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Inleiding
Toen ik jaren geleden, jong en nog weinig bezwaard met kennis en ervaring van
schilderkunst, maar boordevol van verlangen naar het aanschouwen van het volmaakte
kunstwerk, op een grijzen dag, ontstolen aan de sleur der dagen van het kantoorleven,
de zaal betrad van het huis in de Doelenstraat te Amsterdam, waar de beroemde
veilingen van Frederik Muller worden gehouden, een huis welks naam en sfeer door
de internationale herkomst en de vermaardheid der geveilde verzamelingen een
bijzonder aroom heeft, toen was het niet om zoo'n uitheemsche dure verzameling te
bekijken, tusschen drommen van belanghebbende kijkers. Toen was het om het werk
van Eduard Karsen te zien, een Amsterdamschen schilder zonder Europeesche
vermaardheid of wat daar naar zweemde.
De zaal was leeg, de schilderijen hingen tegen apart gezette losse wandjes en tegen
de vaste wanden. Het was er, als de dag, leeg en grijs, van menschen en dingen leeg.
Ik kocht een kleinen, smallen, dunnen catalogus.
Het was toen en ook later geen gewoonte van schilders bij Frederik Muller ten
toon te stellen. Het was iets bijzonders. Spoedig merkte ik dat het een van die
bijzonderheden was, vergelijkbaar met het ontvangen van een aalmoes van een hoog
geplaatst deftig persoon. Overigens kwam het beeld van de tentoonstelling overeen
met dat van andere in ons land: op den openingsdag druk, door vrienden en bekenden
en daarna stil en verlaten. Maar het was in het geval van Karsen toch een weldaad,
die leege, stille, grijze zaal, die de zaal in een stad was (zalen van huizen in
provinciesteden zijn altijd anders van sfeer) en toch de stilte van de provincie had.
Toen ik de niet groote schilderijen één voor één begon te bekijken, in die wijde
wachtende stilte, begreep ik spoedig dat iedere aanwezigheid van anderen zou hebben
gehinderd. Er zijn werken, die men volstrekt alleen wil bezitten in de aanschouwing.
De aanwezigheid van anderen stoort wel niet altijd, maar wordt toch als het eigen
kijken de grenzen van het gewone kijken begint te overschrijden, gevoeld als een
gêne. Daar moet een verwantschap zijn met de liefde, die de afzondering zoekt en
zich voor de overgave waarlijk alleen moet weten. Niet alleen voor de overgave. In
stilte en afzondering, zonder daden, kan slechts uit geringe bewegingen, uit enkele
luie woorden, een sfeer gesponnen worden, die zoo open is, zoo verhelderend open
en zoo harmonisch warm, dat al wat daar binnen geborgen is of geleidelijk
binnenvloeit, verstaan wordt, in zijn kerntoon, in zijn echtheid van zijn.
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Met het werk van Karsen was het zoo, dat het niet alleen de stilte noch de leegte was
van de zaal, die de voorwaarden vervulden om zich geheel te kunnen geven aan het
werk, maar het werk zelf bleek van een aard, dat het in den persoon van den
beschouwer een zekere afgezonderdheid van noode had om verstaan te worden. Toen
wist ik van mezelf niet hoe eenzaam ik wel was, maar door Karsen begon ik een
stem te hooren, die mij nieuw en tegelijk toch innig bekend toescheen. Van den
schilder zelf, van zijn bestaan, zijn komen en gaan en doen in Amsterdam, wist ik
toen nog zoo goed als niets. (Misschien was het beter dat het altijd zoo gebleven
was.) Maar zijn werk was mij, niet zoozeer van vroeger geziene schilderijtjes, dan
wel door het bijeen zijn van zijn beste werken op die tentoonstelling, ter eere van
zijn zestigsten verjaardag, uiterst vertrouwd en nabij. Er was iets aan dat mij trof,
door de afwezigheid van elk gebaar of maniertje, dat niet werd ingegeven door iets
anders dan zijn eigenlijksten droom of wezen.
In het bijzonder zijn onhandigheden, zijn gebrek aan schilderkunstig savoirvivre,
verstond ik door den durf, de echtheid, het niet anders of mooier te willen of kunnen
doen, dan zooals zijn wezen het hem toestond. Wat daarbuiten werd geëischt, ging
hem niet aan. Hij was niet bereid iets prijs te geven, iets aan te leeren, niet bereid tot
eenige concessie ten opzichte van zijn waarheid, waar hij de schoonheid van als iets
heel hoogs en onbezoedelds, als iets ongerepts door de wereld droeg.
Van de tentoonstelling weggaande begreep ik buitenkomende pas, in welk een
wonderlijken toestand ik door dit werk werd gebracht. Dagenlang bleef de kim, die
Karsen mij had laten zien, in mijn oogen. Er was iets ontwaakt, iets opengegaan, dat
mij op latere tochten, door daverende zalen vol beroemde schoonheid, in Frankrijk
en Italië, tegenover het genie en groote mannelijke werelden (b.v. van een Tiziano),
tegenover gigantische werken, toch nooit gering zou blijken. En toch was het gering.
Het was zelfs iets arms. En juist omdat het iets arms was, bleek het tot het ware leven,
tot het zeldzame, tot de kern van het groote te behooren. Er is grootheid waar iedereen
voor blijft stilstaan en er is iets groots waar velen altijd aan zullen voorbij loopen.
Pas jaren later, ouder geworden en nu wat zwaarder belast met indrukken en
ervaringen, geschoolder ook in het vergelijken, werd het mij vergund de
bijzonderheden te weten van zijn leven. Eenige malen en bijna altijd te midden van
die volten, waarin men Karsen nu juist niet had willen nader komen, mocht ik hem
vluchtig ontmoeten, bekeken wij elkander, schudden een hand en gingen weer verder.
Den dieperen blik in zijn leven verhulde hij terecht en gelukkig.
Toen eenige jaren na zijn dood geleidelijk uit mij verstrekte gegevens zijn leven
wat meer open kwam, bleek het belangrijker dan ik verwacht had, al kon de maker
van zulk verscholen werk niet anders dan zelf in het verscholene een
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zeldzaam mensch zijn geweest. Hij bleek meer te zijn geweest dan een vereenzaamd
schilder, ongehuwd gebleven, trouw aan den tijd der Tachtigers, behept met eenige
van hun eigenaardigheden.
Vaak werd - ook door mij - over hem geschreven met de gevoelige woorden, die
zijn op schemering en avond ingesteld werk gemakkelijk opwekt. Deze gevoelige
woorden blijken bij her-lezing toch vaak over iets heen te vloeien. Ze verdoezelen
het onderscheid tusschen dit werk en het daarop gelijkende, dat romantisch-gevoelig
en toch van minder gehalte is. Want het gevoel dat zoo zeldzaam niet is of velen
bezitten het wel, is bij de meeste menschen niet het gevoel dat zij met hun heele
wezen ook leven. Het is niet meer dan de pauze tusschen bezigheden en winstgevend
werk, de verpoozing, de wandeling in den tuin.
Bij Karsen is de realiteit van het gevoel alles beheerschend geweest en zijn leven
heeft dat op aangrijpender wijze dan ik ooit vermoeden kon, waar gemaakt. Zijn
jonge leven heeft iets zoo ingrijpends gekend, dat het feitelijk zijn heele verdere en
lange leven heeft beheerscht en zijn werk tot op een aanmerkelijke hoogte kan
verklaren. Daarom bleek het mij meer te zijn dan de wetenswaardige achtergrond
van het werk.
Het komt niet veel voor, dat men van een schilder uit den tijd der Tachtigers - de
groote uitzondering van Vincent van Gogh daargelaten - beschikken kan over van
hem zelf afkomstige, directe uitingen over een beslissend voorval in zijn leven. Maar
wel behoort de wijze, de allerdichterlijkste wijze waarop Karsen deze uitzondering
kon zijn, bij uitstek tot den tijd der Tachtigers. Veth, Witsen, van Looij, waren echte
briefschrijvers. Zij schreven zich vaak in brieven uit. Breitner echter niet, zoomin
als Verster of Karsen. Laatstgenoemde hield meer alleen-spraken of richtte zich tot
één behoedzaam gekozen vriend.
Het document, dat hij heeft achtergelaten, was zulk een verantwoording, zoowel
voor hem zelf geschreven en vervolgens voor een vriend, wien hij toevertrouwde
hoe de geschiedenis, die zijn leven een beslissende wending had gegeven, zich precies
had toegedragen. Het is meer geworden dan een verslag of een journaal. Het is feitelijk
een bekentenis geweest, een ontroerende zelfbekentenis, waarin hij zich niet bepaalde
tot feitelijke gegevens, maar gezocht heeft naar een exacte expressie van hetgeen
hem zoo bewoog, naar de juiste verantwoording van zijn gevoel.
Het relaas had oogenschijnlijk iets onsamenhangends, omdat het zich niet geheel
in volgorde van den tijd bewoog, noch een logisch opgebouwd verhaal ontwikkelde.
Hetgeen geschied was werd telkens, als bij flarden, gerukt binnen de wereld van een
alles domineerende, groote eigen bewogenheid en gemoedstoestand. Hij schrijft
droomen neer, zonder verklaring, maar die duidelijk een rol speelden in hetgeen met
hem gebeurde. Zinnen van dichters vervolgen soms de eigen expressie en zoo, dat
ze niet meer als aanhaling werken, maar
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deel zijn geworden van de eigen expressie. Ze kwamen op in hem en bleven zich
herhalen als een eigen stem. Vaak waren ze van Edgar Allan Poe, ook van Heinrich
Heine. Dan breekt de werkelijkheid weer door en met behulp van eenige andere
gegevens kan men reconstrueeren wat er eigenlijk gebeurde.
Doch de sfeer, de bovenwerkelijke sfeer, waarin hij den lezer soms betrok, moet
op de weinigen die dit geschrift hebben kunnen lezen, een onuitwischbaren indruk
hebben gemaakt. Het geschrift, dat hij den titel gaf ‘van een droom en een
scheidsgerecht’, gaf hij een opdracht mee, waarin ook deze zinnen voorkomen:
‘Je vraagt mij, vriend, waarom ik dit boek schreef, daar ik mij gelukkig
achtte, een schilder te zijn en geen dichter, omdat ik, één-kennig kind,
mijn binnenste niet naar buiten behoefde te keeren, maar onder bedekking
naar mij kan laten raden? Het boek zelf zal je antwoord geven... En toch,
vriend, vrees ik, dat veel in dit boek, ook voor U, op zelfverheffing gelijkt.
Dat is niet waar, ik beschrijf mijn vorig ik.’
Het geschrift was niet bestemd onder veler aandacht te komen, door de wijze waarop
eenige bekende personen uit de kunstenaarswereld daarin betrokken waren. De
meesten zijn nu gestorven, een enkele, misschien, is nog in leven. De uitingswijze
was ongetemd en zeker niet geschikt om, zooals de schrijver met deelen daaruit heeft
gedaan, te worden voorgelezen aan de leden van het scheidsgerecht, die zijn geval
behandelden en feiten noodig hadden. Toch kreeg het door dat voorlezen een
legendarische bekendheid bij tijdgenooten.
Thans, voor ons, op geenerlei wijze nog betrokken in de toen zoo kwetsbare
gevoelens en verhoudingen, heeft het geschrift een andere waarde. Het onthult niet
alleen de gesteldheid van een kunstenaarsgeest, het bevat ook gegevens over het
droomleven en het scheppingsproces, die behalve door een onverdachte echtheid
ook in hooge mate door hun schoonheid treffen. De aarzeling, besloten in de vraag
of het ongezonde nieuwsgierigheid aanmoedigt en voor het leeren kennen van zijn
schilderschap wel goed is gebruik te maken van tot een ander levensgebied behoorende
uitingen, werd overwonnen.
Mijn eigen ervaringen bevestigen, dat het zonder eenig feitelijk levensgegeven
mogelijk is zoo in het werk, dat beeldend is, door te dringen, dat het wezen wordt
benaderd. Doch hoeveel winst is er niet als niet alleen het werk in ons voortleeft,
maar in plaats van het vage leven daarachter, ook dat leven zelf een gestalte krijgt,
die in dat werk opgaat maar daarvoor en daarna een eigen schoone, dierbare waarde
krijgt! Hoe pijnlijk en ontwrichtend het voorval is geweest, het leven van Karsen
werd er tegelijk mee gevormd. In het gevaar van de gebeurtenis, in den aanslag op
de persoonlijkheid, gekwetst en vernederd door een onverzoenlijke wereld, redt hij
zich en geneest in het werk. Zijn beste
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scheppende kracht werd er door aangevuurd. Zijn wraak op de wereld was ten slotte
een goddelijke gave aan haar. Een daad van liefde.
Daarom was het gerechtvaardigd, tegen de regels van schrifturen over
schilderslevens in, tegen het zuiver picturale in, de gestalte te doen voortleven. Het
is toch altijd iets anders den mensch ook in den schilder te zoeken, dan uitsluitend
den schilder in den mensch.
Zijn leven is hiermee niet verder open gegeven dan hij het zelf ten slotte, altijd
nog verhuld, altijd nog ergens omsluierd, heeft geopend. De grens had hij zelf
onoverschrijdbaar aangegeven. Maar tot aan die grens zien we het licht, dat hij droeg
en tot over die grens vermoeden we het verre schijnsel. Als iets zeer schoons heb ik
zijn leven gezien en het werk dat uit dit leven kwam is er mij te liever om geworden.
Moge het den lezer ook zoo gaan!
De gebeurtenis, die iemand als Karsen overkwam, is niet iets toevalligs geweest. Er
was een zekere voorbeschiktheid, waardoor het alleen hem zoo kon overkomen en
alleen hij er zoo op kon reageeren. Rijp was hij er voor en het heeft hem genoopt tot
den bodem te gaan van eenige waarheden van leven en wereld en tot het eigen zelf,
waardoor zijn werkdrift werd gericht en zijn uitingsvorm bepaald. De kleur, die zijn
palet heeft aangenomen, de onderwerpen die hem naar zich toe trokken, alles heeft
ten slotte dien toon, die zeggingskracht, dat bijzondere timbre gekregen, waarin het
geheel van zijn ervaringen aandeel had.
Werk en leven zijn waarlijk een eenheid geweest. De manier waarop hij naar
uitdrukking zocht in het geschrift, dat een bekentenis was, vindt men terug in de
wijze waarop zijn leven zich afspeelde en zich afspon. Het werk is er de stille, schoone
orde van.
Het document van Karsen heeft ook zijn waarde in den tijd. De zeden in de kringen
van de Tachtigers, zeden die Karsen verfoeide, spelen er een groote rol in. Hij leefde
er tusschen, voelde, streed en leed. Maar ze hadden alle dit ééne gemeen: zich zoo
in zichzelf te kunnen verdiepen, door niets weerhouden, dat het centrale ik tevens
het middelpunt der wereld geleek. Dat was een kracht, die den omgang van deze
menschen aan de grootste moeilijkheden blootstelde, maar ook de schoonste,
kortstondige, verheffingen schonk.
Tot in de gebruikte beelden en zinswendingen toe voelt men dat de Karsen van
het geschrift geheel opging in die door Kloos het sterkst geschapen sfeer van
dichterlijke zelfvervuldheid, gekwetstheid en schoonheidscultus, waarin de diepste
levensellende altijd nog even de kans krijgt iets schoons te zijn.
En toch was het geen literaire uitingsdrang, die hem tot schrijven bewoog. De
ondervonden smaad en het tot verwoestens toe bedreigde innerlijk, beteekenden een
vloed van leed. Karsen schreef, omdat hij aanklaagde, omdat hij zichzelf verdedigde
en zichzelf niet meer stil kon houden. Want zoo groot was
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de pijn. Toch was zijn taal die der Tachtigers, zijn gedraging bepaald door een
oppermachtig gevoel.
Nooit mag men daarbij vergeten, dat hij vóór alle dingen een schilder was. Hij
kwam uit een goed geoefend schildersgeslacht. Een traditie steunde hem in zijn
vrijheid en bleef zijn versten droomen nog vorm geven. Er was iets in zijn leven van
eenzelvig vrijgezel, dat toch nooit het gezin deed vergeten waaruit hij was
voortgekomen: den eenvoud, de diepe verzwegen genegenheden, de ontbering en de
fiere hoogheid van den geest. Zoo was dat ook met zijn schilderkunst, die eenzelvig
was en van een schuchter bekennen van zijn liefde tot het onmogelijke.
Wie denkt er niet aan Thijs Maris, den dichter-schilder die al verder en verder
door zijn droomgestalten werd meegetroond tot over de grenzen van het verstaanbare?
Beiden waren evenveel dichter als schilder, nooit zal men kunnen uitmaken wat het
ergste was, want beider techniek was van huis uit een goed en vast gevormd
schilderschap, dat niet uit gebrek maar door overmaat aan droom zijn zekerheid zag
verminderen. Van die twee bleef Karsen de nog altijd verstaanbare. Maar er is geen
reden tot een bepalen van een meer of minder, omdat figuren als deze twee, hoe ook
mogelijk door alles wat in hun tijd meewerkt en tegenwerkt, te veel op zichzelf staan
en nimmer uitsluitend om dien tijd worden liefgehad, maar om wat zij zelf zijn. Al
wat in dit boek nog wordt geschreven over den tijd waartoe hij behoorde, over zijn
verband tot de Tachtigers en over zijn verschil met de meerderheid, over eenige
overeenkomst met het Fransche of liever Europeesche symbolisme, wordt beneden
die zone geschreven, waarin zijn onvertaalbaar en onvervreemdbaar eigen zelf, zijn
puurste, alleen van God beroerde droom, zijn onaanraakbare liefde verwijlde. In die
andere zone was hij ook, en wij zien hem daarin komen, gaan en lijden. Maar ook
deze krijgt men lief door de mogelijkheid, door de aanwezigheid van het andere, dat
daarboven was. Wij eindigen met niet te scheiden.
Karsen schreef ook verzen, meest gelegenheidsverzen. Hij gaf ze aan vertrouwden,
uitverkorenen, vrienden. Minder dan het proza van zijn zelfbekentenis verrieden ze
het echte dichterschap. Ook hier weer bleek het hoezeer het de schilder was die het
best den dichter openbaarde. Zijn verzen kenschetsten zijn aard en een nawerking
was er in te vinden van het achter hem liggende midden der negentiende eeuw,
waartoe het milieu van zijn vader behoorde.
Op den overgevoeligen zoon moet dit milieu, waarin hij opgroeide als een echte
zoon van Amsterdam, een diepen indruk hebben gemaakt.
De in maatschappelijk opzicht niet geslaagde schilderscarrière van vader Kaspar
Karsen bepaalde in hooge mate het wel en wee in het gezin. Vader en zoon konden
elkander langen tijd niet goed zetten en tijdens het leven van den
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vader heeft het zeker ontbroken aan wederzijdsche erkenning. Later, bij het ouder
worden van Eduard, groeide een groote bewondering voor vaders werk en met
bijzonderen klank in zijn stem gewaagde hij dan van ‘mijn hoog begaafden vader’.
En is het niet eender gegaan met de algemeene waardeering voor Kaspar? Vergeten,
niet begrepen, door weinigen gewaardeerd, zijn er generaties mee gemoeid geweest,
moest er een oorlog komen, om Kaspars werk te doen herleven en het vrienden te
doen krijgen, die er de fijne en zuivere schoonheid van een echten kunstenaarsgeest
in herkenden.
De afstand, dien Eduard aanvankelijk moest nemen tot het werk van zijn vader,
zoolang hij geheel in beslag was genomen door eigen werk, werd niet geheel
bewaarheid door de werkelijkheid. Nu wij in volle rust beider teekeningen en
schilderijen kunnen bezien en overdenken, lijkt ons de afstand niet meer zoo groot,
zien we meer verwante trekken, dan beider naar afzondering strevende figuren zelf
konden erkennen.
Langzaam is achter Eduard de fijne, markante gestalte van den vader verrezen en
het is zeker een verrijking geweest voor mijn besef van hetgeen Karsen beteekende,
dat hij een klankbodem kreeg en een zoo zuiveren en bovendien nog typisch
Amsterdamschen achtergrond, in het leven van het groote gezin. Dit werd de reden
waarom in dit boek over Eduard dieper dan gebruikelijk is ingegaan op het
schildersmilieu van zijn vader. Het weinige dat ik over Kaspar te weten kon komen,
bleek op zichzelf de moeite waard om het hier te vermelden. Beider levens hebben
iets zeer waardevols, door de fijne en zeldzame fierheid van geest, vooral in de wijze
waarop beiden gedragen en aanvaard hebben het lot van niet tot de gevierde meesters
te behooren. Beide levens toonden een zoo hoog besef van kunstenaarschap in het
waardig en gewetensvol dragen van het leed en het derven van maatschappelijk
welzijn en welbehagen, ter wille van het onbesmet blijven van wat zij boven welvaart
en eer het hoogste achtten, dat er reden te over is de twee in het verband van één
boek te beschouwen.
Dit bracht als van zelf mee de sfeer en het beeld van het veranderende Amsterdam
in de vorige eeuw. Juist bij het begin der veranderingen groeiden Eduard en zijn
tweeling-broer Henri op. Nog hebben zij gekend het Amsterdam van de stille oude
schoonheid en al vroeg beseften zij de aanvallen van het stalen tijdperk, van industrie,
hygiëne, verkeer en stadsuitbreiding, als even zooveel wonden voor den levensstijl
van het werk der handen. In Kaspar reeds is een einder en een avondlicht. In Eduard
rijpt de herfst van een tijd.
Zoodra de technische levensontwikkeling in het dagelijksche leven begint door te
werken, veranderen de levensvormen, de voeding, de verlichting, de verwarming,
de hygiëne en met die vormen verandert het levensbeeld en de sfeer. Die
veranderingen zijn moeilijk te verwerken voor de andersgezinden,
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die in de stilte van het onveranderlijke leven zich handhaven door zich terug te trekken
in nog grooter fijnheden, in zeldzamer gevoelens, in verzwegen eenzaamheden en
sombere kleuren. Met verdubbelde liefde zoeken zij het oude levensaanschijn in stad
en natuur. Met pijn en bitterheid, vermoeid, bedreigd, huiverend voor het volle leven,
dat beklemmend is en angstig wordt gemeden, gaan zij den grooten troost der
avondkleuren in.
Karsen heeft, te midden van bevriende tijdgenooten als Breitner, Verster en Toorop,
niet in aanleg en begaafdheid die geniale grootheid, flonkering, vaart en gebaar
gekend, die deze kunstbroeders al gauw deden uitkomen boven de anderen. Maar in
den aanvang werd het al gezegd, zelfs tegenover de onvergelijkelijke grootheid van
Tiziano staande, een meester, dien Karsen zeer vereerde, bleek het toch mogelijk
zich een zuiveren, kleinen, zwakkeren Karsen te herinneren.
En hoe komt dat, hoe is dat mogelijk? Het echte kunstenaarschap kent innerlijke
ervaringen, die onafhankelijk zijn van de uitgebreidheid en geoefendheid van zijn
uitvoerende vermogens. De scheppingskracht in hem tracht zijn leven tyranniek te
beheerschen en ontmoet weerstanden. Die weerstanden zijn van het lichaam, de
aarde, de stof, die doordrongen wil worden maar zich verzet. Het buiten-aardsche
maakt zich in het aardsche kenbaar door het zintuiglijke te verfijnen, door het gezicht,
het gehoor, het tasten, den reuk tot ongehoorde hoogte op te voeren. En naarmate
het werktuig, dat de mensch in zijn zintuiglijkheid is, daardoor gehoorzaam, gevoeliger
en rijker wordt, ontbloeien vormen en kleuren aan hem op ongekende wijs. Maar het
innerlijke weten, het besef van geestelijk zijn, kan in gelijke mate wonen in den
mensch, die deze geniale ontbloeiing niet kan voortbrengen. Wat hij mist is trouwens
niet alleen een verlies, een tekort. Het beteekent tegelijk schroom tegenover de
gemeenschap, geremde scheppingsdrift in het aardsche, een buitenaardsche
terughouding van het zich bekennen, de oude angst om God te verbeelden.
Kunstenaars kunnen een sterk oorsprongsgevoel hebben, onafhankelijk van hun
begaafdheid. Hebben zij een onzeker of troebel oorsprongsgevoel, dan worden zij,
ongeacht hun gaven, figuren van tweeden rang. De eersten - en het is de eenige toets
- hebben het echte weten, de zuiverheid der innerlijkste ervaringen, de tweeden niet.
Onzeker zijn zij van het volstrekte en absolute, onzeker van de oorspronkelijke
eenheid. Wie die zwevende vastheid, die onvatbare zekerheid wel bezit, is daarom
nog niet altijd geniaal, maar met de genialen deelt hij in dezelfde orde van wijsheid
en bewustzijn. Hij hoort er ook bij, wat figuren van tweeden rang nooit doen. Dezen
blijven buitenstaanders, ongeveeren, tennaastebij-ers. En ook dezen zijn het, die
altijd het moeilijkst tot de erkentenis zijn te brengen, dat de zeldzamen, die het hoogste
besef wel
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Karsen. (beneden: Oct. 1924)
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bezitten, inderdaad en uitsluitend om die reden, de meerderen zijn. Zij geven zelden
toe, dat het toch soms technisch zooveel beter geschilderde, gebeeldhouwde of
geschrevene, nooit het gelijkgerechtigde kan zijn ten opzichte van hetgeen de anderen
voortbrengen, met geringer middelen, maar uit zuiverder oorsprong. Karsen behoorde
tot de begenadigden van een zuiver oorsprongsgevoel. Die zekerheid heeft de volgende
beschouwingen mogelijk gemaakt. Maar ze zouden nimmer zoo tot stand zijn
gekomen, indien een rijkdom aan innerlijke en uiterlijke gegevens niet ter beschikking
was gesteld, indien niet in meer dan gewone mate was medegewerkt aan het voltooien
van de gestalte, door de dochter van Eduards tweeling-broeder, Mevrouw Henriëtte
Lobry de Bruijn-Karsen, die hem jarenlang in wat hart en geest beroerde zeer na
heeft gestaan. Ook Dr Lobry de Bruijn heeft met dankbaar aanvaarde gegevens
medegewerkt om dit boek een zoo goed mogelijke basis te geven.
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Kaspar Karsen
De figuur van Kaspar Karsen, als mensch met zijn kunstenaarsstrijd te midden van
zijn gezin, leeft het meest voor ons in de periode, waarin Eduard en zijn
tweeling-broeder Henri als kleine jongens hun schooltijd doormaken, dat is ongeveer
tusschen 1866 en 1873.
Dat komt omdat, door een gelukkige omstandigheid, de herinneringen aan dien
gezamenlijk doorgebrachten tijd jaren later door Henri zijn vastgelegd, in een tijd
van ziek-zijn, uit het drukke zakenleven getreden in stille overdenkingen. Met zooveel
liefde voor het detail en zuiveren zin voor het herproeven, wegen en weergeven van
de juiste verhoudingen, zooals kinderen die in hun omgeving van oudere menschen
waarnemen, zijn deze herinneringen neergeschreven, dat we daarin zonder aarzelen,
hoewel ze jaren later zijn opgeteekend, een belangrijk gegeven bezitten over het
ouderlijk huis en ook over de vroege jeugd van Eduard. Zeker zal Eduard andere
dingen hebben onthouden en opgemerkt, ook wel andere en zeldzamer gevoelens
gehecht aan omgevingen, handelingen, voorvallen, en anders gekeken hebben, maar
de twee broers waren hun leven lang zoo gewend elkanders gevoelens te deelen en
hebben zeker in dien eersten tijd zooveel verwante reacties gekend, dat wij in Henri
een betrouwbaar kroniekschrijver mogen zien voor hetgeen beider opgroeiend leven
betrof.
De vader Kaspar (Kasper of Karsper) was geboortig (1810) uit een gezin in het
visschersplaatsje Harderwijk, waar de Karsens nog altijd zeer talrijk zijn. Naar de
hoofdstad gekomen voor de schilders-opleiding bij zijn oom Westenberg, heeft ook
de reislust vat op hem gekregen. Althans leeft in de familie het verhaal nog voort,
hoe hij een reis ondernam langs Rijn en Donau naar Weenen en hoe grooten indruk
dat op hem gemaakt heeft. Hij reisde ook in Bretagne, maar van Rijn en Donau moet
hij zijn leven lang heugenis hebben gehad. Nog zijn er schetsboekjes, die
waarschijnlijk op die reis gebruikt zijn om de oude steden langs de groote rivieren,
met hun machtige bruggen en prachtige stadsarchitectuur, met het levendig verkeer
van grootere en kleinere zeilschepen, met kerken en pleinen, met fijne, zuivere hand
vast te leggen, soms licht met waterverf de schaduwen in fijn grijs aangezet of met
bruin wat binding gebracht in ingewikkelde geheelen. Alles treffend door de
volmaakte eerlijkheid van zien en doen, door de zuivere gevoeligheid voor
bouwvormen vooral, die met oog voor details zijn weergegeven, doch evenzeer met
den lust van een ziener, die in zijn verbeelding meebouwt of nabouwt en zoo zich
weer
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vereenigt met het goede oude ambacht van de steenhouwers, van de timmerlieden
en de metselaars. Klein is het echter nooit, want hij is tevens de architect, die steden
ziet verrijzen, die pleinen ontwerpt en in zijn verbeelding het profiel van zijn bouwsels
tegen verten ziet en onder hemelen. Motieven van schilderijen zijn in de schetsbladen
terug te vinden.
Hoe hij zich van bekwaam behangselschilder, welk vak hij bij zijn oom had geleerd,
tot schilder van stadsgezichten ontplooide, weten wij niet. Wel dat hij het al vroeg
in zich voelde.
Maatschappelijk heeft hij zich door zijn huwelijken in steeds groeiende zorgen
begeven. Uit zijn eerste huwelijk had hij drie kinderen (o.w. George, die graveur
werd), uit zijn tweede huwelijk twee kinderen (o.w. Kars, die later zal blijken voor
de kinderen een geliefde half-broer en speelgenoot te zijn geweest). Het derde
huwelijk, na den dood van zijn tweede vrouw gesloten met de uit Hamburg, uit een
koopmansgeslacht afkomstige Johanna Frederica Klüter, bracht hem nog zes kinderen,
zoodat inderdaad het gezin groot was. Tot de zes kinderen van dit derde huwelijk
behoorde de tweeling Johann Eduard (die zich nooit zoo liet noemen doch liever als
Eduard of Jan Eduard bekend stond) en Henri Theodoor (ingeschreven in reg. no. 2,
folio 710 te Amsterdam 10 Maart 1860). De familienaam werd afwisselend met een
of dubbele s geschreven en Kaspar wisselde met Kasper.
De reputatie van Kaspar moet reeds vroeg zeer goed zijn geweest. Iemand als
Potgieter schreef in de Muzen al in 1834, naar aanleiding van een tentoonstelling,
gunstig over hem. Tegen zijn veertigste jaar wordt hij in één adem met J. Bosboom
genoemd als kunstenaar, die door een voornaam Amsterdammer, Paul van Vlissingen
(1797-1876), den man die te Amsterdam de groote stuwkracht is geweest voor de
groote stoomvaartmaatschappijen, in aanmerking wordt gebracht voor steun, door
aankoop en bestelling van schilderijen, op een moment dat ten gevolge van de
staatkundige gebeurtenissen (de revolutie in Frankrijk, de Grondwetsherziening van
1849 in Nederland) de kunstenaarsstand in slechten toestand verkeerde. ‘Eere den
man die zoo handelt in het belang der vaderlandsche schilderkunst’. In datzelfde jaar
1849 krijgt Karsen van een ‘voornaam kunstverzamelaar te Frankfort’ een belangrijke
bestelling.
Hij had trouwens het voorrecht met niemand minder dan den gevierden en in
Hofkringen gezienen schilder J.W. Pieneman in minder goede verstandhouding te
leven. Een vleier was hij blijkbaar niet, noch geschikt voor hoveling. De minder
goede verstandhouding liep zelfs uit op een duel, waarbij Pieneman echter liever
verstek liet gaan, volgens de overlevering. Dat Karsen niet de natuur van een hoveling
had en ook geen poging deed om zich, al was het slechts tijdelijk, aan te passen,
blijkt ook niet onaardig uit het volgende feit. Toen Karsen bij een officieele
rondleiding van de Koningin op een tentoon-
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stelling uitverkoren werd om H.M. voor te lichten, werd Haar aandacht getrokken
door een uiterst middelmatig schilderijtje, waar Zij veel in vond te prijzen. Karsen,
niet gewend tournures te bedenken om anderer oordeel te ontzien, ook niet als het
een koninklijk oordeel was, kon zich niet weerhouden uit te roepen: ‘Maar dat is nu
juist een prul!’ Waarop de gekwetste Koningin zich verontwaardigd van hem afkeerde
en zich een anderen geleider koos op haar tocht langs de schilderijen.
Nog in andere hoedanigheid leeren we hem kennen, namelijk als redacteur van
Pictura, een tweemaal in de maand verschijnend tijdschrift, door G.W. van der Wiel
te Arnhem uitgegeven ‘voor beoefenaars en voorstanders der schilderkunst’. Het
blaadje bevatte allerlei voor dien tijd belangrijke, maar voor ons van minder beteekenis
geworden, berichtgeving uit de kunstwereld. Het was beknopt en oogenschijnlijk
wat te zakelijk, maar toch toonde het eenige opmerkelijke kanten, die ons nu nog tot
bezinning kunnen brengen over de in wezen weinig verbeterde toestanden in de
kunstwereld èn over gelijke problemen.
Ook toen - wij schrijven 1849 - was de kunstcritiek reeds het gevoelige punt.
Blijkbaar ontevreden over de openbare critici en getroffen door de betrekkelijke
waarde van het oordeel, gaf Pictura naast elkaar uiteenloopende oordeelen van critici
over éénzelfde schilderij, b.v. van Jozef Israëls. Het voor en tegen van kunstcritiek
wordt er besproken, de critiek door onbevoegden gehekeld. Wel worden de Franschen
door Pictura critisch bekeken, maar het onthoudt zich van een oordeel over het werk
van eigen kunstbroeders.
Het onderwerp ‘natuur en kunst’ wordt er in behandeld. David Bles schrijft er een
hoofdartikel in. Gedichten over een schilderij van J.G. Schwartze (met wien Karsen
veel omgang had), Maria met de kinderen Jezus en Johannes, worden opgenomen.
Verder hooren we over ‘les trois frères van Eyck’ en over Lukas van Leyden. Prijzen
op veilingen worden meegedeeld. Maar wij weten niet hoe groot het aandeel van den
redacteur zelf geweest is. Het zou ons niet verwonderen als sommige bladvullingen
van zijn hand afkomstig zijn geweest; b.v. de volgende:
‘Juist dat, wat eenvoudige menschen aan een werk van kunst, als natuur in de
oogen springt, is niet natuur (van buiten), maar de mensch (natuur van binnen).’
Een uitspraak, die door haar geestelijke erkenning modern mag worden genoemd
en in één regel de kiem van het heele kunstonderwijs van H.P. Bremmer, een halve
eeuw later, bevat.
Aardig is nog het verslag van een fakkeloptocht ter huldiging van J.W. Pieneman
gehouden, die door den Koning tot Kommandeur van de orde der Eikenkroon was
benoemd. De optocht werd door jonge kunstenaars gehouden, die met muziek en
veel volk er achter door Amsterdam trokken. Na Pieneman
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gingen ze naar Mr Jacob van Lennep, maar troffen hem niet thuis; toen was professor
J. Bosscha aan de beurt en tot slot de president van de Academie voor Beeldende
Kunsten D.D. Buchler. De menschen liepen naar buiten om den optocht te zien en
een menigte volks trok mee met ‘de jonge beoefenaars der kunst, die hunne
leermeesteren en bestuurderen eensgezind en vriendschappelijk vereerden’.
Het geheele tafereel, in zijn eenvoudige, gemoedelijke en feestelijke gestemdheid,
doet wel vermoeden, dat de kunstenaars als groep toen in het leven van het
Amsterdamsche volk nog iets beteekenden, al was het dan op de wijze waarop in
kleine studentensteden het volk meeleeft met het wel en wee van de ‘jonge
beoefenaars der wetenschappen’.
Karsen had echter al gauw genoeg van zijn redacteurschap, want in December
1849 neemt hij afscheid van zijn lezers en vrienden met een uiterst correct opgestelde
verantwoording, waarin hij te kennen geeft, dat ‘ondanks mijzelven en alleen uit
vriendschap voor den uitgever ik mij dit jaar met de redactie van Pictura heb belast’.
‘Doch zonder bepaalde roeping om als schrijver op te treden - waar ook mijn
geringe litterarische krachten zouden te kort schieten, - vooral ook met het oog op
den onaangenamen toestand om, als kunstenaar, uitspraak over kunstwaarde en
kunstbroeders te doen, meen ik zooveel te hebben volbragt, als de vriendschap van
den Uitgever van mij vorderen kon, en acht ik mijzelven thans gerechtigd, van de
voortzetting der redactie voor volgende jaren af te zien.’
Uit een en ander doet zich Karsen aan ons voor als een nauwgezet man met
markante trekken, die zich terdege rekenschap geeft van zijn positie en capaciteiten,
in zuiverheid iets onbuigzaams heeft en gewend is zich zonder omwegen te uiten,
volgens zijn overtuiging.
Gekomen tot het tijdstip waarop de herinneringen van Henri Theodoor teruggaan
(ca. 1866), moet, ondanks de gunstige onderscheidingen van Kaspar, zijn
maatschappelijk welslagen niet in stijgende lijn zijn gegaan.
Het verhaal van het wedervaren der beide jongens Eduard en Henri begint met
een verhuizing van de Achtergracht, waar ze ‘slechts kort, maar heel prettig hadden
gewoond’, naar den Nieuwendijk. Het moet Karsen in die jaren toch wel buitengewoon
slecht zijn gegaan, want hij was genoodzaakt het geld voor het groote gezin te
verdienen als fotograaf, omdat het als schilder niet meer ging. ‘Het huis bestond uit
een voor- en een achterhuis. Het voorhuis was ruimer en hooger dan het achterhuis.
Dat voorhuis had dan ook een hooge, groote ruimte, voor winkelkast bestemd. Twee
hooge, groote straatdeuren, gaven het huis toegang naar binnen. Aan weerszijden
van dat stel deuren was een ondiep uitstallingskastje getimmerd, helderwit geverfd.
In dat kastje werden als uitnoodigingsaanbeveling de portretten tentoongesteld
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van degenen die daarop niets tegen hadden. Er waren reeds twee fotografen op den
Nieuwendijk gevestigd. De één, schuin tegenover ons, voorbij de Dirk van
Hasseltsteeg, heette Carstensen en een heel eind verder, voorbij de Oude Brugsteeg,
was de zeer gerenommeerde Greiner.’ Beide zaken hebben die van Karsen lang
overleefd. ‘Toch had onze zaak jaren lang groote toeloop. Pa's fotografieën werden
als artistiek zeer geprezen. Maar de kunst, met menschen om te gaan is ook veel
waard en die verstond hij niet.’
Hij had dus niet de minste kans om een Amsterdamsche Nadar te worden. Felix
Nadar (later door zijn zoon Paolo opgevolgd) was in Parijs ongeveer terzelfder tijd
begonnen met het fotografeeren van zijn artiestenvrienden. Het artistieke succes van
het gefotografeerde portret was zoo groot, dat het een mondain succes werd. Niet
alleen de gestalten van kopstukken der literatuur (Baudelaire, Victor Hugo e.a.) en
de schilders (Manet, Monet, Delacroix e.a.) werden in buitengewoon goede portretten
vastgelegd; ook de groote politici, avonturiers en vorsten lieten zich door de Nadars
fotografeeren.
Overwegende dat het iemand als Karsen was, die uit nood de fotografie ter hand
nam, op een tijdstip, dat ze nog niet door de ijdelheid van het burgerdom bedorven
was, speelt even de mogelijkheid van een portrettenreeks van de belangrijke
Nederlandsche figuren uit het midden der vorige eeuw, door het hoofd. Die
mogelijkheid is gemist. Later, maar toen geheel uit liefhebberij, heeft Witsen het
voor de Tachtigers gedaan.
Intusschen heeft de verarmde schilder zijn geheele fotografische inrichting, en
onder alle omstandigheden nog altijd zijn schildersatelier, in het achterhuis op zolder,
met een groot glazen venster op het Noorden.
Het humeur van Karsen werd er in den loop der jaren niet beter op, toen noch zijn
schilderijen, noch de fotografie, genoeg opbrachten om het gezin uit de armoede te
halen! De bijzonderheden, die Henri daarover meedeelt, geven een kijk op het
onbuigzame en onharmonische karakter, dat ongetwijfeld zoo geworden is, omdat
hij in den harden en bitteren bestaansstrijd als kunstenaar niet wilde ondergaan. De
bitse uitvallen en vaak onverdiende terechtwijzingen, bestemd voor zijn naaste
omgeving, doen gevoelen in welke benardheid zijn scheppend vermogen verkeerd
moet hebben, hoe innerlijk gewond deze kunstenaarsgeest was door de
ontoegankelijkheid van het leven voor het beste wat hij in zich had. Hij, in de eerste
plaats, had dit leed te verwerken en vervolgens het gezin, dat in elk opzicht, ondanks
zijn eenzaamheid, zijn moeilijk lot mee heeft gedragen. In het bijzonder de moeder,
die naar twee kanten moest probeeren te verzachten of te overbruggen wat verstoord
of ontoegankelijk scheen.
Niet zonder glimlach verneemt men hoe zijn zoon Kars eens door hem werd
bejegend, toen deze onverwachts thuis kwam van een vrijwillige aanmelding voor
den militairen dienst. Voor de goedkoopte had Kars de reis naar Arnhem,
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waar hij gekeurd moest worden, per stoomboot afgelegd. Zijn vader had zich tegen
zijn militaire neigingen verzet, maar Kars, die het thuis te moeilijk had, wilde er uit
en dacht zich op deze wijze zelf te kunnen redden. Zijn thuiskomst, met de boodschap
dat hij te klein was bevonden, maakte zijn vader zoo buitensporig driftig, dat hij hem,
groot en dreigend, met opgeheven hand toeriep: ‘Te klein? naar boven!’
Typeerend voor het hooge hart en den geest van onafhankelijkheid was zijn houding
tegenover de clientèle. Kwamen er geen menschen, die zich wilden laten
fotografeeren, dan raakte Karsen uit zijn humeur en dan moesten zijn helpers, onder
wie zijn zonen uit het eerste en tweede huwelijk, George en Kars, het ontgelden.
Maar kwamen er wel menschen en was hij bezig met schilderen op zijn zolderatelier
in het achterhuis, dan liet hij lang op zich wachten, om eindelijk boos palet en
penseelen neer te smijten of heelemaal maar weg te blijven. ‘Dan mocht ten slotte
jonge Kars het zaakje opknappen. Waren het kinderen, die gekiekt moesten worden,
dan stond Kars met een molentje klaar; de tijd waarin het draaien daarvan de aandacht
trok van het kind, was juist voldoende om de foto niet te laten mislukken. Evenals
het molentje echter, liep de fotografiezaak, omdat er geen stuwkracht in zat, geleidelijk
af.’ De jonge Kars, die bij tekort aan werk toch zijn vak niet wilde verleeren,
fotografeert dan maar zijn zusjes en broertjes, bij gebrek aan goede kleeren gestoken
in fantastisch gedrapeerde lappen.
Pijnlijker nog wordt het beeld van dezen schildersnood als de moeder er op uit
moet trekken ‘in haar langen, wijden mantel (zonder mouwen of armsgaten), die
bijna geheel rossig geworden was’, met een schilderij onder den arm om te trachten
bij een kunstkooper wat geld los te krijgen. Zij had er wat meer slag van dan Karsen
zelf en kwam dan wel eens met fl. 50,- thuis, waarmee in den regel de dringendste
schulden werden afgedaan.
Geleidelijk ging de zaak achteruit en bleek niet meer te redden. Er werd een tweede
commensaal genomen, een Duitscher, die er een woningbureau op na hield en met
groote letters op de straatdeur zijn beroep verkondigde, waardoor de fotografiezaak
heelemaal niet meer de aandacht trok.
In het voorjaar van 1873 verhuist de familie naar de Haarlemmer Houttuinen bij
de Korte Prinsengracht. Ze betrekt er het bovenste bovenhuis van het hoogste huis
uit den omtrek, wat juist iets voor den ouden Karsen was, die van weidsche
vergezichten hield. Het uitzicht over onbebouwde terreinen en lage hout- en
timmerloodsen, over het Westerdok en het ruime, open IJ en een deel van
Noord-Holland werd trouwens door de heele familie genoten. Maar vooral voelden
ze zich gelukkig, ondanks den achteruitgang in stand, met het platte dak boven de
vliering, waar de jongens sliepen. Het was hun Belvédère, vanwaar ze zelfs de
Zuiderzee konden zien.
Ze stonden er op zonnige Zondagochtenden te kijken naar de thuisreis van
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de Marker en Urker visschers, met witte zeiltjes in de heldere zon onder de hooge
blauwe lucht en 's avonds verloren ze zich in dat altijd weer schoone oogenblik van
den val van den avond, waarin de lichtjes van een stad aangaan en de sterren zichtbaar
worden. Met moeite rukten ze zich los en voegden zich dan bij het gezin beneden,
in de kleine huiskamer, verlicht door een kleine petroleumlamp. Barsch kon vader
Karsen soms optreden, zoodat de jongens, die er oud en krachtig genoeg voor waren,
hun eigen weg buitenshuis zochten, waarbij het soms tot een ernstige verwijdering
tusschen hen en den blijkbaar verbitterden man kwam.
Maar uit hun kinderjaren straalt toch altijd weer door de herinnering aan die
zeldzame oogenblikken, waarin een verzwegen liefde zich toch altijd even uiten wil
door een klein gebaar, een enkel woord of een daad. Wij begrijpen dan het oude,
fijne, magere gelaat op de portretten van den schilder, met de heldere, schrandere en
klare oogen, die een eigen droom bewaren, met die beheerschte, zuivere en voorname
trekken van één, die in zijn leed wel hoog en fier was gebleven, maar door de
bitterheid en overprikkeling toch niet koud of hard was geworden.
Zijn gemoed was overgevoelig. Lang bleven hem in zijn droomen vervolgen
huilende lammeren, die hij eens naar de slachtplaats had zien voeren. Huilende kleine
kinderen roerden hem ook buitengemeen. Zoo bleven den tweelingen de wandelingen
bij met hun langen, rijzigen vader, die gaarne buiten liep, ook op regenavonden, als
het mistig en vochtig was. Meestal waren het Zaterdagavondwandelingen, die zich
soms uitstrekten tot Sloterdijk of Diemerbrug. Ook bleef de herinnering levend aan
het met vader wandelen door het geïllumineerde Amsterdam, dat op 1 April 1872
het driehonderd jaar geleden door de Geuzen ingenomen Brielle met luister vierde.
Ook de Karsens deden mede en hadden een ster van meer dan vijf en twintig
vetglaasjes boven de straatdeur. Met de zes kinderen ging Karsen op stap, doch
telkens nam hij er twee, ‘bang dat er anders een zoek zou raken in de drukte’.
In het gezinsleven bleef hij overigens de aparte, vereenzaamde figuur, verdiept in
zijn werk, gehecht aan zijn atelier, voor wien moeder veel moest verzwijgen om hem
ergernissen en den kinderen onredelijke uitvallen te sparen. Vaak was hij zoo
verzonken in het werk op zijn atelier, dat hij, na herhaaldelijk geroepen te zijn voor
den maaltijd en eindelijk met ‘ja, ik kom’ antwoordende, toch nog gehaald moest
worden. Dan was hij ten hoogste verbaasd als men hem vertelde, dat hij werkelijk
‘ja’ had geroepen en toch niet was gekomen.
Hij was zeker niet een vader, die in alles wat het gezin betrof van harte meedeed.
Wel zien we hem op Zaterdagavonden zijn vrouw voorlezen uit ‘het Paleis van
Justitie’, een weekblad voor het Recht waarin uitvoerige verslagen voor-
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kwamen van de binnen- en buitenlandsche rechtspleging. Voor de kinderen waren
het echte griezelverhalen, die weinig in hun smaak vielen. We kunnen er bezwaarlijk
uit afleiden hoe zijn werkelijke geestelijke belangstelling was, maar wel is het bekend,
dat hij zijn vrienden had onder de besten van zijn tijd te Amsterdam.
S. Sarphati (1813-1866) b.v., de geneesheer met ruime sociale belangstelling en
oprichter van groote ondernemingen als de Nederlandsche Bouwmaatschappij, kwam
hem vaak opzoeken. Die bezoeken golden dan zelden het gezin, al werden de kinderen
wel eens bedacht met geschenken, maar steeds den schilder, die de vrienden gauw
meetroonde naar het atelier. Deze aanzienlijke Amsterdammers bleven hem tot in
zijn armsten tijd trouw. Ze zochten hem om zijn goed oordeel over tal van zaken.
Het is alleen weer typeerend voor de eigenlijke schilderkunstige belangstelling, dat
blijkbaar ook deze invloedrijke relaties niet bij machte zijn geweest, voor Karsen
die erkenning op te wekken, die hij zoo van noode had. Alle andere hulp dan die hij
met en door zijn werk moest verwerven, wees hij altijd af. Een trek, dien we ook met
even groote beslistheid bij zijn zoon Eduard terugvinden in zijn moeilijke jaren.
Opdrachten vielen hem zelden meer ten deel en de tijd, dat families gaarne hun
landgoed of buitenplaats lieten schilderen of een eigenaar, trotsch op zijn nieuwe
fabriek, het gebouw in beeld liet brengen, opdrachten die ook Karsen wel ten deel
vielen, was voorbij. Een aardige trek was het in hem, niet één maar twee schetsen in
te dienen, één zooals de opdrachtgever het had aangegeven en één zooals hij het naar
eigen keuze had willen doen. Hij zette op die laatste teekening bij gelegenheid van
zoo'n opdracht de aanduiding: ‘dees geeft schoonder schilderij’.
Wel heeft hij tot op hoogen leeftijd met lesgeven nog wat verdiend. Uit een brief,
ter gelegenheid van het huwelijk van Kars geschreven (28 Mei 1883), blijkt, dat de
toen drie en zeventigjarige schilder nog naar Baarn ging om daar les te geven aan
een Mevrouw Dubourg en ter zelfder plaatse verbonden was aan een
Dameskostschool.
Het spreekt vanzelf, dat hij zijn ouden reislust heeft moeten smoren en toch had
hij zoo gaarne nog eens de onvergetelijke reis langs Rijn en Donau tot Weenen
gemaakt. Pas heel laat, op zijn zes en tachtigste jaar, kan zijn zoon Henri, wiens
zaken na jaren van hard ploeteren een gunstige wending hadden genomen, het zijn
ouders nog mogelijk maken aan dien hartewensch te voldoen. Eduard ging als
begeleider van de oude menschen mee. Het terugzien aan het eind van de eeuw van
hetgeen hij in de vroegte van zijn leven als een toppunt van levensheerlijkheid had
ondervonden, ontroerde hem zeer. Het moet één bijna ononderbroken reeks van
schoone indrukken zijn geweest. Doch deze moeten hem toch te veel hebben
aangegrepen, want op de terug-
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reis, blijkbaar verzwakt en daardoor vatbaar, kreeg hij een longontsteking en stierf
te Biberich (1896). Er is in dit einde, na al die Amsterdamsche jaren van schraal,
bekrompen en moeilijk leven, van strijden en vechten voor zijn kunstenaarschap,
iets van een ontroerende mildheid. Alsof hij zacht opgenomen was, ontvoerd naar
het land van zijn nooit verdwenen droomen, waar zijn verbeelding hem vaak had
heengevoerd, op de wateren langs heuvelachtige oevers. Over bruggen in steden, vol
ranke bouwsels, rijk aan torens en koepels, onder luchten van een verteederd, ver
blauw.
Te sterven aan een te groot geluk, te groot voor zijn oude broosheid, het past bij
dezen mensch, die graag de hoogten zocht en naar een einder tuurde.
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De jeugd van Eduard en zijn tweeling-broer
Zooals zijn tweeling-broeder Henri het opgeschreven heeft, was hun jeugd die van
vele gewone Amsterdamsche jongens, maar in dit geval beheerscht door de bijzondere
figuur van den vader, die met zijn talrijk gezin in de groote stad en zijn vermogende
vrienden, de moeilijkheden van de armoede en van zijn kunstenaarschap te dragen
had, zonder zich één te kunnen voelen ofte zijn met de armen, die den
tusschen-toestand niet kennen.
Op de keper beschouwd gebeurt in hun tijd niets, dat niet aan duizenden andere
jongens evenzoo is overkomen. De lezer wordt eigenlijk niet gewaar, dat hij, wat
Eduard betreft, met een bijzonderen aanleg te maken heeft. Wel treft in den ouderen
schrijver der herinneringen een bijzondere liefde voor het detail, dat met zeldzame
innigheid is onthouden en met grooten eenvoud wordt weergegeven, vaak daarmee
treffend de dingen in het hart en - in de beschrijvingen - ongetwijfeld met een talent
voor het plastische en visueele, in het bijzonder voor het schilderachtige van het
leven. Daarbij houdt het echter op en wij worden niets gewaar van die eigen en
vreemde droomwereld, waarin dezelfde verschijnselen en verschijningen, die Henri
troffen, bij Eduard nog heel anders weerspiegeld zullen zijn geworden.
De jongens gaan naar een bewaarschool en vervolgens naar de lagere school. Zij
krijgen van de Luthersche kerk bijbelsch onderricht.
Ze spelen, met soldaatjes, pistooltjes en rooken hun eerste sigaretjes, gaan uit
varen, wandelen, doen boodschappen, hebben hun ongelukjes, straffen, ervaringen
met hun kennissen en wederwaardigheden met ouders en zusjes in het gezin, kortom
een jeugd als die van andere gewone jongens in families, die met moeite kunnen
rondkomen. Toch is er één ding, dat treft, door al het gewone en aan velen gelijke
heen. Dat is de diepe indruk, dien een stad als Amsterdam van ongeveer 1865 tot
1880 op de jongens gemaakt moet hebben. Het is het stadsbeeld en het stadsleven,
dat dóórdringend is tot over den drempel van het zieleleven.
Wat zich in het gevoelsleven van kinderen heeft ontwikkeld, is slechts
waarneembaar in algemeene trekken, om maar niet te spreken van wetten, die toch
altijd met voorbehoud en voorzichtigheid onder woorden gebracht moeten worden.
Het heel langzaam mensch worden en van zelfstandig lichaam ook tot zelfstandig
wezen, dat is een proces van machten, dat zeker niet alleen met behulp van de
buitenwereld of de omgeving kan worden omschreven. Maar wel lijkt het
onbetwistbaar, dat de gestalte, gedaante of vorm, die zoo'n ontwik-
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keling tijdelijk aanneemt, om geleidelijk weer in een ander beeld of anderen vorm
over te gaan, tot stand komt, met de gegevens van de directe omgeving. Hoe anders
te verklaren, de voorgoed met het leven verbonden beelden van het ouderlijk huis,
van de stad of het dorp of de streek, waar wij in onze jeugd woonden en groot werden?
Want wat we ook later mogen beleven, zelden doet zich nog die ondeelbare
vereeniging van ons innerlijk en uiterlijk leven met onze omgeving voor, die in onze
jeugd heeft plaats gevonden. De kracht der herinnering ten aanzien van dien tijd lijkt
bij de meeste menschen bijzonder sterk.
Later is het leven stellig afleidender, ingewikkelder, veelal vluchtiger en is het
essentieele leven, datgene wat dan de kern uitmaakt van het leven, gericht op
abstracter zaken, die niet meer zoo direct of krachtig met een omgeving verbonden
zijn. Maar in de jeugd is de essentie van het leven organisch, ondeelbaar en op
bijzondere wijze verbonden met voorwerpen van het dagelijksche leven en de aspecten
van gezin, school, stad en streek. Het maakt er gestalte en inhoud van uit.
De beschrijving van een tuin of van een gang in een huis, van een zolder, een
behangsel bij het bed waar wij in sliepen, een kier bij de blinden, die bij het slapen
gaan gesloten werden voor de ramen, de heel oude, verschrompelde en gerimpelde
verf in een vensterbank, een binnenplaatsje, waar nooit zon kwam en een diepen
regenput, waarin de hemel koel en ver weerspiegelde, al die kleine, onbegrijpelijk
sterk zich in ons vastzuigende bijzonderheden, hebben zich met zoo'n nadruk tot een
humusrijke onderlaag in ons geheugen gevormd, dat ze een wonderlijke beteekenis
schijnen te hebben, die we vaag raden en toch niet kunnen uitspreken. Ze zijn meer
dan hun uiterlijke verschijning, ze zijn teekens voor ons geweest van leven, vormen,
die ons eigen leven aannam, waaraan het zich vastklampte, waarmee het verstaanbaar
werd en zich oprichtte. Eerste ontmoetingen met het leven der dingen, meer nog dan
met het leven der menschen. Want kinderen leven in den beginne meer met de dingen
dan met de menschen. Er bestaan voor het kind geen doode dingen. Het weet geen
grens tusschen leven en levenloos.
Daarom heeft het beeld van het vorige eeuwsche Amsterdam, dat van vóór de
operaties, waar de nieuwe eischen van hygiëne, verkeer, verlichting, mechanisatie,
het aan onderwerpen, als overheerschende trek in de jeugdherinneringen van de
jongens Karsen, nog een andere waarde dan een historische. Ook deze laatste is
aantrekkelijk. Het onvergelijkelijke, kleurenrijke Amsterdam te zien leven,
provinciaal, maar als een synthese van de provincie, zooals onze vader misschien en
onze grootvaders het zeker gekend hebben. Maar zooals het wezen van Eduard later
te voorschijn is gekomen, kan het moeilijk anders of dat heerlijke Amsterdam, met
zijn donkere sloppen en stegen en het open IJ, moet in zijn jeugd in sterke mate de
gestalte van zijn zieleleven en later van zijn geestesleven, mee bepaald hebben.
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Hij heeft ons daar zelf trouwens een getuigenis van gegeven. Op vier en zestigjarigen
leeftijd schreef hij een ingezonden stuk in het Handelsblad (van 4 Nov. '24) onder
het hoofd ‘Een vloek en een zucht’. Daarin uit hij zijn woede, in ongebreidelde
termen, over de verminkingen van de stad aan het IJ en zijn weerzin tegen de excessen
van het moderne leven, tegen de haast, de snelheid. Hij kwam daarbij tot aphoristische
uitspraken als: ‘toeneming van snelheid is gelijk afneming van beschaving’, ‘de
liefde is behoudend, de liefde haast niet; de hebzucht is gretig, de hebzucht haast’.
Onverholen uit hij hoe diep zijn liefde tot Amsterdam tegelijk zijn liefde tot het
leven beteekent.
Er is tweeërlei drang tot behouden. Het verwarrende is, dat ze op elkander gelijken.
De eene en veel voorkomende mag inderdaad behoud-zucht heeten. Hij wordt
ingegeven door den vaak alles overheerschenden drang tot instand-houding van het
ik. Hij houdt van bezit en bezitsvermeerdering, hij weert af wat een aanval daarop
is. Hij is tegen het nieuwe, zoolang het geen voordeel brengt en verkiest het oude en
beproefde zoolang er zekerheid is, dat het nieuwe niet voordeeliger is. Hij waagt
niet, omdat hij onzekerheid vreest. Hij bevestigt en zegent gaarne het aardsche bezit
en de vastheid van vormen en gebruiken. Hij koestert het oude en ontwikkelt
historischen zin, ziet daardoor gaarne achterwaarts en met onrust het toekomende.
Er zijn er ook zoo onder de kunstenaars, die geestelijk op het verleden teren en
niet dien sterken scheppingsdrang hebben, niet het vernieuwende in zich weten van
het oorsprongsgevoel. Maar er is ook een - en deze is zeldzamer - drang tot behouden,
die door de liefde tot het leven is ingegeven. Hij heeft niets te maken met conservatief
of revolutionnair. Hij is de eerbied voor wat groeit en bloeit op de aarde en onder
den hemel, het respect voor het leven. Hij haat al wat bewust gericht is op
levensverwoesting, op misbruik van menschelijke gaven; haat wat afwijkt van den
goeden weg en verzaakt wat warm; lichtend en bloei bevorderend is. Het is de drang
naar het lichtende, ook in het duister, in het leed en het zondige, dat hij niet schuwt
maar ook niet zoekt. Bij een zoo aan droom en onaardsch licht overgegeven figuur
als Karsen, is het toch de kracht van het bevestigende en aanvaardende, het
menschelijke en sociale in hem, dat hem in contrast tot het leven-ontwijkende, doet
hechten aan het oude Amsterdam.
Niet uitsluitend de schoonheidsdroom deed hem het nieuwe haten. Het was niet
zijn zin voor het schilderachtige-oude, die hem het oude deed beminnen. Ware dat
zoo, dan had men van Karsen niet veel anders kunnen verwachten dan een
schilderkunst, zooals zijn voorgeslacht gemiddeld bedreef: een innig koesteren van
wat klein-schilderachtig, oud, gemoedelijk en vertrouwd was. Zijn schoonheidsdroom
deed hem het oude zien van een verte uit, zich somber afteekenend tegen den stillen
glans van een onvergankelijk licht.
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In Amsterdam had hij het leven lief, zooals hij dat naar kunstenaarsaard, reikhalzend
naar stijl en bovenal met het merk van het oude ambachtsleven, genegen was. Hij
had er het leven lief.
Niet met de liefde tot het leven, dat zich ploertig en gewelddadig vernieuwt, maar
tot het leven zooals hij het als kunstenaar had leeren ervaren. Het ten doode gewijde
leven was hem het leven van hebzucht, snelheid, haast, overprikkeld en opgejaagd
door genotmiddelen, reclame, succes. Het ware leven was voor hem het stille, het
verdiepte, het niet door passer en lineaal geregeerde, het niet door de 19de eeuwsche
techniek opgezweepte en geknechte, het ‘tusschen vrije vormen in vrijheidsliefde
het schoonste’ zijnde, gelijk hij schreef over het water, als zinnebeeld van de
menschenziel.
Hij hield van het al meer verdwijnende, oude Amsterdam, omdat het voor hem
ook weer aanwakkerde, juist in die sfeer van bedreiging en ondergang, het licht van
dat paradijsachtig leven, dat iedere kunstenaar nog altijd in zijn duister ziet schemeren
en zoekt, in het verleden of in de toekomst, al heeft hij reeds lang auto, telefoon,
radio, vliegmachine, vaak met ‘een vloek en een zucht’ als onvermijdelijk en nuttig
aanvaard.
Het is de stijllooze tijd dien Karsen vervloekte, de slechte tijd, de liefdelooze en
verwoestende. Om al die redenen hield hij zoo vast aan het oude beeld van de stad,
waar zijn leven zich gevormd had en waarmee hij zich zelf gered had uit zijn nood.
Zoo krijgt het zin te weten welk Amsterdam het was dat voor de twee broers in
hun jeugd de wereld en het leven had beteekend. Hoewel verteld met de behaaglijkheid
van den ouderen mensch, die zich wèl voelt bij het herdroomend terugzien van de
oude dagen, toch kunnen we in het louter visueele beeld van huiselijke en stedelijke
omgeving dat de één oproept, den inhoud vermoeden van het zintuigelijk- en
gevoelsleven van den ander. We weten immers hoe zijn latere werk mee uit die
wereld en dat leven opgegroeid is.
Het heeft zin te weten, hoe de twee jongetjes naar de bewaarschool gingen van
Mejuffrouw Hansen in de Bloedstraat, over het Oude-Kerkplein, langs den Oude-Zijds
Achterburgwal of door de Hoogstraat naar den Kloveniersburgwal en de Nieuwmarkt.
De vaste weg van huis naar school en terug, ontelbare malen gegaan, met al de
wederwaardigheden en bijzonderheden, moet nog iets van dien in een provinciestad
gehad hebben.
Men moet het zelf beleefd hebben hoe elke étappe haar eigen sfeer had en
beteekenis, om de indringende nauwkeurigheid te begrijpen waarmee zoo'n weg nog
jaren later in de herinnering opdoemt. De jongens komen op het Oude Kerkplein
langs de groentemarkt, die daar toen nog werd gehouden, met de stapels manden met
snij-, sperzieboonen en komkommers. Ze hebben er hun winkeltje met pijpjes drop
van een cent; kleine kneuterige vreugden op hun weg naar het schoolgebouw, dat
zoowel vanwege het onderricht dat daar
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gegeven werd, als wegens de verwaarloosde omgeving doet denken aan de
afschuwwekkende toestanden, die Dickens met zooveel oprechten afkeer wist te
beschrijven, zoodra hij het over de jeugd van zijn jonge helden had te Londen.
Het gebouw waar Mej. Hansen de kinderen moest bezighouden wordt ons
beschreven als een groote, vuile ruimte. ‘Handkarren en sleeperswagens, die daar
werden opgeborgen, namen den geheelen vloer in beslag. Langs deze ongezellige
bergplaats, liep een vrij donkere, ook niet juist met veel zorg schoongehouden gang,
naar het kale groote achtervertrek. Dat gaf op een erg vieze sloot (later door demping
tot slop verheven!) uitzicht. In die stinksloot, juist onder onze oogen en neus, dreven
allerlei vuiligheden en onreinheden, die je zoo maar niet noemen kunt. De riolen uit
de straat loosden er op uit.’
De beschrijving van mejuffrouw Hansen past er geheel bij. ‘Het was een beverig,
rimpelig oud mensch, dat niet veel begrip had van kinderen, niet den juisten slag om
met ze om te gaan en waarschijnlijk nog al onverschillig stond tegenover deze schatten
die haar niet toebehoorden. Het onderwijs werd voor een groot deel overgelaten aan
Jans, een lang uitgegroeid en mager meisje, van een jaar of zestien. Bescheiden,
hulpvaardig, welwillend en zachtaardig. Zij hielp ook met kleeden bij 't naar huis
gaan en was dan vol zorg. De kinderen leerden er liedjes zingen en de versjes van
Van Alphen moesten het zedelijk bewustzijn versterken.’
Later gaan de twee naar de lagere school van meester Oostmeyer op de Boommarkt.
Drie huizen van de school af was een kuiperij, op den hoek van de Roskamsteeg,
welk bedrijf natuurlijk vaak hun aandacht had. Ze kochten er soms een hoepel en
waren daar even blij mee als tegenwoordige jongens met een fiets. ‘Meer naar de
Rosmarijnsteeg toe, was in een ander huis een winkel voor chocolade en koffie. Aan
de Wallekant brandde de winkelier in een groot ijzeren spit boven een zacht turf- en
houtvuur koffie. De schoolkinderen bleven soms lang staan kijken en snoven den
heerlijken koffiegeur op.’
Ook aan die school waren Dickens-achtige herinneringen verbonden. Zoo was er
aan de achterzijde niet een gracht, maar een modderpoel van leeggemalen, drassigen
moerasbodem.
‘Vuile, vieze diepte, waarnaar Eduard en ik in verbijstering staarden.’ Dit was een
begin van de dempingen (1867), waar Eduard, evenals zijn broer, zijn leven lang
geen vrede mee kon hebben.
Kostelijk is ook de figuur van den bejaarden bovenmeester, die bij het
gemeenschappelijk psalmgezang kwam, waarmee de lessen begonnen. Hij ging dan
in de open straatdeur staan, keek naar beide zijden de gracht af om uit te kijken naar
kinderen, die te laat waren, ‘liep op trippelvoeten met zijn kaal hoofd en spitsen neus
het voorlokaal door, opende een hoog, breed raam, legde zijn pijpje van doorschijnend
kristal ter zijde, nam een rood gebloemden zakdoek uit den buitenzijzak van zijn jas,
waaruit een slip hing, snoot zijn
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snuifneus en nam zijn geborduurd zwart kalotje bij het kwastje. Keek, om zich van
de onontbeerlijke aandacht, eerbied en stilte te verzekeren naar beide zijden, om,
wanneer alles in orde was, te gaan bidden. Daarna liet hij het raam weer zakken,
zette het kalotje weer op den kalen knikker, stak het overschot van zijn sigarenpijpje
opnieuw aan, deed een paar flinke strekken en blies eenige omvangrijke wolken ijlen
rook uit. Sloot zijn lippen tevreden en verdween met een door de inspanning
verhoogden blos, zooals hij gekomen was.’
In die schooljaren stierven er eenige jongetjes. Veel kinderen gingen dan mee naar
de begrafenis en zongen een lied:
Rust in vreê, gij, die van ramp ontheven,
nu reeds sluimert in Uw enge kluis.
Rust in vreê, vroeg reeds riep Hij U naar 't Vaderhuis.

Eduard zal van die tochten diepe indrukken hebben ontvangen. Jaren later, in een
moeilijke periode van zijn leven, werken geheel omgezette beelden daar nog van
door in zijn droomen. De dood moet hem trouwens nog op andere wijze van nabij
getroffen hebben. Cholera en pokken maakten nog veel slachtoffers in ons land. Het
vervoer van een cholera-patiënt in een ziekenwagen heeft de kroniekschrijver nog
goed voor oogen. Ook vertelt hij van een buurman, die de pokken zoo hevig kreeg,
dat hij, hersteld, zoo goed als onherkenbaar was geworden, door de diepe putten.
Aan het godsdienst-onderwijs werd in het gezin goed de hand gehouden. De jongens
moesten naar de kinderkerk en naar de Zondagsschool en bovendien nog wel eens
naar slecht bezochte, vervelende middagdiensten in de Luthersche Kerk aan het Spui.
De armoe, waarmee de familie te kampen had, deed zich soms ook hinderlijk
gevoelen op school, omdat de kinderen niet altijd de kleeren bezaten om daar goed
voor den dag te komen.
Dat was niet alleen van het hoogste belang op Zondagen, in welk geval de kinderen
niet uit mochten gaan, maar ook bij schoolexamens. Ze konden daarbij niet altijd
verschijnen, zonder dat eerst nog het ééne kieltje 's avonds te voren gewasschen was
om den volgenden dag weer te kunnen dienen.
De moeder wilde de kinderen op Zondagen toch ook niet altijd aan huis binden
en streek dan de kieltjes glad, schoof de dasjes recht, deed de schel van de straatdeur
af, opende de deur zachtjes en niet verder dan noodig was, om ze behoedzaam uit te
laten. Ze moesten dan zonder veel beweging, niet in volle breedte, langs den
goudsmidswinkel aan den overkant zien te komen, waar de rijke goudsmid met zijn
vrienden en dames aan het raam een glaasje zat te drinken. Zoodra de jongens dan
in de Mandenmakerssteeg waren gekomen, voelden ze zich vrij, gingen linksaf het
Damrak langs, voorbij de Oude Korenbeurs en dan naar het geliefde IJ, met zijn vele
schepen.
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Uit het heele verhaal voelen we nog de beklemming van het standsgevoel, zooals
dat op het leven en niet het minst nog op dat der schamelen, in ons land heeft gedrukt
en het leven nog zwaarder en enger heeft gemaakt dan het voor velen al was. We
voelen de benauwdheid van het bestaan binnen zoo nauwe grenzen en de vlucht naar
de goddelijke vrijheid aan het water.
We zien de jongens ook voor ons, als ze nog wel in het bezit zijn van hun beste
plunje. Eduard en Henri gestoken in een blauw buisje, een breeden platten boord om
den hals, gesloten door een grooten, metalen knoop. Een grijs broekje met, voor het
eerst van hun leven, lange pijpen, met rijgschoentjes en een zwart gelakt
matrozenhoedje met lange zwarte linten, een verguld ankertje van voren en een dito
op elk der twee puntige einden der slippen. Alleraardigst is de herinnering aan het
oude kleermakertje, dat die pakjes maakte. ‘Ik zie nog dien ouden man met zijn petje
op in zijn achterkamer-werkplaats, die op een tuintje uitzicht had, gewapend met
schaar, krijt en maatlint, onder moeders toezicht ons de maat nemend.’
Ook de oude Karsen had plezier in zijn tweeling, uitgedost in die mooie pakjes en
nam ze op een wandeling met een zijner vrienden mee. Ze werden toen in roeischuitjes
over den Amstel gezet en de kleine jongens, die nog nooit zoo'n breed water hadden
bevaren, dachten dat het bootje stil lag, niettegenstaande het trekken der riemen niet
voortbewoog, maar dat de achter hen liggende wallekant van hen week en de andere
naderde.
De wereld van Amsterdam leverde meer van die kleine en groote geneugten, die
langzamerhand ook den vorm aannemen van die zeldzame omzwervingen en late
wandelingen in de omgeving, die in het latere leven en werk zoo'n belangrijke rol
gaan spelen.
We komen weinig bijzonders over Eduards aanleg te weten. Want het is normaal,
dat hij in een tijd van thuis moeten blijven, wegens een longontsteking, graag met
den bakkersknecht meeging om het brood te bezorgen of om het af te halen bij de
fabriek Ceres aan de Nieuwe Prinsengracht. Hij week dan al duwende voor iedereen
en alles uit, zoodat de wagen langs den weg slingerde. Normaal is de kermispret, die
ze drie weken in September beleefden, als de lange rijen koek- en speelgoedkramen
van de Nieuwmarkt tot de Hoogstraat stonden. Ook op het Amstelveld was er kermis.
Er waren toen de tent van Blanus en van Paul Dussie, schiettenten, koekhak-blokken,
Turksche schommels, groote weegschalen, de kramen met gerookte paling,
galanteriekramen, poffertjeskramen, enz. Voorbij het Paleis op den hoek van ‘de
donkere sluis, tegenover de Gravenstraat, stond een draaimolen, een armzalig ding,
maar om de spil vier uit hout gesneden poppen, die onze zeehelden, de Ruyter, Tromp,
Piet Heyn en van Speyck moesten verbeelden, wijdbeens, één voet op elk der planken.
Hun houten koppen waren naar buiten gericht en in groote snelheid draaiden ze alle
vier mee rond’.
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Daar was het, dat ze aan den baas vroegen: ‘Baas, mag ik in de houten?’ Als belooning
voor het meeduwen mochten ze dan één rit voor niets doen. Heel de ouderwetsche,
barbaarsche schoonheid van dreigende leeuwen en tijgers met opengesperde muilen,
uitgestoken tongen en likke-baarden, mooren met Damascener klingen, alles
doortjingeld van de kermismuziek en daverend van de gulle Amsterdamsche feestpret,
heeft nog voor hen gegolden. Hun jeugd was ook nog onder den ban van angsten,
bevorderd door griezelverhalen, die de latere paedagogie en de kinderpsychologie
hebben verbannen.
Een aantal herinneringen, zoowel aan personen als aan wandelingen, zijn kennelijk
verbonden met dergelijke angsttoestanden. Iets spookachtigs hadden voor hun gevoel
al een bontwerker en zijn vrouw, die in de St. Luciënsteeg woonden en aan de
achterzijde een heel donker binnenplaatsje hadden. ‘Dat winkeltje was even leeg als
vuil. Ook de moeder was een vreemde verschijning, verschrompeld en vervallen. Ze
had ruig, wollig haar. Ze hadden beiden in een tooverlantaarn best als spoken kunnen
worden vertoond. Bijna nooit kwamen ze aan het daglicht.’ Ook deze twee hadden
ongetwijfeld tot de wereld van Dickens kunnen behooren, eerder dan tot die van
Beets, aan wiens Camera Obscura overigens ook zoo nu en dan wordt herinnerd. Het
leven is echter toch al beweeglijker, roeriger en er ligt reeds iets wijders, iets van
een voller leven en machtiger schoonheid in, als door het leven der herinneringen
de winteravond-geluiden van den Dam dwalen, waar al de kooplui met hun karren
staan, door kaarsen onzeker verlicht en waar elk zijn roep en gebaar had, passend
bij de uitgestelde eetwaar der sinaasappelen, ramenas, of op roosters gepofte kastanjes.
Tot de griezel-periode behoorde ook het verhaal dat ze op een sleetocht hoorden
van Hein, den nog eenigen overgebleven fotoknecht van Karsen, die de slee moest
helpen duwen en komende langs het ‘Huis met de 7 hoofden’ op de Keizersgracht
aan de kinderen het lugubere verhaal ten beste gaf, hoe een dappere meid op een
avond, toen ze alleen in huis was en onraad hoorde, één voor één met een vleeschmes
de koppen afhakte van zes booze kerels, die om beurten door een kelderluik hun
hoofden staken, behalve de zevende, die ontkwam aan dat vreeselijke lot en dan ook
niet prijkt bij de koppen, aan het huis gebeeldhouwd. Het verhaal verhoogde de
spanning, waarin de jongens kwamen te verkeeren toen het avond werd en zij onder
den tintelenden sterrenhemel, over de droog bevroren, hooge en lichtende
sneeuwvlakten, van een Amsterdam, zoo schoon als wij het nauwelijks kunnen
droomen, huiswaarts gleden.
Moord-verhalen grepen hen overigens wel aan. Soms waren ze er dag en nacht
mee bezig en het volk zong er langs de straten rijmpjes over, gelijk dat op den
moordenaar Jut:
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‘O Jut, O Jut, nu zit je in de put.
Had jij Mevrouw van der Kouwen,
Haar leven maar laten houen,
O Jut, O Jut!’

Tot de huiselijke straffen behoorde ook het opgesloten worden in een kelder met een
diepen put in het voorhuis. Ze hoorden dan de zware voetstappen van de voetgangers
boven dien kelder op de straat. Hun aandacht werd overigens bezig gehouden door
prachtig versierde blauwe tegels in dien kelder, met ‘krijgsvolk, hoornblazers,
vaandeldragers, lanciers die hun lans velden, schutters, trommelslagers, ruiterij,
blazende op mooie lange trompetten met sierlijke vaantjes of in galop, hun zwaar
ruiterpistool afvurende of ook wel landlieden, onder geboomte bij landelijke huisjes,
of met ploeg, eg en schop’. Eduard zal er met bijzonder plezier naar gekeken hebben,
want we hooren ook, dat hij graag in kleine keldertjes, snoepkeldertjes, centsprenten
kocht met gekleurde geschiedenissen, als van ‘Jan de Wasscher met zijn Griet,
Trouwen hier, gelijk ge ziet’. Zijn verzameling heeft hij tot in hoogen ouderdom
bewaard.
Die strafkelder was niet het eenige obsedeerend donkere deel van het huis. Drie
boven elkaar gelegen vertrekken, kinderkamer, huiskamer, keuken, waren alle drie
van achter blind, zonder eenig lichtvenster. Ook de heugenis aan hun slaapkamer is
een mengeling van armoe, donkerte, akelige geluiden en schrikbeelden. Er was slechts
één bedstee, waarin de tweeling sliep, met het jongste zusje tusschen hen in. Als het
jongste zusje niet slapen kon van het knarsen van een pomp in de buurt en huilde,
dan maakten de jongens het bang door te dreigen met ‘de fijne pomp die kinderen
maalde’. Twee zusjes sliepen in een ledikant en een ander op een groote breede
kastplank in een kast, waarop een doodskop stond uit het atelier van Karsen. De
onderkaak ontbrak er aan.
Maar de vroolijke noot ontbrak toch zelden in deze macabre omgeving. De
halfbroer Kars moet ook iets hebben gehad van het romantische en verbeeldingrijke
bloed der Karsens. Hij kwam ten minste vaak 's avonds bij het bed van de kinderen
zitten om ze bezig te houden met huiveringwekkende verhalen over Indianen in de
wildernissen. Hij zong of neuriede daarbij in onbegrijpelijke klanken verzonnen
refreinen, die naar zijn zeggen tot de rooverstaal behoorden, die hij verstond. Zoo
‘rooverde’ hij de jongens in slaap en zat dan bij de denkbeeldige warmte van een
met notedoppen gevoed kacheltje, zonder pijp, in de steek Indianenboeken en
romantische geschiedenissen te verslinden, waar Eduard en zijn broer later ook dol
op waren. Aimard en Cooper waren aanbeden auteurs, wier boeken ze kochten van
de jongens die liever snoepten dan lazen. Tot het donker werd, plachten ze te lezen
bij het open raam en sliepen dan in bij het flauwe schijnsel van een nachtpitje.
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Die Kars had meer talenten. Hij knipte uit karton marktstalletjes voor de jongens of
vertoonde schaduwbeelden op een muur. Het werd als een verlies gevoeld, toen hij
niet meer thuis kwam. Maar de groote bevrijding uit den druk van het moeilijke leven
in de stad, dat waren en werden bij het ouder worden hoe langer hoe meer de
wandelingen. Jaren later, in de reeds genoemde ontboezemingen in de krant, raakt
Eduard in vervoering over de omgeving van Amsterdam.
‘O, oude stad, waar Rembrandt in en om heen dwaalde, hij vond er in, en er om,
de motieven voor zoo menige teekening, voor zoo menige ets, die men nu, met ophef,
zegt te bewonderen; om die stad “zonder omgeving!” Ik zag in ons land eene
omgeving, zoo schoon en veelzijdig, nog nergens anders.’ Hij lucht zijn hart over
‘de mannen, die thuis bleven en bij elke gelegenheid zwoeren, de stad heeft geen
omgeving, geen wandelingen; die waren aan het roer. Zij bekeken de stad op de
plattegronden in hun bureau. Misschien ook zouden zij de boomen niet gezien hebben,
noch het water, al waren zij er tegenop of er in geloopen. Dit zou normaal zijn geweest
en terecht; want zij zondigden zwaar. Zij grepen de lineaal: die Amstel moet recht;
ze dachten aan een bijl, en die allée die moest vallen’.
De grondslag voor die liefde, zoo vol verweer bij alle dreiging van schending, is
te vinden in de kinderjaren. Vaak trekken ze met moeder er op uit om geld op te
halen voor de geleverde foto's. Ook met Kars gingen ze mee om foto's te bezorgen
en vaak op Zaterdagavonden met den ouden Karsen.
Eenige herinneringen aan die tochten weven zich om een zomersch onweer, dat
het drietal, op stap onder aanvoering van Kars, overviel in de Plantage, die toen nog
prachtig was. Ze schuilden bij de Muiderpoort en zetten later de wandeling voort
naar Watergraafsmeer, waar alles opleefde en de versch gevallen regen in rijkdom
van druppels schitterde in de zon. Echte indrukken van een nieuwe wereld in een
zeldzaam licht, op nog geheel ontvankelijke gemoederen. Het meest genoten ze van
het open water, het heerlijke IJ van Amsterdam, dat toen nog niet bedorven was door
de verkeers-eischen en den bouw van het Centraal Station. Eduard en zijn broer
gingen samen vaak naar de sluizen van het Oosterdok en klauterden daar over de
dakjes in de huisjes van de sluizen.
Sloterdijk en Diemerbrug waren dikwijls het doel van de tochten. Graag plukten
ze er windekelken aan de buitenglooiing van den dijk, bijna aan den waterspiegel
tusschen de bazaltsteenen, wel wetende dat ze teer zijn en gauw verwelken. In
schemerdonker ging het dan huiswaarts en altijd toch eenigszins bang, schoven ze
langs het Joodsche kerkhof, met de overeind-staande grafzerken en ‘ruischende,
wuivende populieren, door welker toppen de zeewind streek en ze op onheilspellende
wijze deed heen en weer zwiepen’. Ook het gekabbel van de donkere Zuiderzeegolven
verontrustte hun kinderlijken geest.
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Angsten hebben ook bij andere wandelingen zoo'n invloed gehad, dat ze onthouden
werden. Zoo was aan de wandelingen, die naar de Haarlemmer-Poort leidden, de
herinnering verbonden aan den terugweg langs de Westerbegraafplaats in het
schemerdonker.
‘De ritselende iepeboomen, waarvan de kruinen van boven de omheining der
begraafplaats uitstaken, deden ons griezelen. En dan hoorden we nog het nachtelijk
golfgeklots der zilte baren tegen de dijkglooiing slaan, er op breken, en dan in hun
tuimeling over de steenen, kalm naar beneden glijden. We begrepen elkanders gevoel
van angst, maar wilden het toch niet van elkander weten.’
Behalve de drang naar de vrijheid der wandelingen en omzwervingen was er de
drang omhoog, naar ruime uitzichten, naar verre horizonten en een hoogen hemel.
Daaraan kwam het platte dak van het hooge huis, aan de Haarlemmer Houttuinen in
bijzondere mate tegemoet. Het heeft voor de Karsens en inzonderheid voor den vader,
die graag op torens klom en van hooge uitzichten hield en voor Eduard, in wiens
wonderlijke droomen wij later dak en uitzicht zullen terugvinden, heel veel beteekend.
Als wij nagaan, dat de jeugd van Eduard zich afspeelt in donkere, nauwe, oude
buurten van Amsterdam, dat hij in aanraking komt met de fundamenteele, maar voor
kinderen heel moeilijk te verwerken levensfeiten van barre armoe, schraal leven, een
door miskenning gramstorigen, zich terugtrekkenden vader, schooljaren in dampige,
slechte lokalen, weinig aanlokkelijk godsdienstonderwijs; als wij weten, dat conflicten
met den vader soms tot ernstige en langdurige verwijderingen tusschen hem en zijn
kinderen aanleiding gaven en dat de moeder daarbij de wonde heelde, door zachtheid
en goedheid; als we voorts bedenken, hoe de ongeschreven wet van het standsgevoel
ook dit kunstenaarsgezin nog sterk in haar macht had en het tot allerlei maatregelen
van heimelijken aard, ingegeven door valsche schaamte en trots wist te brengen, dan
zijn er factoren genoeg, die in het opgroeiende, overgevoelige kinderleven, indien
het van huis uit niet de kracht heeft zich een eigen leven te verschaffen, waarbinnen
het veilig is, allerlei ongezonde afwijkingen en stoornissen in de natuurlijke
ontwikkeling kunnen teweeg brengen en bevorderen.
De jeugdige Karsens hebben althans de volle maat gehad van een moeilijke jeugd.
Doch wel stond daartegenover, dat zij al vroeg het vermogen hadden ontwikkeld,
menschen en toestanden om zich heen goed te kunnen waarnemen, met oog voor de
sfeer van leven, waarin ze zich aan hen voordeden. Ze hebben ook al vroeg - en zeker
stamde dat van den vader - de stad leeren zien in het hart van haar echte leven. Ze
hebben het kleurige leven van het volk gekend van nabij, zonder er zelf, anders dan
door zekere levensomstandigheden, toe te behooren. Ze waren er te midden van het
rasechte Amsterdam, met innerlijk juist dien noodigen afstand, waardoor ze op den
drempel

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar

36
alles konden waarnemen, meeleven en begrijpen, zonder er verder in verloren of
onder te gaan.
En ten slotte kenden ze al jong den goddelijken vrijheidsdrang, den wil te
ontsnappen aan den levensdruk. Ze wilden zich zelf zijn, zooals trouwens de oude
Karsen in feite ook niet anders deed dan zich wanhopig verdedigen tegen het leven,
dat hem niet toestond zijn kunstenaarsnatuur, zijn zuivere zelf, scheppend uit te leven
dan in het bolwerk der teruggetrokkenheid.
In dien vrijheidsdrang zochten zij - en dat is merkwaardig - niet de pure, volle
natuur, niet het groote landschap. Ze verlangden niet radicaal weg te gaan van de
stad. Die hield hen toch nog vast en feitelijk haatten ze de stad ook niet, maar hielden
van haar kern, haar oude doorleefde lichaam, en het leven van het bijeenzijn van de
menschen, dat beschutte, de gezelligheid ook van de straten en het licht. Eduard hield
van het landschap om en bij Amsterdam, van de natuur aan haar grenzen, van het
water bij de stad. Het was de blik in de open vrijheid, in het verre licht, met de stad
in den rug.
Zoo zien we den jeugdigen Eduard en zijn broer zich een eigen leven vormen te
midden der menschen. Bij Eduard stellig naar binnen gekeerd, en met een sterke
neiging zijn eigen zieleleven, de toestanden waarin hij geestelijk verkeerde, de
stemmingen, die hem beheerschen te vereenzelvigen, althans te vermengen met het
beeld van stad en natuur en de seizoenen, waarmee hij leefde als met een spiegel van
zich zelf.
Zeker is, dat uit de jeugdherinneringen geen wrangheid, bitterheid, noch somberheid
als grondtoon worden gehoord, doch dat steeds de drang naar warmte, innigheid en
een innerlijke opgewektheid, de ongetwijfeld sterk aanwezige neiging tot
eenzelvigheid en afzondering blijft vergezellen. De vrijheidsdrift was daardoor van
niet eenvoudigen aard, omdat ze niet louter uit een heftig verlangen naar eenzaamheid
was ontsprongen. De behoefte aan verband met de stad was bij Eduard in wezen de
behoefte aan het menschelijk verband, dat zijn alleen-zijn, het afgezonderd-willen-zijn,
noodig had om niet te vervloeien en zich scherp bewust te blijven. Men kan zich
hem moeilijk voorstellen als vijandig aan de menschen, in een eenzaam huis in de
duinen of bij de zee of in een huis in vergeten bosschen.
Wel is het duidelijk, dat aanleg en ontwikkeling in de jeugd bij Eduard groote
gevaren in zich bergen. De broer en halfbroer redden zich in de maatschappij, door
ten slotte zakelijke welvaart te zoeken.
Ze trouwen en blijken, althans naar buiten, geen van alle belast te zijn met dat zich
zoo scherp in den vader ontwikkelde eenzaamheidsverlangen, met dien
afzonderings-drang, waartoe zijn kunstenaarsaanleg en de onontvankelijke
maatschappij hem noopte. Maar in Eduard zijn alle gevaren aanwezig om overstag
te gaan. Een droomer, als zijn vader, en tegelijk een heftige, hartstochtelijke natuur.
Bron van conflicten.
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Vriendschappen en invloeden
De jaren, die nu volgen, na de lagere en vervolgens de middelbare school, maken
een einde aan het hechte samengaan van de broeders.
In beiden heeft zich een vaste richting, een eigen doel, ontwikkeld en die richtingen
zijn niet gelijk of verwant. De oude Karsen zag in Henri een architect. Droom
misschien van den zoo op architectuur verliefden schilder? Wie zal het zeggen, maar
Henri had een sterk verlangen naar zee. De wijde ruimte trok hem, maar het leven
beschikte anders over hem. Door allerlei huiselijke omstandigheden daartoe genoopt,
moest hij ten slotte probeeren in het theevak zijn weg te vinden. Eduard werd, door
zijn altijd tot helpen bereiden broer daartoe in de gelegenheid gesteld, leerling van
de Rijksacademie van Beeldende Kunsten en kreeg zijn eigen kring van vrienden in
de kringen van de jonge kunstenaars. De aanrakingspunten tusschen de twee
verminderden, al bleef de oude hartelijkheid in den omgang steeds bestaan.
Het is de jonge wereld der Tachtigers waar Karsen nu deel van uitmaakt. Na het
vrij strenge puriteinsche regime van thuis, kan het niet anders of het leven en de
zeden van de jonge dichters en schilders moeten voor Karsen op den duur een uiterste
van vrijheid en ongebondenheid hebben beteekend, waar hij geen deel aan wenschte
te hebben. In de aanvankelijke eenheid van de groep, geboeid en eenigermate
gebonden door de oprichting van de Nieuwe Gids, kwam al gauw de bekende splitsing,
waarover men elders genoeg kan vinden om er hier niet op in te gaan. Hoe Karsen
zich te midden van deze vriendschappen en twisten, van deze hoogloopende botsingen
van personen en standpunten, gehouden heeft, is af te leiden uit de samenstelling
van zijn eigen kring van vrienden en bekenden.
We weten hoe de verwijdering tusschen Kloos en Verweij ten slotte op twee
groepeeringen is uitgeloopen. We weten, dat Witsen, als schilder te midden der
letterkundigen, met een nooit verminderde sympathie voor Kloos, een eigen en
belangrijk Amsterdamsch centrum heeft gehad. Veth komt al gauw apart te staan.
Der Kinderen, Diepenbrock, Toorop, Roland Holst, zijn nooit heelemaal thuis geweest
in de kringen der echte Tachtigers. Verweij wordt een eigen, leiding gevend dichter,
met een vasten kring. Van de schilders hebben noch Verster, noch Breitner, van Looij
of van der Valk, in die mate als dat van Witsen kan worden gezegd, een milieu
gevormd, waar velen elkander bleven zien.
Ook de woonplaatsen, na den korten tijd van buitengewoon intensief ver-
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keer der ongehuwden-kamerbewoners te Amsterdam, geven aan, dat slechts een
kleine groep Amsterdam trouw blijft en anderen zich terugtrekken in rustiger oorden
van werkzaamheid. Verweij betrekt het huis in de duinen bij Noordwijk-aan-Zee.
Veth gaat te Bussum wonen, waar ook van Eeden zetelt. Kloos wordt weder Hagenaar.
Van Looij vindt met zijn jonge vrouw de stilte van de werkplaats te Soest. Zelfs
Witsen vliedt op een gegeven oogenblik Amsterdam en zoekt het eenige jaren te
Londen. Verster was en bleef slechts gast bij de Amsterdammers, want Leiden houdt
hem met alle vezelen vast.
Het waren ook de huwelijken, die de veranderingen brachten.
En Karsen? Hij heeft, in den strijd van karakters en meeningen, blijkbaar van den
aanvang af geweten dat hij zijn eigen zelf niet te zeer mengen moest in de
hartstochtelijk gespeelde tournooien. Hij had met zich zelf te veel uit te vechten, met
zijn kunst en met zijn innerlijk. Hij wist niet alleen dat hij iets in zich had, dat hij tot
ontwikkeling moest brengen, ook dat het al zijn krachten zou opeischen. Was hij een
toeschouwer, één die niet deel nam omdat hij er koel bij bleef? Zijn warmte en
bewogenheid waren te groot, zijn emotioneele natuur te levend, zelfs te heftig, om
een koel toeschouwer te kunnen zijn bij hetgeen zijn vrienden en goede bekenden
zoo in beroering bracht, bij feest en veete. Maar Karsen bleef toch op zijn eentje.
We zien niet, dat hij tot ééne groepeering meer dan tot een andere behoort. Kloos
wordt dat een enkele maal gewaar en dan vinden of liever herkennen zij elkander
even, doch het blijft bij een enkel woord, een oogopslag, een handdruk.
Volgen we hem bij Witsen en zien we, hoe trouw hij daar de huisvriend blijft, ook
nog na Witsens dood, zien we hem in benarden staat tot Witsen zijn toevlucht nemen,
dan zouden we geneigd zijn hem te rekenen tot den kring van Witsen. En dat is ook
stellig zoo geweest. Maar zooals dat voor menigeen beteekende, dat de relatie tot
anderen niet onhartelijk, maar toch flauwer was, omdat men op den achtergrond nog
altijd iets voelde van den ouden strijd, voor Karsen gold dat zeker niet. We vinden
hem even goed opgenomen in het milieu van Verweij, met diens andere verbindingen.
En zoo treffen we hem aan in den familiekring van den jongen Toorop, te Amsterdam
zoowel als te Katwijk. Telkens duikt Karsen weer ergens op en waar hij kwam, bleef
altijd een of andere kleine vertelling over zijn doen en laten, over zijn komen en
gaan, over zijn wijze van zijn, van mond tot mond gaan. Het waren nooit groote
dingen, geen avonturen van het formaat zooals die b.v. over van Deijssel in omloop
kwamen, maar meestal kleine bijzonderheden, die iets meebrachten van een bijzondere
sfeer en in den regel iets fijns en vriendelijks, iets kinderlijks deden vermoeden,
gepaard toch aan een groote hartstochtelijkheid. Zeker was hij niet de meditatieve,
schroomvallige eenling te midden van de gezelligheid der anderen. Hij kan zelfs,
getuigen trouwens zijn enkele gedrukte uitlatingen, fel en heftig zijn geweest in de
uiting van zijn meeningen en ge-
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voelens. Maar dat kwam wellicht meer voort uit zijn karakter, gevormd in een groot
gezin, waarin hij zijn eigen wereld te verdedigen had, dan uit zijn wezen, dat zacht,
genegen en warm was.
Zijn aanleg van eenzelvigheid heeft hem echter niet de groote vriendschappen
onthouden, die bij meer toegespitste of verzuurde eenzaamheid, tot zonderlingheid
en tot menschenschuwheid leidt. Hij heeft eenige verbanden gevonden en - omgekeerd
- zijn er menschen geweest, die zich tot hem aangetrokken gevoelden en dan den
toegang vonden tot zijn hart. Maar in ieder van die gevallen is het bijna altijd wel
met eenige zekerheid te raden of hij in hoofdzaak de gevende of de ontvangende is
geweest, dan wel of er een ideale vorm van wederkeerigheid heeft bestaan.
Karsen bleefin het verkeer met zijn vrienden en goede bekenden altijd op prijs
stellen en zooveel mogelijk handhaven, de samenspraak van twee. Hij wilde zich
richten van zijn wereld, tot die ééne andere wereld. Alsof hij altijd begreep, dat dan
alleen de voorwaarden aanwezig waren, waardoor, misschien, een indringend op
elkaar ingaan, een zich aan elkander werkelijk geven, mogelijk was. Daaruit volgt,
dat hij als middelpunt van die vriendschappen nooit een gesloten cirkel vormen kon,
maar aparte stralen, van zich tot den ander, als een wiel met spaken zonder onderling
verbindenden band. Hij schiep zich geen eigenlijk milieu en bracht geen onderling
contact tot stand tusschen de anderen. Wie Karsen heel goed kende, bleef daardoor
toch buiten de anderen, die hem even goed kenden. Het wiel zijner genegenheden
kon wel wentelen, maar het had geen draagkracht of weerstand op aarde.
Zelden hadden zijn verhoudingen tot anderen een of andere concrete aanleiding.
Feitelijk is dat alleen het geval geweest met die weinigen, die in een of ander opzicht
zeer na tot zijn werk stonden of met wie hij in zijn jonge jaren veel had doorleefd.
Uit enkele gegevens kunnen we afleiden, wat hij voor anderen of anderen voor hem
hebben beteekend.
Jan Voerman is de eerste geweest, die in het werk van Karsen iets bijzonders, iets
boven de middelmaat heeft ontdekt. Daar het Karsen, die op de academie niet
bijzonder opviel, aan zelfvertrouwen ontbrak, is het van onberekenbare waarde voor
hem geweest, van iemand als Voerman, die in zijn tijd een artiest was, tegen wien
men opzag en naar wien de artiesten dadelijk gingen kijken, als er weer nieuw werk
van hem bij Buffa werd tentoongesteld, een moreelen steun te ondervinden. - Karsen
heeft aan het oordeel van Voerman veel waarde gehecht en hij is dat blijven doen,
ook toen hij geleerd had wat in den regel het oordeel van anderen waard was. Trouw
bleef hij hem, ook toen zij beiden den ouderdom waren ingegaan, één maal per jaar
te Hattem opzoeken.
Met Toorop was de omgang in den vroegen tijd hartelijk en goed, later verminderde
het contact. Diens portret was het eenige, dat om een of andere
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reden, aan den wand van zijn atelier was geprikt. Ze hadden samen goede
herinneringen aan het wonen te Katwijk en een aardige anecdote(1) dient bewaard te
blijven over beider bezoek aan de Frans Halsherdenking te Haarlem. Toorop en zijn
schildknaap ziet men voor zich.
Je moet weten, ik had 't niet zoo breed, in dien tijd, toen ik met Karsen in Katwijk
woonde. 't Was wel wat beter dan 't geweest was, in de Belgische en Engelsche jaren,
maar het was toch nog maar zóó, zóó...
In de krant hadden we gelezen van de Hals-feesten, die in Haarlem gevierd zouden
worden, en we wilden er in ieder geval naar toe.
Ik had 'n heel deftig jacquet en 'n mooie hooge zije; en van den koning van Beijeren
'n prachtig ridderkruis, dat ik bij mijn tentoonstelling in München gekregen had.
Zoo uitgedost, trok ik met Karsen, die er maar heel sjoffeltjes uitzag, naar Haarlem.
We kwamen dan bij 't feestterrein, waar de onthulling zou plaats vinden.
Kaarten hadden we niet, maar ik had m'n ridderorde, en liep met veel air naar de
contrôle.
‘Uw kaarten, heeren.’
Ik voelde eerst quasi-verschrikt m'n zakken af en zei toen, dat mijn secretaris
(Karsen) ze moest hebben. Die had ze natuurlijk ook niet, maar de controleur keek
intusschen met groote oogen naar mijn kruis, en hield me blijkbaar voor 't een of
ander deftige personage, toen-ie ten slotte zei: ‘Gaat u dan maar zoo binnen, Excellentie!’ We hielden ons heel gewoon en liepen rustig het terrein op, waar we een prachtige
plaats kregen, dicht bij de Koningin en de officieele personen, en net een rij voor
Israëls, Mauve, Mesdag en andere beroemde heeren, die we heel nonchalant en
vriendelijk groetten, en die ons natuurlijk geërgerd en met 'n gezicht als 'n vraagteeken
aangaapten. Ze konden onmogelijk begrijpen, hoe zoo'n broekje als ik, die bovendien
nog een zeer twijfelachtige reputatie als schilder had, daar terecht was gekomen.
Ik begreep 't trouwens zelf niet. Na de onthulling gingen wij naar een concert in
de Groote Kerk. Hiermede was het feest nog niet ten einde, want de twee schilders
woonden eveneens een officieel diner bij; Toorop natuurlijk op een eere-plaats en
Karsen, vanwege zijn arme jasje, heelemaal achteraan. Het was Karsen, die eindelijk
waarschuwde, dat 't nog precies tijd was voor den laatsten trein naar Katwijk. Toorop
vertelt dan verder:
We gingen weg, holden de trap af, de deur uit, en liepen pardoes tegen 'n deftigen
koetsier in livrei aan, die met 'n rijtuig met vier paarden voor de deur wachtte.

(1) A. van Moorsel heeft in ‘De Tijd’ uit gesprekken met Toorop verteld.
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‘Op bevel van je meester direct naar 't station, en vlug wat,’ riep ik brutaal.
Wij erin, en we vlogen naar den trein, en we hebben gelachen van Haarlem tot
Katwijk!
Den volgenden dag schreven we den baron 'n brief, waarin we hem vertelden, hoe
de vork in den steel zat.
We kregen al gauw 'n antwoordje, waarin hij zei, ons avontuur zoo grappig te
vinden, dat ie heelemaal niet boos was; en zich, integendeel, voor 'n volgend bezoek
aanbevolen hield.
Dan herinnert zich Charley Toorop, dat Karsen in hun Amsterdamschen tijd altijd
met Kerstmis kwam, speciaal om de kaarsen aan den Kerstboom aan te steken, een
rol die hem niet vreemd moet zijn gevallen. De Kerstboom bij de Toorops was niet
alleen voor de familie, maar alle kinderen uit de buurt trokken er langs heen en elk
kind kreeg iets.
Inniger en langduriger is het samengaan met Witsen geweest.
Toen zij jaren later (1918) een conflict van meeningen hadden over een
bestuurskwestie van Arti, deed Witsen een beroep op het verleden.
‘Ik behoef je toch waarlijk niet te herinneren aan alle goede momenten die wij te
zamen hebben doorleefd. Wij hebben veel gemeenschappelijke herinneringen aan
een tijd vol vertrouwen, van vriendschap en toewijding. Denk maar eens aan de zorg
waarmee je mij hebt verpleegd, toen ik in hotel Adrian met een verbrijzelden duim
lag. Denk maar eens aan oude wandelingen, aan Londen, aan den academietijd...
enz. Ik heb inderdaad veel aan je te danken.’
Met Londen te noemen raakt hij den moeilijksten tijd van Karsen aan, waarover
het vervolg meer zal geven. In dien Londenschen tijd stonden van Eeden, en Kloos
en Veth hem nog na.
Isaäc Israëls typeert zijn uiterlijk in die jaren door hem ‘un beau garçon et jeune
maître’ te noemen.
Het was, in 't Fransch gezegd, zeker te mondain voor Karsen, maar er zat toch
waarheid in, want de foto's die o.a. Witsen van hem gemaakt heeft, toonen Karsen
met een charme in zijn heele verschijning, die niet op het eerste gezicht den
wereldvreemden, eenzelvigen schilder, bewoner van een groote eenzaamheid, doen
kennen. Als we hem zien zitten met op elke knie een kind van Witsen, dan kunnen
we ons verbeelden hoe diezelfde fijn vertakte handen zich om den Kerstboom bij de
Toorops bewogen en hoe hij daar gestaan zal hebben bij den tocht der kinderen. Het
was van Witsen een goede intuïtie, Karsen te kiezen als toeziend voogd over zijn
kinderen. Hij had in zijn jeugd de practische ervaring, maar bovenal de wijsheid, die
hem leiden zou, als er vragen waren, die het kinderleven betroffen.
Veel heeft in zijn leven Mr Paul Mulder beteekend, doch op andere wijze en
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misschien niet met denzelfden diepgang als de verhouding tot kunstenaars als Verweij,
Verster, Witsen en Voerman, met wie hij als scheppend mensch rijp was geworden.
Mr Paul Mulder voelde zich zeer sterk tot Karsen en diens werk aangetrokken en
heeft hem, volgens Karsen, ook het best begrepen. Hoewel maatschappelijk geheel
anders gericht (hij was in het verzekeringswezen), had hij, hetgeen trouwens in het
verzekeringswezen meer voorkomt (de Roland Holsten, Mijnssen, Verburght), een
sterke affiniteit tot de wereld van kunst en schoonheid. Hij was de schrijver van
zachtgevoelige verzen. Zijn milieu aan den Amstelveenschenweg scheen met
uitgelezen smaak te zijn ingericht.
Daar ontving hij kunstenaars en hun aanhang en Karsen behoorde tot de
uitverkorenen, voor wien hij veel heeft gedaan.
Een andere kring, waarin hij gaarne verscheen, was die der Afrikaanders. Na den
Boerenoorlog waren Karsen en zijn broer, met een sterke sympathie voor de
Groot-Nederlandsche beweging, vooral in het wel en wee der Afrikaansche
Nederlanders belang blijven stellen. Er waren geregeld samenkomsten met de
studenten in latere jaren veelal bij de Jager, een café op den hoek van de Nassau- en
Bosboom Toussaintkade. Bij Karsen zelf kwam alleen een selectie. Hij ontving
slechts zorgvuldig gekozenen. De omgang van toen met de jonge studenten heeft
nog lang nagewerkt.
Karsen was voor hen een figuur, die zij zich, later in Afrika teruggekeerd, nog
vaak herinneren. Hij is voor menig student de sleutel geweest tot karakter en
schoonheid van het Hollandsche en speciaal Amsterdamsche leven. Karsen leerde
hen zien. Hoe enkelen van hen Karsen in zijn werk en door hem ook weer de stad
hebben gezien en begrepen, bleek uit gevoelige verzen over Amsterdam van A.D.
Keet (Z.-Afr.) die in 1914 geschreven, aan Karsen werden opgedragen.
Hij, die vooral niet een dichter maar in de eerste plaats een schilder wilde zijn,
heeft toch opmerkelijk veel omgang met dichters gehad en gevoelens in hen opgewekt.
Met den dichter uit de groep van de Beweging, den jong gestorven Alex Gutteling,
had Karsen b.v. een vrij uitvoerige briefwisseling.
Zijn werk heeft Kloos eens bewogen tot het bekende sonnet: ‘En ver, daarginds,
die zacht gekleurde luchten’.
Maar van de dichters stond Verweij hem toch persoonlijk het meest na. Verweij
zag Karsen zeker critisch, ook als persoon. Verweij rekende hem met Breitner en
Verster tot de schilders, die op zijn persoonlijke ontwikkeling invloed hadden gehad
(bl. 25 deel IX proza A.V.) en beschreef zijn verschijning in 1911 als volgt:
‘Uiterlijk had hij niets dat hem van een groot aantal andere Amsterdamsche mannen
onderscheiden kon. Zijn groote snor was toen als nu misschien het meest in 't oog
vallend. Ook waar hij aan zijn uiterlijk niets toevoegde, was zijn
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tooi meer een middel tot verbergen dan tot doen uitkomen. Een donkere overjas,
even kleurlooze handschoenen, waren een kleeding waar de voorbijganger langs
keek zonder te denken dat in die schijnlooze dracht een van de zeldzaamste menschen
school. Men moest Karsen al zeer goed kennen om in het fijn-bleeke blauw van zijn
oogen de heldere ziel te zien en in zijn daden de onomkoopbaarheid van zijn aard.
Wanneer hij liep was het niet als iemand die heerschouw hield of de schoonheden
van de wereld tot zich liet naderen, maar als een die op weg naar een verborgen
schoonheid was. Ietwat voorover gebogen en als spiedend haastte hij zich naar de
hem bekende hoekjes, zijn opofferende trouw stortte zich daar uit om de beminde
plaatsen, de idylle die hij zich nergens anders verwerven kon, droomde hij zich daar.
Staketsels van levensbeginselen en grappen scheidden van hem of vormden een
geschikten overgang tot zijn medemenschen: zijn eigenlijke bestaan was daarachter,
als een bron, of een tuin. De werkelijkheid had hij lief, maar omgedroomd. De
omdroomende toover steeg op uit zijn bron of zijn tuin.’
Hij, die Verster in al zijn werk op den voet volgde, wist wat de mogelijkheden en
middelen der schilderkunst waren en hij zag duidelijk de grenzen van Karsen. Tegelijk
echter zag hij zijn gemoeds-schoonheid en zoozeer is hij onder den indruk daarvan
geweest, dat hij in een beschouwing (1908 - Proza X) getuigde: ‘Wie dat eerste
ontwaken van Karsens ziel beleefd en verstaan hebben, vergeten het nooit.’ Ook
schreef Verweij de dieppeilende woorden over hem: ‘Hij is niet iemand die zich
verliezen moet, hij moet zich meester zijn.’ En de regel: ‘Karsen is een ongemeen
voorbeeld van groot te zijn in datgene wat het tegenovergestelde van grootheid
schijnt.’
Toch heeft Verweij waarschijnlijk geestelijk dichter bij Verster gestaan dan bij
Karsen en Karsen heeft dat stellig gevoeld. Toen Verweij veertig jaar getrouwd was,
schonk Karsen, tezamen met de kinderen van Verweij, aan het echtpaar een van
vroeger dateerend schilderijtje van het park met den vijver van Versters buitentje
Groenoord, waar de schilder zijn dood vond. Hij besefte diep hoeveel Groenoord en
zijn bewoners voor Verweij beteekenden.
Het eenvoudige schilderijtje moet bij Verweij een zeer gevoelige plek hebben
geraakt. Karsen wilde er iets mee geven, dat van Verweij-Verster was.
Volgens zijn natuur dacht hij er zich in te verhullen. Niet gaarne liet hij diep in
zich kijken. Het schilderijtje was echter toch geheel Karsen. Zijn eenzaamzijn kwam
er onverholener mee aan den dag dan waar ook. Zijn onbeholpenheid was er even
roerend in, als de blauw-groene verlatenheid iets arms, iets huiveringwekkends had.
Een bewust buitengesloten-zijn, een onvervuld hunkeren, een zich op deze wereld
verlaten voelen.
Het is de vraag of Verweij dat van Karsen ooit zoo gezien heeft. Hij peilt hem
diep, maar als hij zegt, dat hij niet iemand is die zich verliezen moet, dan vragen we
ons af of hij dan nooit gezien heeft, hoezeer Karsen zich juist verloren
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had en zich daardoor niet verliezen kon aan datgene wat Verweij beoogde.
Karsen was een verlorene. Zijn werk is daardoor geworden tot wat het is. De
wereldvreemde schoonheid van Karsen zag Verweij van den reëelen en van den
gemoedskant. ‘Hij moet zich meester zijn.’ Hij was dat ook wel, maar niet uit
beheersching. Hij gaf zich niet over aan het hartstochtelijk zingenot; de weergalooze
verrukkingen van een Verster waren hem niet vertrouwd. Niet uit deugd, maar uit
nood. Zijn meesterschap lag juist daar waar hij in verloren was.
Juist was het ook niet van Verweij in Karsen een ambitie te zoeken, die hem geheel
vreemd was. Toen Karsen een tijdlang in het Amsterdamsche Dagblad critieken
schreef (1888) onder het pseudoniem O.N.T. Stemming, meende Verweij: ‘Die
jongen wordt ook nog aangepakt door dat wereldstadsche van 't Amsterdamsche
geestesleven...’ ‘Hij moest maar stilletjes blijven schilderen en geen ambities krijgen.
Dat is een weelde voor sterke beenen; een ballast, dien gespierde menschen een tijdje
dragen voor oefening en dan neer gooien, maar die voor zwakkeren geen eens oefening
is, maar enkel ballast.’
Hij zag geen heil in Karsens schrijversambities. Als bedoeling om Karsen niet aan
te moedigen in een richting, die de zijne niet was, is het oordeel van Verweij,
onpartijdig gegeven, te prijzen. Verweij zocht als redacteur in dien tijd schrijvers
over schilderkunst en zou met iedere aanwinst gelukkig zijn geweest.
Dat het schilders waren, die schreven, was in het milieu der Tachtigers niet
ongewoon. Zij schreven ter beleering van het publiek en ter verbetering van de
beroepscritiek in dag- en maandbladen. Karsen vond het echter principieel onjuist
en oneervol er geld mee te verdienen, hoewel hij als jong kunstenaar een uiterst karig
leven moest leiden en zeer scrupuleus was in het leenen van geld.
Hij had als hoofdverdienste het teekenmeesterschap aan een lagere school in de
buurt van het Oosterpark, waar Stamperius, schrijver van jongensboeken, hoofd was.
Tegelijk met het schrijven van critieken, gaf hij echter ook deze bezigheid op, om
zich geheel aan zijn kunst te kunnen geven. Schrijvers-ambities in den zin als Verweij
die bedoelde, heeft hij niet gehad.
Overal waar we Karsen contact met de wereld zien krijgen, groeit het niet uit, zet
het niet door. Ook zijn leerjaren gaven hetzelfde verschijnsel te zien. Het zijn niet
de jaren op de Academie, die voor hem het vruchtbaarst zijn. En ook later, toen hij
als anderen, zijn werk geheel buiten poogde te maken, naar den trant der echte
plein-air-isten, vond hij zijn eigen kern nog niet. De schilder Bobeldijk herinnert
zich, dat Karsen in een regenachtigen zomer er toe kwam te werken naar schetsen
of notities, die hij buiten had gemaakt, om die dan op het atelier tot schilderijen om
te zetten. Hij ontdekte toen weer de waarde der herinnering. Bremmer herinnert zich,
dat Karsen zijn schetsen, die hij zelden aan iemand liet zien, eenige jaren liet liggen
eer hij er mee ging werken. Het moest geheel herinnering zijn eer hij er op door kon
gaan. Hoe
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zeer moet dit op een natuur als die van Karsen invloed hebben gehad, het zich niet
langer uitsluitend afhankelijk gevoelen van de buitenwereld, maar kunnen afgaan
op het beeld, dat naar binnen was gegaan en geheel bezonken. Iedere aanleiding tot
vermindering van het contact met de wereld moet hem welkom zijn geweest, al blijft
het voor Karsen typeerend, dat contrasteerend daarmee toch de hunkering en het
verlangen in hem bleven leven.
Het ascetische, het heftig overgegeven zijn aan het absolute, het angstig wijken
voor of uit den weg gaan van de zinnelijke betoovering, kenmerken hem niet.
De eigenlijke aandrift tot zijn werk moet dan ook niet gezocht worden in het
ontdekken van de herinnering, want deze was ten slotte de herinnering aan het geziene,
aan het met het zintuig der oogen ingedronkene. De werkelijke aandrift tot zijn werk
ligt in de ontdekking van zijn eigen naakte zelf in zijn verhouding tot de wereld en
in zijn verhouding tot het Al. De wijze waarop zijn verbindingen tot de menschen
tot stand kwamen en zich ontwikkelden, was haperend, aarzelend, omwegen zoekend;
de wijze waarop hij de noodzakelijke aanrakingen met het maatschappelijk leven uit
den weg ging of aarzelend liet begaan, was een gevolg van en werd ingegeven door
den toestand (mogelijkheden en grenzen) van zijn eigen zelf.
Karsen had, na de aanmoediging van Voerman, de lessen van de academie en het
voorbeeld van zijn vader, zijn eigen zelf te ontblooten eer hij als persoonlijkheid
voor zijn kunstenaarschap rijp was. Wat hij kon, was hem gegeven in zijn aanleg,
karakter en talent. Maar wat hij zijn zou, wat hij aan eeuwig-heidslicht zou doorlaten,
had daarmee niet te maken. Voor ieder talent zijn altijd twee mogelijkheden denkbaar.
De ééne mogelijkheid is die van de aardsche ontwikkeling, doortrokken van gemoedsen gevoels-qualiteiten, die tot zuivere, goed gevoelde, werken aanleiding geven. Het
talent van Karsen is in die richting denkbaar als voortbrenger van fijne, teere, zuiver
gezongen avondstemmingen, van echte stemmingskunst, die door onderwerp en
voordracht het dichterlijk gemoed gemakkelijk ontroert en het opwekt tot droomrijke
gepeinzen. Zoo hebben velen hem begrepen en menige critiek heeft zich daarin
verloren.
De tweede mogelijkheid van een talent is die van het gewaarworden van het
buitenaardsche in den mensch.
Het buitenaardsche is echter niet concreet aanwijsbaar. Karsen wordt het pas
gewaar bij een vèrgaande ontwikkeling van zijn bewustzijn en het gewaarworden
van den grooten rijkdom van zijn onbewustheid. De tijd voor de geboorte en de tijd,
die volgt op dit, het gevormde leven, kunnen als een gewaarwording in den mensch
aanwezig zijn en iets onthullen van het buitenaardsche. Indien het niet langs den weg
van het geoefende denken tot hem komt, kan de samenhang van zijn leven met het
al-leven, langs allerlei kleinere en grootere open-

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar

46
baringen worden ingegeven. Als een vermoeden of als een visioen, als een
onomschrijfbare idee van samenhang en bouw in de wereld, als een ijle, lichtgevende
klaarte of in een onmenschelijken bestaansangst.
Droomen kunnen hem overvallen en omsluierd inlichten. Dit zijn de min of meer
rechtstreeksche persoonlijke ontdekkingen van het eigen wezen. Maar behalve deze
is er het omgaan met menschen, waardoor men, van zelfsprekend de anderen, doch
ook zich zelf, gewaar kan worden. En er is het lezen, het geschreven en gedrukte
woord, dat onthullend kan zijn.
Droomen hebben voor Karsen veel beteekend. Zijn wezen en zijn kunstenaarschap
werden hem in droomvisioenen openbaar. In het volgende hoofdstuk vooral komt
de macht van den droom over hem telkens aan den dag.
De tijd waarin hij leefde en de omgang met de kunstenaars bepaalden voor een
groot deel wat hij las. Van zijn jeugd af was hij al een groot lezer en tot in zijn
ouderdom bleven ‘de boekjes’ hem dierbaar. Hooren wij dat hij en zijn broer de
romans van Zola verslonden, dan is dat de tijd der Tachtigers, zooals we met Shelley
en Keats de dichters noemen, die toen tusschen de artiesten van hand tot hand gingen.
Karsen las Shakespeare, Flaubert, de Balzac, Schiller, Goethe, Lessing, Körner, maar
wij weten niet, dat uit deze lectuur een persoonlijke verhouding ontstond, die
beteekenis had voor hem. Dat wordt eenigszins anders met Heine, dien hij graag
citeerde, met Baudelaire en Verlaine en te oordeelen naar talrijke edities van Shelley,
die in zijn boekerij gevonden werden, zal die dichter van het pure dichterschap, wiens
leven in dichten en liefde verteerde, hem zeer nabij zijn geweest. Doch met zekerheid
was dat het geval met Edgar Allan Poe. Door de hierna volgende geschiedenis van
zijn liefde, klinken steeds regels van Poe door, met welker beteekenis hij zich geheel
vereenzelvigd had.
Bij allen eenvoud van Karsen is dit verband tot Poe het minst eenvoudig om er
over te schrijven. En het was toch ook niet eenvoudig van Karsen, dat hij in zijn
moeilijken, stormachtigen tijd, veel las in Ligeia van Poe. Er zijn een verfijning van
het leesvermogen, zeer gecultiveerde zintuigen en een voor de hoogste
gewaarwordingen open staande geest toe noodig, om Poe, Baudelaire, Verlaine te
lezen, anders dan als een literair genoegen. En Karsen las niet als een
boekenverslinder, eenvoudig maar om te lezen en te vergeten. Hij las om te leven,
omdat het tot zijn leven behoorde. Zoo hield hij van Dickens vooral wegens de
beschrijvingen van de oude wereldstad Londen en de levens daar in donkere steegjes
en rijke burgerhuizen. Hij voelde er zijn eigen jeugd en het oude Amsterdam in
meetrillen. Hij had er een persoonlijk verband mee. Hij las Bret Harte en Washington
Irving, het eenvoudige vertellen bekoorde hem, doch evenzeer het vertellen van
Villiers de l'Isle Adam.
Met Poe echter was het een bijzonder geval. Karsen, zooals we reeds zagen, was
niet zonder standsgevoelens opgegroeid in een streng levend kunstenaars-
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gezin. De levens der poètes maudits vielen buiten zijn eigen, met de Christelijke
burgerdeugden samenvallende, opvattingen. Doch wat hem als nauw verwant,
buitengewoon aantrok in Poe, Baudelaire, Verlaine, dat was het zuivere beginsel van
het dichterschap. De drie lezingen van Poe over dichtkunst hebben invloed gehad
op zijn schilderschap, al neem ik aan dat voor Karsen gold, wat Albert Verweij(1)
heeft opgemerkt over den dichter Walt Whitman, die, door Poe beïnvloed, het lange
vers als een onbestaanbaarheid van de hand wees.
‘Maar,’ zegt Verweij, ‘ook zonder Poe zou hij stellig het korte gedicht voor
uitingsvorm gekozen hebben. De heftigheid van zijn impuls veroorloofde hem niet
anders.’ Zoo zal stellig Karsen uit Poe kracht hebben geput ter versterking van een
reeds in hem aanwezige overtuiging.
Want het ging over hoogste poëtische ervaringen, die men zelf heeft, maar die
men bij niemand leeren noch overnemen kan. Wie er zonder zelf-ervaring over
spreekt, heeft een valschen toon. Zelfs de beste formuleering is in staat bij den
geoefenden lezer twijfel aan de oprechtheid te doen ontstaan van de eigen ervaring,
als er maar iets hapert aan de werkelijkeheid van de doorleefde hoogste
gewaarwordingen.
Poe schreef den mensch een onsterflijk instinct toe voor het schoone, hetwelk zijn
vreugde in vormen, kleuren, geluiden, geuren en gevoelens beheerscht. Maar de
contemplatie van het schoone, die wegens de intensiteit nooit van langen duur kon
zijn, ging gepaard met een gevoel van onbeschrijflijke vreugde, maar ook van smart.
Niet uit sentimentaliteit hield hij van het droevigeliefelijke-melodische, maar uit een
besef van aardsche beperktheid tegenover de bovenaardsche werkelijkheid van de
schoone eeuwige liefelijkheid. De tranen, bij muziek, waren van een hemelsch
heimwee. Daarom deed de kunstenaar, die te veel bleef hangen aan het schoone om
hem heen en te weinig het schoone boven hem voelde, te kort aan het dichterschap,
dat hij gelijkelijk verdeelde over schrijvers, schilders, beeldhouwers, dansers. Poe
kende de hemelsche huiveringen. Begaafd met een ongewone intelligentie, gevoelig
voor de wetenschappelijke scholing der geesten in zijn tijd, wist hij niettemin de
juiste rangschikking der waarden te bewaren.
Wat hij voor Karsen beteekende is wel duidelijk. De gevaren van ondergang in
Poe's ongelukkig leven, het soms aan den rand van den waanzin leven, de ellendige
en sublieme geschiedenissen van zijn liefdes, moet hij wel gevoeld hebben. En zeker
was er in de levens der dichters om hem heen genoeg, dat hem deed verstaan de
ontwrichting en de wanorde, die het verdoemde leven van Poe ruïneerden. Karsen
bleef buiten het verband met de wereld en werd daardoor beschermd en behouden.
Maar zijn verwante poëtische ervaringen deden hem het leven verstaan in de

(1) Ritme en Metrum.
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hoogste, liefelijkste en smartelijkste stemmen. Buiten de wereld, dat wil niet altijd
zeggen, buiten het eigenlijke leven. In zijn wereld was een diep besef van leven.
Het bewustzijn van de waarde van het dichterschap heeft Poe in hem versterkt.
Het had ook gevolgen voor zijn opvattingen van de schilderkunst. Wie zou vreezen
- en niet ten onrechte - dat dergelijke, vèrgaande literaire belangstellingen als van
Karsen, de echte schilderij-waardeering gevaarlijk zouden kunnen ondermijnen,
komt bij Karsen bedrogen uit. Schilders als Tiziaan stonden bovenaan in zijn
bewonderingen. Het groote, sterke vakmanschap ontging hem in geen enkel opzicht.
Breitner was een groote figuur voor hem. Hij hield heel veel van Floris Verster.
Voor zich zelf - en hier blijkt de verstandhouding met Poe - hield hij vast aan het
kleine schilderij. Dat was, gelijk het kleine vers, kort van duur, juist groot genoeg
van oppervlak, om door middel van het oog die aandoening te wekken, die het contact
teweegbrengt met de hoogste poëtische werkelijkheid. Het schema, dat het vlak
verdeelde, was ook in den regel eenvoudig en het verband van de teedere kleuren
harmonisch. Hij gebruikte de vormen der dingen, zooals die voor de logica van het
zien herkenbaar zijn. Maar behalve deze, voor het natuurlijke en verstandelijke zien
te lezen en te genieten logische vormen en indeeling, wist hij er een zeldzaam
versmolten eenheid van te maken, die hooger is dan de natuurlijke. Het is niet meer
het oog, dat ziet en het verstand dat combineert en verstaat, maar het zien heeft den
geest bereikt en den geest een beweging gegeven, vloeiend als een melodie, en een
licht geschonken zonder bron. Het oog ziet nu met de kracht der diepste herinnering
in het leven, de wereld uit. Het brengt den beschouwer in een toestand, die hem
ontheft aan het gewone verband der dingen om hem het hooger verband deelachtig
te doen worden. Dit was het beginsel van de schilderkunst der kleine schilderijen
van Karsen, zooals hij dat, gesterkt door het poëtische credo van Poe en door den
pijnlijken strijd waarin hij het eigen zelf ontdekte, in zich te voorschijn had gebracht.
Daarvoor had hij een innerlijken strijd moeten doormaken te midden van de
bewogen wereld der Tachtigers. Het conflict, dat Karsen in zich had, was tot op
zekere hoogte het conflict, dat ontwikkeld en in zijn ontknooping bevorderd werd
door die zeer met elkander bezig zijnde en op elkander ingaande persoonlijkheden
der Tachtigers. Ook Karsen was in die wereld begrepen met zijn wel en wee. Hij
beschouwde zichzelf niet als een vast en klaar, welhaast ontraadseld gegeven en de
anderen, als de te leeren kennen objecten. Hij bewoog zich, zooals we zagen, vrij,
maar niet onaangedaan, te midden der makkers. Wat hij aan ervaring opdeed, wijzigde
zijn oordeel soms over de anderen, maar hij werd er ook zich zelf in gewaar. Hij
begon te merken hoe hij niet en hoe hij wel was. Geleidelijk kwam hij in de periode,
waarin
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men nog eens geboren schijnt te worden in de wereld. Alles komt dan in het geweer
om iemand, als mensch, als vriend, als minnaar, als schilder en kunstenaar, er op of
er onder te helpen.
Werk, zooals Karsen dat wilde maken, kan men niet in iederen willekeurigen vorm
van leven of in elk denkbaar levensverband maken. Getrouwd of ongetrouwd zijn is
van belang. Er is althans voor werk van dit bijzondere gehalte, dat heel aparte
werkingen van stemmingen en geestelijke ingevingen veronderstelt, een verband
met iemands levenswijze, dat niet willekeurig is. Dat de ontdekking van zijn eigenlijke
schildersnatuur samenviel met zijn moeilijksten tijd in de verhoudingen tot de
menschen, wijst op dien samenhang.
Voor de wereld concentreerde zich op een gegeven oogenblik de strijd van Karsen
in de geschiedenis, die het scheidsgerecht ten gevolge had, dat in het volgende
hoofdstuk zal worden beschreven. Toch was dat maar een uitwendig gebeuren.
Uitwendig gebeuren veroorzaakt in den regel het in werking komen van de
wachtende, onzichtbare krachten. Aller aandacht richt zich dan op dat zichtbare
gebeuren, doch tegelijker tijd speelt zich - ten deele verborgen voor de buitenwereld
- het inwendige drama af van den mensch, die zich op een of andere wijze in den
strijd moet redden of ondergaan. Zoo'n strijd naar buiten beteekent in den regel een
nog heviger strijd naar binnen. Nooit komt men zoo bloot als in zoo'n tijd, want de
weerloosheid is grooter dan het verweer.
De tijd, in het algemeen, was uitermate bevorderlijk voor de ontwikkeling van
dergelijke conflicten en toestanden als waarin Karsen kwam te verkeeren. Het zat in
de lucht. Onverklaarbaar was dat niet. Een kunstenaars-geslacht, dat gebroken had
met veel wat zijn jeugd had gedrukt en aan banden gelegd en met een hevig élan
nieuwe verten en schoonheid had opgeroepen, moest wel een sterk gevoel hebben
van wat eigen kracht beteekende en wat een mensch op zich zelf, als persoonlijkheid,
kon zijn. Er was niets dat zoozeer aanbeden werd als het leven, dat zij welhaast
zonder uitzondering toen met een hoofdletter schreven. Wat zij onder Leven
verstonden was voor de beschouwende geesten anders dan wat in de praktijk dezelfde
benaming had, doch het laatste werd ongetwijfeld beïnvloed door het eerste. Met
een zeer verhoogd zelf-gevoel is de groep der Tachtigers begonnen. En zoolang het
zich concentreeren kon op het eigen werk en op het werkverband met anderen,
verwekte het bloei. Maar doordringend tot in breeder levenssfeer en doorwerkend
tot diep in de onderlinge verhoudingen en bepalend gedragingen ten opzichte van
elkander, veroorzaakte het stoornissen van het evenwicht, die te moeilijker herstelbaar
bleken, naarmate de betrokkenen meer los geslagen waren van de ankers der
samenleving.
De ontreddering, die al vrij spoedig vele levens der Tachtigers bedreigde, was de
prijs, dien zij betaalden voor een zich zoo ongeremd, bevrijd laten gaan
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op wat in de sfeer der schoonheid, golven van passie werden genoemd. Die zich
tijdig terugtrokken, niet alleen uit zelfbehoud, maar gedreven door een hooger meer
omvattend inzicht, kwamen daardoor alleen reeds critisch te staan tegenover degenen,
die niet meer de kracht hadden zich te herzien.
Ontreddering was geen te groot woord. Het burgerdom met zijn vaste gewoonten,
geijkte en versleten omgangsvormen en uitingswijze, zijn verdorden godsdienst,
hadden zij in den hoek geschopt. Doch het was nog taai en ondoordringbaar voor
het nieuwe.
Wat zij zelf nog moesten opbouwen, in de plaats van die ontzielde maar nog
krachtig overeindstaande vastheden, was nog niet krachtig genoeg en de eigen
droomen en verlangens waren te vaag, om beschutting en steun te kunnen zijn voor
het dichterschap. Het kende groote, opperste verrukkingen, maar in de vele te
doorleven oogenblikken zonder die verrukkingen, zonk het terug in een leven, dat
of opnieuw burgerlijk was of weinig afweek van de uitspattingen der burgers.
De omgang tusschen de Tachtigers heeft zeker vaart gekend en geestdrift. Hoeveel
er ook gezwetst en gekletst is, er is ook met geest dispuut gevoerd, met hartstocht
door persoonlijkheden gestreden. Er zijn oogenblikken van vervoering geweest,
groote plannen ontstaan en schoone visioenen beleden. Lange, ernstige brieven
werden geschreven, waar niemand van den tegenwoordigen tijd de rust voor zou
hebben ze te schrijven noch te lezen. Persoonlijke grieven en twisten werden
vermengd met geestelijke problemen.
Maar als men in dat op en neer golven van gevoelens en gedachten en vooral in
de uitingswijze, luistert naar den maatslag, die het geheel van uitingen scheen te
beheerschen, dan is daarin iets onregelmatigs. Vastheid ontbreekt er in. Breede vlagen
gaan er doorheen, als van een wind, die uit verten opsteekt en later in den avond
weer verdwijnt. Er is driftig klein gekabbel, speelziek wiegen en vinnig, kort en
heftig rukken. Doch symphonische vastheid en harmonie ontbreekt. Wat ieder gebouw,
letterlijk of figuurlijk voor het oog opdoemend, eigen is: een groote vastheid van
doen, die geboren en gedreven is uit het machtig visioen van de gestalte en den wil,
die gestalte te verwezenlijken, die bouwende vastheid, groot en lang van adem,
bemerken we niet. Daarvoor is er te veel wildheid, te veel grilligheid, te weinig ware
révolte. Te groot is het geloof in de uitbarstende kracht van hevige stemmingen,
hevig maar arm aan vormkracht en daardoor vaak niet meer dan een roes, met al de
macht overigens van de bedwelming.
Er is in die levenssfeer van de Tachtigers mateloos geleden, door mannen en
vrouwen. Huwelijken zijn er schipbreuk in gegaan, lichamen en geesten overspannen
geraakt, soms ondergegaan in dien somber geworden, gevoeligen levensroes. Het
waren vaak zwakke bijfiguren, die door het voorbeeld der grooten werden meegesleept
in een perverse levensbezetenheid, opgezweept
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door het zelfgevoel, maar nooit opgevangen in de gereedstaande armen, in de
genezende krachten van een maatschappij.
De behoudende krachten immers voelen zich niet zoo dadelijk bedreigd door de
dichters, die ze als rumoerigen aan den buitenkant beschouwen, maar wel door de
vernieuwing, die in de sociale en economische problemen op eigen terrein wordt
gevoeld. Zoo'n bedreigde maatschappij is nog minder dan anders geneigd om de
kunst en den kunstenaar tegemoet te treden. De kunst blijft voor den maatschappelijke
het schouwspel.
Het is in dezen veranderlijken, onheilspellenden tijd, dat de droom van nieuwe
middeleeuwen ontstaat en tegelijk de droom van een hoogste verijling der
persoonlijkheid, die de velden zoekt der eeuwige sneeuw van de persoonlijkheid.
In den één groeit het verlangen naar warm en hartelijk verband met het leven en
bloei van zijn werk te midden der menschen die er zich in verheugen. In den ander
neemt de weerzin tegen de maatschappij den vorm aan van een uitsluitend
alleen-willen-zijn met het werk, dat zoo los als maar mogelijk is, vrij van ieder
verband moet ontstaan, zwevend, ijl, broos als windekelken aan den rand der wegen,
waar het blinde verkeer der menschen langs gaat.
Karsen, die te midden van die fel levende jonge kunstenaars hun geluk en ongeluk
van nabij kende en het verwoestende van den tijd besefte, had in zich zelf genoeg
behoudende kracht om afstand te bewaren. Door de houding uit zijn jeugd in het
groote gezin van zijn ouders was tegelijkertijd alles in hem gereed om zich meer dan
ooit in het milieu der kunstenaars af te zonderen in zijn kwetsbaar eenzelvig leven.
En daardoor was voor hem het gevaar, om, in zoo'n tijd van onvastheid en
onregelmatigheid in maatgang, gegrepen te worden door een wervelwind en in zijn
eenzaamheid ruggelings te vallen om niet meer op te staan, bijzonder groot.
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‘... Het is een liefde zonder voorwerp...’
Tijdgenooten uit de kunstenaarskringen, waarin Karsen verkeerde, hebben geweten
van het verhaal van het ongeluk zijner ontmoeting met een vrouw. Het heeft, in strijd
met zijn geruchtloos wezen, toch meer gerucht gemaakt dan hij verdragen kon. En
er zou iets schaamteloos, iets verkeerds, iets onnoodigs in zijn er nu nog aan te
herinneren, hoewel velen die het wisten en er bij betrokken waren, niet meer tot de
levenden behooren, ware het niet, dat dit ongeluk voor zijn werk veel heeft beteekend.
Doch zelfs dat zou nog niet genoeg zijn. Hij heeft zelf er eenige volzinnen over
geschreven, die een zoo schoon licht over zijn leven, een lang menschenleven, geven,
dat ze de moeite waard zijn om bewaard en nagelezen te kunnen worden door anderen.
Want het blijft dan toch, bij de velen om ons heen en verder van ons af, die iets goeds,
iets moois of groots of iets belangrijks in hun leven deden, zeer zeldzaam dat er
buiten dat openbare iets schoons is te zeggen en iets schoons te hooren is van zoo'n
leven.
Wij kunnen daarbij heenglijden over eenige feiten en wij kunnen eenige namen
in vergetelheid laten, omdat het niet de geschiedenis zelf is, maar wel het leven dat
die geschiedenis doorleefde, dat ons belang inboezemt.
Het was de schilder M.W. van der Valk, die Karsen het eerst sprak over de vrouw,
die zooveel in hem teweeg zou brengen. Het moet omstreeks het jaar 1888 zijn
geweest of niet veel later. Hoewel hij haar nooit gezien had, wist hij toen al dat hij
haar lief had. Tegelijkertijd bevloog hem het donker voorgevoel van ongeluk dat
hem zou overkomen. Reeds toen deed zich in hem gelden die buitenaardsche
gevoeligheid, die van aardsche dingen weet hoe ze zullen geschieden. Het zal als
een voorvoeld onweer van het zieleleven, drukkend en angstig, op hem hebben
gewogen. Ieder die wel eens dergelijke ervaringen heeft gehad, kan weten hoe al wat
verder gaat gebeuren, elke handeling die men doet, elke houding die men aanneemt,
niet meer is los te maken van dat oorspronkelijke, onredelijke, door niets gemotiveerde
besef.
En nog een tweeden keer, maar dan heeft hij haar ontmoet en ze hebben gewandeld
en elkander opgezocht, zal zich dat gevoel of onverklaard bewustzijn herhalen. Het
was op een avond en hij schreef het later zoo op als hier volgt:
‘Zij stond onder de lamp, het licht viel op en langs haar hoofd, heel mooi. Nog
altijd stond zij als een heiligenbeeld, verheerlijkt, in den schijn van mijn
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illusie. Mijn geheele leven trok aan mijn herinnering voorbij als aan iemand die de
valbijl verwacht.’
Het is goed deze dingen te weten om het bijna gebeurtenislooze drama te kunnen
begrijpen, en ook om te beseffen hoezeer Karsen van den aanvang af innerlijk niet
vrij is geweest, van den beginne af onder den doem heeft gestaan van dat innerlijke
gezicht, dat veelal slechts ontstaat bij en naverteld wordt door menschen, die een
groot ongeluk met levensgevaar te boven zijn gekomen en toen de ervaring hadden
van het tijdloos, algeheel zich herinneren van hun leven, als in een kramp
saamgetrokken tot één razend snel filmbeeld.
Er is toen, als gevolg van eenige ontmoetingen met de vrouw, bij Karsen de
voorstelling ontstaan van ‘de vorstelijke vrouw uit zijn verbeelding’. Doch niet
gerijpt, niet van het volle, werkelijke leven, maar aldoor vervlochten met beelden en
herinneringen uit zijn jeugd. En wij, die niet van hem, maar van zijn tweeling-broeder,
over die aan feiten voor beiden gelijke jeugd, iets weten, wij hooren nu hoe enkele
feiten in Eduard werden omgezet en hoe ze bleven doorzingen in hem tot het motieven
werden, waarmee hij blijkbaar leefde.
‘Mijn heele schoone jeugd was herleefd met als een vèr licht vooruit, de schoone
woorden: Henoch wandelde met God. En met het kleine meisje dat ik beschermde
in mijn hart.’
Het is het kleine meisje, dat hij in de vrouw blijft zien: ‘de herinnering aan het
kleine meisje uit mijn jeugd, van wie men dat ook vertelde (dat zij thuis een
ongelukkig leven had) was ontwaakt. Dit kind was het eigenlijk dat ik terugzocht’.
Het kleine meisje laat hem niet los: ‘De liefelijkste herinneringen van mijn vromen
kindertijd speelden mij voor den geest. Hoe het kleine meisje dat in de klas tegenover
mij zat, van een onbewaakt oogenblik gebruik maakte om uit haar bank te wippen
en een zakje suikers voor mij neerlegde.’
Uit deze diepe verzonken wereld leeft hij en voedt hij de hevigste verlangens van
zijn hart. Niemand weet er van, dat hij tot de dagelijksche werkelijkheid komt met
deze reeds heel vroeg in hem gezaaide droom-verhouding tot de vrouw, die nog geen
vrouw is.
Niemand weet hoelang hij reeds met die altijd gekoesterde gestalte in zich heeft
rond geloopen. Niemand kan er erg in gehad hebben, dat ze zijn toets was voor de
vrouwen om hem heen en voor hetgeen anderen in zijn kring met vrouwen bedreven.
Toch dringt ook de werkelijkheid van het leven zich telkens, met beeldfragmenten,
in de vaste grondmotieven van het jeugdbeeld. Maar de manier waarop hij over zijn
leven dan schrijft, geeft de eigenaardige sensatie van een omkeering in den tijd. Het
is niet van de werkelijkheid van zijn acht en twintigjarigen leeftijd en van het
dagelijksche gebeuren, dat hij het verleden zich herinnert en het telkens op laat komen
om het te herlezen, zooals men oude brieven en schriften, voor ze verscheurd worden
en in het
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vuur gaan, herleest. Want dat herlezen doet met schrijnenden weemoed het vroeger
doorleefde opnieuw als een wond open gaan, maar met het duidelijk weten dat het
voorgoed voorbij is. Terwijl het zich herinneren van Karsen feitelijk de hedendaagsche
werkelijkheid van zijn voelen, denken en doen uitmaakt, iets dat niet afgesloten,
voorbij, maar nooit geheel voorbij is. En wat heden is, onvoltooid tegenwoordig,
keert zich om in hem en wendt zich tot het verleden, vragend, reikhalzend, verlangend
en tracht zich er mee te vereenzelvigen. Het heden krijgt zelf iets van de herinnering
mee en zoo schijnt het dat het onvoltooid tegenwoordige geheel den klank en de
kleur, het lichaamlooze reeds heeft van wat geschied is, terwijl het vroegere als het
belangrijke en nog niet voorbije wordt gevoeld.
Kan het anders dan dat zoo één zich te midden der vrienden en vriendinnen,
eenzaam voelt? Hoe kan met zoo'n verschuiving van het eigenlijke kernleven, uit
het tegenwoordige naar het herinneringsleven, het paradijs van de jeugd, dat nochtans
in kommer werd doorgebracht, de vruchtbare aanraking, het bloeiend contact ontstaan
met anderen? Hij zal het landschap vinden. Natuurlijk, als stedeling die de natuur
tegemoet gaat uit de bedreiging van de stad. Maar voor Karsen is de gang tot het
landschap veel meer. Het is de verzoening met hetgeen de menschen hem niet kunnen
geven. Aan zijn vruchteloos omgaan met de menschen ligt ten grondslag het niet
kunnen, het zich niet volledig kunnen geven aan de wereld der menschen in het
algemeen en aan het leven van één enkel mensch in het bijzonder.
Hij schrok terug voor die aanraking, hij wilde wel, maar voor die overbruggende
daad was hij te veel in de betoovering der volkomenheid, die zich bij voorbeeld in
zijn droomgezichten en ook in de gekweekte en onderhouden jeugdgestalten
openbaarde. Een essentieele, hevige droom, wat zijn kunstenaarschap en zijn
verhouding tot de werkelijkheid aangaat, is hem lang bijgebleven.
Een jong teekenaar lag aan zee te teekenen, toen een wilde horde soldaten op hem
afkwam en die schreeuwden, daar ze niet voor hem op zij wilden gaan. Hij had nog
wel tijd gehad om op te staan, maar hij kon niet, vanwege zijn teekenen. Hij voelde
ze aankomen, maar bleef in zijn droom. Zij waarschuwden nog, maar hij bleef
teekenen. Het moest. En toen trapten ze hem dood. De daad, die hem tot de
werkelijkheid zou hebben gebracht, bleef steeds ongeboren of werd gewroken. Op
den drempel van haar ontstaan, stond altijd de groote biologeerende macht achter
haar, die onweerstaanbaar trok en weer terugnam. Hij werd er door verlamd en
vastgehouden: ‘Keer terug tot mij, voel hoeveel zuiverder, hoeveel schooner en beter
ik ben, raak niet aan, verroer U niet, bezoedel niets van die onvergelijkelijke reinheid.
Wat gij ook doet, het zal altijd minder zijn dan gij weet dat ik ben, minder,
gebrekkiger, onvolkomener. Breek de ban niet.’
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De omgang met het landschap was iets anders dan de omgang met menschen. Het
was een omgaan wel met dingen door menschen gemaakt en door menschen gebruikt
en bewoond. Want er is geen ongerept landschap meer; de dingen der menschen zijn
in de natuur tot een tweede natuur geworden. Ze zijn er in geschreven, als een tekst,
dien men ergens in letters gebeiteld in een steen, later weer terugvindt. De maker is
allang ter ziele, de zin is er, maar we moeten dien raden, ontcijferen. Het is in de
natuur tot een geheimschrift geworden, dat den mensch niet meer geheel behoort.
Hij voerde het wel uit, zijn hand, oog, oor, hadden er deel aan. Maar het was niet
iets dat hij alleen had bedacht, dat uitsluitend uit hem zelf ontsprong, doch uit nog
iets anders, dat hij zelf niet kende, maar dat hem dreef. Toen hij het gemaakt had,
behoorde het hem al niet meer. Het viel van hem af en werd weer geborgen in de
natuur, die het droeg als een wonder, dat meer was dan het hare en met haar te zamen
het wondere geheel uitmaakte.
Dit was de manier waarop Karsen omging met de natuur. Hij kon er zich mee
vereenzelvigen, niet omdat het pure natuur was, maar omdat het het landschap der
ziel was. Dat wil zeggen, natuur en menschelijke dingen, te zamen uit één bron
komende en toch tweeërlei, contrasteerende schriftuur zijnde, wekken in den mensch
toch één landschappelijk gezicht. Dat is het geheel en het wonder. Want men gaat
niet steeds een lang leven door, tot iets dat maar een deel is en dat onbevredigd moet
laten, omdat het altijd iets mist. Men gaat niet uit huis, men ontwijkt de menschen
niet en laat de stad achter zich, men geeft niet telkens alles op wat warm, innig en
goed-doend is, om iets onvolkomens te vinden en gevaar te loopen. Alleen een
machtig geheel, een lichtende eenheid, iets grootsch, een wonder, kan daartoe
bewegen.
Zoo was het landschap voor Karsen; zijn gang er heen was soms een stormachtig
conflict. Doch daarin bloeide zijn aanrakingsleven, zijn verband met de hoogere
werkelijkheid open en tegelijk wist hij daardoor, waarom zijn eenzaamheid er moest
zijn. Altijd lag ginder, ergens ver weg, aan den horizont, in wat daar donker tegen
de lucht uitstond of wat glinsterde van de gezelligheid der lichtjes, of achter hem,
als het moeilijke leven waarin hij toch altijd weer moest terugkeeren: de wereld der
menschen.
Hij wandelde ook veel alleen en op een van die tochten was hij, zeer tot schrik
van zijn moeder, uitgegaan in oude kleeren om een zwaar onweer te zien op den dijk
langs de Zuiderzee, waar de bliksems rakelings langs hem neersloegen.
Van een anderen keer, doch het was nu een wandeling met twee vriendinnen,
schreef hij:
‘Ik stond alleen, boven aan den dijk en keek over de verre grauwe zee. Et mon
âme était tout entière dans la solitude.’ Zonder dat het dien naam mag dragen, grenst
deze wijze van zien en voelen aan het symbolisme. Hij staat daardoor in zijn werk
dichter bij de symbolisten dan oogenschijnlijk lijkt, in-
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dien men afgaat alleen op den stemmingskant van zijn kunst. Zijn eigen eenzaam
zelf en al wat zich daarin bewoog, aan conflicten en aan harmonie, vereenzelvigde
zich en verruimde, vergrootte zich in het groote licht van het aanschouwde landschap
bij de stad.
Eens, in later, rustiger jaren, toen hij zijn leven met meer bezonken rust kon
overzien, vatte hij indirect zichzelf samen toen hij schreef:
‘Het is verwonderlijk hoe jouw ontboezemingen oude en nu stille snaren bij mij
aanraken, verlangens naar de eenzaamheid, naar veel dieren en naar weinig menschen.
Hoeveel jaren heb ik gezocht naar een boekje uit mijn jeugd, waarin een
scheepskapitein schipbreuk leed en op een onbewoond eiland terecht kwam. Hij
leefde daar genoegelijk en op een hoogtepunt kon hij ver over de prachtige zee kijken.
Maar toen er een schip kwam, ging hij toch... graag mee. Dit boekje heb ik nooit
terug kunnen vinden, zooals zoo menige illusie, misschien maar goed ook. Nu is het
een illusie gebleven en beschouw ik het als een boekje uit mijn jeugd.’
Toen de vrouw in zijn leven kwam en den bloei van zijn jeugdmotieven verwekte,
werd tegelijk het eenzame in zijn landschappelijk gevoel aangeraakt door het
vrouwelijke, want in de enkele zinnen, die hij schreef over beider wandelingen,
voelen we hoe de schilder, vervuld van zijn werk en gegrepen door het nieuwe gevoel,
een deelgenoote zoekt, maar toch alleen blijft. Meer dan vroeger wordt het klaar, dat
hij in het horizontale zijn vertakkingen niet zal maken. Het landschap wordt in dezen
toestand voor hem het seizoen, met al de zwaarte van stemmingen, die bijna een
symbolischen klank krijgen.
Den tijd, dat de kunstenaars hier vervuld waren van Verlaine, en Verhaeren
weerklank begon te vinden, voelen we als levend en echt, door het gehalte van het
voelen en denken, al was het vaak zwakker en armer dan bij de Fransche voorbeelden.
Het was hier niet een mode, en niet alleen tot enkele individuen beperkt, maar het
decadente en symbolische levensgevoel ontstond ook hierbij als reactie op het
platvloersche positivisme.
Karsen leefde dien tijd. Hoor, hoe hij zich zelf zoekende ziet: ‘Ik was verzonken
in den diepsten droom, ik liep als een slaapwandelaar op het hooggespannen koord,
want ik zocht de oplossing, naar mijn natuur, in de hoogte.’
En daarom ook, op wandelingen met haar, wijst hij haar wel de motieven die hij
voor zijn werk gebruikt had, maar er waart toch altijd die eenzaamheid om hen. ‘Wij
wandelden in den wijden herfst, het dorre blad klonterde aan onze voeten.’
En hij droomde maar door:
‘... dat zij de vrouw was in mijn eenzaam droomland. Van mijn droomhuis waar
zij zou wonen. Ik had haar eens het dwarrelend vallen van het dorre blad in de gracht
beschreven.’

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar

57
Zoo waren de dingen, die telden voor hem en als hij zich zelf zag, dan was het toch
altijd als de mensch, die niet wilde aanraken, wel kijken. ‘Hij zag in den droom als
een menschhooge bloem, stond op de teenen om nieuwsgierig in de kelk te kijken.’
Het kan moeilijk anders, dat in de kringen der Tachtigers, waar Leven en
Dichterschap met hoofdletters werden geschreven, doch de realiteit van het beminnen,
huwelijken sluiten en ontbinden, zorgen over kinderen, geldgebrek, strijd van ambities,
zich met kracht deed gelden, deze onaangeraakte droomtoestand van Karsen, broos
en ijl, niet zonder gevaar kon voortduren. De val blijft niet uit. Zijn donkere
voorgevoelens worden bevestigd. Karsen wordt gewaar, dat de wereld der anderen
en de wereld der vrouw, een andere is dan de zijne. Maar hij wordt dit gewaar door
een pijnlijke ontnuchtering, die voor hem de uitwerking heeft van een smaad, hem
persoonlijk aangedaan. Hij, die zich door zijn aanleg en door de ontwikkeling, die
zijn ziel en geest reeds genomen hadden sedert zijn jeugd, niet geven kon aan de
wereld en die het verband zocht, niet om zich heen, horizontaal, maar in de hoogte,
deze jonge schilder, die de vrouw de gestalte verleende, die hij haar toedacht als de
hoogste en schoonste en zijn leven vervult met een gedroomde samenleving met die
gestalte, wordt eindelijk gewaar, dat de vrouw niet beantwoordt aan zijn droom. Het
contact blijkt, door welke oorzaak kan in het midden blijven, gewaand te zijn geweest
en Karsen acht zich, terecht en ten onrechte, de bedrogene.
De schok moet in ieder geval ontzaglijk groot zijn geweest. Alleen hij die iets
weet van de volledige, twijfellooze overgave, waarmee een mensch gelooven kan in
de werkelijkheid en de waarheid van zijn gevoelens, gedachten en droomen, en indien
hij door zijn ontwijkend leven tot nu toe slechts de bevestiging van zijn droombeelden
heeft ervaren, wijl hij slechts toeliet wat gelijkluidend was en uit den weg ging wat
botsing zou geven, alleen zoo iemand kan de ineenstorting begrijpen van een innerlijk
bouwsel.
De hulpeloosheid en het naar verzorging en warmte hunkerende van Karsen's
toestand begrijpen we uit de enkele brieven, die tusschen het drietal van Eeden,
Witsen en Karsen werden gewisseld, toen de verwarring en gebrokenheid van Karsen
zijn naaste omgeving met de grootste zorg vervulde.
Het was Frederik van Eeden die aan Witsen schreef (4 Mei '89): ‘Je zult
waarschijnlijk spoedig het verzoek van Karsen krijgen, of hij eenigen tijd in Londen
bij je mag komen. Ik vrees wel dat je in den laatsten tijd weer minder op bezoek
gesteld bent, na dien drukken tijd met van Looij - en dat je nu werken wilt. Maar
Karsen zal wel rustiger gezelschap zijn en voor Karsen zelf is dit uitstapje bijna een
noodzakelijkheid. De arme kerel is geheel van streek. Hij is den ganschen winter in
een ellendigen toestand van twijfel en overspanning geweest, die hem geestelijk en
lichamelijk geknauwd heeft. Hij is geëindigd bij
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mij te komen. Ik heb terstond aan den twijfel een eind gemaakt en gezegd, dat hij
hoe eer hoe beter op reis moest - niet alleen maar bij iemand waarvan hij hield. Hij
noemde dadelijk jou, maar vreesde dat je boos op hem waart, enz.’
Karsen volgde den goeden raad van van Eeden op en schreef aan Witsen:
‘En dat ik je zulke rare briefjes schreef moet je een beetje door de vingers zien,
ik heb heel lang in een groot verdriet gezeten. Nu wilde ik weer graag eens door je
goed gedaan zijn en je vragen of je het goed vindt als ik je eens kom zien, mijn hoofd
is een beetje in de war. Het zal mij goed doen jouw gezicht weer eens te zien.’
Londen en Witsen hebben Karsen den eersten stap weer helpen doen naar de
menschen. Hij kan althans met eenigen humor zich zelf weer zien, als hij (Juni? '89)
zijn goede thuiskomst als volgt meldt aan Witsen:
‘... dit briefje levert je het bewijs dat niet alle schepen die 's Maandags in zee steken
noodzakelijk met man en muis vergaan moeten, misschien heeft de maatschappij het
behoud van haar schip dezen keer wel aan mij te danken, je weet: onkruid vergaat
niet. We hadden een voorspoedige en mooie reis, een heerlijken nacht en een
heerlijken morgen; 't reisje heeft me geloof ik veel goed gedaan; een handdruk in
ruil voor je gastvrijheid.’
Toch was dit maar een vleugje van beterschap.
‘De pijn bleef schrijnend knagen.’
‘Een licht gezicht kwam 's nachts schreien op mijn borst en ik stond op en greep
er naar. De wereld was een zwarte ruimte.’
En toen hij nog de volle pijn droeg van het gevoel bedrogen en gewond te zijn
door de ontgoochelende gebeurtenis, die eigenlijk geen gebeurtenis maar een
bewustwording was, ook toen vatte hij zijn eigen toestand op die wijze samen:
‘Ik voelde al de smaad ineens, de zon viel uit de lucht, het was alsof ik uit de hooge
lucht meeviel, met het hoofd naar beneden.’
De droom vergaan, het beteekende bij hem: ook zijn eenzaamheid ontoereikend,
ook de wereld leeg. Want altijd bleef in den eenzamen schilder, die de waarde van
zijn eiland-leven had leeren beseffen, toch het smeulend vuur van het verlangen naar
gemeenschap met menschen en naar het schip, dat hem kon brengen in de wereld en
- misschien - verzoenen met de menschen.
‘Ik droomde dien nacht dat ik alleen zat, op een schip, afgezonderd van de vele
honderden passagiers. Een duif viel uit de lucht op mijn knie en verborg zich onder
mijn vest.’
Pijnlijk worden de onmachtige pogingen om uit zijn isolement verlost te worden
door gemeenschap. In zijn droomen komen die pogingen herhaaldelijk voor. Het niet
tot stand komende verband, het niet gelukken van de overgave, de daarmee gepaard
gaande angsten, hij verweeft ze met feiten uit zijn jeugd
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en vermoedelijk ook met de werkelijkheid van het geliefde platte dak van de hooge
woning aan de Haarlemmer Houttuinen, waar de vader en de zoons de vrijheid, de
ruimte en het heerlijk uitzicht genoten, ontkomen aan den druk van het moeilijke en
arme leven beneden.
‘Ik zat op het platte dak van een kerktoren, om in het gouden verre land van mijn
herkomst te kijken; maar zoo hoog dat de menschen op de daken in de diepte, mij
hier zien noch hooren konden. Een vreeselijke angst overviel mij. Ik wilde naar
beneden maar ik kon niet, er was geen weg, de muren waren steil. Toen bemerkte ik
iets in den hoek van de muren als den draad van een bliksem-afleider. Ik wierp mij
over den rand van het plat en greep den draad, maar hij liet los en ik viel. In mijn val
had ik de hand aan den rand van het plat geslagen en werkte mij daar weder op. Ik
zat weer op mijn plat, maar ik wist dat ik niet van mijn plat af kon. Dit was een
verdroomd feit uit mijn jeugd.’
Het platte dak, soms wordt het de hooge toren, houdt hem terug van de
gemeenschap, waar hij naar verlangt. Hij ziet het land van zijn herkomst. Hij kijkt
terug, zijn oorsprong tegemoet. Het ongeboren willen zijn trekt hem met magnetische
kracht. Toch valt hij. Zijn val is de gewelddadige poging tot gemeenschap, maar al
vallende redt hij zich, denkt hij zich te redden en komt toch weer op zijn plat, dat
wil zeggen terug in zijn eenzaamheid met het gezicht op het licht van zijn oorsprong.
Hij redt zich dus niet meer geheel, want nu weet hij dat de menschen onbereikbaar
voor hem zijn.
En dan, later weer, droomt hij den ontroerenden en verschrikkelijken droom waarin
zijn eenzaamheid-in-de-hoogte en de dood van zijn jeugd, het motief van het kind,
zich vereenigen tot een sprookjesachtig tafereel, dat slechts de liefelijkheid en de
bekoring heeft voor wie het van buiten blijft aankijken, maar welke bekoring niets
anders dan de omhulling is van een verschrikkelijke zielswerkelijkheid. Even klinkt
er ook in mee de herinnering aan het meeloopen in den stoet der kinderen, die, naar
het verhaal van den tweeling-broer Henri, een schoolmakkertje gaan begraven.
Karsen ligt zwaar ziek bij zijn moeder thuis. De heele geschiedenis heeft hem zoo
aangegrepen, dat die hem nastaan, vreezen voor zijn geest. Hij viel in een diepen
slaap op zijn hoogen toren en zag het volgende:
Een eindelooze rouwstoet van schoone kinderen vulde de straat beneden,
voorafgegaan door de schoonsten, die achteruit liepen en treurmuziek maakten met
het gezicht naar een kleine zwarte rouwkoets.
Een wonderlijk licht zonder oorsprong verlichtte de koets binnen-in. Twee
wonderschoone kinderen droegen het verheerlijkte ‘Doode Kind’, dwars over de
knieën.
En uit de straten daarachter en om de hoeken vandaan, kwamen eindeloos veel
kinderen en volgden de kleine koets met Het Kind dat ter ruste werd ge-
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leid. - En in de straat, boven de huizen, in de verte, scheen een gedempt vreemd licht
in de lucht zooals dat wel is in den vroegen laten najaarsmorgen.
Wie het werk van Karsen voor zich ziet, herkent ook den schilder in zijn droom.
Dat wonderlijk licht zonder oorsprong, het is zeker in enkele van zijn werken
gekomen. Want wie zag ooit zooals hij een glans over het water, van tusschen de
wolken, een ingang tot een blank gulden landschap van bovenaardsche makelij, gelijk
het geschilderd werd achter het dorpje Noordwijkaan-Zee, als een kind in zijn wieg
geborgen in de duinen.(1) En dat gedempte vreemde licht in de lucht, het is ons toch
vertrouwd geworden, omdat het telkens weerkeert in een stadsgezicht of achter een
boerenerfje. Hij heeft het stellig nog vaak gezien, na dien droom, die zijn bestaan
betrof, als mensch en als kunstenaar.
Zoo heftig was hij aangegrepen, dat hij tijden lang geen uitkomst meer zag; ook
zijn scheppend werk leed onder zijn verwarring en duisternis. Toch moet hij nog wel
wat gewerkt hebben, maar wij weten slechts van één schilderij van invallende huizen
en van gesloopt wordende schuiten, een wilde compositie, naar hij opteekende en
die hij voor zich zelf ‘ondergang’ noemde.
Het eenige, dat wij weten, is dat er aanvankelijk een stemming van beklemming
en moedeloosheid was. Hij heeft afgerekend met de wereld. Nog éénmaal had hij
hoop op herstel van den smaad. Een vriend, Jan Veth, had hem aangeraden daarvoor
een scheidsgerecht bijeen te brengen en dit uitspraak te laten doen over gelijk of
ongelijk. Want ook de vrouw en een vriendin, die samen veel in kunstenaarskringen
verkeerden, voelden zich door de heftige, niet verborgen gebleven reacties van den
ontgoochelden Karsen in opspraak gebracht. Dit scheidsgerecht kwam, ietwat
overhaast door het drijven van Jan Veth, in 1891 tot stand.
Karsen, die zich had uitgeput met het opschrijven van alles wat met hem was
voorgevallen, doch overrompeld was door de haast van Veth, heeft één oogenblik
de illusie gehad, dat het ijle spinsel van gedroomde draden en het onvatbare drama
van zijn zuivere eenzaamheid in gevecht met de verlangens naar gemeenschap,
begrepen zouden worden. Doodelijk gekwetst door het liefdesspel sloot hij
aanvankelijk alle besef van een mogelijk ongelijk of wanbegrip buiten.
In zijn vermoeidheid en overspanning moet hij slechts enkele fragmenten van zijn
geschrift hebben voorgelezen aan de arbiters Veth, Tak en Martha van Eeden-van
Vloten. De schilder M.W. van der Valk en de medicus-literator Dr A. Aletrino
woonden de zitting bij. Vermoedelijk zullen er onder hen wel zijn geweest, die het
weerlooze van dit overprikkelde en uitermate kwetsbaar gemoed wel begrepen,
althans een oogenblik gevoeld zullen hebben.

(1) In het Museum van Stockholm bevindt zich een schilderijtje van Jacob van Ruysdael, een
gezicht op Egmond, dat door visie en compositie doet denken aan Katwijk van Karsen.
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Maar de vrienden waren toch al hechter met de maatschappij vergroeid en kenden
haar eischen beter dan Karsen. Zij waren niet meer in den trant van Kloos in zijn
gevoeligsten tijd, onvervalschte Tachtigers. De wereld die nooit duldt wanneer één
zich niet geven wil of kan, wreekt zich toch, ook als het lot kunstenaars kiest die het
oordeel moeten geven.
Ook kunstenaars zijn niet bestand tegen de maatschappelijke eischen en zwichten
voor wat een onzichtbare macht van hen wil, als zij niet ter zijde kunnen staan, maar
zelf oordeelend en handelend moeten optreden. Zoo verging het Karsen met zijn
scheidsgerecht. Aan de eer werd voldaan en hij ging met zijn geschreven verhaal
weer naar huis.
Het gerecht zal misschien wel redelijk hebben beslist. Wij weten het niet en het
gaat onze wereld en tijd niet meer aan.
Toen de uitspraak Karsen in het ongelijk stelde, was de orde weer hersteld en het
leven kon zijn loop hernemen. Maar Karsen liet het achter.
‘Ik ben vermoeid, de wereld is mij vreemd geworden. Mijn dure en roekelooze
strijd is om niet geweest.’
Het klinkt als de woorden van den Chinees uit verre tijden, die de liederen van
Mahler en Europeesche dichters weer dichterbij onze ooren brachten. Jarenlang heeft
hij nog geleden eer hij voor het oog van zijn omgeving eenigszins genezen en tot
rust was gekomen.
Maar eer hij voor zichzelf geheel klaar er mee was en tot een aanvaarding geraakt,
moesten nog jaren verloopen. De wond droeg hij nog lang verborgen.
Toch is door deze treurige geschiedenis het groote oogenblik gekomen, waarin
zijn scheppende kracht voorgoed de haar eigene bewegingsrichting verkreeg. Ze
voelde zich aangedreven en bevrucht door de gefaalde aanraking met de wereld,
geprikkeld door de onmacht tot gemeenschap met de menschen. Het moeten zijn
vruchtbaarste jaren zijn geworden. De vernedering immers moest gewroken worden.
Hij had anders niet kunnen voortleven. Hij voelde zich een verlorene, een
uitgestootene.
En hij wist toch, in zich zelf, ver en hoog, de majesteit van een zeldzame,
onbesmette wereld. Hij wist zich drager, fier en schoon, van een door niemand gekend
rijk. Hij was een schilder en hij zou als schilder doen wat hem in het gewone leven
ontzegd was. Zijn werk was hem nu noodzaak geworden, een levenskwestie, een
redding.
‘Ik wilde mij wreken op de wereld, ik zou een meesterstuk maken, maar de
menschen waren voortaan bang voor mij.’
Het onaanraakbare in hem werd vruchtbaar. Te voren was hij, de gevoelige
stemmingsrijke schilder, onopvallend leerling van de academie, aarzelend rijper
wordend schilder, met een wankel zelfvertrouwen. Zijn smartelijke bewustwording
bracht hem door de romantiek van zijn droomen heen tot zijn werkelijken oorsprong.
Wat vroeger schuw verdoken lag en onthouden
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werd aan de wereld, zou nu voortaan de bron worden, die zijn werken kon voeden.
En hij wist nu ook, dat niets hem meer bezeeren kon, omdat het werk, onafhankelijk
van het wereldsche oordeel, ontstaan zou uit een zoo zuivere en onbesmette bron,
dat het duren moest. Het oordeel der wereld kon hem nog raken, maar niet meer diep.
Het kon hem hinderen, ergeren, maar toch deed het er niet meer toe. Ook na zijn
dood zou het werk getuigen en het kon wachten. Hij had geen haast meer, het werk
evenmin.
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Weerspiegeling
Het moet omstreeks 1895 geweest zijn of iets vroeger, dat een bijna dertigjarige
Amerikaanse schilderes, vergezeld van haar moeder, overstak naar Holland, het door
de doeken van de meesters der Haagsche school in Amerika zoo beroemd geworden
Holland van de Larensche binnenhuisjes en de schapen op de heide.
Zij ging dan ook inderdaad naar het Gooi, doch huurde in Nunspeet een atelier.
En zoo leerde Amy Cross door haar beoefening van de schilderkunst en haar
belangstelling voor onze schilders, oudere en jongere artiesten kennen.
Ze kende Blommers, Neuhuys, Frits Janssen, Offermans, Mesdag, Israëls, maar
ook Tholen en Toorop en zijn vrouw. Zij is al een tijdje in Holland als zij ook Eduard
Karsen ontmoet.
Bij Albert Neuhuys te Laren vieren zij en haar moeder met de kinderen het gezellige
St. Nicolaasfeest mee. Toen kende zij Eduard nog niet. Maar Kerstmis vieren zij
gedrieën. Nog jaren later herinnert zij zich den strengen winter, toen de havens van
Amsterdam dicht lagen en geen schip in of uit kon.
Eenige malen ontmoeten zij elkander nog en het drietal viert een verrukkelijk
vacantiedagje door samen koffie te drinken en te middagmalen in een huurhuisje te
Katwijk. Zij schijnt onze taal ook te hebben geleerd en op haar laatsten verjaardag,
dien zij in ons land viert (1897), krijgt zij een bundel verzen van Albert Verweij ten
geschenke.
Het moeten gelukkige jaren voor haar zijn geweest, waartoe de ontmoetingen met
Eduard veel hebben bijgedragen.
Terug in Amerika blijft zij met haar moeder samen wonen, totdat deze in 1912
sterft, één jaar voor de moeder van Karsen, bij wie hij is gaan wonen na den dood
van zijn vader.
Amy Cross en Eduard schrijven elkander, sinds zij terugkeerde, geregeld. Zij
houden elkander wederkeerig op de hoogte van elkanders leven. Het zijn vaak de
aan alle menschen gemeene gebeurtenissen of herdenkingsdagen, die aanleiding
geven tot de brieven: de Kerstdagen, Nieuwjaar, de geboortedagen en soms de
vacanties. Er is een zekere, ietwat teleurstellende, geijkte regelmaat in de
briefwisseling. De brieven lijken aanvankelijk gelegenheidsbrieven. Ze zouden na
eenige jaren gemakkelijk kunnen ophouden, zonder dat iemand het had gemerkt.
Maar ze blijven komen en er wordt telkens teruggeschreven. Het eene jaar volgt op
het andere en de brieven gaan door. Zeker zal de inhoud vervlakken. Er is immers
geen aanraking meer geweest tusschen de twee. De
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bron der gemeenschappelijke herinneringen zal hoe langer hoe meer uitgeput raken.
De kust van het gemeenschappelijk bewoonde land is nauwelijks meer zichtbaar. De
herhaling zal vermoeiend worden; slijtage van gevoelens en herinneringsbeelden zal
niet uitblijven. Het is niet mogelijk vijftien, twintig, dertig jaren lang over dezelfde
dingen te schrijven. Er is alleen maar van afgenomen en er is niets bijgekomen. Maar
zoo is het niet gegaan. Er is een gelijkmatigheid, die niet van een onaandoenlijke
rust komt, maar beheersching beteekent, ingehoudenheid van levend gebleven
verlangens.
De brieven van haar - die van hem zullen in Amerika na haar dood misschien
gevonden zijn door verre familieleden of goede kennissen als zij ze zelf niet reeds
te voren vernietigd heeft - zijn van zulk een op een langen duur berekenden adem.
Ergens, diep in haar begraven, zal de zekerheid van het weten zijn geweest, dat zij
elkander nooit zouden terugzien, dat de zeeën tusschen hen zouden blijven. Ook is
zij zeker geweest van zich zelf, van de kracht in haar gewekt, die haar wezen altijd
weer zou doen keeren naar dien eenen jongen schilder in Holland. Een vergeefsche
kracht, maar één zoo sterk als de kiemkracht in zaad, zoo onwrikbaar als een berg
en vol zachtheid, warmte en innigheid. Alleen zoo moet het haar mogelijk zijn geweest
een lang leven door en wel veertig jaren na de laatste ontmoeting, nooit het verlangen
en den droom te zien dooven, nooit die zachte mildheid van stem te verliezen, dat
stille, berustende en steeds toch nog verlangende geluid te onderhouden, waardoor
de eerste brief aan den laatsten vrijwel gelijk was. Als was het gisteren geweest, dat
zij elkander verlieten. Er is soms, met het klimmen der jaren, iets mats in haar toon,
iets vermoeids. Er is, in de latere brieven, iets van het herfstige, dat huiveren doet
en de innigheid tot een kostbaar iets doet worden in de wijdheid van het alleen-zijn,
dat naar den winter toe zoo oneindig diep de hemelruimte kan ingaan.
Maar het oude gemeenschappelijk bezeten beeld, het oude zoo veelvuldig te
voorschijn gehaalde herinneringstafereel en het niet aflatende zich wenden van het
wezen, het zich openen van het gereede hart naar dien kant van waar nooit eender
verlangen, nooit gelijke warmte, maar zeker een begrijpend, zacht en genegen gevoel
kwam, dat alles kende geen moeheid, geen zatheid, geen bitterheid, geen zwijgen.
Eens zond zij een profiel portret, romantisch, met het hoofd even ter zijde, de
schelp der oogen half geloken en rozen, heerlijke rozen en een roos in het haar. Een
portret uit den tijd toen Eleonora Duse nog voor veel kunstenaarsharten de vereerde
bezielende vrouwengestalte was. Een mengeling van een Ophelia en la Dame aux
Camélias, later, gerijpter, de smartelijke, verteerende vrouwenfiguren van Ibsen. Die
tijd is in dat portret, tijd van gevaarlijke droomen, van teedere en van hartstochtelijke
gebaren, van smeulende erotiek onder wazige, weemoedige verfijningen. Het
Amerikaansche portret was van
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een zachter, rustiger, stiller figuur, maar het had de weemoedige
romantisch-smartelijke bekoringen van den tijd.
Soms kwamen er kleine voorbeelden van wat zij schilderde, gewone
water-verfteekeningen, gering van omvang en niet sterk van kunnen, mededeelingen
over een landschap, dat zij bewonderde of waar zij een vacantie genoot.
Er kwamen eigengemaakte Kerstkaarten en van die kleine, vrouwelijke gaven, die
niets om het lijf hebben en toch tot de kostbaarste dingen behooren, die een man kan
ontvangen en die hij, tot ze verprutst en verfrommeld zijn, bewaart.
In den oorlog van 1914 botsen de meeningen, want er was in Karsen, en het vond
zijn oorsprong in den Boeren-oorlog en vervolgens uit den omgang met de
Afrikaanders, een neiging voor de zaak van Duitschland te voelen. Zij kon die neiging
niet in overeenstemming brengen met zijn aard en gemoed. De eenige brieven, die
vrij heftig van toon waren, schreef zij toen. Maar zij liet toch niet toe, dat het tot een
breuk kwam. Zij verstonden elkander te goed en de oorlogs-psychose, die zooveel
geestelijke vriendschappen hier verstoorde en soms voor goed vernielde, bleek niet
in staat de verstandhouding van deze twee menschen te ontwrichten.
Wij weten niet hoe zij Karsen zag, maar wel dat zij in hem den jongen bleef zien.
Als zij een aardig jeugdig model heeft, schrijft zij: ‘I am much interested - he
continues to remind me of you in many ways, and perhaps that is one reason why I
understood him better than most people do.’
Een enkele maa vergat zij tijdig een verjaarsbrief te schrijven. Diepe spijt bevangt
haar dan als zij het ontdekt en roerend legt zij uit hoe het kwam. Zij poogt hem een
idee te geven van haar leven daar en van haar werk. Moeilijk heeft zij het vaak, maar
zij slaagt er toch in rond te komen. Bij het ouder worden voelt zij zich - als Karsen
- steeds minder thuis in deze wereld.
In den nacht van 1926 op 1927 schrijft zij aan haar ouden vriend:
‘I have just reread your Christmasletter and I comprehend it, dear friend. We are
living in a strange, unsettled and materialistic age, and it is difficult to reconcile
ourselves to the strangeness of it. And yet, I believe there are strong spiritual forces
at work and we may live to see a better world emerge from the present.’
Steeds keert het thema terug van haar eenzaamheid en haar verlangen.
(1915) ‘I certainly love young people, but often, dear Karsen, I long for a friend
of my own age, and you cannot wish more than I, that it were possible for us to walk
together again, in the beautiful spring weather. How many good talks we used to
have.’
(1927). ‘How I would like to see you and talk with you again in our old pleasant
way - we had so much in common, even if we did disagree occasionally!’
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Telkens weer met varianten heeft Karsen moeten lezen:
‘I have no man friend here, near my own age, and no real artist friends, which I
often regret. My life has been a good deal apart always... I realise how much I have
missed in family life, and how really alone I am - but fortunately I have grown so
accustomed to living by myself, that I am seldom depressed by it.’
Eens (1929) haperde zij. Dreigde iets te breken?
‘... but somehow, often as I thought of you, writing seemed more difficult than
usual -.’ Het is een tijd waarin zij zich meer dan gewoonlijk rather lonely voelt.
En Karsen, aan de andere zijde, in zijn geliefd Amsterdam, zal aan den tijd gedacht
hebben toen hij veel de verzen van Edgar Poe las en zich vereenzelvigde met de
regels: ‘It was night in the lonesome October of my most immemorial year.’ Haar
vrouwelijke intuïtie moet in Karsen iets hebben geraden van verlangens en droomen,
die zij herkennen kon, omdat ze eens verwant waren aan de hare. Toen hij haar
ontmoette, had hij zijn treurige geschiedenis achter zich, maar nog niet overwonnen,
was de wonde nog niet geheeld.
Nog eens zond zij een foto. Een oude vrouw; zij liep met een stok, een been was
stijf gebleven na een val met een lift. Een dapper, gesloten gezicht, niets wrangs of
bitters. Altijd die goede zachtheid toch van binnen, bereid en gereed, altijd. En nooit
ontvangend wat zij eens droomde te zullen ontvangen. Zij stierf niet van verdriet en
toch was haar leven als een ballade, anders dan die zij eens gedicht had, met de
initialen van Karsen en haar zelf vervlochten in het slot.
Zonder haar stille, ontroerende aanwezigheid, meer dan veertig jaren lang, zonder
elkander ooit weer te zien, wisselend tevergeefsche teekens van iets dat in beiden
nooit gestorven was, zou het verhaal van het leven van Karsen een stem gemist
hebben. Verwant, elkander weerspiegelend, en toch niet voor elkander bestemd,
anders dan met het water er tusschen.
Karsen was een lang leven beschoren. Anders dan de dichters, die hem zoo na stonden
in den geest, anders dan Shelley, Poe, Baudelaire, Verlaine, maar overeenkomende
met dichterlijke schilders als Thijs Maris en Camille Corot, had hij een wereld-vreemd
dichterschap in zich en tegelijk het behoudende en beschuttende in zich, niet het
roekeloos zich overgeven aan het gevaarlijke leven.
Eenmaal was zijn geest in zoo'n groot gevaar geweest, maar hij was gered, ofschoon
nooit geheel genezen. Toen hij den leeftijd der zeer sterken had overschreden, verloor
hij langzamerhand het geringe, maar voor zijn leven toereikend gebleken verband
met de wereld. Hij werd onbereikbaar, de wereld was hem blijkbaar een donker en
dreigend visioen geworden, vol kruipend ongedierte. Langzaam redde de waanzin
hem uit het smartelijke leven. Het
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land bezet, Europa onder den voet geloopen, het leven in den greep van satanische
machten.
Zijn schildersverlangen had reeds in den loop der jaren aan vormdrang verloren.
Wel bleef hij bezig, wel kon hij niets loslaten van hetgeen zooveel jaren zijn volle
liefde had gehad, zijn palet en penseelen, de heerlijkheid van de fijne schakeeringen,
die hij nog altijd zocht. Zelfs had hij omstreeks zijn zeventigste jaar het verlangen
zijn werk, voor zoover mogelijk, nog eens te zien, te her-zien en te keuren. Hij zocht
het overal op, waar hij wist dat het hangen moest en nam het soms mee naar zijn
atelier ‘om het in een avondzonnetje te zetten’. Het is niet altijd met zekerheid vast
te stellen geweest, dat hij er werkelijk iets aan gedaan had, maar vermoedelijk heeft
hij hier en daar wel getracht er nog iets aan te doen, hetgeen voor werk van deze
subtiliteit niet zonder gevaar was.
Vergeten was hij niet. Hij had den roem van een Breitner niet gekend, noch die
legendarische en anecdotische sfeer van Thijs Maris. Karsen was in zijn
wereldvreemde eenzaamheid toch onder de menschen gebleven. Hij had zich met
het vereenigingsleven bemoeid, zich in Arti soms danig geroerd. Met het klimmen
der jaren was hij de gezelligheid der menschen niet ontvlucht. De groote vrienden
Witsen, Verster, Verweij waren hem ontvallen. Hij behield echter de banden met de
familie, met enkele vrienden van zijn werk, met de vrouw van Witsen en anderen,
die hem genegen waren. Nog in 1939, ter eere van zijn komenden tachtigsten
verjaardag, was een deel van zijn beste werk bijeen in de zalen aan de Heerengracht
van de heeren Huinck en Scherjon. Onder de jongeren waren er, die zijn waarde
zagen. Zijn oeuvre was niet omvangrijk, doch minder eentonig of eenzijdig dan wel
werd verondersteld. Zijn stem was nooit groot van geluid geweest, maar omdat ze
gedragen werd door een stilte en omdat zijn kleur was aangetast door een vreemd
licht, drong zijn werk dieper door dan materieel zooveel sterker uitgerust werk.
Toen hij in het reeds door den oorlog versomberde Amsterdam stierf, was er alle
aanleiding hem de eer te bewijzen die aan laatste vertegenwoordigers van een
generatie, die der Tachtigers, schrijvers en schilders, steeds wordt bewezen.
Gevaarlijk eerbetoon, omdat in den regel het leven daarmee te kennen geeft, zonder
het met zooveel woorden te zeggen, dat dit de laatste dwaas was van een soort, waar
men gelukkig geen rekening meer mee behoeft te houden. Een overschatte en een
verouderde soort, reeds jaren ten achter bij het leven, dat is voortgegaan. Eerbetoon,
dat meer uit plicht dan uit liefde wordt ingegeven.
Het werk van Karsen weerstaat echter de gruwelijkste tijden beter dan veel, dat
ons vroeger levenskrachtiger geleek. En zijn leven, met zijn glans, zooals ik het in
en achter zijn werk nu heb gezien, had zoo iets zeldzaams, dat het door dit boek
misschien nog wat langer in enkelen van ons mag blijven leven, tot steun wat het
leven van ons vraagt.
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Vergelijkingen
Karsen zelf zou de uit vergelijken vermoede verwantschappen, gelijk iedere
verwantschap, verontwaardigd hebben afgewezen. Hij was zoo diep verzonken in
den eenen avonddroom, dien alleen hij en geen ander zoo kan leven en waar geen
ander in kon deelen, dat iedere zweem van verwantschap afbreuk deed aan dat eene
onafleidbare en ondeelbare, dat alleen van hem was en van geen ander. Daar kwam
het op aan. Al het andere deed er minder toe. Maar er is voor de later levenden nog
iets anders. De ontdekking van een gelijktijdigheid van bepaalde zielsgesteldheden
en een verwantschap van uitingsmiddelen, vermindert niet de waarde van het eene
en ondeelbare, noch het pure van den droom. Integendeel het neemt weg de
benauwenis van het enkelindividueele en heft het op - even maar - in de sfeer waar
datgene leeft, dat meer is dan een mensch.
Het kunstwerk, dat uit één mensch, in één milieu van een bepaald land geboren
wordt, heeft niettemin zijn supra-nationale waarde. Het kan door zijn eenzame
verdrooming en teruggetrokkenheid in een natie alleen komen te staan, schijnbaar
tegen den tijd, anti-actueel zijn. Maar het zou zonder menschelijken weerklank zijn,
als het niet toch behoorde tot een geestelijke of zielsgesteldheid, die haar algemeen
oogenblik ergens in den tijd beleefde, als het niet aanzijn gaf, in zijn vorm, aan
hetgeen milieu en natie in wijder sfeer te boven gaat.
Er zijn vormen van Europeesch heimwee, vormen van Europeesch realisme, om
ons tot dit werelddeel te bepalen.
Zoo gezien heeft ook Karsen, de Amsterdammer met typisch nationale trekken in
zijn werk, in zijn gesteldheid hoedanigheden, die zijn gestalte, boven zijn omgeving
en zijn tijd, poëtisch-picturaal herkenbaar maken.
Karsen is in het eigen milieu van de kunstenaars in ons land inderdaad de
uitzonderlijke gebleken. Blijft het moeilijk hem te zien en te voegen bij de schilders
van zijn omgeving, niet minder moeilijk is het bij de poëzie der Tachtigers het
overtuigende beeld en de verwante sfeer te ontdekken, waardoor zijn werk volledig
tot deze familie zou behooren.
Het aandeel van de dichters in zijn geestelijke ontwikkeling, zijn groei als
kunstenaar en het voor een schilders-mentaliteit toch ongewone herkennen en in zijn
eigen uitingen verwerken van bepaalde dichtregels, doet een wijder kring van
verwantschappen veronderstellen.
Het vermoeden is niet te gewaagd, dat hij ten slotte in mindere mate ver-
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wantschap toonde met de schilders en dichters van zijn directe omgeving en tijd, dan
met dichters van het symbolisme in Frankrijk, waartoe de generaties van omstreeks
1864 worden gerekend en waarbij tallooze niet-Franschen waren betrokken. Dit is
in ons land niet zoo voor de hand liggend, omdat men hier, behoudens de vereering
voor Paul Verlaine, om wiens bezoek aan den Haag en Amsterdam zich even een
losse groepeering van zeer uiteenloopende artiesten vertoonde, het symbolisme niet
puur, maar meer als een picturale en literaire vermenging heeft opgevat, welke in
het bijzonder bij de schilders als de wending van het impressionnisme naar een
overdrachtelijker kunst werd begrepen. In de beeldende kunst had men dan het werk
van der Kinderen en Toorop, Thorn Prikker en Roland Holst voor oogen, zooals die
in een tamelijk vroege periode van hun kunstenaarschap het symbolisme voorstonden.
Het symbool was daarin op uitgesproken wijze aanwezig als vertegenwoordigend
teeken (de dierenriem, kruisen, het Christusteeken) en voorts in den vorm van
gestyleerde menschfiguren, die de liefde, de hoop, de wijsheid, het koningschap, de
bruid, enz. voorstelden. Deze vorm van vaag Christelijk symbolisme groeide uit tot
een meer architectonische, monumentale vormgeving.
Het symbolisme, zooals zich dat bij de Fransche decadenten en symbolisten
ontwikkelde in de dichtkunst, was veeleer een gevoelssymbolisme, dat zich gaarne
van vrije vormen bediende en op eenvoudige wijze, vrij van klassieke regels, uiting
gaf aan het metaphysische heimwee.
Hoe weinig wezenlijk begrip b.v. Frederik van Eeden had voor de Decadenten
demonstreert o.a. zijn beschouwing over Jules Laforgue (Oct. '89 Nieuwe Gids). Van
Deijssel benadert het beter. Diepenbrock in zijn essais vat de kern en is de eenige,
die hier bewust en tevens met literaire verbeelding, het moment van de cultuur
begrijpt, waarin het symbolisme wijsgeerig-literair en poëtisch-picturaal in enkelen
in Europa ontbloeit.
Het maakte, zoowel in de beeldende kunsten, als in de literatuur, gebruik van de
impressionnistische techniek, die aanduidend was, suggereerend, evocatief. Het
keerde zich af van het alledaagsche leven, dat wreed, vulgair, walgelijk, misdadig
werd geacht. Het positieve naturalisme werd bestreden. De beschrijvende of
vertellende techniek verviel. Wat aardsch was werd wazig, gesluierd. De directe,
klare beteekenis der woorden verschoof voor een meer raadselachtige, van
wonderlijkheid en vreemdheid geladen beteekenis (Mallarmé).
Traditie en vormgebondenheid werden zwakker. Het vrije vers (Gustave Kahn)
en het korte gedicht (Poe) wonnen terrein. Het esoterische symbolisme betrok occulte
wetenschap in de beschouwingen. Velen van deze symbolisten waren niet ongevoelig
voor het opkomende critische anarchisme, hoewel aanvankelijk de decadenten en
symbolisten weinig of niet politiek gericht, noch
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actief werkzaam waren. Zij waren de bedroefde droomers na een rijk, verzadigd en
vermoeid geworden voorgeslacht.
De vrouw, in overeenstemming met de beschouwingen van Schopenhauer, werd
als Eva de verleidster, bron van zonde en ongeluk geacht, afhoudend van geestelijk
scheppend werk. Er was in velen een opmerkelijke onmacht tot sensueele liefde en
een sterk verlangen naar het kuische, het onbezoedelde.
Er werd gestreefd naar een intellectueele vriendschap of verstandhouding met de
vrouw, wat een nieuwe bron van teleurstellingen en conflicten werd.
De symbolisten waren gemartelden door de liefde. Zij vreesden de groote overgave
en ieder goed begin verkeerde spoedig in aarzelingen, moeilijkheden, zwarte
gedachten, die alle harmonische verhoudingen, iedere werkelijke overeenstemming
vergiftigden of het ontstaan daarvan onmogelijk maakten. Zoo was de samenleving
in het klein voor hen een schipbreuk en in niet mindere mate de samenleving in het
groot, die de maatschappij vormt. Zij hadden daardoor een verachting voor het
maatschappelijk succes, voor winstbejag, najagen van wereldsche voordeelen, roem
en eer. Arrivisten werden gehaat, de mode werd bestreden. De critische zin was
ontwikkeld. De menigte werd gemeden.
Het is duidelijk, dat deze in een ver licht verzonkenen, den droom en het mysterie
cultiveerden in de teruggetrokkenheid van de stilte, het verdriet en het heimwee. Zij
zochten de schoonheid, de zielsverheffing, de liefde, doch alleen in de beelden der
herinnering en in de verlatenheid van het gedachte leven. Wat zij gaven in hun kunst
was: plus de mystère, plus de rêve, plus de musique. Daarom was het landschap voor
de symbolisten vaak het herfstlandschap, dat niet van kleuren en licht, maar
melancholiek verdroomd in wazigheid of een verstilde ijlte was. Het vertolkte wat
zij zelf waren en in zich voelden, de triestigheid van de ziel, die den roep gehoord
heeft en het licht gezien van een leven voor of na deze aarde. Een
oneindigheids-verlangen doortrekt hun werk.
Er is in het werk van Karsen een en ander dat correspondeert met de gevoelshouding
en vorm der decadenten-symbolisten: het niet beschrijvende noch vertellende, de
voorkeur voor herfstige tinten en misten, het cultiveeren van het kleine schilderij (cf.
het korte vers van Poe), de afstand tot wereld en samenleving en het voor en na de
dingen zien van den schoonen droom, het versterkte leven der herinnering, gebruik
van de impressionnistische techniek, niet om het moment te eeren, maar om het
duidelijk uitgesprokene te vervangen door het aanduidende. Verrassend is daarbij,
dat zijn gansche gesteldheid, en zijn hartstochtelijk eenzaam leven op een afstand
van het leven, in veel opzichten met de symbolische qualiteiten van het werk
overeenkomen.
Waren de symbolisten zooal geen vrouwenhaters, als Baudelaire, ze waren wel
huwelijkshaters, bang voor contact met de platvloersche werkelijkheid en
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voor geestelijk verlies. Zooals zij zocht ook Karsen plus de rêve, plus de musique.
Hij leefde in de stilte en leefde met de verbeelding. ‘Vis, si tu peux, dans l'éternel,
l'heure qui passe,’ schreef de dichter Albert Samain. En men denkt ook aan Karsen
bij dezen regel van Stephane Mallarmé als hij het heeft over den dichter: ‘S'il évoque
un paysage mélancolique d'automne et, dans le bassin, où le ciel se reflète, un jet
d'eau soupirant vers l'azur, c'est pour traduire un état particulier de tristesse, un état
d'Être en instance de l'Au-delà, un appel de l'Âme.’ En weer van een anderen dichter,
Laurent Tailhade, is de regel over de ook door Karsen zoo sterk beminde herinnering:
‘Le souvenir s'éveille et reprend aujourd'hui - En sourdine, les vieux, les adorables
Thèmes - des renouveaux lointains et du bonheur enfin.’
In den roman van Jean de Tinan, in 1894 verschenen en door Ernest Raynaud
aangehaald in La Mêlée Symboliste, komen fragmenten voor die nauw verwant zijn
aan passages in het geschrift van Karsen over zijn droom-verhouding tot de vrouw.
Als Karsen schreef over een avond:
‘Zij stond onder de lamp, het licht viel op en langs haar hoofd, heel mooi. Nog
altijd stond zij als een heiligenbeeld, verheerlijkt, in den schijn van mijn illusie. Mijn
geheele leven trok aan mij voorbij, als aan iemand die de valbijl verwacht’ en als
Karsen, in iedere toenadering tot de geliefde, bij iedere nieuwe aanraking, getrokken
wordt door schoonheid maar tevens verward geraakt door bittere gedachten, die hem
vergiftigen en verlammen, dan zijn we toch niet ver af van de ervaringen van Jean
de Tinan zooals die zijn weergegeven in de volgende passage:
‘Il se sent attiré vers sa beauté, mais une amertume secrète gâte tous ses plaisirs
présents.
Il ne les retrouve plus qu'à l'état de souvenirs. Il s'exalte alors dans la solitude de
ses pensées. Il aime en images. Il reçoit l'aimée assise au clavecin, découpée par la
lampe, dans l'atmosphère intime de la chambre, tandis que le rideau de la fenêtre
s'agite aux souffles de la nuit d'été et il 's éprouve alors fortement épris, mais il a des
retours si capricieux et si injustes!’
Leeft Karsen zijn gansche leven met de vrouw zijner verbeelding en zocht hij,
vruchteloos, het kind in haar, dan zien we ook weer Charles van Lerberghe, den
Fransch-Vlaamschen dichter(1) voor ons, zooals Karel van de Woestijne diens moeilijk
leven beschreef, altijd jagend naar het schoone meisje zijner verbeelding, dat hij
telkens weer nabij waande.
Was bij de Nederlandsche dichters van zijn eigen generatie niet een gelijke
verwantschap te constateeren en is het wel juist, onrechtvaardig wellicht, Karsen,
die eerder Noordelijke Duitsche trekken had, door afkomst en gezindheid, dan
Fransche, in het milieu te zien van het Fransche symbolisme?

(1) Diepenbrock schreef een lied met een tekst van Lerberghe.
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Het door Karsen geïnspireerde gedicht van Kloos roept echter wel de stemming van
zijn werk op, maar zonder het hoogere symbolische heimwee:
Nauw zichtbaar, wiegen op een lichten zucht
De witte bloesems in de scheemring - ziet,
Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht,
Een enkele, al te late vogel vliedt.
En ver, daarginds, die zacht gekleurde lucht
Als perlemoer, waar iedre tint vervliet
In teerheid... Rust - o, wondervreemd genucht!
Want alles is bij dag zóó innig niet.
Alle geluid, dat nog van verre sprak,
Verstierf- de wind, de wolken, alles gaat
Al zacht en zachter... alles wordt zoo stil...
En ik weet niet, hoe thans dit hart, zoo zwak,
Dat al zóó moe is, altijd luider slaat,
Altijd maar luider, en niet rusten wil.

Dit is, behalve het slot, een fijne fluisterende benadering, maar niet de essentie van
Karsen, die de wereld verder weg kon zien.
Het gedicht geeft weer wat Mallarmé over het landschap van den dichter schreef
‘un état particulier de tristesse’, maar in de vraag naar de onrust van het natuurlijk,
menschelijk hart klinkt niet of zwak door, wat Mallarmé bedoelde met ‘un état d'Être
en instance de l'Au-delà, un appèl de l'Âme.’
En dit laatste was juist het bijzondere kenmerk van de kunst van Karsen, die zich
in zijn eigen uitlatingen ook slechts zelden uitspreekt met dichtregels van zijn vrienden
Verweij of Kloos, maar zich eerder beriep op Poe, Heine, Verlaine. De verheerlijking
van Dichter en Schoonheid, van de Poëzie, als levenskern, droeg de Tachtigers, en
die verheerlijking deelde Karsen, die zich in hun wereld vormde, doch zonder, zooals
Kloos het noemde, ‘den gloed eener intellectueele passie’, die zich historisch vooral
in de vereering voor Potgieter bloot gaf.
De tegenstanders of critici der symbolisten in Frankrijk hebben meermalen het
weinig Fransche, zelfs het anti-Fransche aangetoond van deze strooming. De
Engelsch-Germaansche invloeden waren duidelijk (Engelsche
Praeraphaëlieten-Wagner) en het aantal vreemdelingen in de groep was vrij groot
(Verhaeren, Moréas, Charles van Lerberghe, Maeterlinck, Francis Jammes, Gustave
Kahn). Inderdaad is het een in Frankrijk vooral tot bloei gekomen Europeesche
strooming geweest.
Als Witsen in Londen het voorrecht heeft den toen door de Tachtigers vereerden
droomer Thijs Maris te ontmoeten, gaf deze blijk, naar symbolischen
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aard, vooral het werk van Karsen te hebben onthouden: ‘dat is de moeite waard er
naar te kijken’, hetgeen als een hooge onderscheiding werd begrepen en oververteld.
Het is dus geen zelfverheffing geweest van Karsen zijn bijzonderheid te beseffen
te midden der anderen. Hij had daar het recht toe. Het liet trouwens anderen in hun
waarde.
Naarmate wij in deze studie getracht hebben het werk uit de drijfveeren daartoe
zooal niet te verklaren, dan toch te zien oprijzen, hebben we steeds sterker beseft
hoe oneindig moeilijk het is, te omschrijven de tallooze aan het oog onttrokken
krachten, die in dat ééne eenvoudige en zeldzame werk, afkomstig van dien éénen
mensch, samenkomen tot nieuwe eenheid. Wij hebben beseft wat er aan inspanning
en geduld, aan uithoudingsvermogen, aan nooit ophoudend waarnemingsvermogen,
naar buiten en naar binnen, noodig is om iets te kunnen voortbrengen. Welk een
liefde, die weet vol te houden in de zuurste, bitterste uren! Maar tevens hoe verrassend
eenvoudig, hoe zuiver en wonderlijk vanzelfsprekend, als de muziek, het schilderij,
het beeld of het gedicht er maar eenmaal is, de nieuwe gestalte zich aan ons voordoet.
Als een gelukkige ontkenning van het moeilijke en het vele ingewikkelde dat er aan
voorafging. Als een ontkenning dus tevens van de vele woorden daaraan besteed,
die de schrijver dan gaarne, beschaamd, weer terug zou willen nemen. Dan is het
wonder - goddank - weer levend. Wij weten iets meer, wij zien en misschien iets
beter, maar het bleef een wonder, zoo te kunnen leven, droomen en schilderen.
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Karsen en het avondlicht
De vader van Karsen was de verteller geweest van geziene en gedroomde steden en
van enkele huizen en kerken. Hij had zich niet gehouden aan de plaatselijke juistheid,
maar gefantaseerd, bruggen, kerkpleinen, kerken, torens, oude huizen, zooals zijn
bewonderend oog en geest die in werkelijkheid hadden gezien, tot nieuwe geheelen
saamgevoegd. Die geheelen bevolkte hij met figuurtjes. Er was vaak een schilder bij
te vinden en een toeschouwer, die naar een verte wees. Zoo'n schilderij was er niet
alleen om de huizen, de stad, het licht. Het was eigenlijk een inleiding tot een
gedroomd levensbeeld. Gedroomd echter als een her-beleven van de werkelijkheid,
niet als onthulling van het bovenaardsche. Men kijkt in zoo'n schilderij, loopt over
de straten, droomt en komt geheel onder den invloed van een schoone, vervulde
wereld, waarin het goed toeven is. De schilder bereikt dat door beschrijvend en
vertellend te zijn. Het alledaagsche is er heel klein in en dus doorzichtig. Het seizoen
is er feitelijk in afwezig. Er is één soort weer en licht, dat het meest benaderd wordt
door een blauwe, vroege, zonnige lente of een ijlen herfst, maar het is het één noch
het ander.
De zoon heeft die liefde voor oude architectuur behouden. Maar niet, als zijn vader,
al reizende en die reizen zijn leven lang her-droomende. Karsen had niet het heimwee
naar andere landen, nooit geziene steden. Hij had genoeg aan Amsterdam en aan
kleine steden in de buurt of wat verder het eigen land in. Evenals zijn vader - en in
tegenstelling tot de zienswijze van de Haagsche landschapsschool - had hij er plezier
in, oude gevels tot in onderdeelen na te gaan en te teekenen. Hij verzuimde geen
detail.
Sedert ik de schetsboekblaadjes van Karsen gezien heb, weet ik dat niet alleen
Verster de behoefte had (als in de Hooglandsche kerkgracht of de Pieterskerk) zoo'n
sterk brok late gothische architectuur in al zijn heerlijkheid uitvoerig te teekenen.
Tijdens het leven van Karsen hebben maar weinigen geweten, wat hij in zijn
schetsboekjes verzamelde. Karsen toonde niemand zijn teekeningen. Zijn
schetsboekjes waren de bronnen, waar hij de krachten in vond, die de herinnering
konden voeden. Hij bleef in de herinnering voortwerken aan hetgeen hij wist of
hoopte eens te zullen maken. Hij stelde uit, gaf niet toe aan den drang van het
oogenblik, liet bezinken, rijp worden, zoodat als het werk eindelijk te voorschijn
kwam, het een lang vóór-leven had gehad.
Wat een zeldzaam genoegen die teekeningen te bekijken! Zijn hand was
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uitermate gevoelig in het zetten van de lijnen, die dun beheerscht en nauw merkbaar
vibreerend waren, melodieus, wat hier wil zeggen dat het als een stil voor zich heen
zingen in hem moet zijn geweest.
Het teekenen gebeurde niet altijd op dezelfde wijze, zonder dat het verschil in
manier echter aan een bepaalden tijd kon worden toegeschreven. In de teekening van
den gevel van het Noordertransept van de Oude Kerk te Amsterdam (no. 48) herkent
men de manier van Kaspar Karsen, althans diens begrip en gevoel voor oude
architectonische vormen, niet alleen schilderachtig aangekeken, maar met besef van
de constructie. Alles is licht, kantig, puntig gedaan maar als geheel niet scherp, doch
vloeiend, niet hard, maar helder. Geheel contrasteerend met deze manier is een laan
van een park of tuin geteekend (no. 57).
Er is nauwelijks een vorm gegeven van de dingen; alles is in één vloeiing van
schakeeringen begrepen. Er is slechts de suggestie der dingen, niet de dingen zelf;
er is alleen maar aangeduid, een eerste opdoemen van de dingen, dat richting geeft
en in die richting vrijen loop laat aan den droom. Noch op vorm noch op licht, maar
op stemming is dit gemaakt.
Tusschen deze twee manieren, die uitersten zijn, vinden we schakeeringen, nu
eens dichter bij de eerste, de vorm-uitsprekende manier, dan weer dichter bij de
tweede, de aanduidende manier komende.
Zoo is een van een hoog gezichtspunt uit gezien Amsterdamsch straatje bij regen
(no. 49) met breede arceeringen gedaan, op de wijze waarop een schilder, die zijn
schilderij reeds ziet, teekent. Hier is het aanduiden meer op het licht bekeken, de
hand van teekenen niet zoo melodieus, doch met krachtiger accenten.
Heel anders arceerend, lichter, ijler, eventjes maar het papier rakende en zonder
accenten, is een tegen de lucht gezien kasteel met boomen (no. 56). Dit is weer verder
dan de stemmingwekkende manier. Het is het mysterie, het wonderlijke gezicht,
waarin het licht van het sprookje begint te komen. Er is een ets van Thijs Maris van
een kasteel in een bosch, die hieraan verwant is.
Het ‘regenstraatje’ kan men geheel impressionnistisch noemen, middelen en
zienswijze komen met elkaar overeen. Het kasteel is veel meer droom. Het heeft de
impressionnistische middelen nog, het meer suggereeren dan het uitspreken van een
vorm. Maar het straatje in regenstemming is geheel met een schildersoog gezien en
genoten. Lichtschampen in de kletsnatte wereld, het door den regen verstilde leven
en het kleine menschfiguurtje, dat er doorschuifelt.
Het kasteel is niet veel meer dan de herinnering aan het geziene. Het is de essentie
daarvan met zoo weinig mogelijk gegeven. Beschrijvend is het in het geheel niet
meer en aanduidend slechts tot op zekere hoogte, want het wil niet een geheel met
geweten detail aanduiden, maar de bijzondere innerlijke
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vibratie, waarin eens de beschouwer van dit landschap gekomen is. Die vibratie is
de muziek van zijn wezen, opgeschreven niet in een notenschrift bestemd voor de
ooren, maar opgeschreven in teekens bestemd voor de oogen, die daardoor deelachtig
kunnen worden wat de teekenaar in zich voelde trillen. Aanduidend hebben wij de
impressionnistische manier genoemd, oproepend of aanroepend is de andere manier.
Een koele wind waait op het oogenblik dat ik dit schrijf tientallen kroonblaadjes
van twee in vollen luister van hun bloei staande, oude sierkersen. De vroege zon
schijnt door de bloesemblaadjes, die, losgelaten uit het dichte geheel, een eigen reis
beginnen, zwevende door de jonge voorjaarslucht, tot ze even rillend nog, op het van
dauw nog vochtige, glanzend groene gras een tweede stille luister zijn. Ze dwarrelen
licht als zonnesneeuw, al naargelang van den windadem, in dichte wuivende groepen
of meer verspreid en eenzaam. Maar zonder ophouden, den heelen morgen door,
duurt dit allerijlste spel der natuur, het wonder van den lichtsten zwevenden val uit
de hooge boomen naar de glinstering van het gras op de aarde. En er zijn geen
woorden voor om dit te beschrijven, geen kleuren noch lijnen om dit te schilderen
of te teekenen, geen muziek om dit te doen hooren. En toch zijn er dichters,
teekenaars, schilders en musici, die op ons kunnen overdragen of in ons een beweging
kunnen wekken, die de essentie is van de aandoening, die het zweven en vallen van
losgelaten bloesem in ons wekt. Zij kunnen dit niet vertellend noch beschrijvend
doen, want wie er naar streeft, er alles van te vertellen wat hij er van ziet en zoo goed
te kijken, dat hij er niets van overslaat en werkelijk alles in zijn aandacht is
opgenomen, die zal toch die aandoening misschien zien ontsnappen.
Misschien, want ik houd het er voor, dat er geen enkele manier is, die de voorkeur
verdient. Ook de aanduidende manier kan volmaakt falen en het streven om zoo licht
en eenvoudig mogelijk te willen zijn, kan zich even goed het wezenlijke zien
ontglippen als het streven om niets over te slaan en alles te geven.
Het is alleen maar de vraag of de aandoening in ons kan worden opgeroepen of
aangeroepen, door de lijnen die de teekenaar tot een magische formule wist te maken
op het papier. Magisch, want er is ten slotte geen redelijke verklaring voor de werking
te vinden. Waarschijnlijk houdt het allemaal verband met een en het zelfde probleem
van de liefde, de overgave, in haar duizendvoudige vormen op aarde en de techniek
die daaruit voortvloeide.
De teekeningen van Karsen zijn mooie voorbeelden van een techniek, die zeer
gevarieerd was, maar een eenheid door de wijze waarop het krijtje of potlood het
papier beroerde. Men kan een lijn beschrijven als dun, dik, hard, zacht, krachtig,
zwak, donker, licht. Maar daarmede is dan nog niet genoemd de qualiteit van de
aanraking van het papier, die even ontoegankelijk voor
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beschrijving is als de streek van een violist. Die druk van de hand en de opeenvolging
der bewegingen van de hand, waaruit de teekening dan volgt, heeft sterkte-graden
en duur. Er zijn versnellingen, vertragingen en onderbrekingen. Kortom, een orde
met een zeker rhytme, waar het op aan komt. De druk van de hand bepaalt de
ontmoeting tusschen potloodpunt en papier.
Deze druk en het geheel der bewegingen is het die men zich moet trachten voor
te stellen met behulp der zichtbare lijnen. Slaagt men er in om die fijnheid van
ontmoeting, dat aanrakingsproces, waarin het onaandoenlijke, passieve papier de
actieve aandoening ontvangt, te verstaan, dan heeft het zien het onzienlijke opgeroepen
en is men heel dicht bij de bron, dichtbij het wezenlijkste van de teekening.
Kleine meesterwerken zijn onder de teekeningen. Een is er naar een appelboompje,
dat uit veel korte, sterke lijntjes bestaat, die juist op tijd ophouden, niets styleerends
toonen en het geheel iets heel lichts en fijns verleenen, als de essentie van het
levenssap en de vruchtbaarheid, die in zoo'n naakt boompje even mooi en sterk te
zien is als in een bloeienden vruchtboom. Een andere is gemaakt naar een houten
boerenwoning, met een raam met luiken en een steenen schoorsteentje, alles ragfijn
van lijn, heel precies en toch heelemaal boven het stoffelijke uit. Een van de
allerschoonste is de kleine smalle teekening van een tuinpad met oude klinkers; een
deur in een schutting staat half open, zoodat wat daarachter is, ten deele zichtbaar
is. Zoo'n ragfijne teekening ontstaat uit een luciditeit van zien, die de zekerheid geeft
van het ware van het leven in zoo'n oogenblik bezeten te hebben. Dit is het teeken
van het ware leven.
Is dat zoo weinig, zal men zeggen? Is het leven niet veel meer, grootscher (de
bergen), heviger (de menschelijke hartstochten), verhevener (een kathedraal),
smartelijker (de eenzaamheid)? En toch, alles is ook in dat weinige. Het is mogelijk
een heel leven uit te droomen, een groot geluk te beleven, in dat volmaakt stille en
vreemde van hetgeen tusschen een oud klinkerstraatje, een schutting, een deur, een
bleekje, een tuintje, leeft.
Zoo'n landschap is eigenlijk een interieur. Er is heel veel van de menschen in,
maar alles een beetje terzijde van het leven. Het is zoo'n landschapje, dat niet
opzettelijk gemaakt is, maar toevallig zoo ontstaan en overgebleven is tusschen de
andere grootere dingen in, die de menschen hebben willen maken. De huizen, om in
te wonen, de tuinen om groenten te kweeken, de wasch te bleeken en bloemen te
zaaien. Aan den rand van al die uitgesproken plannen ontstaat dan zoo'n pad, schutting
en deur, eenvoudig om ergens gemakkelijk te kunnen komen, van het een naar het
ander. Niemand blijft daar, niemand denkt er aan, als van een tuin, een kamer, er iets
moois van te maken. Juist daarom misschien, omdat iedereen het vergat en het alleen
maar gebruikte, is het uit zich zelf, stilletjes weg, heel mooi geworden. De eenige
die daar wel
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blijft, er lang naar kijkt, dat is de schilder die een dichter is. Hij beleeft daar veel,
tusschen de grootere levensdingen in.
Het is met zijn jeugd verbonden, allerlei herinneringen hebben er mee te maken.
Hij voelt zich ook worden als zoo'n straatje, zoo'n doorkijkje, door niemand gezien
en geheel zich zelf. Hij ver-een-zelvigt zich. Wat met de menschen of tusschen de
menschen niet altijd gelukt, gebeurt hier. Er is één-wording met iets van de natuur
en van de menschen. Het is het groote geluk der eenzamen, deze één-wording, die
een overgave is, een aanraking. Daaruit ontstaat die harmonische helderheid van het
zien, waardoor de verhoudingen in zoo'n teekening zuiver en schoon worden en het
geheel zich laat lezen als een vers.
Het was een ontdekking toen deze schetsboekblaadjes te voorschijn kwamen als
de onbekende ondergrond van de schilderijen. Er zijn teekeningen bij, die niets anders
zijn dan voorbereidingen tot schilderijen. Maar soms, zooals in de genoemde, heeft
de teekenaar een qualiteit in de teekening bereikt, die geheel op zich zelf staat. Daarom
zijn de teekeningen wel een aanwijzing voor zijn wezen, maar niet altijd de sleutel
voor zijn geheele kunst. Want in zijn geschilderde landschappen heeft Karsen weer
andere qualiteiten gebracht, die we in de teekeningen nauwelijks terugvinden, zooals
de beste teekeningen weer qualiteiten hebben, die nauwelijks in de schilderijen zijn
terug te vinden.
Dat is aantoonbaar met een drietal studies voor het bekende schilderij van
Noordwijk-aan-Zee. Geen van die drie studies zijn wonderen geworden, zooals die
van het appelboompje, het tuinpad of het kasteel. Ze hebben iets reëels behouden,
in tegenstelling tot het schilderijtje, dat niet veel meer dan de herinnering aan het
dorpje bij de zee bevat en verder van een hoogere, wonderlijke werkelijkheid is
vervuld, die zich voornamelijk openbaart in het lichtzonder-oorsprong, in het grijs,
in de verzonkenheid der diepe kleuren.
Een deel van de teekeningen zijn voorstudies voor etsen geweest, slechts enkele
teekeningen heeft Karsen louter om de wille van de teekening gemaakt.
Het oeuvre van Karsen is zeer gevarieerd. Het omvat het stadsgezicht, het
dorpsgezicht, havens, scheepswerven, boerderijtjes, dorpskerken, zandwegen, hofjes,
molengezichten, slootkanten, tuintjes, boerenerven en slechts éénmaal een
kinderportret. Geen figuur, geen stilleven, (behoudens in de vroegte), geen zelfportret.
Er was zooveel van hem zelf in hetgeen hij maakte, dat geen zelfportretten noodig
waren. Eén schilderij en een ets naar een verlaten buitenhuis, noemde hij zijn
zelfportret. Zooals het enkele huis de mensch voor hem beduidde, zoo was de stad
en met name Amsterdam, in ruimen zin, zijn eigen levensomgeving, hem behoorende
als de wanden van een kamer, waarin hij leefde.
In die sfeer betrok hij ook de kleine plaatsen waarheen hij reisde en die hem
vasthielden voor korter of langer tijd: Hoorn, Enkhuizen, Muiden, Oudewater,
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Rhenen, Domburg, Noordwijk, Katwijk, 's-Hertogenbosch, enkele malen het
buitenland. Er zijn soms nauwelijks in het oog vallende figuurtjes, soms beesten
(varkens) en kippen. Hij maakte veel gebruik van zijn schetsboekje, hij etste en
schilderde soms dezelfde motieven, nooit letterlijk, maar met varianten.
Of hij langzaam of snel werkte weten wij niet. Wel, dat hij lang te zamen leefde
met een motief, eer het uit hem geboren kon worden. Innerlijk werkte hij dus
langzaam. Of hij veel werkte weten wij ook niet. Zijn oeuvre is zeer klein, gezien
zijn lang leven. Naturen als de zijne werken, ook als zij uiterlijk niet waarneembaar
bezig zijn. De stroom in hem ging altijd door. Bij het nagaan van de werken, die hij
in te tellen tentoonstellingen exposeerde of op lijsten schreef, voorzoover ze ook
buiten tentoonstellingsverband bij een handelaar verbleven, treft het geringe aantal
(ruim honderd). Een groot deel daarvan moet voor 1900 zijn ontstaan. Wel is hij
aldoor blijven schilderen, men zag hem bezig, maar wat hij voltooide moet toch in
later jaren gering zijn geweest. Het vermoeden ligt voor de hand, dat zijn moeilijkste
jaren ook zijn vruchtbaarste zijn geweest. Gaan we de seizoenen na in zijn werk, dan
is zijn voorliefde voor den herfst merkbaar. Hij houdt van gesluierd grijs weer. Hij
leeft in het avondlicht. Maar te levend is hij om zich in het altijd eendere te verliezen.
Wie bekijkt hoe hij nauw ontloken appelbloesem zag aan jonge boompjes op een
boerenerf, weet dat hij de groote verrukkingen van het voorjaar niet in de
uitbundigheid van vollen bloei, maar in de gespannen verwachting van het allereerste
begin in zich heeft voelen werken. De minnaar van het avonduur is ook nog op zijn
best in den vroegen ochtend, waarin de aarde zich nog iederen dag opnieuw het
onbetreden-zijn herinnert. Karsen zocht die ongereptheid, die er is als de wereld zich
terugtrekt of als de natuur de wereld sluiert. Hij weet wat de schoonheid is van mistig
weer, van regen, de heimelijkheid van winterstilte. Den nacht kent hij, den maneschijn.
En zoo ziet Karsen de dingen in het seizoen en het weer en leeft daarin zijn eigen
lange uur.
Karsen werd een van de schaarsche schilders van den nacht. Nooit heeft hij zich
inniger geuit dan in die enkele nachtelijke gezichten op het IJ, waarin de lichtjes
even flonkeren. Alles is ingehouden, maar zijn wezen heeft zich geheel gekeerd naar
die versmelting van aarde en hemel en is opengegaan, zoo ver als op den dag voor
hem een onmogelijkheid was. Wat hij schilderde, dat waren zijn doorwaakte lange
nachten, het waren de uren aan zijn open nachtvenster, waarin al wat bitter in hem
was de vertroosting vond van een verstandhouding met den nacht.
Er is opgemerkt, dat de mensch maar zelden voorkomt in zijn werk, waaruit dan
zou volgen dat het louter landschap is. Eerder echter kan men de consequentie van
de eerste opmerking trekken en zien, dat ook eigenlijk het land-
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schap, dat zelfs de dingen nauwelijks in het werk aanwezig zijn. Want uur, seizoen
en weer, daarin heeft hij alles geborgen. De menschen zoo goed als de dingen.
Eigenlijk is het niet juist geweest den mensch in zijn werk te missen. Alleen als
gestalte is hij er zeldzaam, althans verscholen, in, maar als ziel, als ademend wezen
is hij er gestaag in aanwezig. De huizen, die hij er zoo graag in opneemt, zijn vol
van menschelijkheid. Overal vermoedt ge den mensch en zijn werkzaamheid, al ziet
ge hem niet altijd. Zoo is het met de heele vormenwereld. Hij is lang niet altijd vaag
en zwevend in de aanduiding van de vormen, in den regel zelfs precies, nauwkeurig
en vast. Zie Rhenen, ook Noordwijk, teekeningen van oude geveltjes, enz. Maar hij
hecht er niet zooveel gewicht aan, dat de vormen een nadruk krijgen. Hij houdt daar
niet op, waar de grenzen duidelijk zijn tusschen de materie en de lucht. Hij gaat
verder. Hij ziet het uur, dat wil zeggen de verschijning in een bijzonder licht, dat de
vormen een vreemd leven doet voeren, van uur tot uur anders, veranderend,
meelevend, rijper wordend en eindelijk minder wordend, alsof er steeds iets van
afgenomen wordt, waardoor het doorzichtiger wordt en prijsgegeven, steeds meer
overgegeven aan de groote machten, die de dingen doen weerkeeren tot het oerleven.
Zelfs het harde en vaste is schijn. Er is iets vervluchtigends in alle dingen. Het uur,
dat niet alleen het licht is, de schemering of het duister, maar de onbegrepen werkende
tijd, zegt het.
En aldus, maar grooter nog en alles omvattend, ziet hij in het uur het seizoen
werken en onverbrekelijk daarmee samenhangend, het weer. Daarom zijn de dingen
in het werk van Karsen er met de heele intimiteit van hun ingekeerde wezen nooit
uitsluitend om zich zelf, maar in die groote onzichtbare vloeiing of gang van het
leven opgenomen. Hij staat wel bij hen stil, ook bij de menschelijke gezelligheid,
die achter de gevels is en de ruitjes uitkijkt of bij de menschelijke verlatenheid en
somberheid, die een heel huis soms doortrekt en het wanhopig maakt en sinister, nog
erger dan een mensch soms, omdat het een macht wordt die druk uitoefent en een
omgeving vervult met zijn ellendig bestaan, dat ongeneeslijk is. Hij staat er wel bij
stil, maar houdt er niet bij op. Hij ziet het niet apart, maar verbonden met andere
dingen, met de lucht, het licht, het weer. Hij trekt er een wijder kring om dan van de
eigen begrenzing, een kring die zelf weer verder uitkringt en geen einde heeft dan
in een voor ons onzichtbare stilte en verte, die Karsen dan gaarne aanduidt met het
gedempte duister van het avondlicht. Dit is de beteekenis van het licht aan den einder
bij Karsen.
Zou er sprake zijn van een groepeering van het werk - noodig is dat in dit kleine
oeuvre zeker niet - dan is een indeeling mogelijk naar de werken waarin een kim of
einder het belangrijkst is en werken, waarin geen kim, nauwelijks een lucht aanwezig
is en het leven van de dingen en de natuur te zamen als een interieur zijn gezien.
Daartoe behoort dan ook vaak het stadsgezicht.
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Hier raken wij nu den afstand van Karsen tot de Haagsche school.
De schilders van het Haagsche impressionnisme hebben het binnenhuis gegeven,
liefst dat van de boeren. Het binnenhuis bevatte ook het stilleven en de menschen,
die daarin bewogen. Karsen echter zag het licht anders. Uitermate gevoelig voor het
licht en de stemming, die het in hem opwekte, kreeg het toch een diepere beteekenis.
Het was voor hem symbool geworden. Karsen was naar zijn aard ook geen
binnenhuis-mensch, die de beveiliging der stilstaande dingen in de beschutting van
het licht genoot, doch eer getrokken werd door noodweer of de extatische verrukking
van een herboren wereld daarna. Voor Karsen waren de stad en het landschap zijn
woning. Hoe zou hij zich bepaald kunnen hebben tot de kleinste begrenzing des
levens, hij, die gaan moest, altijd opnieuw naar buiten in het licht, dat met zijn
oneindig stillen glans hem wenkte en al wat tegen den einder verscheen vervulde
met een dringend heimwee.
Daardoor kon Karsen als schilder reeds wezenlijk andere waarden in zijn werk
brengen dan de Haagsche impressionnisten. Het is ondenkbaar, dat één van die
meesters er toe gekomen zou zijn het IJ te schilderen zooals hij het eens deed. Dat
wil zeggen, met dat gevoel voor ijlte en die neiging naar het bijna abstracte, die latere
modernen als een qualiteit cultiveerden. Hoe zijn dan de grijzen van een zilverige
fijnheid en wat is de ruimte op stille wijze groot! Hij heeft dat bereikt door rechts de
donkerte van een ijzeren scheepswand hoog en machtig te doen opdoemen tegen de
ijle lichte lucht. Hoe nieuw gezien, als motief en hoe nieuw opgevat, zichtbaar in
verband tot de dunne rechte mastlijn en de tuigage ter linkerzijde, waardoor het
geheel zijn groote indeeling heeft gekregen en al het kleinere, verder-affe leven op
het water, als vorm en als kleur zijn juiste kleine waarde heeft. Hoe mooi is het
bovendien als vlak gezien, alsof de schilderwijze, de penseelstreek intuïtief en bij
voortduring die ingehoudenheid heeft betracht, waardoor het vlak van het schilderij
als zoodanig werd geëerbiedigd.
Met dat eerbiedige gevoel voor het vlak, een na de Hagenaars nieuwe qualiteit,
gaat samen de neiging naar symmetrie.
De toets is dan bijna weggewerkt, trekt niet meer de aandacht naar de hand van
schilderen en de beweging daarvan, doch laat zich raden, waardoor zijn werk soms
die anders onverklaarbare gelijkenis toont met de Primitieven, de laat-middeleeuwsche
schilders. Wie zal trouwens weten hoe dicht hij daar bij was, bij die aan het klooster
ontsnapte maar in de wereld behouden vroomheid van de aandacht? Wie zal weten
hoe dicht hij bij hen stond, hij die Tiziano zoo bewonderde, maar zelf met een
ingehouden gevoel en een religieus heimwee, met een door groote droefheid
getemperde verruktheid het aardsche leven kon bekijken en het teekende en schilderde,
zoo zuiver en waar als gold het een gebed.
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Wie eenmaal oog heeft gekregen voor die oude vrome aandacht, voor die nieuwe
gevoeligheid voor het schoone vlak, voor de zuivere verdeeling daarvan, voor de
rechtheid van een lange lijn, voor de ijle en bijna abstracte waarden, ontdekt die
overal in het werk. En het is goed daarop te letten, want het poëtische leven is juist
daarin en daarmee geschilderd. Het poëtische leven bestaat niet buiten deze waarden
om, al wordt het gemakkelijker vertaald en begrepen met het noemen van de dingen
zelf en benaderd met de poëtische beschrijving daarvan.
De werken, waarin zijn saamgevat al wat tot nu toe werd beschreven: de bijzondere
hoedanigheid van het licht, het zien van de natuur en de dingen als een verruimd
interieur, de ingehoudenheid van zijn toets, de intuïtie voor het vlak en zijn verdeeling,
dat gevoel voor rechte lijnen en voor symmetrie, die werken waarin dit is saamgevat,
zijn de beste werken.
Nooit zocht hij bewust het symbool. Zijn gevoel zelf was symbolisch. Dat is ook
de verklaring van zijn onnadrukkelijken stijl. De Haagsche impressionnisten kennen
alleen die zuivere aanduiding van toon.
Bij Karsen, die nog aansluit op het tonale schilderen, ziet ge toch meer een stijl
ontstaan, door een strakker vereenvoudigen van den vorm en een bewuster besef van
het vlak.
Ook negatief gezien bemerkt men hoe er afstand komt tot de Hagenaars. Erkennend
dat hij soms prachtig het rood weet te mengen en het bestorven en stil, oud en warm
weet op te nemen in zijn voorkeur voor koelere kleuren, voor bruinen, groenen en
grijzen, toch moet de aandachtige beschouwer toegeven, dat juist het rood hier en
daar cru kan zijn, zooals nooit een Haagsche impressionnist dat zou kunnen doen.
Hoe storend en onhandig, scheef zelfs, kan hij met rood in groen signeeren. Het ging
hem moeilijk af, alsof het werk naamloos ontstaan was en dan, omdat het zoo
behoorde, toch ook zijn naam moest dragen, waar hij voorzeker toch fier op was.
Zijn fijnheid als schilder moet worden opgespoord en dan wint hij, altijd weer
opnieuw. Het is zeker niet weinig, grijzen in grijzen te kunnen schilderen, zooals hij
dat kon van een donkeren boom, een rieten dak en een houten paal.
Zonder effectbejag of bravour, zonder naar buiten tredende kracht van toets, alles
vanzelfsprekend en goed. Het was niet weinig, rommelige erfjes zoo te ontleden en
zich daarin te verdiepen tot het geheel werd opgebouwd tot iets nieuws, een geheel
van schilderkunstige waarden, boven het gegeven uit, zonder zich in het abstracte te
verliezen. Verder ging reeds het schematische strenge indeelen van het vlak, soms
componeerende in een ruit (Noordwijk), soms een fijne naïeve symmetrie nastrevend
of, in een visie van bovenaf, styleerend.
Zooals hij boven het gegeven uit zijn schilderschap beheerschte, zoo kwam hij in
zijn beste werken boven het schilderschap uit.
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Daar is, om nog een enkel voorbeeld daarvan te noemen, het doek, dat hij ‘tegen den
avond’ betitelde. Het zijn witte huisjes onder laag geboomte, rechts een beplavuisd
plaatsje, links een grasveldje. Het eerst ziet ge het lichtende wit van den muur op
den voorgrond en het stiller bloeiende, niet meer zuivere wit in de onzekerheid van
het schemeriger tweede plan. Ge ziet het ongewitte bovenste gedeelte van den muur
met zijn oude steentjes, waar iets in is dat aan Pieter de Hoogh herinnert. En dan,
geheel rechts, de lange grijzige kant van een muur over de geheele hoogte van het
doek. Daarmee schuift het geheele beeld naar links en het geheim van de
vlakverdeeling, het spel van de verticalen en de horizontalen gaat hiermee open. Het
zijn louter waarden van schilderkunst, die elkander in evenwicht houdende lijnen en
vlakken van tonige kleur. Wat heeft voor dezen man het vlak beteekend! En hoe
teeder leeft het licht in dit interieur, dat een hofje gelijkt. In dit geheel van
schilderkunstige waarden staat geschreven allerlei gestalte van leven. Het was alles
één voor hem: den mensch had hij daarin gedacht als een vrouwtje, maar ge zoekt
haar met verwondering; ze is er immers niet en ze is er toch. Ze is er een ding gelijk.
Ze is er altijd, ook als ze niet te zien is. Ze is tusschen de dingen en de natuur in dit
tuintje.
Klompen en emmers had hij rechts daarin gezet, waar ook het groote raam is met
de kleine ruitjes, dat zoo menschelijk gezien is als een raam maar zijn kan. Hij begreep
zoo'n raam dan ook volmaakt. Het oude ambacht zag hij er in, de gevoelige hand
van den maker der kozijnen en sponningen, de bedoeling van het raam en den bouw,
de beschutting van het glas en dan vooral het leven daar achter, dat aan een raam
ook van buiten gezien een bijzondere waarde geeft. Het was een wereld in het klein,
zoo'n simpel raam met gordijn. Er is in zijn tijd in ons land geen schilder die dat zoo
doen kon als hij. Het werd de weerkeer in de 19de eeuw van een stukje van de 17de
eeuw, van iets dat Vermeer soms had gegeven en Pieter de Hoogh, als zij huizen en
huisraad bezagen met andere oogen dan van den bezitter. Maar het was dichter bij
het sprookje, zooals Andersen het schreef in zijn ‘prentenboek zonder prenten’. Bij
Thijs Maris werd het inderdaad het sprookje; bij Karsen was het dicht daarbij. Het
bleef de doorleefde werkelijkheid. Hij had geen prinsen en prinsessen, geen schijnsel
van middeleeuwsche kleuren noodig om de wereld te doen zien aan dien drempel
waar het sprookje, het wonder, het zeldzame verdriet en het zeldzame geluk worden
beleefd. En omdat die hoogere bedroefdheid en die zeldzame droom er het avondlicht
in zijn, daarom was het toch ook nooit een deel van de 17de eeuw, al denken we er
even aan, zooals we denken aan een laten middeleeuwschen schilder, bij deze
verinnigde schilderwijs.
Toch beduidt die herinnering, dat in Karsen de afstand tot de Haagsche
impressionnisten veel grooter reeds is dan oogenschijnlijk lijkt. Het zijn niet alleen
Noordwijk en Rhenen, die door schikking, aandacht en schildertrant
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een deel uit een 15de eeuwsch paneel konden zijn. Bezie immers het doek van een
uitzonderlijk formaat, dat Groenoord, het buitentje buiten Leiden van zijn vriend
Floris Verster, voorstelt. Is het te veel gezegd, dat in deze bronzige, sombere groenen,
in die zware blauwe grijzen en een laatste avondrood, in het nog even door het
Westerlicht gekleurde wit van den gevel, heel de toonaard tot ons komt van een
Gerard David, als hij zich, niet meer gebonden door de themata van het Christendom,
vrijer kan laten gaan in een boschgezicht, vol mysterie, rijk aan zware kleuren van
beukestammen, aan heimelijke schemeringen en diepe glanzen in een plas? Bij David
beseften we hoe dit nog ingehouden natuursentiment, als van een driftig kind dat
zich alleen in het verbodene gaat wagen, het begin is van een komende vrije
hartstochtelijkheid van leven. Wij weten dat met Karsen een tijd zich met moeite
tracht te redden uit een weergalooze vrijheid. Maar in beide momenten is diezelfde
diepe vrome overpeinzing van het landschap en het leven, diezelfde ingehoudenheid
en verzonkenheid.
Weer zien we hoe het toch alles van een schilder is: dat kiezen van het hooge
langgerekte formaat, terwille van de boomen, maar vooral van die rechte lijnen van
het huis, dat sterk in het verkort gezien, zijn lijnen voortzet in het donker roerloos
water van de gracht, waarin het spiegelt. Zeker ook van een schilder, de voor Karsen
bijna welige zware avondlucht, de zwarte boomen en die avondgevel met zijn open
luiken.
Maar alle verklaring houdt op bij het voelen van het leven, dat in dit wonderlijke,
vaste en volle huis besloten is en zich uitdrukt in dien gevel, in die luiken, in het
geheel, dat als een portret van Floris Verster is, met zijn zwijgend, moeilijk, bewogen
binnenleven, verwant aan dat andere beeld van een huis, dat Karsen zijn zelfportret
noemde.
In deze werken was hij meer dan een schilder. Veelvoudig bloeide zijn wezen, als
hij was in het avondlicht. En zoo werd hij in dubbelen zin: een schilder van het
avondland. Met hem mochten wij zien in het gouden verre land van zijn herkomst.
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Aanteekeningen
Het samenstellen van een lijst van werken bleek nog niet mogelijk. Helaas waren
niet alle verzamelingen toegankelijk. Bovendien heeft Karsen door de onvolledigheid
van alle gegevens, die hij zelf of anderen op lijsten aanteekende, het samenstellen
van een overzicht zeer bemoeilijkt.
Maten zijn bijna nimmer vermeld. De titels, waar hij met opzet iedere preciseering
uit weerde, welke te veel aan de topographische werkelijkheid zou herinneren, zijn
bij verschillende werken soms geheel gelijk. De aanduiding van de stemming gaat
bij hem boven de aanduiding van het onderwerp. Hij was daar zeer nauwkeurig mee,
maar het belet het nageslacht, bepaalde werken te identificeeren.
De catalogus van de tentoonstelling van E.J. van Wisselingh en Co. (toen Spui
23, Amsterdam - 1895) bevatte 64 nummers.
Een met potlood genummerde lijst van werken in commissie bij Van Wisselingh,
ten deele door Karsen zelf in een exemplaar van den catalogus aangeteekend en
doorgenummerd, geeft nog 32 werken aan, zoodat omstreeks dien tijd ongeveer 96
schilderijen van Karsen aanwezig zijn geweest. Een catalogus van een expositie bij
Frans Buffa van 1901 vermeldt 38 werken, welke voor het grootste gedeelte kunnen
worden teruggevonden op de oude lijst van Van Wisselingh. De werken, die Karsen
voor zijn groote tentoonstelling bij Fred Muller in September 1922 verzamelde en
waar hij zijn belangrijkste werk bijeenbracht, telde 97 werken. Daaronder bevonden
zich talrijke werken, die voorkwamen in de tentoonstellingen bij Van Wisselingh
(1895) en Buffa (1901). De gevolgtrekking, dat de moeilijke jaren voor 1900 ook
vruchtbare jaren zijn geweest voor Karsen en dat na 1900 verhoudingsgewijs minder
werken zijn ontstaan, leek gewettigd. Een tentoonstelling in den Rotterdamschen
Kunstkring bevatte 36 werken (door de firma C.M. van Gogh in den herfst van 1928
gezonden), volgens den titel meerendeels oude werken.
Teekeningen heeft Karsen weinig gemaakt. Een teekening in het bezit van Ir W.
Koopman herinnert aan een schilderij uit het Rijksmuseum Kröller-Müller (buurtje
bij avond). De familie Lobry de Bruijn-Karsen bezit een groote teekening voor het
schilderij van het Begijnhof. Zijn schetsboeken liet hij aan niemand zien. De in dit
boek getoonde worden voor het eerst gereproduceerd. Hij dateerde nooit.
Zeer vroege schilderijen van Karsen komt men zelden tegen. Een werfje in
tegenlicht geschilderd (bezit Ir W. Koopman) lijkt uit een meer impressionnistische
periode, vrijer en bewogener van factuur dan de meeste schilderijen van Karsen. Hij
heeft er later weer aan gewerkt (o.a. het vuurtje). Karsen is geschilderd door Bobeldijk,
door Jan Voerman en geteekend (met dophoed en profil) door J. Teixeira de Mattos.
Een lijst van zijn etsen:
1. Boerenerf met (leege) hooischelf. 18 × 14 cm
2. Pad met slootje en bruggetje (molen op achtergrond). (Hiervan bestaat ook een
schilderij in het bezit van Mevr. L.d.B.). 15 × 11 cm
3. Boerenerfje met schelven en huisje. 15.5 × 12.4 cm
4. Avonddonker (silhouet v. kop v. molen boven daken). 24.5 × 15 cm
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5.
6.
7.
8.
9.

Avond met lichte lucht (2 molens, scheepje op voorgrond.) 19 × 14 cm
Werfje met scheepjes en molen. 22 × 17.5 cm
Varkens in hok. 23.6 × 18.4 cm
Woonhuis achter heg. 19.8 × 24.6 cm
Omstreken v. Amsterdam. (Environs d'Amsterdam). 21.5 × 16.8 cm

Werken van Karsen bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdam, het Stedelijk
Museum aldaar, het Museum te Dordrecht, het Museum Van Abbe te Eindhoven,
het Centraal Museum te Utrecht, de Lakenhal te Leiden.
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Afbeeldingen
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6. Kaspar Karsen - Stadsgezicht bij winter - Fodor - Amsterdam
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*3

7. Kaspar Karsen - Riviergezicht - paneel 31 × 46
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8. Kaspar Karsen - Riviergezicht
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9. Kaspar Karsen - Stadsgezicht - 58 × 38
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10. Kaspar Karsen - (boven) Stadsgezicht - 47 × 59 - (beneden) Stad aan rivier
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11. Kaspar Karsen - (boven) Gezicht op het oude Scheveningen - (beneden) Dorpsgezicht - 75 × 65
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12. Kaspar Karsen - Stadsgezicht - paneel 17 × 14½
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13. Eduard Karsen - Oude huizen - Enkhuizen - Rijksmuseum Amsterdam, olieverf - doek - 37 × 45
(720 cat. Van Wisselingh 1895)
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14. Eduard Karsen - Kortenhoef (tuintje) - doek 36 × 45
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15. Eduard Karsen. In Noord-Holland (Barsingerhorn) olieverf - doek - 43 × 135. no 23 cat. Buffa
1901, no 83 cat. Fred Muller 1922 Rijksmuseum Kröller-Müller
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16. Eduard Karsen - Grimburgwal - Amsterdam - olieverf - doek 47 × 36 coll. M.C. van Andel. Fred.
Muller 1912. coll. A.L. Leefkes e.a. veiling Roos 1911
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17. Eduard Karsen. Oude huizen - Amsterdam - doek - olieverf - 50 × 40 (cat. Buffa 1901. nrs 25 en
30) no 23 cat. Fred. Muller 1922
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18. Eduard Karsen - Het Bagijnhof te Amsterdam (Herfst) olieverf - doek - 52 × 46. (Zie no 13 cat.
Van Wisselingh 1895, no 19 cat. Buffa 1901, no 17 cat. Fred. Muller 1922)
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19. Eduard Karsen - Poortje van Kerk te Enkhuizen (voor 1901) olieverf - doek - 50 × 40. no 34 cat.
Buffa 1901, no 39 cat. Fred. Muller 1922.
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20. Eduard Karsen - Oude huizen - Amsterdam
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21. Eduard Karsen - Langs een gracht (Heerengracht, Amsterdam) - olieverf - doek - 40 × 51 no 82
cat. Fred. Muller 1922 verzameling Ir W. Koopman.
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22. Eduard Karsen - Brouwersgracht, Amsterdam - olieverf - doek - 70½ × 55
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23. Eduard Karsen - Prinsengracht, Amsterdam
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24. Eduard Karsen - Aan het IJ - doek - olieverf - 29 × 43 - no 53 cat. Van Wisselingh 1895
Rijksmuseum Kröller-Müller
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25. Eduard Karsen - Oude Werf - olieverf - doek - no 76 vervolg cat. Van Wisselingh 1895
Rijksmuseum Kröller-Müller
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26. Eduard Karsen - Dorpsgezicht bij een vaart - Grijze dag - doek 36 × 45 (voor 1900) Rijksmuseum
Amsterdam
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27. Eduard Karsen - Dorpshuisjes in de schemering - olieverf - doek 34 × 44 (voor 1900) Rijksmuseum
Amsterdam
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28. Eduard Karsen - Spui in ochtendschemering (Amsterdam) - olieverf - doek - 40 × 54 - coll.
Hoogendijk 1912 Rijksmuseum Amsterdam
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29. Eduard Karsen - De Vinkenbuurt bij Amsterdam - doek - 34 × 45. (no 40 cat. Van Wisselingh
1895) Rijksmuseum Amsterdam
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30. Eduard Karsen - Lente - doek - olieverf - 35 × 45 Rijksmuseum Kröller-Müller
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31. Eduard Karsen - Bagijnhof (herfst) Amsterdam - olieverf - doek - 38 × 48 Rijksmuseum
Kröller-Müller
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32. Eduard Karsen - Slootje - olieverf - doek - 39 × 29. Rijksmuseum Kröller-Müller
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33. Eduard Karsen - Groenoord bij Leiden, het huis van Floris Verster - doek - 55 × 32. Rijksmuseum
Kröller-Müller
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34. Eduard Karsen - Berglandschap - 40 × 30 - doek - gesigneerd (eigendom Henry de Ruiter - Brussel)
Geschilderd gedurende reis in den Elzas (voor 1909)
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35. Eduard Karsen - Vaart bij nacht
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36. Eduard Karsen - Winter in een Tuintje (Katwijk) - olieverf - doek - 37 × 50 (verzameling Ir W.
Koopman) no 89 cat. Fred. Muller 1922. Huynck en Scherjon 1939

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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37. Eduard Karsen - Tegen den avond - doek - 34 × 48 - no 2 cat. Van Wisselingh 1895, no 17 cat.
Buffa 1901 Veiling Hoogendijk - Fred. Muller 1912 Rijksmuseum Kröller-Müller

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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38. Eduard Karsen - Tuintje met bloeiende vruchtboomen - doek - 37 × 48 (veiling Fred. Muller 1920
no 72 cat. Van Wisselingh 1895) Rijksmuseum Kröller-Müller

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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39. Eduard Karsen - Noordwijk aan Zee - olieverf - doek - 29 × 47 verzameling Mevrouw J.W.
Scherjon-Muller, Amsterdam (zie ook no 7 cat. Van Wisselingh 1895 eigendom Alb. Verwey, no 45
cat. Fred. Muller 1922. Beeldende Kunsten XIII. Mei 1926, no 56 thans te Elspeet); een
Noordwijk-bij-avond (zie schetsen no. 54 in de verz. Koopman)

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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40. Eduard Karsen - doek - olieverf - 33 × 55 - (ongeveer 1903) veiling Van Andel 1912 (zie ook bij
schetsbladen) Rijksmuseum Kröller-Müller
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41. Eduard Karsen - Schuiten bij werf - zie Beeldende Kunst 10de jaargang no 81
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42. Eduard Karsen - zie Beeldende Kunst 10de jaargang no 87
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43. Eduard Karsen - zie Beeldende Kunst 9de jaargang no 7
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44. Eduard Karsen - Buurtje aan het water (boven). Slootje en boerenerf (beneden)

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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45. Eduard Karsen - Kerkje bij Persingen (boven) (begonnen 1902) no 41 cat. Fred. Muller 1922.
Stadswal en toren van Rhenen (beneden) 44 × 56 (verzameling Ir W. Koopman) tent. Rijksacademie
Amsterdam 1927

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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46. Eduard Karsen - Herfst in Noorderkwartier - olieverf - doek - 36 × 50 (boven) no 90 cat. Fred.
Muller 1922, verzameling Koopman. Hetzelfde motief, doch anders van visie en getransformeerd
(beneden)

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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47. Eduard Karsen - een van de zeer weinige door Karsen geschilderde portretten (bezit Mevr. Lobry
de Bruyn-Karsen)

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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48. teekening Nieuwe Kerk Amsterdam, gereproduceerd op omslag catalogus tentoonstelling werken
Eduard Karsen bij Frans Buffa Amsterdam 1901

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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49. Regenstraatje - schets voor een schilderij (verz. Lobry de Bruyn) - deze en volgende zijn
reproducties op ware grootte van schetsboekbladen van Eduard Karsen

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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50. Schets voor schilderij (zie no 40)

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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Schetsblad (zie bij 49

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar

*48

Schetsboekbladen (zie bij 49)
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*49

Drie schetsboekbladen van boerenerven (zie bij 49)

A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zĳn vader Kaspar
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54. Schetsen voor het schilderij Noordwijk aan Zee (zie no 39) en Noordwijk-bij-avond 18 × 28 paneel (verzameling Koopman)
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55. Schets voor het schilderij: het huis van Floris Verster (zie no 33) en vruchtboom
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Twee schetsboekbladen (zie bij 49)
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Schetsboekblad (zie bij 49) Laantje te Nunspeet (schilderij collectie Lobry de Bruyn)
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58. ets - 19.8 × 24.6 (‘zelfportret’ zie bl 78)
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