, en met kracht, want, verdomd!
ik stoor er mij wèl aan!
Het is een regt vervelende zondagavond, met een ontzettend groot zondags-gevoel
en hoopen zondagsche menschen. Ze zien er uit, alsof ze alleen slechts wandelen,
omdat het zondag is en het dan zoo behoort, maar ze zich voor het overige geweldig
vervelen. Maar de avondhemel is en blijft altijd even schoon, dichterlijk en goddelijk.
Ach, zag ik dien hemel weder boven de groene velden en boomen van Gelderland!
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- Ik heb tegenwoordig allerlei avondgedachten en maak schilderijen met landschappen,
die e n s i l h o u e t t e tegen cadmium-luchten uitkomen.
Men weet niet, hoezeer de stad alles verandert! Dat leven in steen rondom, geen
gezigteinder, bijna geen hemel te zien, dat alles rigt den geest geheel anders. Het is
onmogelijk, dat men niet zou veranderen, als men altijd gewoon was buiten te leven,
met veel eer-
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bied voor de tijden van olim, toen alles nog zoo goed was en de menschen zooveel
eenvoudiger, sterker, opregter en beter dan nu, zoo als alle oude lieden beweren,
omdat ze spreken van den tijd, toen zij jong, verliefd en vrolijk waren, en natuurlijk
minder vervelend dan nu.
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- Het eeuwigdurend aanhooren van klagten en klaagliederen is eene pest, die de
geestkracht verlamt, den moed vermindert, het hart verbittert, den geest neêrdrukt.
Het werpt een somberen sluijer van ontevredenheid - ontevredenheid, e s s e n c e ,
helaas! van mijn bestaan - over alles en bederft den levenslust. Welk een onherstelbaar
verlies lijdt hij, bij wien deze dagelijks vermindert en verandert in
Lebens-Ueberdruss.
Hetgeen ik eigenlijk in deze bladen opschrijven moest heb ik nog niet gedaan. Het
is, omdat mijn geldnood ontzettend was geworden; ik was letterlijk radeloos, en juist
toen verkocht ik eene schilderij, wel is waar voor een ellendig sommetje, maar dat
mij toch voor eenige weken redt. Doch het schijnt mij zoo onbelangrijke niet geheel
en al van geld ontbloot te zijn, dat ik bijna zou vergeten, hoe groot mijn geluk was,
toen die kleine uitredding kwam. Is dit ondankbaarheid?
Aan verveling wil ik niet denken, ofschoon de gedachte er aan, de vrees er voor,
reeds bij mij zijn binnengeslopen. Ik durf het mijzelven echter niet be-
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kennen, omdat het woord verveling, eenmaal uitgesproken, dadelijk zich als idée
fixe vestigt en eene gedurige kwelling wordt. Het hangt bepaald van mij af die
kwelling te verergeren of te verzachten, want er bestaat, geloof ik, geene verveling,
welke niet met een weinigje goeden wil kan uit den weg geruimd worden. Het komt
hier ook veel op verbeelding aan; hij, die zich verbeeldt zich te vervelen, ondervindt
er al de beroerde gevolgen van, en een vast geloof in de middelen om haar te bestrijden
doet daarentegen spoedig eene goede uitwerking.
Ik heb het eerste gedeelte van Rousseaus n o u v e l l e Héloïse gelezen. Julie is de
volmaakte vrouw; zij blijft aan hare liefde getrouw en doet er voor wat men noemt
domme dingen. Maar juist die domme dingen zijn subliem; zij bewijzen de volheid
der liefde, die niet bestaat dan wanneer ligchaam en ziel zich beiden overgeven.
Mij dunkt, zij kan geen berouw hebben over hare zwakheid, want het is geene
zwakheid; over hare fout, want het is geene fout; zij kan alleen betreuren inbreuk
gemaakt te hebben op regelen door de maatschappij aangenomen, die dikwijls in
strijd zijn met de eerste natuurwetten.
Neen, het schilderen vaarwel zeggen, omdat de stoffelijke voordeelen te gering
zijn, kan ik niet. Ik geloof, dat ik dan eerst zien zou, hoe lief ik de kunst had, nadat
ik ze had vaarwel gezegd. Er is in haar iets hemelsch, hetwelk ons een genot bereidt,
waar-
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aan men geen naam kan geven, wanneer men er zich eens geheel aan heeft toegewijd.
De luiheid is het, die mij in hare strikken gevangen houdt; ik bemin eene soort van
bespiegelend leven, maar alleen, omdat het gemakkelijk is. Ik bemoei mij gaarne
zoo wat met alles, snuffel overal in rond en vergeet op die wijze hetgeen eigenlijk
hoofdzaak voor mij zijn moest. Overal bespeur ik dezelfde kwaal: gemis van een
beginsel, eene rigting, een doel. Daardoor, onbeslotenheid, veranderlijkheid, allerlei
beschouwingen en een eeuwig far niente.
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27 Junij.
- Ik wenschte steeds in die gemoedsstemming te zijn, waarin ik mij bevind, als de
dag geheel voorbij is. Dat wil zeggen 's avonds en op mijne kamer. Want de
oogenblikken, die ik na negenen in Arti of op straat doorbreng, zijn meestal
afschuwelijk. Dan is het alsof al de verveling van anderen op mij neerdaalt en niets
van hun genoegen. Maar 's avonds op mijne kamer is het geheel anders. Er komt
eene rust en tevredenheid over mij, die ik niet weet, waaraan toe te schrijven, en ik
heb niets liever dan dat men mij alleen laat. Ieder, die straatnieuws medebrengt,
brengt daarbij niet alleen modder in mijne kamer, maar tevens modder in mijn geest,
en alle helderheid is weg. Weg meestal, die rust, die ik wist, dat ik genieten zou en
die onbeschrijfelijke bekoorlijkheden inheeft. Ik ben dan met mijne gedachten geheel
mijzelven genoeg, en somtijds komt het
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mij voor, alsof het te midden van het gewoel der menschen onverdragelijk moet zijn.
Evenwel is het geene menschenschuwheid, welke mij die gevoelens geeft, want dan
zouden de oogenblikken, die ik wezenlijk lief heb, minder aangenaam en zoet zijn.
Hoe verlang ik naar buiten! Welk eene sterke begeerte heb ik naar de frissche,
groene natuur! Ik weet wel, dat ik er mijne gedachten niet ontloopen kan, maar ten
minste worden ze er gewijzigd en dragen minder de kenmerken van geboren te zijn
tusschen grachten en stegen. De natuur heeft zoovele schoonheden en doet zoovele
reine begeerten en wenschen ontstaan, boeit er zoodanig de oogen en den geest, dat
men zich gaarne aan haar overgeeft en zich altijd beloond gevoelt voor die
oogenblikken van toewijding. Het goede en schoone is dankbaar en beloont de
diensten, haar bewezen.
Het is waar, dat ieder mensch zwakheden heeft, dat men de schatting moet betalen
zijn leeftijd opgelegd, maar niet minder waar is het, dat er ook strijd moet bestaan
en vooral goede wil.
Ik heb mij dikwijls betrapt op de meest valsche redeneringen. Dat ieder mensch
eene soort van dier is, nam ik minder op als eene beschuldiging dan als eene
verontschuldiging. Van het oogenblik, dat ik mij voor een ellendeling heb verklaard,
begon ik altijd meer een ellendeling te worden, omdat ik mij door deze aanklagt
meende vrij te spreken. Wezenlijke strijd bestond er niet, maar onwil, die duizend
uit-
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vlugten vond. Alles heette zwakheid, menschelijke dwaling, maar de opregt zwakke
beredeneert dit alles zoo niet, en men heeft meer kracht dan men denkt, als men
slechts wil. Maar de wil, de wil ten goede ontbreekt; men weet niet, hoe men eigenlijk
zijne kracht en zijn verstand, die lastige getuigen, uit den weg zal ruimen, en dan
vindt men het woord hartstogt en doet er zijn voordeel mede. Is men eenmaal op
dien weg, dan vordert men snel en maakt ongewone vorderingen in de kunst van
zelfbedrog, welke zeker eene duivelskunstenarij is, zoo groot en verleidelijk als er
ooit eene bestond.
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28 Junij.
- Het is zonderling, hoevele herinneringen er verbonden zijn aan het stemgeluid! Ik
hoor boven mij dikwijls eene zingende vrouwenstem en kan niet zeggen welke
herinneringen van kort of lang geleden, die in mij verlevendigt. De stem is slechts
zeer middelmatig en alledaags, maar er is veel zachts en vrouwelijks in, vooral in de
slepende, ouderwetsche liederen, waaraan zij de voorkeur geeft, en telkens als zij
aanvangt, moet ik luisteren en voel mij langzamerhand verplaatst in lang vervlogene
tijden en denk aan allerlei oogenblikken, die ik niet te huis kan brengen en waarin
ik ook hoorde zingen. Misschien is het alles denkbeeldig, en ben ik nu eenmaal
gewoon aan den aangenamen indruk, welken die stem op mij maakt. Maar het is niet
voor het eerst, dat ik opmerk, hoe geluiden en enkele woorden op eens de gedachte
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naar verledene tijden terugvoeren. Vooral buiten in den avondstond, als alle
menschengerucht weggestorven is en alleen de natuur met haar duizendvoudig
gefluister nog spreekt, wordt de herinnering aan doorleefde oogenblikken sterk
opgewekt en is de overeenkomst zoo sprekend, dat men meent vroeger zoo gestaan,
zoo gezeten, zoo gedacht en dezelfde woorden geuit of aangehoord te hebben.
Ik heb de zangster ook in persoon gezien, maar die ontmoeting heeft mijne
sympathie voor hare stem en hare ouderwetsche liederen aanmerkelijk verminderd.
Wat is ze oud en leelijk! Ze heeft een van die verschroeide en gebladderde
aangezichten, die aan een klierachtig gestel doen denken. En oud bovendien! Eene
bedaagde vrijster, die er wonderlijk toegetakeld uitziet. Hoe dom, als men fantaisiën
gaat maken en de werkelijkheid niet kent, waarop ze steunen! Ik ben nog nooit goed
van eene fantaisie afgekomen; het viel altijd mis uit; vooral moet ik mij niets
sentimenteels in het hoofd halen, want ik geloof niet, dat ik mij in die sfeer straffeloos
kan bewegen.
Laat ik mij tot u wenden, bedroevend feit, dat voor mij staat: mijne schilderij, die
ik uit Rotterdam terug ontvangen heb! Wat zal ik hier verder bijvoegen? Alles is in
die weinige woorden begrepen. Het stuk viel mij niet tegen, alleen vind ik er te veel
in van die koude atmosfeer, die geen pleizier doet en het eigenlijke zomerweder ook
niet uitdrukt. Hoe zwaar is het toch in een landschap den graad van warmte, van
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genoegen, van levenslust, weder te geven die den schilder bezielde, terwijl hij in de
natuur dat beschouwde hetgeen hem dienen zou tot motief voor zijn tafereel! Al geeft
men de natuur ook letterlijk weder, dan is men nog niet zeker zijn gevoel
wedergegeven te hebben, en dat laatste is het voornaamste: men moet in zijn werk
vooral zichzelven trachten te weerspiegelen.
Welk eene ellendige pralerij, met kracht en geweld een c a n a i l l e te willen zijn,
een ongeloovige, een koudgevoelige! Hoeveel beter is het zich eenvoudig aan de
waarheid over te geven en niet in de domste dwaling te vervallen, die bestaat in een
verstandig, wijs en knap man te willen schijnen door een geveinsd scepticisme.
Hoezeer heb ik mij altijd bedrogen, altijd geposeerd en er veel door gemist! Vooral
de opregtheid, de natuurlijkheid heb ik verloren en daarvoor de vrees in plaats
gekregen alsof ik door vrij en openhartig te zijn ook eene zwakheid zou toonen of
mij belagchelijk maken. Want ik wil vooral wel uitgeslapen schijnen, iemand, die
zich niet ligt laat betrappen, beet nemen of om den tuin leiden. Arme kracht, die niets
is dan de grootste zwakheid en bewijst, hoe weinig men vertrouwen stelt in zichzelven,
hoe men zich geheel aan anderen heeft overgegeven, door anderen laat leiden en
bedriegen, hoe karakterloos men is, hoe laag en slaafsch!
Ik rommel dikwijls in mijne herinneringen, zoo als men het somtijds in oude kisten
en kasten doet, ho-
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pende er nog iets goeds in te vinden. Zoo als men van die oude kisten terugkomt, te
weten zonder veel bijzonders, maar met vuile vingers en met stof bedekt, zoo kom
ik van het nazoeken mijner herinneringen terug, zonder iets anders te hebben gevonden
dan verknoeid genoegen, bedorvene oogenblikken en spijt.

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

3 Julij.
- Laat ik mij eens in gedachten verdiepen over de ellendelingen, die ongelukkige
schilders bestelen en ze ontrooven het eenige wat hun nog overblijft, hunne
schilderijen, met zooveel moeite, zorg en tranen vervaardigd! Laat ik aan die
plunderaars der armoede denken en middelen beramen, om uit hunne roovershanden
te blijven! Kwade trouw hebben zij rondgestrooid, leugen en bedrog bedacht,
afzetterijen gepleegd, en dit alles met de ongehoordste onbeschaamdheid. Hoe laag,
te profiteren van de ellende van anderen, die uit gebrek geloof moeten slaan aan
schurken, gedwongen zijn zich in hunne handen over te leveren en van die honden
alles moeten dulden, omdat de minste tegenstand verderfelijk is en ondergang ten
gevolge heeft! De goede trouw wordt dagelijks zeldzamer, en het is bijna niet meer
mogelijk eerlijk te zijn en aan eerlijkheid te gelooven, zonder dadelijk het slagtoffer
te worden van dat geloof en dat vertrouwen. Te betreuren is het voorwaar, dat de
kunst, nu ze eenmaal een tak van handel, een middel van bestaan is geworden, meestal
hen, die haar
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beoefenen en van haar leven, in handen voert van zachtst gesproken gemeene
spekulanten. De uitzonderingen zijn weinig in getal, en men mag zich gelukkig achten
er eene enkele gevonden te hebben. Hoe vele laagheden en vernederende stappen
moeten er dikwijls niet worden gedaan, om eene enkele schilderij van de hand te
zetten! En al naarmate men meer overtuigd is van het schoone der kunst en
doordrongen van hare waardigheid, des te treuriger is de indruk, als men ziet, hoe
ze door allerlei m a q u i g n o n s in hare voortbrengselen geprostitueerd wordt. Het
is dan ook volstrekt niet te verwonderen, dat de verachting, die men gevoelt voor
zoovele kunstkoopers, voor zoovele schilders, wier voornaamste bezigheid eigenlijk
het weven van allerlei i n t r i g u e s is, van lieverlede als een ongelukkig en onbillijk
gevolg overslaat op het vak, en eindelijk de kunst.....
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4 Julij.
- Neen, eindelijk zal de kunst niet veracht worden, daar ze altijd eene der schoonste
en edelste uitingen van den geest en het hart blijft. Eene zekere soort van nijd doet
mij altijd veel onwaarheden denken en zeggen.
Gezegende gezondheid, gij zijt de deugd van het ligchaam! Zonder u beteekent
het ligchaam volstrekt niets, is de geest gedrukt, de ziel bedroefd en het hart treurig
en stom. Ik heb u zielslief gekregen, sedert ik u zoolang heb ontbeerd, maar gij nadert
mij weder, ik word gelukkiger. O, kom terug en laat ik u bewaren, eeren en
hoogschatten
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als eene der heerlijkste giften der Voorzienigheid! Toen ik u bezat, kende ik u niet,
maar toen ik u verloren had, leerde ik u betreuren, en als gij wederkeert, zal ik u eerst
wezenlijk beminnen als eene weldaad, als een geschenk, dat ik ten tweeden male
ontvang, als een troost, eene kracht, een voornaam, onmisbaar bestanddeel van het
heil, dat men op aarde kan smaken. O, indien ik ooit een vurigen, hartstogtelijken
wensch, eene ware bede heb uitgesproken, dan is het die om gezondheid geweest en
eene ware bede, die ik op de knieën doe, mij sidderend dwingende ze opregt te doen
wezen en uit den grond van het hart voortkomende, is die om deze gezondheid tot
elken prijs te bewaren. Ach, hoe dikwijls heb ik getracht in waarheid een goeden
wensch te slaken, eene eerlijke bede, en hoe dikwijls daarbij ondervonden, dat het
slechts vormen en woorden waren, maar nooit stemmen uit het gemoed, in den toon
der overtuiging en der opregtheid!
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5 Julij.
- Al hetgeen mij niet als een gebraden eendvogel in den mond vloog, heb ik gemist,
want nooit bijna heb ik mij voor iets hoegenaamd ernstig moeite gegeven. Wel heb
ik nu en dan stappen gedaan, die mij voor ik ze deed vrij wat tweestrijd kostten, om
b. v. eene schilderij te verkoopen, maar eene trotsche beschroomdheid belet mij dan
te spreken en te overreden, en mistrouwen in mijn talent, waarvan ik de vrucht
aanbood, doet mij de domste dingen zeggen;
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ja, ik beoordeel heel streng en verwerp zelf mijn eigen werk, waardoor ik al mijne
genomene moeite bederf en mijne glazen insla. Eene zekere ligtgeraaktheid komt
daarbij. Niet dat ik geene aanmerkingen en teregtwijzingen kan dulden; het is eene
andere soort van gevoeligheid, die mij vergeefsche pogingen ondragelijk maakt, al
mijne vooruitzichten den bodem inslaat en mijn moed vernietigt, namelijk als ik op
het gelaat van den persoon, wien ik iets te koop aanbied, een trek meen te lezen, dien
ik tot mijn nadeel uitleg, of een woord van hem hoor, hetwelk aanduidt, dat mijne
schilderij niet geheel naar zijn smaak is. Alles bewijst, dat ik nog weinige jaren dienst
tel in de afdeeling verkoopen. O angst, waarin ik leef, dat ik spoedig weder een
examen in de kunst van aansmeren zal moeten afleggen! Ik smaak nu reeds vooruit
het bittere van alle nuttelooze pogingen, die mij altijd even zoovele vernederingen
toeschijnen.
Door op die wijze van alles het onaangename en moeijelijke in aanmerking te
nemen en te weinig het nuttige en noodige te waarderen, maak ik mij vele dingen
tot ergere schrikbeelden dan eigenlijk de moeite waard is, en de gewoonte om van
alles alleen de schaduwzijde op te merken en niet te letten op de vruchten, die er te
plukken vallen, als men maar tracht ze te bereiken, heeft altijd tot mijn groot nadeel
mijne indolentie en traagheid in de hand gewerkt. Gemakzucht neemt men ligt aan,
maar om ze weder af te leggen is even moeijelijk en bijna hetzelfde als vadsig-
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heid in bedrijvigheid te veranderen. En men vormt geene koopers, als men niet begint
eerst zichzelven tot verkooper om te scheppen.
Wat moet er toch van mijne fraaije studiereizen komen? Elke vraag, die ik
daaromtrent doe, wordt beantwoord met geldgebrek en stortbuijen. Als ik niet naar
buiten kom, moet ik mij een schat van overreding scheppen, en eene natuur naar
mijn begrip. Maar dat begrip zal altijd onnatuurlijk blijven, zoodra nadenken moet
goed maken hetgeen ik aan gelukkige opmerking mis.
Als men gedurende vele jaren een goeden, duurzamen grond van studie gelegd
heeft, dan geloof ik, dat men slagen kan eene verstandige en beredeneerde schilderij
te maken, waarin men in staat is al het gevoel en hart te leggen, waarover men te
beschikken heeft, maar ik geloof, dat dergelijke schilderijen toch altijd de charmes
der natuur zullen missen. Het zien der natuur alleen heeft reeds de gelukkigste
uitwerking; een enkele indruk aan haren boezem ontvangen is somtijds genoegzaam
om er een gansch plan van eene schilderij op te bouwen, en nooit zou men dien indruk
ontvangen hebben in een atelier. De t a b l e a u x d e c o n v e n t i o n , hoe ze ook
van kunstvaardigheid mogen getuigen, dragen al te duidelijk de teekenen, dat men
de natuur heeft op zij gezet, en bezitten zeldzaam die naïveteit, die zedigheid, welke
zoo schoon zijn en voortspruiten uit de intieme natuurwaarheid en de trouwe
herinnering van het-
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geen de natuur zelve u verhaald heeft, toen ge aandachtig wildet luisteren. Zelden
heb ik te vergeefs naar die stem gehoord, al kan ik ook haar verhaal niet wedergeven
en al blijf ik de bewustheid behouden van onjuist overgebragt te hebben, welke
bewustheid men, geloof ik, vooral zou gaan missen bij gebrek aan studie. Ik heb eene
neiging om drooge, dorre schilderijen te maken; ik zou vreezen het weelderige en
malsche nog meer te gaan verliezen, indien ik niet iederen zomer aan die ondeugden
in mijn werk en die deugden in de natuur duidelijk herinnerd werd. Hoe toch zal in
mijn atelier die lust tot produceren worden opgewekt, dien ik altijd, in spijt van mijne
traagheid, gevoel onder de schaduw der wilgen en aan de belommerde slootkanten?
Zal ik niet moeten zien en erkennen, dat ik mijne schilderijen niet gedroomd heb,
terwijl ik in het gras lag en met liefde de beweging der wolken volgde, de schaduwen
en hare koelheid mijn hof maakte en met wellust luisterde naar het ruischen der lange
biezen en grashalmen aan den waterkant, waarin de nederhangende wilgentakken
hunne zilvergrijze bladeren doopen? Ik zal aan die riethalmen, planten en
bloemstengels niet met zooveel dankbaarheid kunnen denken, omdat ze mij het gelaat
niet tot droomerig wordens toe hebben gestreeld, terwijl ze door een zachten wind
langzaam heen en weder bewogen werden en ik aan haren schoot lag uitgestrekt en
acht gaf op de heerlijke kleuren van het vee in de avondzon, dat het gras krakend
schoor en mij met de
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onbegrijpelijkste gezichten scheen te vragen, wat ik daar deed en luijerde. Zal ik die
wilgen goed kunnen schilderen, als ik ze niet op nieuw heb bewonderd in hunne
aanbiddelijke blondheid en gezien, hoe ze zich kalm spiegelen in het water, dat zij
liefhebben en zoeken, hoe de zon hunne blondheid tot goud maakt, hoe hunne oude,
graauwe, fantastische stammen kreunen in den storm? En dat water zelf, waar
wellustig groene plompenblaren, bleeke, gevoelige bloemen, minder sentimentele
kikvorschen, vlugge waterspinnen, gebogene biezen zich verheugen en een frisch
leven genieten, een leven, waar de zon zelfs gaarne een blik op werpt, zal ik de
geheimen van dat water niet vergeten en niet altijd minder de schoonheden er van
begrijpen? Ach, hoe verlang ik naar u, lieve, schoone, trouwe natuur, die eeuwig
nieuw blijft en altijd versche bevalligheden vertoont aan hem, die ze zoeken wil, en
onuitputtelijk is in het schenken van de zuiverste genietingen! O fortuin, schenk mij
de middelen om mij te begeven tot haar, die ik wezenlijk lief heb, die mij zooveel
goeds en schoons leert, om mij te overtuigen, dat er niets zoo beminnelijk is als zij,
om rust, vrede en gezondheid bij te vinden, in hare tegenwoordigheid en bekoorlijke
omgeving!

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

6 Julij.
- Nergens vind ik in deze bladen duidelijke sporen van zekere gebeurtenissen en
betrekkingen, die mijn leven toch zoozeer bedroefd of opgevrolijkt hebben. Nergens
b. v. eene gedachte, een inval in ver-
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band met mijne vriendschap tot... die toch reeds sedert bijna zes jaren als een gouden
draad door mijn leven loopt. Nergens eenige woorden, die mijn gemoedstoestand
aanduiden na den dood mijner moeder, welke de belangrijkste en droevigste
gebeurtenis mijns ganschen levens is geweest. Nergens iets betrekkelijk mijne familie
en naaste bloedverwanten, in wier onmiddellijke omgeving ik toch mijne dagen
doorbreng. Het wezenlijke belang- en zegenrijke ben ik altijd opzettelijk
voorbijgegaan en altijd heb ik het sukkelachtige opgezocht, als geldgebrek, verveling
en ontevredenheid. Nooit heb ik b. v. iets gezegd over litteratuur, die mij een groot
gedeelte van mijn tijd neemt en waar ik bijna altijd mede bezig ben. Ik weet wel, dat
ik mijzelven dikwijls die eenzijdigheid verweten en altijd gevreesd heb tusschen
zooveel dwaasheden mij eens iets beters te herinneren. Ik heb mij verbeeld, dat ik
herinneringen aan mijne moeder, aan vriendschap en wat daarmede in verband staat
zou profaneren, wanneer ik ze koppelen zou aan herinneringen, die mij voor mijzelven
in een ongelukkig daglicht stellen. Daardoor is evenwel het geheel verschrikkelijk
onvolledig; v e r s c h r i k k e l i j k mag ik inderdaad wel zeggen, omdat die
onvolledigheid voortkomt uit de afwezigheid van alles wat eenigzins lofwaardig mag
heeten en de plaats geheel heeft overgelaten aan verkeerde bedenkingen. Nooit heb
ik mij voor mijn eigen genoegen oogenblikken te binnen gebragt, die werkelijk de
moeite der herinnering waard
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zijn. Geen enkel woordje over heerlijke reizen, die eene ware vriendschap mij in
staat stelde te doen. Heb ik ooit over eene reis gesproken, het was over dat uitstapje
naar Brussel, waar we altijd onderling ruzie hadden en teleurstellingen ondervonden.
Spreek ik over de schoone natuur, het is omdat ik ontevreden langs Amsterdams
vuile grachten rondloop, maar nooit heb ik er een woord over geuit, toen ik verleden
jaar te Oosterbeek mij gedurende zes maanden in haar verheugde en bovendien
begunstigd werd door het heerlijkste zomerweder. Heb ik ooit gesproken van de lieve
kennissen, die ik gemaakt heb, van de wezenlijke tevredenheid, die ik zoo dikwijls
genoot en waar ik nu zoo naar snak? Neen, ik heb altijd de voorkeur gegeven aan
het herdenken van domheden, van moeijelijke oogenblikken, van een strijd, waarin
ik verslagen werd, van berouw, dat zelden opregt was en natuurlijk altijd te laat
kwam. Het schijnt alsof ik mij schaam te bekennen, dat ik ondertusschen in mijn
leven meer geluk heb genoten dan ik ooit waard kan worden, al zou het alleen maar
wezen om de onverschilligheid, waarmede ik mijne fortuin behandel, als ze geweken
is. Ik heb als vele anderen de verwenschte liefhebberij van met zorg al de zonnestralen
te verbergen, welke mijn leven dikwijls zoo pikant hebben verlicht.
Non, c'en est fait! Je ne veux plus penser à de longs voyages, depuis que je vois
chaque jour que mes moindres petits désirs, tout modestes qu'ils soient, ne sont pas
remplis. Il me semble que l'opinion publique m'a
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jugé et que son jugement porte: indigne de satisfaire ses désirs. Aussi je n'ai presque
plus l'audace de faire des projets, sachant très bien que ces projets prouveraient être
autant de chimères qui ne sont d'aucun profit et propres seulement à exciter davantage
le sentiment douloureux de mon impuissance. Mon éternel besoin d'argent m'a mis
dans l'affreuse nécessité de diminuer toujours le prix de mes tableaux, sans quoi la
vente en deviendrait totalement impossible. Quoique cet expédient ruineux me procure
de temps en temps des fonds, je vois bien que ce n'est pas la vraie manière pour
m'assurer la réalisation de mes rêves. Car en diminuant toujours ses prix on ôte
insensibliment à la valeur conventionnelle de l'oeuvre, et à la fin on est réduit à
l'horrible alternative de devoir travailler beaucoup pour presque rien. Je crains que
ce dernier mal, devenu inévitable, n'influence d'une manière fatale mon moral et que
je ne finisse par fabriquer des tableaux, sans me soucier beaucoup de leur valeur
artistique, parce que chez les âmes faibles le découragement et le désespoir s'en mêle
aussitôt, suivis sur le champ par une démoralisation entière des élans artistiques.
Pour les âmes fortes les revers sont bien souvent une raison de plus pour redoubler
d'ardeur, pour exciter leurs efforts, pour répandre leur âme sur la toile, pour se chauffer
au feu de leur enthousiasme et pour brûler d'un amour plus vif encore pour l'art qui
seul les console, les anime et a pris possession de leur coeur entier. Mais pour les
âmes faibles, qui ont
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besoin de beaucoup de soutien, qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, les infortunes
sont très-souvent dangereuses, parce que dans ces luttes leur courage leur fait défaut,
leur coeur étant effrayé des obstacles qui leur semblent insurmontables, et surtout
parce qu'elles perdent la confiance en elles-mêmes, chose extrêmement désastreuse
pour l'artiste. Celui qui ne croit pas fermement en ses forces et en la vérité de sa
conviction artistique sera toujours chancelant, incertain du parti qu'il prendra; il n'aura
point de but assuré et, sans fil conducteur, la peinture sera pour lui un labyrithe
immense, dans lequel il s'égarera de plus en plus, en prenant tous les chemins sans
en suivre un seul. Se reproduire soi-même, voilà la vraie originalité, et tant qu'on ne
s'est pas créé un caractère, à force d'approfondir la nature et ses propres sentiments,
tant qu'on ne comprend pas sa personnalité, on..........
Enfin, quelle foûtue histoire!
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- O! Logchemsche zondagen, wat schijnt gij mij ook na mijne terugkomst
onbehagelijk! Gewoonlijk zie ik met een zeker gevoel van spijt op het verledene
terug, bedenkende hoe schoon de vervlogene oogenblikken waren en hoe gelukkig
ik was. Maar deszelfs sluijer heeft u nog niet in een dichterlijk waas gehuld, en ik
herdenk u nog met ongeveinsden schrik. Ik voel nog, hoe ongezellig ik op die kleine
bovenkamer zat, uitziende op den modderigen straatweg, over eene doorneheg en in
een tuin, waar geene appelen

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

108
aan de boomen hingen en waarin nu en dan eene oude dame te vergeefs rondzocht
naar bloemen of vruchten. Ik zie nog die flinke plassen op den weg, die steeds in
oppervlakte en diepte door den nederstroomenden regen toenamen; hoe kinderen en
kippen daarin rondploeterden, hoe de boeren hunne zondagsche broeken van onder
hadden omgeslagen en met hoeveel voorzorg en omzichtigheid boerinnen hare groote
voeten nederzett'en op de droogste plekjes en op de onbevalligste wijze hare rokken
optilden. Eene enkele huismusch had pret in de overvulde goot voor het druilige
logement. Ik ben nog onder den onaangenamen indruk, dien het zien van de grijze
lucht, waarin maar geene beweging wilde komen, op mij maakte. Iedereen hoopte
op het middaguur. Dat zou mooi weêr brengen! Maar, ach! toen het gewenschte uur
sloeg, kwamen er veel zwartere wolken uit het noord-westen aanzetten, het werd
duisterder, harder kletterde de regen, het schuim dreef over den weg, groote bellen
vormden de vallende droppels in de zwellende plassen. Stralen water schoten van
de daken, de goten liepen over, het lekte in huis, men greep naar emmers, potten en
dweilen; het lichte zomerkleedje van Jette werd slapper; wanhopig fladderde het
anders zoo goed gestevene rokje om de aardige beentjes. De bladeren der
appelboomen waren spiegels geworden en weerkaatsten het bordpapieren grijs des
hemels. Iedere boom leek een reusachtigen gieter. De voorbijgangers werden
zeldzaam. Druipnatte, glimmende koetsiers zaten op bokken van
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bewaterde rijtuigen; zweet en regen hadden de bruine paarden zwart geverwd. En
altijd hetzelfde gekletter! De kippen vonden het ook niet pleizierig meer en scholen
onder de doorneheg. Ze hadden de koppen in de veeren gestoken, de haan had het
ook gedaan en stond op één poot. Hij was een gedrocht geworden. De herbergier
vertoonde zich met een akelig zondagsgezicht in de gelagkamer en keek uit het
venster, maar er kwamen geene klanten. Ik trachtte Shakespeare te lezen, maar had
geene aandacht; toen viel het mij in, dat het zondag was en dat het regende.
De kerk ging uit; akelig om te zien; alle menschen hadden het land. De vroomste
dames waren toen zeker minder vroom; oproerige gedachten moeten in haar
opgekomen zijn, omdat hare kousen bespat, hare schoenen bemodderd en hare
japonnen slap werden. Maar 's avonds brak een roode gloed door de wolken; een
enkele zonnestraal verlichtte het dampende land. Alle menschen waagden zich even
buiten 's huis. Men wil 's zondags wandelen, trots slijk en natte voeten. Maar Jette
had mij opgevrolijkt. Zij had dien middag het theegoed in de gelagkamer doen brengen
en was er als eene huismoeder bij gaan zitten en had het hart van den armen gast
gestolen met thee, beschuitjes en een vriendelijken blik. Die goede Jette met het
kleine kneveltje! Zij was wel waard, dat ik wat meer aan haar dacht dan aan den
regenachtigen zondag. Maar zoo ondankbaar en ongevoelig is de man, die zich
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volmaakt verveelt, dat zelfs Jette met haar kneveltje en haar licht zomerkleedje niet
in staat was het zondagsgevoel te verbannen.
Als de zon scheen, was het iets anders. Dan werd de hoop op studie hij mij weder
levendig; dan liep ik langs straat- grind- en zandwegen, ongeduldig zoekende en vol
verwachting bij het omslaan van een hoek van den weg en het ontdekken van een
groep peppels of wat elzenstruiken. Maar wat is eene hoop, gekoesterd tusschen
peppels en elzenhout! Zij bleek dan ook dor, zij werd nooit tot werkelijkheid. Mijne
goede voornemens bezweken voor de onmogelijkheid. Wat was ik ijverig en lustig,
toen ik niets te doen vond! wat was ik werkzaam! hoe betreurde ik de vervliegende
uren, toen zich niets om te schilderen opdeed! in alles zocht ik een onderwerp, een
motief, doch vond het nergens; ik trachtte de ellendigste zaken mooi te vinden, maar
kon er nog niet toe geraken en gevoelde al mijne zwakheid. Lag het aan mij of aan
de natuur? Ik werd wanhopend. Ik verwenschte alle aardappel- en boekweitvelden,
met Logchem, de peppels en 't elzenhout. Wat maakt vruchteloos zoeken iemand
bitter en ondragelijk! Ik was toen zeker de onaangenaamste mensch, dien men denken
kan. En toch regende het niet en was het geen zondag. De zon goot haar licht
overvloedig over de uitgestrekte landerijen; overal bloeide en geurde het, overal
floten de vogels; de natuur leefde en genoot. Het verschiet tintelde tegen den helderen
hemel, allerlei insecten
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bromden en gonsden door de lucht, alles was weelde, zoelte en geluk. IJverig werkten
de menschen, vrouwen en mannen, meisjes en jongens, op het land en spraken over
den rijken oogst en den heerlijken dag, en waren er geheel mede vervuld. Maar ik
benijdde ieder, want ik kon niet mede genieten, omdat ik dat ellendige p i t t o r e s q u e
zocht en het schoone niet begreep, dat in het zien van gelukkige menschen, een rijken
oogst en vruchtbare akkers gelegen is. Wat is die eenzijdigheid naar! Hoe luttel
werkte mijne fantaisie; hoe flaauw werd mijn hart getroffen! Dat toch behoeft niet
altijd den indruk te ontvangen van weelderige vormen of gloeiende kleuren om zich
voor zonneschijn te openen en het streelende gewaar te worden van te leven onder
de menschen en met de gulle natuur, die hare schatten kwistig aanbiedt. Geduld
oefenen en het beste kiezen en nemen uit de omstandigheden, uit de toestanden,
waarin men geplaatst is, ik heb mij dit reeds zoo dikwijls voorgenomen, maar er
nooit toe kunnen geraken. Overal zie ik de bloemen voorbij. Ach! het is de eigenbaat,
die mij alles bederft en mij belet iets anders te zien dan hetgeen mij in het bijzonder
te stade komt.
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- Ik ben voor mijzelven een ander mensch dan voor de wereld. Het is altijd min of
meer poseren, dat ik doe; ik stoor mij aan hetgeen anderen van mij zouden kunnen
zeggen; de waarheid is het, die mij ontbreekt. Hoe benijd ik sommigen, die zich
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rondweg zoo vertoonen als zij wezenlijk zijn, die geen kleed behoeven om mede
onder de menschen op te treden! Zij zijn de wezenlijk moedigen; zij komen met
hunne liefde te voorschijn, als zij liefhebben; zij zijn sterk, omdat zij zich vertoonen
met al hunne zwakheden, met al die soort van kinderachtigheden, die eigenlijk een
ieders deel zijn, maar die de meesten hun uiterste best doen te verbergen. Het is juist
dat verbergen en verstoppen van karaktertrekken en hoedanigheden, schuldige of
onschuldige, van kleingeestigheden of dwaasheden, die den mensch noodzaken eene
rol te spelen tegenover zijne naaste omgeving en in eene valsche positie brengen.
Het is altijd de lust om wijs, krachtig of zonderling te schijnen en daardoor zich iets
belangrijks te geven, de trek een e s p r i t f o r t te willen zijn, omdat men vreest
belagchelijk te worden door een kinderlijk geloof en een blind vertrouwen, ironisch
en sarcastisch, ten einde een ander in het spotten de loef af te steken; het zijn die lust,
die trek, die vrees, welke ons noodzaken met onszelven in tweestrijd te geraken.
Zeker getuigt het altijd van zwakheid, zich op die wijze te kneden ter wille van
anderen, die misschien in denzelfden toestand verkeeren, en het is zeker al heel
verkeerd begrepen de achting, de vriendschap of de bewondering der menschen op
die wijze te willen verdienen. Maar het schijnt nu eenmaal eene noodlottige gewoonte
geworden, niet den regten, natuurlijken weg te gaan, maar liever duizend kronkelingen
te maken, ten einde an-
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deren te overrompelen en eigenlijk om den tuin te leiden. Men ziet niet in, dat juist
dit de kracht der kinderlijke naturen maakt, dat zij onbewust en uit ingeschapene
neiging spreken en handelen, zoo als hunne natuur en hun opregt gemoed hun ingeven.
Zij, die zich niet laten kennen gelijk zij zijn, verliezen ten laatste het geloof aan
zichzelven, evenzoo als zij ook op anderen niet vertrouwen, dewijl ieder zijne naasten
beoordeelt naar zijn eigen inwendig bestaan, dus ook in hem iemand verwacht, die,
even als hij, zich achter een mom verschuilt. Die treurige rigting, die valsche schaamte
zijn de doodvijanden van alle vertrouwen en vriendschap. Maar ik geloof niet, dat
de kinderlijk opregte op den duur het slagtoffer der comedianten zou zijn. Er is iets
in een eerlijk, een waar mensch, dat sympathie inboezemt; met hem gevoelt men
zich rustig en geneigd zich te openbaren, hem zijn lief en leed toe te vertrouwen.
Daarenboven sluiten opregtheid en waarheid gezond verstand en doorzicht niet uit;
integendeel, evenmin als zij noodwendige onkieschheid zouden moeten bevatten.
De ware mensch eerbiedigt te zeer den anderen en zichzelven dan dat hij de opregtheid
tot hardheid en meêdoogenloosheid verbasteren zou of de vormen der beschaving
uit het oog verliezen. Duizendmaal heb ik tot mijzelven gezegd: van nu af wil ik mij
toonen zoo als ik ben en mij matigen, afronden, waar ik anderen zou kunnen pijn
veroorzaken. Ik wil belangstellen in den werkkring van degenen met wie ik leef,
deelnemen in alles wat de maatschappij
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betreft, voor niets onverschillig zijn, hetwelk eenige aandacht verdient. Ik wil geene
wondende koelheid aannemen, waar warm gevoel van mij gevorderd wordt, vooral
niet dan, wanneer ik bovendien in ernst ook sympathie gevoel, maar die slechts niet
toonen wil uit zuiveren onwil en uit e s p r i t d e c o n t r a d i c t i o n . Ik wil oogen
en een hart hebben voor al wat groot en schoon is, en met de wereld bewonderen
hetgeen bewondering verdient, maar ik zal ook het mindere en middelmatige niet
verachten, datgene namelijk hetwelk op de wereld het meest ontmoet wordt en
waaraan altijd nog genoeg waar te nemen, waaruit altijd nog genoeg te leeren valt,
dat de moeite waard is. Ik wil mij op die wijze aangenaam, bruikbaar en ook voor
mijzelven gelukkig maken, want ik zal altijd onderwerpen hebben, die mij bezig
houden, de wereld zal mij hare volheid en haren rijkdom ook in hare minste
bijzonderheden schenken, zij zal een tuin zijn, waarin ik altijd en onophoudelijk
bloemen en vruchten zal plukken, nederige en grootsche, zedige en schitterende.
Dusdanige plannen schenen mij een heerlijk verschiet, en ik begreep, dat ik wijs
zou handelen, indien ik ze ten uitvoer bragt. Maar het bleek alles nuttelooze theorie,
want een oogenblik later was bij de toepassing alles verdwenen. Het karakter, dat ik
mij gefatsoeneerd heb, kwam weder boven en verdrong iedere betere, zachtere stem.
O gemaaktheid, wat zijt gij een hatelijke last! Overal zijt gij in doorgedrongen, alles
maakt gij dor en vreugdeloos, alles wordt een-
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toonig en vervelend onder uwen overheerschenden invloed. Men betreurt het derven
eener opregte natuur en toch durft men zich niet van u vrij te verklaren en zich te
werpen in de armen der waarheid.
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- Ik heb gezegd, dat ik meer vreesde dan hoopte. Ik geloof echter niet, dat het waar
is. Een juist evenwigt tusschen hoop en vrees bestaat ook niet en ik meen zelfs, dat
de eerste steeds sterker is en de laatste doet zwijgen. Indien het omgekeerd ware,
zou het leven mij veel ondragelijker zijn. In wat duistere verschieten ik mij verbeeld
te turen, altijd breekt de zon der hoop door en schenkt de overwinning aan het licht
op de schaduw. De hoop is de drijfveer mijner meeste handelingen; de gedachte aan
welslagen zit voor bij alles wat ik onderneem. Ware dit niet het geval, dan handelde
ik niet. De vrees staat tusschen de hoop en de zekerheid; zij is het negatieve, het
doodende beginsel. Een gestadig vreezen zou alles stremmen, alles in den mensch
doen stilstaan. De hoop daarentegen is met het leven één; het gansche leven is hopen
en falen, hopen en slagen. Door de vrees wordt de hoop een teugel aangelegd; gene
is heilzaam, omdat ze de verwachtingen in hare te snelle vaart matigt, deze, omdat
zij de slagen des tegenspoeds en der teleurstelling minder zwaar doet treffen. Als
vernietigend beginsel is de vrees een noodig gif, dat te sterken bloei belet, de schaduw,
die den zonnegloed tempert. Die echter te veel in die schaduw zat, zou
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nimmer rijpen. Daarom is mistrouwen op de toekomst een ziekelijke toestand, eene
zwakheid, eene lafhartigheid, geen bewijs van levenswijsheid. Het is ook meer een
rouwkleed, dat men omgehangen heeft, dan ware smart, die in het hart zetelt. Dat
mistrouwen praat men zich voor het grootste gedeelte aan en is het gevolg van
verkeerde redenering. Hoop en vertrouwen bestaan altijd van zelf, komen ongeroepen,
zijn de goede engelen, die ons van nature ter zijde staan. Men kan twijfelen,
ontmoedigd zijn, vreezen, maar eindelijk komt de hoop in al haren glans en hare
liefelijkheid, en verdrijft de duisternis; bij haar vriendelijk licht vangt men op nieuw
aan te handelen, en met de veerkracht komen ook de lust en de moed weder boven.
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- De leelijkste kennismaking is die met zichzelven. Er zijn vele omstandigheden,
waarin men zich maar liever niet had moeten leeren kennen. Ik heb ergens gelezen,
dat men sommige handelingen, ondervindingen, gebeurtenissen, wel eens houdt voor
keerpunten in het leven. Men meent, dadelijk na die verricht of beleefd te hebben,
een anderen weg te zullen inslaan dan dien, welken men tot heden volgde, maar hoe
vergist men zich! Den volgenden dag bemerkt men, dat men nog altijd dezelfde is
gebleven en iedere gewenschte verandering slechts langzaam komt. Zou dit waar
zijn en eene plotselinge omkeering onmogelijk, althans zeer onwaarschijnlijk?
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1863.
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Junij.
- Ik gevoel volstrekt geen lust meer om allerhande te schrijven over armoede, angst
en ziekte; ik vind, dat ik er vervelend mede ben. Over vervelend zijn en over den
lust om allerlei wijze boeken te koopen en pedant met stukken en brokken uit hun
inhoud te koop te loopen, zou heel wat te zeggen vallen. Uit louter moeite in het
bepalen mijner keus koop ik dan maar niets, en, waarlijk, ik geloof, dat dit het beste
is wat ik kan doen, want ik haal waarachtig geene wijsheid uit mijne lektuur en geene
geleerdheid ook, en verbeeld mij, dat ik nog maar beter deed met zelf een boek te
maken. Doch waarover zou ik iets te zeggen hebben? Zou ik een onderwerp kunnen
vinden? Ik ben overtuigd van neen. Compositie-geest ontbreekt mij volkomen, even
als de kunst om iets op zekere wijze te beschouwen. Ik heb over de meeste dingen
geene bepaalde meening, en als ik mijne gedachten over eene zaak ontleed, dan gaan
ze allen mank en is er geene bij, die steek houdt. 't Is alles wildzang, maar niet eens
aardige wildzang. Nu
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geloof ik wel niet, dat men altijd gedachten behoeft te hebben, die steek houden,
maar in elk geval toch zekere wijze van voorstelling, inkleeding en behandeling.
Men moet eene zaak in een bepaald licht weten te stellen, d é t a i l s te groeperen,
enz. Mijn huis is anders wel reeds geschikt om stof te geven tot verhalen b. v. uit het
allerschrikkelijkst leven van den c o m m e n s a a l . Het oude, halfvergane, verwelooze
stofnest met gebarstene ruiten en zieke deursloten, waar men verstand van moet
hebben en vertrouwd mede wezen, om ze in beweging te brengen, is wel de juiste
plaats, alwaar ellendige commensalen hun ellendig leven leiden. Het is een hol,
alwaar slechte betalers zich in verstoppen, hoewel er nu, volgens demeid, fatsoenlijke
heeren wonen. Al de personen van het schoone geslacht, die ooit de muffe kamers
bewoonden, waren zeer zedige en ingetogene schoonen, wier voornaamste zorg het
was zich uit de voeten te maken, zoo dikwijls zich een don Juan vertoonde. Dat
kwam, omdat die dames wisten, dat zij slechts belang inboezemden, zoolang ze hare
kromme neuzen en vuile gelaatskleur konden geheim houden. Want, helaas! ieder
dier vrouwen had een geheim te bewaren van dien aard, en wie zich ongelukkig 's
morgens wat bij tijds in den langen, smallen gang waagde, kon zeker zijn van
ontmoetingen die hem voor altijd alle illusiën ontnamen, die hij met betrekking tot
zijne vrouwelijke medecommensalen mogt koesteren. Is het mij niet gebeurd, dat ik
op zekeren dag neus tegen neus in den crinoline-moor-
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denden gang stond tegenover het magerste, houterigste meisje, met lange, stijve,
allerdomste krullen, en later moest vernemen, dat het de photographiste was, naar
wie ik altijd met zeker verlangen had uitgezien en van wie ik mij zooveel
geheimzinnig schoons had voorgesteld. Maar ik dacht: - 't is eene soort van artiste,
en de kunstenaressen..... Enfin! En ik liet mij later weder verleiden.
Er is eene binnenplaats, wier muren met de armoedigste klimop, die men zich op
eenige binnenplaats denken kan, begroeid zijn, aan welke prachtige plant nimmer
een wezenlijk groen blaadje te vinden is geweest. Altijd draagt zij hare dorre
winterkleeding, en te vergeefs werpt de zomerzon des middags hare brandende stralen
op de treurende bladeren en trachten zoele lenteregens ze kleur en leven bij te zetten.
Naast de ondankbare en voor zonneschijn en frischheid ongevoelige plant bevindt
zich het heiligdom, waar ieder gezond mensch zich een oogenblikje per dag afzondert,
de krachtigste man weerloos is en men zich verdiepen kan in gedachten over het
begrip van perspectief en vorm in het algemeen, hetwelk die soort van kunstenaars
moeten gehad hebben, die de wonderbare molens, ruiters te paard, ongeloofelijke
schepen en raadselachtige donderwolken en verdere d e s s i n s zamenstelden, die op
onze voorouderlijke, zoo echt hollandsche tigchelsteentjes prijken. Voorts kan men
van het binnenplaatsje een blik werpen in de keuken, waar Engeland gelasterd wordt,
omdat men beweert,
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dat er op zijn engelsch wordt pot gekookt, iets, waaraan ik altijd getwijfeld heb, te
oordeelen naar de geuren, die uit de verschillende potjes en pannetjes mijner hospita
opstijgen.
Ja, Engeland, ge werdt belasterd en bespot ook in den persoon, die u als
commensaal vertegenwoordigde. Het was een oud man, die voor half krankzinnig
doorging en werkelijk als een kind of een gek behandeld werd. Nu is het waar, dat
hij er in zijn kamerjapon en ouden hoed zonder rand niet uitzag als iemand, die regt
had op den naam van een verstandig g e n t l e m a n . Hij bekommerde zich weinig
om de wereld; zijn grootste genoegen was door slinksche streken wat meer jenever
te bemagtigen en zich des Zaturdags niet te verschoonen, tot welke voor hem zoo
afschuwelijke bezigheid hij door de vrouw des huizes en de meid meermalen ernstig
moest worden aangemaand. Hij barrikadeerde 's nachts zijne kamerdeur en werd
woedend op ieder, die luid sprak of in zijn bijzijn lachte. Hij was een zeer lastig,
onzindelijk man, en toch heb ik altijd gedacht, dat mijne hospita nog zekere
bekoorlijkheden aan hem vond. 's Avonds sloop hij spookachtig door het huis en
door den langen, somberen gang, en men hoorde, niet zijne voetstappen, maar alleen
het kraken van de trappen of van den planken vloer.
Schrikkelijk was de eentoonigheid van het leven van dien man, die niet werkte,
niet las, niet schreef, niet uitging. Hij zat maar altijd op zijne donkere ka-
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mer, waar muren, kleeden en meubelen allen dienzelfden valen, rosachtigen tint
hadden gekregen, dien ouderdom en stof daarover plegen uit te spreiden.
Als men een kijkje neemt van alle kamers in het gansche huis, dan ziet men hoe
overal die droevige kleur van ouderdom en verval zich heeft uitgespreid, tot zelfs op
de aangezichten der meeste bewoners, die geene welvaart en geluk kenden. De
bewoners zijn ook van die zekere soort van menschen, die men veel ziet, doch nooit
kan t' huis brengen, en wier positie in de wereld men niet begrijpt; menschen, die
schijnen niets te doen en toch allerlei ongelukkige zaken bij de hand hebben.
Op een van de akeligste vertrekjes, die op de binnenplaats uitzien, had een
kandidaat-notaris gewoond, die zich notaris liet noemen en met al zijne have en goed
op zekeren avond uitging en nooit terugkwam, hetgeen hem ook niet bijzonder
moeijelijk viel, daar zijne bezittingen uit niets meer of minder dan eene koperen
kandelaar en eene reiszak bestonden. Weken lang had de koperen kandelaar altijd
op dezelfde plaats gestaan en de reiszak in denzelfden hoek gelegen. Doch op dien
bewusten avond kwam de hospita op des notaris kamer en zag de kandelaar niet. De
meid beschouwde dit reeds als een zeer onheilspellend teeken en besloot daaruit tot
een vertrek met de noorderzon, iets waaraan het later bleek, dat de slimme kandidaat
zich werkelijk had schuldig gemaakt.
In het zijkamertje van het huis, waar de professor
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zijne patiënten bij zich ontving, zaten vijf menschen allerpijnlijkst af te wachten wie
de gelukkige zou zijn, die het eerst bij den Hooggeleerde zou worden binnengeroepen.
Een oud, zeer dik heer, van top tot teen in glimmend zwart laken gekleed, was die
bevoorregte en werd niet weinig benijd door een jong heer met ongeloofelijk breed
tandvleesch en akelig dunne bakkebaarden, en twee bejaarde dames, met verkreukte,
ongelukkige gezichten en grijs-katoenen handschoenen.
Waarschijnlijk was het gesprek afgebroken geworden door het binnenkomen van
een vijfden persoon, maar toen die laatste, een man, met eene akelige kwaal, zwijgend
en bedenkend welken raad de Hoogwijze hem in zijn toestand, dien hij voor
wanhopend hield, wel geven mogt, toen die zwijger na vijf minuten in het gezelschap
opgenomen was, vervolgde eene der dames met de verfrommelde gezichten hare
jammerklagt over het lange wachten en voegde er heel geestig bij, dat ze wel een
domino-spelletje had kunnen medebrengen, waarover de man met de dunne
bakkebaarden lachte en zijn breed tandvleesch bloot gaf. Daarop nam hij het woord
en verhaalde, hoe hij eens des morgens heel vroeg gekomen was, om het eerst
geholpen te worden en toch niet de eerste was geweest en geweldig lang had moeten
wachten, en hoe hij een volgenden keer het er eens op aan had laten komen en toen
maar heel kort had gewacht, dus, dat je daar niet op rekenen kon. Waarop de
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oude dame, die nog niets gezegd had, zei, dat wachten vervelend was.
- Heel vervelend, bevestigde de andere oude appel.
- 't Zou iemand wezenlijk afschrikken, zei de eerste.
- O, mensch!..
- En als het je dan nog maar hielp!
- Ja-a-a! hielp! Want daar had je bij voorbeeld eene vrouw van mijne kennis, die
kreeg de kanker en ging naar de klopjes, omdat die daar middelen tegen hebben, en
zij dacht daar beter dan ergens anders teregt te zullen komen. Maar zoodra het klopje
de vrouw zag, zei ze maar botweg: - Mensch, er is niets aan je te doen, er is geen
kruid voor je gewassen. - En toen zei die jufvrouw, die meende, dat het klopje in de
verbeelding was, dat zij opzag tegen erge middelen: - Zeg maar gerust het ergste en
pijnlijkste remedie en ik zal het gebruiken. - Maar het klopje antwoordde: - We
moeten allen verschijnen voor één God, en ik zou mijn geweten bezwaren, als ik je
zei, dat eenig professor of doktor je redden kon, en ik ook niet. - Nu kunt ge begrijpen
hoe akelig het mensch er van was, en 't was waar ook, er heeft haar ook niets gebaat.
Dus je ziet maar, 't helpt niet altijd, en als ze 't je dan maar altijd vooruit zeiden!..
- Ja, zei de andere, en een mensch doet al alles wat hij kan en waar hij baat bij
denkt te vinden.
Op dat verhaal en alle soort van dusdanige verhalen na, maken de opmerkingen
over het vervelende
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van het wachten den voornaamsten inhoud van het gesprek in zulke zijkamertjes uit,
en er zouden zeker nog meer rampzalige geschiedenissen van dien aard zijn te
voorschijn gekomen en niet lang had men behoeven te wachten om uit den mond
der oude schoonen zelven het verhaal harer jammeren te vernemen. Want de vrouwen
van die soort praten heel gaarne over hare ligchaamsgebreken en krankheden, zonder
iets akeligs te vinden in hare beschrijvingen van opene beenen, zwerende vingers,
enz. enz. De mannen zijn gewoonlijk achterhoudender met de redenen hunner visites
bij medici, en ik geloof niet, dat die kieschheid voor den aard hunner ziekten pleit.
Maar het gesprek kreeg eene andere wending ten gevolge van de vele teekenen van
verveling en ongeduld, die er door een veel talrijker gezelschap in de s u i t e gegeven
werden, waar een hoop boeren en boerinnen met kinderen het geweldig benaauwd
schenen te krijgen. Uit dat donkere, volgepropte vertrek drongen allerlei geluiden,
als hoesten, kermen, janken, kindergehuil, enz. door de halfgeopende deur in de
kleine voorkamer. Daar, in dat echte ziekenvertrek, zat eigenlijk het p l e b s , en er
was veel meer gestommel en beweging; de geest van gelijkheid begon in die lieden
van het volk te borrelen en te koken, die even goed betaalden en in den donker zaten.
Ze beklaagden zich en verwenschten degenen, die wat meer geld te besteden hadden,
vooruit belet hadden laten vragen en voor allen werden toegelaten. De verschijning
van
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een doktor met een patiënt, iemand, die nooit mag blijven wachten, bragt steeds een
geweldig gemor te weeg.
- Daar hei je alweer zoo'n doktor! - zei een vent, die al uren lang zich geduldig
had zitten verbijten, omdat hij het geluk had van nommer vijftien te zijn.
- Dat houdt goddome niet op, vloekte een jeugdige boer, dien het volstrekt niet
aan te zien was, dat hem iets scheelde.
Maar misschien was hij de zoon van dien ouden van zijne renten levenden en
snorkenden man, wiens bedenkelijke keelgeluiden den lachlust van de andere zieken
hadden opgewekt.
- 't Zijn niets dan besloten winden, werd er door eene boerenvrouw verzekerd.
Besloten of onbesloten, de boeren doen daar veel aan.
Eindelijk ontstond er een groot gestommel met stoelen over den grond; men hoorde
het verzetten van beenen, het geritsel van een gesteven katoenen japon, de
halfgeopende deur ging wijder open en liet, lichtblaauwoogig, blozend en blond,
eene zeer gevulde vrouw door, die hijgend en haar aangezicht met haren zakdoek
bewaaijend bij de vier in het voorkamertje plaats nam.
In het gemoed van den zwijger ontlook dadelijk, bij het zien der blonde, eene
lentegedachte, zoo groen als het groenste blad van een lindeboom. De man met het
breede tandvleesch putte zich uit in hoffelijkheid door het raam open te schuiven,
waarvan het gevolg was, dat

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

126
er een verfrisschend praatje door alle aanwezigen werd opgeworpen over drie
gewigtige punten, te weten: 1°. het mooije, warme zomerweer; 2°. het aangename
van zoo'n beetje lucht; 3°. het lange wachten en hoe laat het al was.
Bij deze laatste vraag trokken de beide heeren hunne horlogies en bevond men,
dat het één uur of vijf minuten voor éénen was. De zwijger verzekerde, dat hij precies
gelijk was met den Dam, en het tandvleesch, dat hij denzelfden morgen zijn horlogie
had vergeleken met een chronometer en het akkoord had bevonden. Men besloot
dus, dat het in den eenen hoek van Amsterdam vijf minuten later was dan in den
anderen.
De dames trokken bij deze nieuwe aardigheid de hoeken harer monden tot een
klein lachje flaauwtjes in de hoogte. Er was een oogenblik staking in het genoegelijk
en levendig gesprek, dat over zulke merkwaardige zaken liep en waarin zooveel geest
werd ten beste gegeven, en in dien tusschentijd hoorde men nog altijd geregeld het
stommelen en morren in de achterkamer en het snorken van den boer met de besloten
winden. Maar de gerimpelde dame, die van het klopje had verteld kreeg een aanval
van nieuwsgierigheid, die eene slimme strikvraag op hare lippen deed rijzen.
- Uwé ziet toch nog al gezond uit, jufvrouw! en toch ook al met den perfester aan
den gang?
- Ja, dik ben ik, zei de aangesprokene, die de blonde was.
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Maar dat had de oude slimmert zelve wel gezien en dat was niet wat ze weten woû.
- En toch daarom ook al niet gezonder?
Dat was waarlijk te veel! Was het nu wel mogelijk, dat de blaauwoogige bij zooveel
vriendelijken drang nog langer het geheim harer smarten wreedelijk bleef verbergen?
De gelegenheid was inderdaad al te schoon om niet iets belangwekkends van haarzelve
te vertellen, en dan was dat naar een nieuwtje hunkerende gelaat van de vasthoudende
ondervraagster zoo onweerstaanbaar. Neen, het moest er nu maar uit.
- Och, weet u, zoo ving de schoone aan, verleden jaar kreeg ik zoo'n dik been - en
ze wees met twee poezele handen vol kuiltjes, hoe dik, en de twee heeren dachten
hoe dik die beenen in gewone omstandigheden wel mogten zijn - en toen na langen
tijd die dikte geslonken was, bleef er eene groote vlek over, en ik vreesde altijd, dat
het op die vlek eens open mogt gaan. Waar ik steeds bang voor was is nu gebeurd;
er is een klein wondje gekomen, maar heel klein, ziet u - en weer wees ze hoe klein,
want ze scheen er toch bang voor, dat men zich hare kuiten als in een al te slechten
staat mogt voorstellen: de heeren dachten evenwel geen het minste kwaad van die
ligchaamsdeelen en betreurden haar ongeval.
- Och! kermden de oude dames en fronsden de wenkbrauwen en trokken de monden
zamen en schuddeden de dorre hoofden met de kleine ouderwetsche hoedjes.
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- En doet het pijn? vroeg de nieuwsgierigste, die er nog lang niet genoeg van wist
om later tegen andere oude vriendinnen van zoo'n interessant geval aan een been te
kunnen vertellen.
- Och, neen! het wondje niet: het is zoo klein! en ze wees nog iets kleiner dan den
eersten keer, om te bewijzen, dat haar beentje toch vrij gaaf was. Maar al de spieren
doen mij zeer - en ze streek met de hand over haren japon, iets lager dan de knie en dat hindert mij erg, doch dat komt niet daarvan.
En ze zette een gezicht, alsof ze zeggen wilde: - Daar schuilt iets anders, heel iets
anders achter.
De oude dames knikten, hetgeen beteekende, dat zij met belangstelling het vervolg
afwachtten en de ontknooping van het nieuwe geheim: dat het dáár niet van kwam.....
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- Na lang vreezen, na weken, ja, maanden van bekrompene zuinigheid, ben ik dan
eindelijk weder tot mijn oorspronkelijken toestand van volslagene geldeloosheid
teruggebragt en heb ik met geene zuinigheid meer te maken, kan ik alles verkwisting,
brooddronkenheid noemen. Ik weet hoe ik mij daaronder gevoel, maar hoe gevoelen
zij zich, die genoeg hebben, genoeg voor altijd? Wat moeten zij gerust, onbekommerd,
zorgeloos zijn! Zonderlinge gewaarwording moet het zijn, geene geldzorgen te
kennen. C a l m e p l a t !
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De mensch schat de waarde der dingen naar de omstandigheden, zoodat de waarde
der dingen van de omstandigheden afhangt. Daarom kan men moeijelijk zeggen wat
iets in het algemeen waard is. Daarvan heb ik de duidelijkste blijken ontvangen. Het
spreekt van zelf, dat die blijken, naar mijne waardering ten minste, in mijn nadeel
waren. Tel donne cent florins pour le tableau de M. Q. qui ne donnerait pas un sou
pour le mien. Jammer maar, dat ik in de laatste tien maanden niet heb kunnen zeggen:
- Zoodanig liefhebber of smous geeft X. voor mijne schilderij. Neen, bij mijn ongeluk!
zoo iets zou ik niet zonder liegen kunnen zeggen.
Maar armoede heeft gedwongene onthouding ten gevolge; zulk eene onthouding
geeft zelfs een zeker prikkelend genot, een gevoel alsof men iets verdienstelijks deed,
eene kracht ten toon spreidde. Genieten is nu eenmaal het groote woord. Laat ons
dus in alles genot zoeken! Er zijn weinig dingen, waarin volstrekt geen genot is, zelfs
al gelijkt het op smart. In smart en berouw is dikwijls zekere wellust.
Ligchaamssmarten zou ik echter willen uitzonderen. Ik zal niet spreken over het nut
van ziekte. Maar dat van armoede? Nu ik toch eenmaal met haar leven moet, zal ik
mijn best doen haar buitengewoon nuttig en leerzaam, goedkoop en gezond - waarom
niet g e n i a a l , dichterlijk, zielverheffend en hartverteederend? - te vinden. En op
het bijvoegelijke naamwoord geniaal na, komen al de andere haar toe. Maar om haar
regt
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daarop te erkennen, moet men haar ook van de schoonste zijde bezien, en ik heb
gezegd, dat ik dit doen wil. Want de duistere zijde der armoede is zoo afgrijselijk,
dat ik niet gelooven kan, dat het ooit mijn lot zou kunnen zijn in dien somberen nacht
te moeten verkeeren. En echter grijpt mij somtijds eene wonderbare vrees aan, een
voorgevoel, dat het toch zou kunnen wezen en ik, zoowel als zoovele anderen, eenmaal
in onredbare ellende en volslagen gebrek zou kunnen geraken, vernederd en in alle
opzichten verlaagd, met verloren moed en geestkracht, door droefenis en zorg, door
lijden en jammer verstompt en verdierlijkt. Dikwijls toch kon hij in voorspoed een
man van talent zijn, bij wien door het ongeluk alle kiemen van aanleg en bekwaamheid
zijn verstikt en gedood. En op welken grond mag ik hopen, zoo stoutmoedig hopen
als ik doe, dat het mij altijd wel zal gaan en ik nimmer bepaald tegen de eerste en
noodigste behoeften zal te kampen hebben? Zoovele edelen en grooten en goeden
hebben geleden, bitter geleden, en de wereld liet hen lijden en zag hen kwijnen en
sterven en stak de hand niet uit; waarom heb ik dan zooveel vertrouwen in de liefde
en den bijstand der menschen, waarom geloof ik niet aan het ongeluk, dat een feit is
en een poel, waarin ik nogtans nimmer meen te zullen, noch te kunnen nederstorten,
alsof de menschen mij, uitsluitend mij, voor dien diepen val zullen bewaren en
anderen aan hun droevig lot overlaten? En toch, ja, die hoop voed ik, dat ver-
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trouwen leeft in mij, en ik wil niet vragen, of ik gelijk heb, want het is mijn eenige
steun. Ik hang van de wereld af; welnu! laat ik dan ook aan hare liefderijkheid
gelooven! Als ik mij voor een oogenblik in den toestand denk van dat groote aantal
ongelukkigen, die ik zoo dikwijls op mijn weg ontmoet, huiver ik, en
De zeven laatste bladzijden van het handschrift, door den schrijver zelven uit het
cahier gescheurd, ontbreken.
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