
April 1910. Tweede Jaargang No. 10.

DE PLOEG
GEILLUSTREERD MAANDBLAD VAN DE

WERELD-BIBLIOTHEEK
Redactie : L. SIMONS, directeur — LOUIS LANDRY, secretaris.

Vaste Medewerkers :

voor Letterkunde FRAN8 COENEN, — voor Muzlek 18. QUERIDO, — voor Beel-
dende Kunst W. STEENHOFF, — Geestelljke Stroomlngen R. CASIMIR.

VOOR ABONNE'S DER

W. B. PRIJS FL. 1.—

PER JAARGANG

VOOR NIET-ABONNE'S

- PRIJS FL. 2.— -

PER JAARGANG

UITGAAF DER MAATSCH. VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR, AMSTERDAM
Q _ □

ZENDIN6EN EN BRIEVEN
voor Wereldbibliotheek en De Ploeg
adresseere men, zonder naam van per¬
sonen, aan:

Redactie of Administratie,
Overtoom 230, Amsterdam.

De Redactie acht zich niet gehouden
tot het terugzenden van ongevraagde
copy, of tot het beantwoorden van
brieven, waarbij het daarvoor benoodigde
frankeerbedrag niet is ingesloten.

INHOUD :

Van het OMSLAG : Abonnés en Re-
daetie. -f-Zendingen.—Veranderingen. —
Afdeeling"ÜÍnisterdam. — AMedî^Rot-"
terdam.

Van DE PLOEG : Alphonse Daudet :

De muilezel van den Paus.— Is. Querido :
Muziekleven. — Cornelis Veth : E. Th. A.
Hoffmann. -V' Onze'lPriJsvraag. r— Van
onder t Kouter.

Abonnés, leest altijd ons PLOEG-OMSELÂG.
ER STAAT AI/TIJD IETS VOOR U IN !

Het is ons Correspondent i eblad met U!

ABONNé'S EN REDACTIE.
Abonné W. B., Den Haag. — Uwe

opmerking naar aanleiding van onze
aankondiging van de uitgaaf van het
ie deel van Marx heeft onze aandaeht.
Het is zeker juist, dat dit eerste stnk

alleen slechts een brok is uit het geheel
en de latere deelen eer meer dan minder
belangrijk zijn. Of we het geheel zullen
kunnen opnemen laat zich nog niet
zeggen ; zoo niet dan zal te zijner tijd
uwe opmerking gaarne overwogenword en.



Abonné X. X., le A'dam. — Uwe vraag
1s aan onzen medewerker, den heer
Steenhoff, overgebracht ; of debehande-
ling dezer expositie in het schema zijner
artikelen past, blijft natuurlijk aan hem
zelf te beoordeelen.

S. M. te Borne. — Neen, het ligt niet
in ons plan, Als de niewwe wijn bloeitin
zijn gelieel in De Ploeg op te nemen.
Het is daartoe te omvangri]k in verhou-
ding tot onze Ploeg-ruimte.

Zendingen. Onze abonnés moeten, nog
voor het verschijnen van dit nummer,
in hun bezit hebben gekregen :

W.B. 120/121*. ERNST ZAHN, — Een-
zaamheid, vertaling AnniedeGraaf.

N.B. LXXX*. MULTATULI, — Duizend
en éên Specialiieitcn.
Terwijl zij in den loop van April zullen

ontvangen:
W.B. 122/123*. HELEN KELLER. —
Mijn Herinneringen.

W.B. 124/126. HOMEROS' Ilias, be-
werkt aoor Karel van de Woe-
s t ij n e.

N.B. LXXXI. J. A. SIMONS-MEES, —
Een Paladijn.

VERANDERINGEN:
Het aangekondigd program voor dezen

loopenden jaargang is bezig verschillende
wijzigingen te ondergaan.
Allereerst valt weg : QUERIDO *S

Beethoven. Want wel is een eerste
deel daarvan bijna voltooid, doch het is
zoo geheel iets anders geworden dan het
oorspronkelijk plan aangaf : in hoofdzaak
een theoretisch-filosophische studie over
het wezen der muziek zelve, terwijl dan
over Beethoven zelf nog feitelijk twee
deelen moesten volgen. Maar dit eerste
theoretische deel zou den meesten onzer
lezers weinig aantrekken, en een werk
over Beethoven in drie deelen zou wel
wat al te zeer buiten de économie van

onze bibliotheek vallen. Zoo werd tus-
schen deu schrijver en onze redactie
overeengekomen dat voor onze biblio¬
theek het work over Beethoven zich
zou bepalen tot de twee biographische
deelen. die echter nog geheel te schrij-
ven zijn en omirent wier voltooiïng we
zullen hooren .... als ze gereed zijn. Wat
het theoretische deel betreft, het is niet
onmogelijk dat we in den een of anderen
vorm diegenen onzer abonnés, die daar-
voor voeleii, in staat zullen kunnen stellen
lict tegen lager prijs te verkrijgen dan
er waarschijnlijk voor te vorderen zal
zijn. —
Ook het eerste deel van 's heeren

STEENHOFF's Geschiedenis onzer
N e d er 1 a n d se h e Schilderkunst

zal niet vòor J uli gereed kunnen komen.
En we verplaatsen het dus naar den
volgenden jaargang. Laten nu inmiddela
andere werken, voor dien volgenden
jaargang bestemd, in de plaats komen,
zooals Dr. BOEKEN's vertaling van
DANTE's Paradijs, waarmee de
Goddelijke Komedie in onze bibliotheek
voltooid zal zijn; een vermeerderde uit-
gaaf van HENRI VAN BOVEN's zeer
gewaardeerd reisverhaal Tropenwee,
en waarschijnlijk het lyrisch drama van
mevrouw ROLAND HOLST: Opstan-
delingen.
In onze serie nieuwe Romans die in ons

abonnement mee wordt opgenomen moet
nog een voorjaarswerk komen. En hier-
voor is bij den drukker een roman van
Joodsch leven. De Vevlatene, door Carry
van Bruggen, w/i de schrijfster ons voert
naar een Joodsch gezin, met een streng-
orthodoxen vader en een toegeeflijker
moeder, terwijl de kinderen, de een in
lichtziuniglieid, de ander na een zwaren
strijd, het ouderlijk geloof ontglijden
en ontworstelen, terwijl de vader ten
slotte in verlatenheid sterft.

AFDEELING AMSTERDAM.
't Was een hoogst intéressante lezing,

die de Heer Berlage den i6en Maart
hield over de Hollandsche Bouwkunst
in de 17e eeuw, voor de ledenderW.B.
in Amsterdam. De Lezer wist daaraan
die uitbreiding te geven, die leeken onder
de luisteraars in staat stelde gemakke-
lijker te volgen en die voor meer met
het onderwerp vertrouwden aantrekkelijk
was om liaren iiihoud. Daar zagen we
de lijn, de levende lijn, die de stijl trok
op zijnen weg vau zijn eerste wording
af tot aan de 17e eeuw en verder. We
hoorden van het begrip stijl en van zijn
groei ; hoe hij allereerst onstond in
nauwen samenhang met de drie levens-
behoeften van deu mensch, voedsel,
kleeding en woning, verder in z'n ont-
wikkeling beïnvloed werd door en af-
hankelijk was van maatschappelijke en
economische toestanden, van politiek
overwicht en beschavingspeil, en hoe hij
ten slotte zich geuit heeft, onder de
eischen nog die klimaat en ligging stelden,
als nationaliteit, onbeïnvioed door vor-
men uit den vreemde. 't Waren een

aantal lichtbeelden van gebouwen, die
zelf de geschiedenis van den stijl ten
slotte herhaalden. Zeer interessant en
leerzaam zulk een te hooren van iemand,
die een overtuiging gewonnen heeft in
deze période van zoeken, welke volgde
op de verslapping na de 17e eeuw.

H. B.



ADVERTENTIEBLAD VAN „DE PLOEG",
Maandblad van de Wereld-Bibliotheek.

„PROVIDENTIA"
Algemeene Verzekering-Maatschappij
Amsterdam ♦ ♦ Beurspassage 8

- Kapitaal f 1.000.000 =====

Levenslange Verzekering tegen Spoor-
en Tramweg-ongelukken tegen slechts
eenmaal verschuldigde premie. '

Inbraak-Verzekering

EERSTDAAGS vangen wij de exploitatie aan van een allerbelangrijkst werk
voor de

GESCHIEDENIS DERKUNST
Dr. Ludwig Justi's

Kunstgeschichte in 3000 Tafeln.
Een werk dat de SCHILDERKUNST, PLASTIEK en BOUW=
KUNST in haar geheele ontwikkeling toont, in woord en

beeld (Duitsche tekst). — Een zeldzaam goedkoop werk.
• Elke plaat kost maar Vier cents. "

===== Vraagt prospectus en Proef-afleveringen.

Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur. - Amsterdam



Onze Gids.
Schrijfbenoodigdheden. Huishoudelijke Artikelen,

SCHRIJFMACHINES. Amerikaansch:

WILLIAMS; Duitsch : STOEWER.
Heyenbrock Haselager & Co,
SINGEL 494. — AMSTERDAM.

Feestartikelen :

GEBR. SIMONS,
KALVERSTRAAT 124.
MENU'S

Vulpenhouders :

MERCURIUS
Kantoorboek- en Papierhandel
Koningsplein 8 - Telefoon 7400
HET ADRES VOOR VULPENHOUDERS

Verlichting, Verwarming.

Levensmiddelen. Wandversiering :

Isographieën Van Meurs
De meest artistieke wandversiering
Catalogus vrîj — Geïllustr. 25 Cts.
Maatsch. v. Goede en Goedkoope Lectuur

Overtoom 230

Dameskleeding.

Meubelen.

't B INNENHUI S.
Inrichting tot Meubileering derWoning
— Moderne Versieringskunst. —

Raadhuisstraat 48, Amsterdam.

Kamstra ■ Blaricum
MEUBELEN —

SLAAPKAMERINRICHTING
KANTOORMEUBELEN —



DE MUILEZEL VAN DEN PAUS,
DOOR

ALPHONSE DAUDET.

Onder de vele geestige spreekwoorden en gezegden waarmee onze Proven-
çaalsche boeren hun spreektaal kruiden, weet ik er geen zoo teekenachtig
en eigenaardig als dit, dat in de heele streek rondom mijn molen gebezigdwordt voor een haatdragend, wraakzuchtig mensch : ,,Pas op voor dien
man ! Dat is er een zooals de muilezel van den Paus die een schop zevenjaar lang te goed houdt." Ik heb er lang over gedacht waar die uitdrukkingtoch wel vandaan kon komen, en wat dat voor een pauselijke muilezel
was en voor een zeven jaar lang te goed gehouden schop. Niemand heefthet me kunnen zeggen, zelfs Francet Marnai, mijn ñuitspeler niet, dieanders toch aile Provençaalsche legenden van buiten kent. Francet is het
met me eens, dat daar iets uit de een of andere oude Avignonsche kroniekachter moet steken. Maar hij heeft er nooit van vernomen, behalve doordat spreekwoord....

,,Daar zult u naar moeten zoeken in de Krekel-bibliotheek", zei deoude pijper lachend.
,,Een goed idee !" dacht ik. De krekel-bibliotheek is vlak naast de deur.Ik heb ze voor een dag of acht betrokken.
Een prachtige bibliotheek is dat ! Aile bedenkbare boeken zijn daarte vinden, dag en nacht is zij voor dichters geopend, en de bibliothecarissendie de lezers hun boeken aanbrengen, maken den heelen tijd muziek ophun cymbalen. Ik heb het er heerlijk gehad voor een dag of wat, en na eenweek lang gezocht te hebben — op mijn rug liggend — heb ik eindelijk hetverlangde gevonden, dat is te zeggen, de geschiedenis van mijn muilezel

en zijn zeven jaar lang bewaarden schop. Het is een aardig verhaaltje,al is het wat naïef ; ik wil probeeren het u over te vertellen zoo als ik het
gisterochtend gelezen heb in een hemelsblauw manuscript, dat naar lavendelrook, en waarin herfstdraden lagen bij wijze van bladwijzers.

Wie Avignon niet gezien heeft in den tijd dat de Pausen er woonden,die heeft niets gezien. Zoo vroolijk, zoo levendig zoo druk, zoo feestelijk ishet nergens op de wereld ooit toegegaan. Van den ochtend tot den avondwerden er processies en pelgrimstochten gehouden, de straten waren metbloemen bestrooid en met kostbare tapijten belegd, in prachtig versierdegaleien met wapperende banieren kwamen kardinalen er aangevaren
op de Rhône, de pauselijke soldaten zongen Eatijnsche gezangen op demarkt, de bedelmonniken klepperden met hun ratels. En de huizen dieals bij en rondom hun korf gonzende heen drongen om het groote pauselijke

In den eersten jaargang 2de aft van De Ploeg gaven we een korte aanteekeningover dezen fijnen franschen geest met een vertaling van een zijner Contes, beidedoor L. Landry. — Thans volgt een vertaling van een zijner andere vertellingen,bewerkt onder toezicht van Mej. Aug. de Wit, door B. v. d. L.
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paleis, waren van den kelder tot den zolder vol geruclit; de klossen van de
kantwerksters rikketikten, de schietspoelen van de wevers, die het goud-
brokaat voor de kazuifels weefden, sprongen heen en weer, de hamertjes
van de zilversmeden, die het misgereedschap dreven, klopten op hetmetaal,
de luitmakers zetten het snarenblad op de luiten, de weefsters zongen
psalmen. En boven dat alies uit klonk nog het gebeier van de kerkldokken,
en, altijd, tamboerijnen-gebrom, den kant van de brag uit. Want als het
Provençaalsche volk schik heeft, dan gaat het dansen. En omdat de straten
in dien tijd veel te nauw waren om er de farandole in te dansen, gingen
de pijpers en de trommelaars op de brag staan, in den wind, en nacht en dag
werd er gedanst. O ! wat een goede tijd was dat ! o ! wat een pleizierige stad !
De hellebaarden waren bot. De gevangenissen werden voor wijnkelders
gebruikt. Nooit geen hongersnood. Nooit geen oorlog. Zoo regeerden de
Pausen van het graafschap hun volk ! Daarom heeft hun volk hen zoo
betreurd.

Dien éénen vooral, dien goeden ouden Bonifacius, zooals ze hem noemden.
Toen die stierf, toen huilde Avignon tranen met tuiten. Zoo'n vriendelijk,
zoo'n voorkomend vorst als dàt nu was ! Zoo genoegelijk als hij kon zitten
glimlachen op zijn muilezel ! En zoo beleefd als hij iemand zijn zegen kon
geven op straat, om het even of het nu een verversjongmaatje was of de
Gouverneur van de stad ! Een echte Paus van het land van Cocagne was
hij ; Maar zijn Cocagne lag in de Provence, en daarom was er iets schalksch
in zijn lach en een takje majolein op zijn kalotje, en wel veel wijntje maar
nergens een zweem van een Trijntje omtrent hem. Het eenige Trijntje dat
er ooit aan den braven man te bekennen was, dat was zijn wijngaardje,
een klein wijngaardje dat hij zelf had aangelegd, drie kwartier buiten
de poort, tusschen de mirteboschjes van Château-Neuf.
Elken Zondag na de mis ging de goede man zijn wijngaardje opvrijen.

En als hij daar dan zat, lekkertjes in de zon, met zijn muilezel naast zich,
terwijl zijnkardinalen omhem heen languit tusschen dewijnstokkenlagen, dan
liet hij een flesch van den wijn die daar geteeld was opentrekken, — die
robijn-roode wijn die sedert Chateau-Neuf des Papes genoemd is — en
hij dronk met kleine teugjes, terwijl hij zijn wijngaardje met verliefde
blikken beschouwde. Ais dan de flesch leeg was en de avond begon te vallen,
keerde hij vroolijk naar de stad terug met zijn geheele kapittel achter zich
aan. En als hij over de brag van Avignon reed, midden tusschen de tromme¬
laars en de farandole-dansers door, sloeg zijn muilezel, opgevroolijkt door
de muziek, in een dansdrafje, terwijl hij knikkend zelf de maat sloeg met
zijn kalotje, wat de kardinalen wel vreeselijk ergerde, maar het heele
volk deed zeggen : ,,Wat hebben we toch een bovensten besten Paus !"

Na zijn wijngaard hield de Paus 't allermeest van zijn muilezel. Daar
was hij nu dol op. Elken avond voor hij naar bed ging, ging hij kijken of
zijn stal wel goed gesloten was en of hij alies had wat hij noodig had in zijn
ruif. Nooit zou hij van tafel opstaan of hij had onder zijn oogen een groote
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kom kruidenwijn laten klaarmaken, met veel suiker er in en veel specerijen,
en die ging hij den ezel zelf brengen, wat zijn kardinalen er ook van zeiden
of niet van zeiden. Maar de ezel was het waard, dat dient gezegd. Een prach-
tig beest was liet, zwart met rood gesprenkeld. Nooit struikelde hij. Zijn
huid glom als satijn. In de achterhand was hij breed en rond-gebouwd ;
hij hield zijn fijnen met kwikjes en strikjes, kwasten en zilveren schelletjes
opgetuigden kop hoog. En daarbij was hij zoo zacht als een lammetje,
en hij had onschuldige oogen, en twee lange altijd op en neer wiebelende
ooren, die hem iets goedigs gaven. Heel Avignon hoogachtte den ezel,
en als hij door de straten wandelde, wisten de menschen niet waarmee
ze hem maar beleefdheden konden bewijzen. Want een ieder wist wel
dat dat de beste manier was om een wit voetje te krijgen aan het Pauselijke
hof, en dat de muilezel met zijn onschuldig gezieht er meer dan een carrière
had helpen maken — getuige Tistet Védène en zijn wonderlijk avontuur.
Die Tistet Védène was eigenlijk een ondeugende rakker, dien zijn vader,

Guy Védène, de goudsmid, het huis had uitgezet, en dat moest hij wel,
omdat Tistet niet verkoos te werken, en den leerjongens een slecht voorbeeld
gaf. Een half jaar lang speelde hij toen voor straatslijper en baliekluiver.
Maar het meest slenterde hij in de buurt van het pauselijk paleis. Want
de rekel had een plannetje met den muilezel van den Paus, en een slim
plannetjeook. Opeenmooien dag dat Zijn Heiligheid heel alleen een wandel-
ritje langs de wallen maakte op zijn muilezel, daar gaat me Tistet naar
hem toe, en spreekt hem aan. Hij vouwt zijn handen van bewondering, en:
,,Och God, Heilige Vader!" zegt hij, ,,wat een prachtigen muilezel hebt

u daar ! Toe laat u me hem eens een beetje bekijken.... Och, beste Paus,
wat een mooie muilezel ! De Keizer van Duitschland heeft er geen zoo."
En hij streelde den muilezel, en hij sprak tegen hem alsof het een mooi

meisje was :
,,Kom dan mijn liefje, mijn schatje, mijn juweeltje.. ..
En de goede Paus, heelemaal ontroerd er van, zei in zichzelf
,,Wat een aardig jongetje is dat ! Wat is hij lief met mijn muilezel !"
En wat gebeurde er den volgenden dag ? Tistet Védène trok zijn oude

gele wambuis uit, en een mooi kanten koorhemd aan, en een paars zijden
mantel en schoenen met gespen, en hij werd opgenomen in de kapel van den
Paus, waar van te voren nog nooit anders dan jongelieden van adel en
kardinaals-neven waren toegelaten. Men moet maar kunnen intrigeeren !
Maar Tistet liet het daar niet bij.
Toen hij eenmaal goed en wel in dienst van den Paus was ging de schelm

voort met het spel waarmee hij zoo mooi had gewonnen. Tegen iedereen
was hij brutaal; tegen den ezel alleen betoonde hij zich vriendelijk en voor-
komend. En den heelen dag liep hij over de binnenhoven van het kasteel
met een handvol haver of een bosje klaver, en dan schudde hij de rose
bloesems met een oogjenaar het balcon van den Heiligen Vader, of hij zeggen
wou : „En wie krijgt dat nu ?" Net zoo Iang tot eindelijk de goede Paus,
die voelde dat hij een dagje ouder begon te worden, er toe kwam hem de
zorg voor de stal over te laten, en den plicht den muilezel 's avonds zijn kom
kruidenwijn te brengen. Toen konden de kardinalen het lachen wel laten.
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En ook de muilezel kon het lachen wel laten.... Als het nu tijd werd
voor zijn wijn kwamen er altijd vijf of zes koorjongens zijn stal binnen,
die met hun zijden mantel en hun kanten mouwen gauw wegkropen in
het stroo. Dan raakte ineens de geheele stal vol lekkeren, warmen geur
van zoetigheid en specerijen, enTistetVédène verscheen met de kom kruiden-
wijn, dien hij behoedzaam droeg. En dan begon het lijden van het arme beest.
Dien geurigen wijn, waar hij zooveel van hield, waar hij het zoo prettig

warm van kreeg, waar hij zoo vroolijk van werd, dat hij wel dacht te kunnen
vliegen, dien brachten de wreedaards daar in zijn ruif, dien lieten ze hem
ruiken en inademen, en als hij er dan den neus vol van had, wip ! gezieu
is zoo goed ais gehad ! de mooie, zachtroode vurige wijn verdween tot den
laatsten druppel toe door het keelgat van die kwajongens.... En als het
nog maar gebleven was bij het opdrinken van zijn wijn ; maar als ze in het
glaasje gekeken hadden, dan kregen die koorjongens den duivel in. De
een trok hem aan zijn ooren, de ander aan zijn staart. Quivquet ging op
zijn rug zitten, Béluquet zette hem zijn baret op, en geen van die kwajongens
dacht er aan dat het den braven ezel maar een schop of een duw hoefde
te kosten om hen allemaal naar de maan te helpen, en verder weg nog....
Maar daar dacht hij niet aan. Iemand is niet voor niets de muilezel van den
den Paus, de zegen- en aflaat-ezel.... Wat de jongens ook deden, hij werd
niet boos. Alleen op Tistet Védène was hij kwaad. Als hij voelde dat die
achter hem stond dan jeukten hem zijn hoeven. En daar was waarlijk wel
reden toe. Die deugniet van een Tistet speelde hem zulke leelijke poetsen !
Hij had zulke gemeene streeken als hij een glas op had !
Wat verzon hij op een goeden dag ? Hij dwong den muilezel in den toren

van'de kapel te klimmen, heel in het bovenste puntje van het pauselijk
paleis ! En dat is geen bakerpraatje, tweemaal honderduizend Provençalen
hebben het gezien. Wie beschrijft den schrik en de angst van den onge-
lukkigen muilezel toen hij, nadat hij een uur lang blindelings had rond-
gedraaid op een nauwe wenteltrap en God weet hoeveel treden was geklom-
men. plotseling op een schel-licht plat stond, en, in een diepte van duizend
voet, een Avignon zooals hij nog nooit aanschouwd had, zag liggen, met
kraampjes op de markt zoo groot als hazelnoot-doppen, pauselijke soldaten
voor hun kazerne als roode mieren, en heel in de verte, dwars over een

zilverdraadje, een microscopisch bruggetje waar gedanst werd, waar gedanst
werd ! Arm beest, dat was me een paniek !
Van het balken dat hij deed rinkelden al de ramen van het paleis.
,,Wat is er ? Wat is er met hem gebeurd ?" riep de goede Paus. En hij

rende naar het balcon.
TistetVédéne stond al op het binnenhof, en hij deed net of hij hard huilde

en zijn haren uitrukte van wanhoop :
,,Och, Heilige Vader, wat er is ? Uw muilezel.... Och hemel, och hemel,

wat moeten we beginnen ? Uw muilezel is in den klokketoren geklommen !"
,,Heel alleen ?"
,,Ja, HeiligeVader, heel alleen... .Kijkt u maar, daár heel in de hoogte....

Ziet u de puntjes van zijn ooren niet opsteken ? Het lijken wel twee
zwaluwen !....

,,Goeie hemel !" riep de arme paus, terwijl hij naar boven keek. ,,Is hij
dan heelemaal gek ? Hij zal te pletter vallen ! Wil je wel eens maken dat
je naar beneden komt, ondeugend beest !"
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Ja, als hij het maar gekund had ! Maar hoe moest hij naar beneden ?
De trap af, daar was geen denken aan. Zoo'n ding is nog òp te komen ;

maar eraf, daarmee kon iemand honderdmaal zijn beenen breken.... De
arme muilezel was wanhopig, en terwijl hij daar, duizelig, ronddwaalde
over het platte dak, dacht hij aan Tistet Védène : O, jou ellendeling ! als ik
maar eenmaal weer veilig en wel beneden ben — wat zal ik je een trap geven
morgen vroeg !"
De gedaclite aan dien trap stak hem een hart onder den riem; anders had

hij het niet kunnen uithouden. Eindelijk kregen ze hem van den toren af.
Maar het was een heele geschiedenis. Er kwam een windas bij te pas, en
touwen, en een draagbaar. En wat een vernedering ook nog voor een pause-
lijken muilezel daar zoo in den hooge te moeten hangen, met aile vier zijn
pooten in de leege lucht spartelend als een meikever aan een draadje !En dat terwijl heel Avignon naar hem stond te kijken !
Het arme beest sliep er den heelen nacht niet van. Het was of hij maar

altijd door op dat verwenschte platte dak ronddraaide, terwijl daar beneden
de heele stad hem stond uit te lachen, en dan dacht hij aan dien schavuit
van een Tistet Védène, en aan den heerlijken schop, dien hij hem den
volgenden morgen zou geven. O, o, o, wat een schop zou dat zijn ! Tot
in Pampérigouste toe zou de stofwolk te zien wezen, die dáarvan opvloog !
En wat deed onze Tistet Védène, terwijl er zulk een vriendelijke ontvangst

voor hem bedacht werd, in denstal? Op een pauselijke galei voerhij zingend
de Rhône af, op reis naar het Napelsche hof, als een van het gezelschap
edelknapen, die Avignon ieder jaar naar Koningin Johanna zond om
zich te oefenen in de diplomatie en in de fijne manieren. Tistet was niet
van adel ; maar de paus was er op gesteld hem te beloonen voor al zijn
goede zorgen voor den ezel, en vooral voor den ijver, dien hij betoond had
bij de redding van het dier.
Dat was een teleurstelling voor den ezel, den volgenden ochtend !
,,Die elléndeling !" dacht hij.,,Hij heeft wel begrepen.dat er iets voor hem

in 't vet lag !" En hij schudde kwaadaardig met zijn schellen. ,,Maar wacht
maar, wacht maar, leelijkerd ! dien trap krijg je als je terug komt ! dien
bewaar ik voor je !"
En hij bewaarde hem.
Toen Tistet weg was begon het rustige leven van vroeger weer voor den

muilezel, en hij hernam zijn oude gewoonten. Geen Quiquet, geen Béluguet
kwam meer in den stal. De goede tijd van den kruidenwijn was teruggekomen
en met den kruidenwijn de opgeruimdheid, de lange dutjes en het dans-
drafje, als hij over de brug van Avignon ging. Maar met dat al — sedert zijn
avontuur behandelden de menschen hem een beetje koel. Zij fluisterden als
hij voorbijging. Oude menschen schudden het hoofd, kinderen lachten en
wezen mekaar den klokketoren. De goede Paus zelf stelde niet zoo veel
vertrouwen meer in zijn vriend,. en als 't hem overkwam een dutje te doen
op zijn rug, 's Zondags als hij terugkwam uit zijn wijngaard, dacht hij toch
altijd bij zichzelf : ,,Als ik nu eens wakker werd op het plat van den toren !"
De muilezel merkte het best, en hij had er verdriet van, al zei hij niets.
Als echter de naam van Tistet Védène genoemd werd in zijn tegenwoordig-
heid, dan begonnen zijn lange ooren te beven, en met een boosaardig lachje
sleep hij zijn hoefijzers op het plaveisel
Zoo gingen zeven jaren voorbij. En toen die zeven jaren om waren,
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kwam Tistet Védène terug aan het Napelsche hof. Zijn tijd was nog niet
om; maar hij had gehoord,dat de eerste mosterd-page van den paus plotseling
gestorven was te Avignon, en daar het hem een mooie betrekking leek,
kwam hij in allerijl aanzetten om te solliciteeren.
Toen die intrigant van een Védène de groote zaal van het paleis binnen

kwam, herkende de Heilige Vader hem haast niet, zoo groot en flink van
postuur was hij geworden. Het moet trouwens ook gezegd worden, dat de
goede Paus van zijn kant een dagje ouder geworden was, en zonder bril niet
goed meer kon zien.
Tistet werd er niets verlegen onder.
,,Wel Heilige Vader, herkent U me dan niet meer ? Ik ben Tistet Védène !
— Védène ?
— Wei zeker, weet u niet meer — Védene, die uw muilezel altijd den

kruidenwijn bracht.
— Ja, ja, juist, nu herinner ik het me weer.... Een aardig jongetje

was het, die Tistet Védène ! Zoo. En wat wou hij ons nu vragen ?"
,,Och, een kleinigheidje, Heilige Vader.... Ik wou U vragen.... A

propos, hebt u altijd nog uw muilezel ? En maakt hij het goed?... .Nu,
dat doet me plezier ! — Ik wou U vragen in de plaats te mogen komen
van den eersten mosterd-page, die nu dood is.
— Wat ? Jij eerste mosterd-page ? Je bent nog veel te jong. Hoe oud

ben je nu eigenlijk?
— Twintig jaar en twee maanden, doorluchtige Paus, precies vijf jaar

ouder dan uw muilezel. Mijn Heer en mijn Heiland, wat een goed beest
was dat ! Als U half wist hoeveel ik van hem hield ! Wat een heimwee
ik naar hem gehad heb, in Italië ! Mag ik hem niet eens zien?"
— Welzeker mijn jongen! je zult hem zien !" zei de goede Paus ontroerd.

,,En omdat je zoo veel van dat goede beest houdt wil ik je niet langer van
hem gescheiden houden. Van vandaag af maak ik je tot mijn lijftrawant,
als eersten mosterdpage.... Mijn kardinalen zullen er wel aanmerking op
maken, maar laat ze maar ! daar ben ik al aan gewend. Kom morgen maar
bij ons, na den vesper, dan zullen we je de teekenen van je waardigheid
ter hand stellen in tegenwoordigheid van ons kapittel, en dan.. .. dan
neem ik je mee naar den muilezel, en je gaat met ons tweeën mee naar den
wijngaard ! Wat zeg je daarvan mijn jongen ?"
Dat Tistet Védène in zijn schilc was toen hij de groote zaal uitging, en

met welk een ongeduld hij de ceremonie van den volgenden dag verbeidde,
hoef ik u niet te zeggen. Toch was er éen in het paleis, die nog gelukkiger
en nog ongeduldiger was dan hij; en dat was de muilezel. Van deterugkomst
van Védène af tot vespertijd den volgenden dag toe hield het verschrik-
kelijke beest niet op zich vol te proppen met haver, en achteruit tegen
den muur te schoppen. Dat was nu zijn manier van zich voor te bereiden
voor de plechtigheid.
Toen dan nu, den volgenden dag, de vesper was afgeloopen, trad Tistet

Védène den hof van het pauselijke paleis binnen. De geheele clerezij was
daar verzameld, de kardinalen in roode gewaden, de Advocatus Diaboli
in zwart fluweel, de kloosterabten met hun mijtertjes op, de kanunniken
van Saint-Agrico, de paarse mantels van de pauselijke kapel, de lagere gees-
telijkheid ook, de pauselijke soldaten in groot tenue, de drie geestelijke gilden
van de penitenten, de kluizenaars van den Ventoux met hun sombere
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gezichten, en het koorjongetje dat achter den priester aanloopt met het
schelletje, de flagellanten tot aan het middel toe nakend, de welgedane
kosters met rechter-togaas aan, allemaal, allemaal, tot zelfs de man, die het
wijwater aanbiedt, en de man die de kaarsen aansteekt en de man die de
kaarsen uitdoet, niet een ontbrak er. Een prachtige wijdingsplechtigheid
was het ! En de klokken luidden, de voetzoekers knetterden, de zon
scheen, de muziek speelde, en altijd maar door ratelden ais de dollen de
tamboerijnen, waarbij daarginds op de brug gedanst werd.
Toen Tistet in de vergadering verscheen ging er een gemurmel van

bewondering op, over zijn knap gezicht en zijn zwierige houding. Het was
een prachtige Provençaal, van het blonde type dan, met krullende lokken,
en een kroezig baardje glanzig of het gemaakt was van het goud, dat onder
de graveerstift van zijn vader den goudsmid uit viel.Het gerucht wilde, dat
de vingers van Koningin Johanna in datzelfde blonde baardje gespeeld
hadden ; en jonker Védène had inderdaad de hooghartige houding en den
verstrooiden blik van een vorstinnen-gunsteling... .Ter eere van zijn natie
had hij voor de gelegenheid zijn Napelsche kleederdracht vervangen door
een Provençaalsch buis met rozeroode randen, en op zijn muts een groote
veer van een Camargue-ibis gestoken.
Zóo, dat hij binnenkwam, groette de eerste mosterdpage met een zwierige

buiging, en trad op het hooge bordes toe, waar de Paus wachtte om hem de
teekenen van zijn waardigheid ter hand te stellen: den gelen houten lepel,
en den safraanldeurigen mantel. De muilezel stond beneden aan den trap
gezadeld en opgetuigd om naar den wijngaard te gaan. Toen hij langs hem
heen ging, verscheen een teedere glimlach op het gelaat van Tistet Védène,
en hij bleef staan om hem eens vriendschappelijk op den rug tekloppen,ter-
wijl hij intusschen met een schuin oogje keek of de Paus het wel zag. Zòo
stond hij net goed : de muilezel nam een aanloop : ,,Dáar, ellendeling !
Dien heb ik je nu zeven jaar lang te goed gehouden !"
En hij gaf hem zoo'n allergeweldigsten schop, dat de stofwolk, die er van

opvloog tot in Pampérigouste toe te zien was, een blonde stofwolk,waareen
ibis-veer in dwarrelde ; alies wat van den ongelukkigen Tistet-Védène over
was !
Muilezel-schoppen komen in den regel niet zóo geweldig aan. Maar dit

was een pauselijke muilezel. En dan moet men ook wel bedenken, dat
hij zijn vijand dien schop zeven jaar lang te goed had gehouden ....
Het is wel hetmooiste geval van priester-wrok dat ooit of ergensis vertoond.

Vertaling van B. v. d. L., onder toezicht van Augusta de Wit.
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inzicht, is toch romanticus. 't Zij zoo. Casals heeft zym Beethoven-opvatting.
Op-zich-zelf bestaat er geen geobjectiveerde Beethoven-stijl.
Een stijl, voor alien geldend en maatgevend. Dàt zou eerst juist de dood

zijn voor een stijl. Ook in het klassiek-verbreede kan de zangtoon van een
instrument tot zoete murmeling verteederd worden.
De, in Casals' herscheppings-gevoel geïndividualiseerde, door Rôntgen

in den psychischen stroom,meé-enóvergenomenstijlopvatting, heeftevenveel
recht klassiek te zijn, als een andere uitbeelding het recht heeft romantisch
te wezen. — Op geen voeten of vamen is daarmee het stijlbegrip van Beet¬
hoven's werk uitgeput. — Allé, in voorschriften vastgestelde gevoels-ver-
bizondering is hier uit den booze.
Stille waters hebben diepe gronden. Casals is een stille ziel. Maar deze diepte

is het diepste waar ooit eenig reproduceerend kunstenaar in vermag weg
te duiken. Met de saamtrekkende lijnen van zijn geheel persoonlijk spel
schept hij ook een eigen architectonischen bouw van den muzikalen volzin.
Bij intuitie heeft hij de onbewuste heidensche germaniek van Beethoven
getast zooals geen ander Romaan het ooit waagde. — Een religieuse ver-
innerlijking geeft hij aan iederen toon. Men ziet de werking zijner verbeelding.
Hij laat den droesem der zinnelijke muziek-ontroering voordegoddeloozen.—
Dat hoort ge aan zijn in beweging brengen van verschillende klankstemmen.
Wat'n meersnarig spel, en daarin weer die heerlijke, aristocratische terug-
houding van ontroeringen. Zooals hij een zacht maatdeel uitstreelt, zonder
de geringste verzoetelijking, hoorde ik het nimmer. —Alleen Gerard Hekking
kan zijn mededinger wezen in zulk morendo-spel. Pablo Casals is een
groot kunstenaar, maar even groot is zijn koninklijke trots als uitbeelder
van een Beethoven-ziel. In zijn spel wordt de toon eerst ziel, zooals bij een
woordkunstenaar, door beeld, gelijkenis, rhythmus en klank eerst in de taal.

DE VIJE SONATEN VOOR PIANO EN VIOBONCEL
VAN BEETHOVEN.

Sonate I, opus 5.
De heele ontwikkelingsgang van Beethoven's genialiteit als toonschepper

is in deze vijf sonaten te volgen. — Slechts een kort stuk, den verschil-aard
der vijf sonaten kenschetsend, kan hier worden geplaatst. Men stelle zich
dus tevreden met een beknopte aanduiding en saamvatting dezer schepping.
Sonate I en II zijn op jeugdigen leeftijd geschreven, en schoon beide behoo-
rend tot één opus, toch in opmerkelijk afwijkende stijl-soort gecompo-
neerd. Alleen de deelen-opeenvolging is gelijkvoudig.

Het Adagio Sostenuto van Sonate I is van eenrustig-zangerige vredigheid.
Argeloos-melodisch klinkt de aanhef, toch ook weer vervloeiend in een
ernstig-pijnzend gemijmer en speelsch-eenvoudig leidend naar het Allegro-
hoofdthema, waar làter, het tweede thema, zwaarder van zang.temperend
het vurig-speelsche gedartel van 't Allegro, tegen in zingt. De cello heeft
nog niet haar cantilenische stem. Toch, even fijn, schuchtere aanloopjes
naar een beurt-zang tusschen klavier en cello, zangerige motiefjes, plots
onderbroken door en overgaand in begeleidings-toonfiguren. Het slot van
dit Allegro brengt ons een sterk-conventioneele cadans, eindigend met
dubbeltriller, ons terugleidend tot het gracieus-fijne hoofdmotief.
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De tweede satz, het Allegro vivace, is van een eigenaardigen, Beethoven-
schen humor en moedwillige guitigheid. Toch weent er iets weemoedigsin de diepte van dezeschalkschedartelheid. — Meer een weedom-herinneren
dan droefnis zelve. De traditioneele sonaten-bouw brengt hem inhetvivace-
slot weer terug naar de cadans (een soort afsluit-bravoure), hier nog méér
een cadans-formule, precies als in het eerste deel, maar nu veel inniger,
dieper van ontroerings-klanken en ook breeder van zang. Nu geen banale
bas-begeleiding, geen triller-gespeel, en een soort hol-speelsch italianerig
bravoure-passagewerk, als in de cadans van 't eerste deel; hier de èchte cadans
door de cello ingezongen, 't smartelijke van een paar maten adagio, plôts
overgloeid met presto vol vurig klank-gedartel van de eerste satz wég-
zingend . Weer zult ge den Beethovenschen geest zien verschijnen met
zijn klaaglijk voorbereid morendo (toon-wegsterving), plots weggeslagen
door een stringendo (toon-jacht), een opstuwing-vaart waar ge van duizelt
en U de wonderlijke wisselsfeer van droef gemijmer en plots uitgestooten
gelach, gesnap en levensdriftigen jubel seconde-snel, in en uit voert.
Deze gansche eerste Sonate heeft niet de afgeronde, fijn-doorzichtige en
charme-lokkende saamgeslotenheid en zangerige eenheid van Mozart's
muziek. Toch is het een werk met mooie brokken, zwierig en hoofsch,
en ondanks 't traditioneel vorm-gebondene, in het melos van een al drei-
gende vermenschelijking der toon-dramatiek. —

Sonate II.
Tegenover de speelsch-geschreven eerste Sonate, hier al dadelijk het bijna

plechtig-tragische begin van Sonate II. (ook opus 5). Virtuoserige vercie-
rings-ornamentiek en leeg toongespeel is naar achter gedrongen. De Intro-
ductie : Adagio Sostenuto, gaat hier al naar de Beethovensche heroiek,
het gróót-omspannende, den machtigen uitlevingsdrang zijner geweldige
menschelijkheid. Het Allegro molto is donker, van een zwart-brandend
coloriet ; zeer hartstochtelijk van gang, eerst opstandig, dan wanhopig-
smartelijk en schreiend, dan weer berustend en naar innerlijke vrede hun-
kerend. Vooral de rhythmiek in zijn wisselvormen van de grootsche coda
(een soort aanhangsel), zèlf zoo duister en dreigend, geeft een gezicht op
het tijdlooze, waarheen dikwijls de scheppingen van Beethoven de luiste-
rende zielen heenlokken. Dit, den hoorder ontheffen aan besef van ruimte
en tijd, is een spéciale machts-suggestie van Beethoven's muziek, en volgt
meestal op een voorafgegaan deel, waarin hij zichin alzijnbijna-gewelddadige
forschheid en scheppings-heete kracht, met àl zijn ontroeringen en levens-
smarten heeft uitgestort. Het is een soort verheiligend moment, nà de
krampige levens-worstelingen met lot en menschen ; een oplossing van àl
het smartelijk-snikkende en smeekende of verpletterende en hartstochte-
lijke, in de hoogere rust der z.g. „bovenaardsche" vredigheid. — Op dit
deel volgt een Rondo, terugkeerend in fijn motief-gestoei, naar de dártele
gevoelssfeer der eerste Sonate. — Nu echter een zacht- dreigend herinneren,
telkens éven ópzingend, aan de tragische grootheid van den machtig-
heroiekenopzetvanhetAdagiaSostenuto.—De gevoels-sfeerenvanditAdagio
en het volgend Rondo staan zóó hel tegenover elkaar dat geen enkel instru¬
mentalist, als stemmingsvoeler, onmiddellijk na het Adagio het Rondo
kàn laten volgen. — Dit zou een breken zijn van de zangsfeer om het eerste
deel heengeweven.
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Het Rondo is van een vurig-stoeiende geestigheid, een te véél aan levens-
jubel dat in vernuft-tintelingen en fonkelingen van humor moèt uitspatten,
al hoort ge zoo nu en dan, onder het trillend-innig gejuich en gejoel een
smartscheurende stem, heel even, met 'n snik er tusschen in. —

Sonate III.
Deze is wel het meest bekend (opus 69). Bestaat uit drie deelen. Allegro,

Scherzo en Adagio-cantabile (Allegro-vivace). Het Adagio tusschen tweede
en derde deel, is een kort, zacht-peinzend, diep-verzongen intermezzo,
de drie deelen 00k rhythmisch eigenaardig aan elkander verbindend. —
Het is van broeiende zomerkleuren doorgloeid, dit werk. 't Is er licht,
zonnegoudelend en van een warme waseming zijn de glanzingen.
Een min of meer Moorsche vurigheid, zelfsinhet Coda na het tweede thema

in het eerste deel. Het is zinnelijk, levensgretig, zuidelijk, bijna dwepend,
en toch zooals alleen Beethoven klanken kon verzinnelijken zonder zwoele
wellustigheid. Dit oostersch kleurgloeien is nergens van een wulpsche
behaagzucht, en 00k niet ziek van erotische bedwelming als bij Wagner.
Het is exotisch (uitheemsch), maar mannelijk en door en door gezond van
melodie. Mooi en nieuw is de schertsend-aankondigende vooruitlooping
op de melodie van het latere Scherzo, een eigenaardigheid die 00k in andere
werken van Beethoven voorkomt, vooral bij fugatisch- en tegenharmonisch-
bewerkte thema's.—Het Scherzo is van een heerlijk-stoutgelijnde rhythmiek,
stormend en in tegenbeweging zich verlustigend, en na 't Scherzo, 't
cantabile 'n zestien maten Iang, van een, door heel de satz heenzingende
zoetheid, verhaal en smeking tegelijk, streeling en zucht, om plots heen te
lokken naar een stretto dat in latere zangen in vliegvaart naar den fugatischen
climax rent als in de vijfde Sonate. — In de finale van deze Sonate flitsen de
fonkelingen van Mozart's geest, van een heerlijk-gestyleerde, natuurlijke
guitigheid en distinctie, in het tweede motief, plots met een profetische
wending naar het moderne, (Schumann) wazig, vol droom'rige teederheid
en schuchtere romantiek. En dan plots weer den droom brekend met een
jubelkreet, stout-schertsend, spottend met eigenstemmings-verplechtiging,
als een klare menschenlach tusschen het mompelend-verholen geprevel
van biddenden-in-kerkschemering.

Sonate IV op 102.
In dit tijdperk van zijn leven zingt de diep-vereenzaamde, nog alleen

in zichzelf schouwend, Al jaren stokdoof, bestaart hij de diepte van het
leven, luistert hij nog slechts met de ziel naar de inwendigste eninnerlijleste
muziek van aarde en hemel. Zijn aandacht is, altijd zingende, naar het
gòddelijke, het verhevene gericht. Veel in zijn hartstochten-wezen ligt
uitgewerkt, verstild. De vulkanische levensdrang en smartendracht zijn
verzonken in het onbewuste. Het geluid, de verzinnelijking der klank-materie
kan hij niet meer hooren met zijn lichamelijk oor. Aile melodieën bloeien in
de diepe stilte van zijn ziel, in hetmeest-verhevene, onaardsche, van wereld-
sche vreugde en smart afgewend. Geheel verzonken en uit de diepte van een
heilig peinzen, vangt het fluisterend vragen aan. Een ziel in mijmerend ge-
sprek met 't eeuwige. Dat kleine cello-motiefje, dat inzet en vraagt. — Dàn
ontbloeit dadelijk een teeder-verheerlijkte beurtzang tusschen de twee
instrumenten ; leidend naar een somber àngstig-jagend en beklemmend



301

Allegro. — Het is hevige opstooting van kracht, telkens versmoord door
een bijna vrouwelijke innigheid van zang. Telkens het snikken van een
mensch, door het lot geslagen en gepijnigd, verlaten en toch biddend,
zich aan dehoogste levens-verrukkingen vastklemmend. De donkerste diepte
trilt uit de lage cello-snaren óp in het Adagio. Het kan geen geween meer
worden. Daartegenin, een elkaar tegenzingend melos ; weer presto's,
vurige, bedwelmende motieven, in een ziele-kramp uitgestooten ; dàn
de verzinking van den hartstocht weer, in de berustende toegevendheid.
Het korte Adagio-motief, de heugenis heenlokkend naar het eerste deel,
leidt tot de finale die eenige verwantschap toont met de finale der klavier-
sonate opus ioi.

Sonate V.
Nu geen fantastischen indeelings-vorm ais de vorige Sonate, maar een

gewoon drie-deelig Allegro con brio, Adagio, en Allegro fugato. Het eerste
All. con brio ademt op één gedachte, is van een koenen opgang waartusschen
een brandende bruising van melodisch leven. Een bezonkener tweede thema
in den dominant, volgt na een korte voorbereiding. De heele eerste satz
lijkt in zijn saamgedrongen opbouw zoo makkelijk te overzien. Maar met
die schijnbare eenvouds-middelen, wat voor een ontzaggelijke verwikke-
lings- en doorvoerings-rijkdom van melodie schept Beethoven hier niet ?
Alies blijft van de hoogste gevoelsvolheid en gevoels-uitdrukking....
de zingende heerlijkheid van Beethoven juist, dat àlies in hem de zuiverste
melodic is. Het lijkt een onmeetbare aanvloeiïng van zang-thema's, een
eeuwige instrengehng van canonisch-omgroeiende motieven. Hetiseenbloei
van donkere en liehtende stemmen, thematisch en imitatief zich telkens
uitzingend in dadelijk te volgen melodische tegenbewegingen.
Euister weer eens naar het vierstemmig Allegro-fugato van deze vijfde

Sonate, eigenlijk een vrije fuga, met twee subjecten (fuga-thema) gelijk
Beethoven ze geeft o.a. in zijn vijfde Symphonie (Scherzo), ontstellend
in zijn onschoolsche grootschheid, en spottend met iedere streng-regelige
formuleering1). De cello zet het simpelemotiefje in, en daar grijpt Beethoven's
gewelddadige scheppingsdrift naar die enkele zingende maten, en stuwt ze
door een zee van stemmingen heen. Een contrapuntische doorvoering
zoo grandioos en zich in al rijker harmonieën verwikkelend als ge maar zelden
hoort. — Dat ééne eello-motiefje wordt door alie rhythmische vormen en
golvingen, door alie melodische-koppelingen en tegenkoppelingen heen-
gewerkt, heen gesleurd, gezongen, uitgevlamd, vermokerd en weer verdempt.
Dat ééne motiefje laat hij spotten, vleien, kreunen, verdroomen, uitmijmeren
en weer opjoelen in een schuimhoos van hartstocht. En tégen dat eerste
motief, gaat nu de cello een tweeden zangfugatisch-verleidelijkontwikkelen;
het eerste motiefje duiktweer vóór, nieuwemelodie-stemmen klinkenóp. 't Is
eeuwig vragen en antwoorden, een kruisgesprek van zielen, een telkens
wég- en weer terugkeeren naar den grondtoon der verschillende thema's.
En ten slotte stijgt en orkaant het òp naar een overweldigenden climax,
tot het orgelpunt, een onweer-zware bastriller, vulcanisch en dreigend,
waarboven een vuur uitregent van klank-kleuren, een hosana-geroep van

*) Ik bedoel de toepassing der fuga, vrij en geheel Beethovensch zooals ook nog
in zijn Hammer-klavier-sonate; in zijn yde Symphonie (Allegretto), in zijn negende
Symphonie enz.
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reuzen, tusschen wolkdrommen ingekneld. Er is, in het eerste en laatste
deel een vreemdsoortig weifelen tusschen majeur enmineur,waardoorzonder-
linge klank-werkingen ontstaan.
Telkens opent deze Sonate in al haar deelen een eindeloos verschiet, een

zee-achtige ruimte. — Hij is als een belegering van het Paradijs door allé
naar geluk-smachtende, op aarde aehtergebleven menschen, bijéén. Ge
hoort al-soorten stemmen. Soms plots de donkerste dreiging, maar dan,
in den climax ziet ge een doorbraak van 't gloeiende zonnevuur uit een
koperkleurigen onweershemel.

HetAdagio is van een verteederde droefnis, een mijmerij naar het eeuwige
toe, waarvan eigenlijk de menschelijkheid is uitgetreden. Zoo verzonken en
heilig is dit, dat ge, mét Beethoven, en vast-in zijn ziel, u voelt opvoeren
naar alies wat wij het hoogste-denkbare in dit leven ons bang-ontstellend
voorstellen, ais onnaderbaar. Ge hoort wel het kreunen van zielen, wel
stemmen van gewonde en doorstormde levens, maar diep, diep ônder
u wentelt de wereld....

Cello en klavier verzinken melodisch en begeleidend in elkaars zangsfeer
bij het Adagio. — De klavier-inzet van het Allegro con brio is heroisch-stout,
maar ook het fugato-slot is voor den klavierspeler van een, technisch,
nog ontzaglijker moeilijkheid. —Ik kan mij voorstellen dat de grootste pianist
huivert voor hij deze grootheid van levensgang in het hart durft aangrijpen.



Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
DOOR

CORNELIS VETH.

Hoe weinig kent men ten onzent de fantastische en geestige geschriften
van Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, rechter, kapelmeester, componist,
teekenaar, puntdichter, maar toch vooral verteller ! Verteller uit den tijd
der romantiek — een neo-romantiker noemde Goethe hem met eenige
schamperheid — maar, ten onrechte veel minder genoemd, in deze dagen,
nu de belangstelling voor dit tijdvak ook hier herleeft, dan anderen.
Ten onrechte, in zeker opzicht althans. Want het is waar dat zijn omvang-

rijlc werk (omvangrijk alteen al, waar men slechts aan het zuiver literaire
denkt, en de beschouwingen over muziek enz ter zijde laat) vele fouten aan-
kleven. Zijn fantasie vervalt dikwijls in een met den besten wil niet anders
dan kinderachtig te noemen belangstelling in vulgair bijgeloof. Hij tracht
ons, met een welsprekendheid een betere zaak waardig, bang te maken
voor de banaalste bakersprookjes. Hekserij, griezeligheid van de grofste
soort, ziekelijke, smakelooze detailbeschrijving van perverse neigingen
en perverse daden, een weerzinwekkende en in den grond onartistieke voor-
keur voor onopgeloste problemen van spokerij en somnabule-toeren bederft
sommige van zijn fijnst gecomponeerde, geestigst geschreven verhalen.
De zelfkritiek was levendig genoeg in hem, om hem meermalen in staat te
stellen tot een allervermakelijkst den spot drijven met die eigen neiging,
zijn zelfbeheersching was niet groot genoeg om hem te bewegen zulke perio-
den ganschelijk weg te laten of te schrappen. Hij kon zichzelf kastijden,
zichzelf bespotten; zichzelf verbeteren kon hij niet. Hij is dikwijls bij zijn
vertellingen vol fijne stemming en fijnen humor zoozeer om een intrige ver-
legen, dat hij die halen moet uit de meest verwarde, meest onzinnige gegevens
van het platte bijgeloof.
Of, als hij het niet in het griezelige zoekt, kan hij somstijds ook op een

ander terrein droevig dwalen. Zoo mooi en lief als sommige van zijn
sprookjes zijn, zoo mislukt zijn andere in hun omslachtigheid, eindeloosheid
en verwarring. Alsof hij er telkens een stukje bijgeschreven had zonder
het voorgaande over te lezen, zich hopeloos verwikkelend in het warnet van
zijn eigen allegorie, zich ternauwernood reddende door zijn nooit falende
geestigheid, zich als Miinchhausen, met een tour-de-force, meer vernuftig
dan overtuigend, aan de harén optrekkend uit het moeras.
Dit laatste gebrek is eigen ook aan zijn beste vertellingen. Hoe eindeloos

zijn de verwikkelingen, hoe verbijsterend is de voortdurend een ander
karakter aannemende allegorie in Minister Floh, in Princessin Brambilla,
die door Baudelaire terecht zoo geprezen verhalen.
Weinig in Baudelaire's mooienbundel,,Curiosités esthétiques" besproken

kunst voldoet intusschen zoozeer aan de verwachtingen, door dezen titel
opgewekt, weinig kunst, beeldende of woordkunst is zóó esthetisch en tevens
zóó curieus.
Welk een beeldenrijkdom, welk een beschrijvingskunst, welk een

schoone fantasie ook, die de minder schoone verdringt, welk een gemoedelijke
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sombere, het griezelige element in dit verhaal. Het fijn humoristische,
waarin intusschen zekere satire en zekere wijsheid is neergelegd, vindt men
in het feit, dat de overspannen jonge student verliefd wordt op een pop.
Bij al zijn bezoeken, gedurende zijn gansche vrijage, bemerkt hij daar niets
van. Aan dit bedenksel nu knoopt Hoffmann een satirieke beschouwing
vast over de overdreven stemmigheid en zedigheid van het jonge meisje
in burgerkringen. Hij vertelt, hoe, sinds het geval ruchtbaar is geworden,
aile jongelingen plotseling verdenking begonnen te koesteren, dat hun
verloofde insgelijks een kunstig vervaardigde pop is, die slechts knikken
en glimlachen kan, en hoe nu allé jonge meisjes haar best gaan doen, om te
laten zien, dat zij geen automaten zijn, geheel oorspronkelijke dingen gaan
zeggen, en wel eens moeite doen om anders te zijn dan juist afgepast
naar den hoor. Dit is echt Hoffmann, om naar aanleiding van een volkomen
willekeurige, bijna sprookjesachtige vondst, allerlei dingen uit het dagelijksch
leven van zijn tijd te bespreken, en daarin een humor en een opgewektheid
te toonen, die een prachtige verpoozing bieden in het somber verhaal van
noodlotsmacht, angst en benauwenis, dat hij hier geeft. En echt van Hoffmann
is het ook, om ons nooit geheel en al in te wijden, nooit te zeggen, in hoeverre
de arme jonge man, om wien het gaat, alleen bevangen is van een idee fixe,
of gelijk heeft in zijn geloof aan de noodlottige wederverschijning van den
fatalen ,,Sandmann" in een andere hoogst gewoon en alledaagsch voor-
komende gestalte.
Maar de ontroering, in den aanvang van de vertelling bij ons opgewekt,

om de gevaarlijkheid en de geheimzinnigheid der beide alchimisten, den
verleider en het slachtoffer, de duistere verdenking tegen den waanzinnig-
hatelijken huisvriend opgekweekt, en die wij onwillekeurig met de kinderen
deelden, blijft ons aldoor bij; wij zien de vervolging van den jongeling door
dat jeugd-schrikbeeld als iets wezenlijks. Dezelfde onverklaarbaarheid,
die ons niet ergert, maar weldoet, heerscht in ,,das Majorat".
,,Das Majorat" is een spookhuisgeschiedenis naar den ouden trant,

maar een zóó mooi, zóó overtuigend vertelde, als ik sedert nooit heb
gelezen. Ze speelt in een oud familie-slot, van een te gronde gaand, innerlijk
verdeeld geslacht, het geslacht van een heerschzuchtigen vader, die overhoop
ligt met zijn beide zoons, die onderling eveneens de hevigste twisten hebben.
Een oude knecht — de harde, sinistere oude knecht van het spookslot —
trekt partij voor den jongsten zoon, en vermoordt den oudste. Eater kcmt
het geheim uit, en de knecht spookt na zijn dood nog rond in de kamer der
misdaad.... Het gelijkt een vrij banale sensatieroman, zóó verteld, maar
het is niet mogelijk, het is ook mijn taak niet, de stemming weer te geven,
die zoo prachtig in deze vertelling is volgehouden, waar om de oude burcht
de wind huilt en loeit en woedt, en de golven tegen de verweerde muren
beuken, het gevoel dat wij bij het lezen aldoor hebben, van in een somber,
bedreigd, onheimelijk milieu te zijn, den indruk, die het telkens verschijnen
van den sluipenden ouden misdadiger met zijn boos geweten en zijn onvol-
dane wraakbegeerte teweeg brengt. Noch kan ik in dit bestek iets weergeven
van de pracht in het begin, bij het komen der bezoekers in het kasteel, de
ontvangst door een anderen, bravenmaar zonderlingen knecht en van de vage,
onwezenlijke, maar fijn-beschreven liefdesgeschiedenis, die er doorloopt, noch
van(den onrustigen, grilligen, zoo schoon bij dit onderwerp passenden stijl.
,,Das Steinerne Herz", hoewel ook daarin een familie-veete, en het
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noodlot, en teleurgestelde liefde veel onheil stichten, is blij-eindig. Hier
is de nachtelijkheid een feestige ofschoon dan deze feestigheid in het
begin veel hartsbeklemming en veel wrok en berouw verbergt. Het steenen
hart eindigt met aan het slot een waar symbool te zijn, en de geschiedenis,
gesmukt door veel fantasie, en opgeklaard door veel fijn-speelsche vondsten,
de geschiedenis, die iets achttiende-eeuwsch-baroks heeft, loopt uit op
verzoening en verteedering.
Het sprookje ,,Nussknacker und Máusekonig" is in het Hollandsch

vertaald en als kinderboek uitgegeven, met prenten van Wenckebach,
die gansch niet verwerpelijk zijn, toch had de vertelling eigenlijk slechts
door een teekenaar met de weelderige en hartgrondige fantasie van een
Cruikshank of Doré naar den eisch kunnen worden geïlhistreerd. Men her-
innert zich wellicht die mooie groteske figuur van het Notenkrakertje
in de huzaren-uniform en met de geweldige tanden, en den koning, die met
zijn hof op spekpannekoeken werd onthaald, doch plotseling doodsbleek
werd, en in vertwijfeling uitriep: ,,Te weinig spek!" — omdat de muizen-
koning zich daaraanvan tevoren had te goed gedaan. En welk een schilder-
achtigheid heeft Hoffmann's verbeeldingskracht, als hij al het speelgoed
van de kinderen in dit verhaal beschrijft en bezielt ! Andersen is daarnaast
arm aan verbeelding.
In dit verhaaltje dus speelt een mismaakt ventje, de traditioneele

Duitsche Notenkrakers-pop, met de dwergengestalte en de enorme tanden
de hoofdrol, in Klein Zaches treedt eveneens zulk een figuur op als held
van de historie. Klein Zaches vind ik eigenlijk nog mooier dan ,,Nussknacker
und Màusekonig", vooral omdat het soberder is, en er niet zóó twee draden
van intrige tegelijk worden afgesponnen. Klein Zaches is voor een groot
deel een satire op de toestanden aan de hoven van Doorluchtigheidjes.
Hoffmann zelf is kapelmeester geweest in een klein staatje (nadat hij op
aandringen van de Franschen— het was in den tijd van Napoleon's macht—
als rechter was ontslagen) en kende de dwaze verhoudingen aan zulk een
hof uitstekend, hij heeft ze nog treffender gehekeld in ,,Kater Murr".
Op deze vertellingen kom ik later terug, wanneer ik Hoffmann's humor

zal bespreken, laat ons nog zien, welke de andere, den lezer die voor deze
lectuur vreemd staat, het meest aan te bevelen kortere verhalen zijn.
Daartoe behooren dan nog eenige van de vertelsels,die de Zerapions-briider,

een gezelschap vrienden, die bij elkaar komen en elkaar hun werk voorlezen,
doen. Het,,Fragment aus den Leben dreier Freunde", een levendig en schalk
verhaal, de ,,Bergwerke zu Falun", dat treurig is, ,,der Kampf der
Sanger" een mooie bewerking van een oude legende uit den tijd der ,,Meister-
singer", ,,Martin der Kiifner und seine Gesellen", een lief verhaal van het
gildewezen, „das fremde Kind" een sprookje ook eenigszins in den trant
van ,,Nussknacker", ,,die Brautwahl" en ,,die Kônigsbraut", twee dolle,
fijne sprookjes, ,,das Fráulein von Scuderi", een ,,Criminalgeschichte",
,,Rath Krespel", ,,Datura fastuosa", ,,Meister JohannesWacht", die ,,Dop-
peltganger", alie zeer fantastische verhalen met zeer komische gedeelten,
doch als geheel, zooals het meesterwerk van Hoffmann, droomerig,
,,schwarmerisch" en grillig. Nog noem ik hierbij het koddige eerste deel
van een klucht ,,Princessin Blandina" waarin de schrijver op verfijnde
wijze schijnt te spotten met den zin voor het romaneske, geheimzinnige en
fataiistische, die bij hem zelf zoo zeer domineert.
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Heeft men eenige van deze kortere verhalen gelezen en is men eenigszins
vertrouwd geraakt met de wonderlijke fantasie en den precieusen geest
des schrijvers, en ook met zijn besluiteloosheid als het ware, zijn halfheid,
die nooit geheel verklaren wil, en nooit geheel het bovennatuurlijke onver-
klaard durft laten, dan zal men ook in de langere verhalen, bij veel verwards,
veel herhalingen, en nu en dan wat omslachtigheid, veel van zijn gading
vinden.
Zoo zal het gaan bij de lectuur van de „Elixire des Teufels", met Kater

Murr", met „Princessin Brambilla", ,,Signor Formica", ,,Meister Floh",
,,die Irrungen", ,,die Geheimnisse".
Twee dingen maken evenwel deze langere verhalen niet zoo genottelijke

lectuur voor ons ais de kortere. Ten eerste de ietwat gewild romantische
vorm (zoo spelen twee van deze verhalen in Italie, het land, waar in dien
tijd al wat romantisch dacht zich heen begaf),ten tweede de vele satirieke
toespelingen op toestanden in het Duitschland van Hoffmann's dagen,
de dagen van de groote libérale bonden en de dwangmaatregelen der regee-
ring daartegen, maatregelen die in den weer in het rechtersambt herstelden
Hoffmann een moedigen bestrijder vonden.
Dit brengt mij op de gedachte aan de persoonlijkheid van den schrijver

der vertellingen, die mijn onderwerp zijn.
Die persoonlijkheid heeft namelijk aan allerlei aanvallen blootgestaan.

Fvenals van Poe, heeft men van Hoffmann gezegd, dat hij zijn visioenen
vooral had als hij dronken was, van beiden is het onwaar, en Hoffmann
althans was in het geheel geen drinker. Hij was reeds vroeg ziekelijk, een
maaglijder, maar een man van een bizonder opgewekte natuur, die veel
heeft moeten wurmen om er te komen, en die enorm werkte. Wat hij in den
loop van één jaar schreef, schijnt soms ongelooffijk, vooral als men bedenkt,
dat hij zijn ambt van Kammergerichtsrath vervulde en veel musiceerde
en ook teekende. In de operette ,,Hoffmann's Erzáhlungen" van Offenbach,
waarin overigens de geest van den schrijver wel gekarakteriseerd is, en
waarin de pop-geschiedenis uit ,,der Sandmann" aardig is geëxploiteerd,
wordt Hoffmann zelf voorgesteld ais de held — de dupe — van al die vier
liefdeshistories, als een man, die zijn eigen geschiedenis vertelt in zijn
kunst, en als een zeer lichtzinnig en vrijbuiterig personage. De voorstelling
is onjuist. Het leven van den Kammergerichtsrath was niet zoo rijk aan
vreemde lotgevallen, hij was niet zulk een overspannen romanheld, noch
ook in liefdeszaken zulk een verblind dupe.
Voor hen, bij wien, als bij mij, door het lezen van genoemde kleine en

grootere verhalen, de smaak voor dezen grilligen, rijken schrijver met zijn
verbeelding en zijn geest eerst recht is opgewekt, zij, tot beëindiging van
het overzicht zijner werken nog opgemerkt, dat de ,,Kreisleriana" (Kreisler
is, als gezegd, Hoffmann's alter ego, een hartstochtelijk, maar oneven-
wichtig musicus, de musicus die hij zelf zou geworden zijn, als hij in het
schrijven geen vervulling had gevonden) de ,,Nachricht von den neuesten
Schicksalen des Hundes Berganza", die ook veel beschouwingen over
muziek en tooneel bevat, en de „Seltsame Leiden eines Theaterdirektors",
dat deze allé in een grillig kleed gestoken verhandelingen veel kostelijks,
waars en vermakelijks bevatten, en een beeld geven van Hoffmann's enorme
kennis en ondervinding in alies, wat theaterzaken betreft. O.a. leest men
daar over de blijspelen van Shakespeare, die dezen schrijver zoo dikwijls
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inspireerden tot zijn sprookjes, allerlei moois en verstandigs. Deze beschou-
wingen, voor het meerendeel in dialogen in zeer ouderwetschen trant,
uitgesproken, doen zien, hoezeer Hoffmann leefde in het theaterwezen
(zijn groote vriend was de bekende acteur Devrient) en hoe hij ondanks zijn
open oog voor allerlei misstanden en voor de moeilijkheid van het samenspel
van verschillende menschen met eigen opvattingen en neigingen, tocli
zijn illusies in deze wist te behouden.*

* *

Ik heb in den beginne gesproken van Hoffmann's belangstelling, te groote
belangstelling en ontzag voor het bijgeloof, en mij is inderdaad zijn ontleenen
van motieven aan de verwardste en ronduit gezegd leelijkste griezelsprookjes
een gruwel, maar het geluk wil, dat de schrijver zich voortdurend redt,
en ons redt, door zijn geest, zijn vernuft en zijn opgewektheid. Dat komt
onder andere prachtig uit in de ,,Elixire des Teufels". De monnik, die de
de held is van dit verhaal, en die zoo dikwijls voor verzoekingen bezwijkt,
die even vaak bezocht als verzocht wordt, die op de meest onbarmhartige
en verwarrende wijze wordt vervolgd door een dubbelganger, dien de schrij¬
ver zelf op het laatst, dunkt mij, niet meer van hem weet te onderscheiden,
die monnik komt, zouden wij nu zeggen , van een zwaar belaste familie,
waarvan aile mannelijke leden ter wille van erotische passie moorden en
andere gruwelen hebben bedreven. Er is veel moois en treffends in de wijze,
waarop de misstappen van den monnik, zijn ontvluchting en zijn terugkeer
en berouw worden beschreven, maar ook veel gezochts, en verwards.
Dikwijls vermoedt men ook hier, dat volgende bladzijden geschreven zijn
vóór de voorgaande waren nagezien, de avonturen der personen, de
visioenen volgen elkaar zoo onmogelijk snel op, de verwikkelingen zijn zóó,
dat niemand, ook de auteur niet, er meer uit kan komen. Maar uit
diezelfde ,,Elixire des Teufels" zijn bladzijden te noemen van prachtige
beschrijvingskunst en stemmingskunst, en om daar het eerst aan toe te
komen, daar Hoffmann daarin toch het volmaaktst is, van grotesk,
kluchtig-komisch karakter, zooals wij ze zelden in de litteratuur vinden,
en in de Duitsche zeker al heel zelden.
De ,,Elixire des Teufels" worden op deze wijze verfraaid en verlevendigd

door het optreden, naast de overspannen, vervolgde figuur van den jongen
monnik, door een personage van geheel ander allooi, die bij dezen dolenden
ridder van de droevige figuur een andere Sancho Panza is.
Ik bedoel Pietro Belcampo, den barbier.
Dit zotte ventje, dat een rok aanheeft die hem ,,consequent overal niet

past", en een hooge gepoederde krulpruik op het hoofd torst, die geheel
onverwacht van achteren in een staartpruik verandert, een spitsen rooden
neus en een lange kin heeft, en onmogelijke buigingen maakt en in zonder-
linge boekentaal onophoudelijk redeneert, weet op kritieke momenten
uit zuivere gehechtheid den somberen, hartstochtelijken monnik te redden.
Zijn telkens weer verschijnen geeft aan Hoffmann gelegenheid, ons eenige
verpoozing te gunnen na die benauwende opeenvolging van gevaarlijke
gebeurtenissen en wanhoopsdaden, waaruit de geschiedenis van den monnik
is saamgesteld. Door zulke gulden vondsten geeft hij pracht van coloriet
aan dat hoogst duister beeld van zonde en boete, dat in zulk opgewonden
en opwindende taal is verteld, waarin de nachtmerries van de turiesten
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held îiauwelijks te onderscheiden zijn van zijn ontmoetingen, of zijn gewaar-
wordingen van zijn wederwaardigheden.
De monnik, die in verkleeding gevlucht is en in een groot hotel is aangeland

verzoekt den kapper zijn haar in orde te maken.
„Gij wordt miskend, Pietro Belcampo, dien uw benijders eenvoudigweg

Peter Schbnfeld noemen, gij wordt miskend !" roept de ,,haarkunstenaar",
zooals hij zich betitelt, zichzelf toe. „Maar stel je niet zelf je licht onder
een korenmaat, in plaats van het over de wereld te doen schijnen ? Moest
de bouw van deze hand, moest de vonk des genies, die uit uw oog straalt,
en die als het liefelijk morgenrood den neus in het voorbijgaan zachtkens
kleurt, moest je geheele persoonlijkheid bij den eersten blik den kenner
niet verraden, dat de geest je bezielt, die naar het ideaal streeft ? In orde
maken.... Dat woord klinkt koel, mijnheer !"
In een intermezzo, bestaande uit een verhaal, dat een der gasten doet,

als er aan een hof, dat de monnik bezoekt, een partijtje gegeven wordt,
komen drie van de meest koddige origineelen voor, die Hoffmann, zoo
verzot op het singulière, wist te teekenen. De eerste is een 1er, die in een
herberg logeert, waar hij telkens de hevigste ruzie maakt, zijn rekening
betaalt, en vertrekt, om 's avonds weer terug te keeren of er niets gebeurd
is — dit spelletje elken dag herhalende. 's Avonds komen bij hem twee vrien-
den op bezoek, een Engelsch dokter, die Shakespeare op zijn duimpje kent,
en nu altijd in rythmische strofen spreekt, en een Amtman, die op het eind
dronken wordt en een melankolieken dronk heeft, waarbij hij steeds jammert
en weeklaagt omdat Prins Eugenius zulk een groot veldheer was en moest
sterven. In het beschrijven van zulke dronkenmanspartijen is Hoffmann
zeer vindingrijk. Zijn dolle fantasie weet van die zonderlinge halstarrigheid,
van de vertrouwelijkheid en de zorgeloosheid in daden en woorden van
beschonkenen de meest-grandioos groteske tafereelen te geven. In „der
goldene Topf" b.v. En het origineele van zijn stijl is dan, dat hij zelf....
geheel en al ,,in de stemming" schijnt te zijn ; weet te zien met de oogen
van zijn kluchtspelfiguren.
Zooals hij ook opgewonden, beangst en verliefd is, zoo zeer dat hij allé

objectiviteit laat varen, met zijn helden en heldinnen. Hij spreekt geheel
met hun overdreven woorden. Zijn personages ,,heulen von Angst und
Entsetzen", hebben ,,verzertte Ziige", zijn ,,dàmonisch", de een is van den
ander ,,das bdse Princip", zeworden vervolgd door het ,,dunkleVerhangniss",
en staren met een ,,todterbleichtes Wachsgesicht" elkaar na, ze zijn
„grasslich", ze kunnen ,,aufffammen in Wildem Zorn" of ,,aufschreien
in den Hòllenangst wahnsinniger Verzweiflung", ze richten den „stieren
Blick" op elkaar, ze doen alies wat erg, wat gruwelijk en verschrikkelijk is.
En de meisjes van zijn jonge helden zijn daarentegen een ,,holdes Himmels-
kind", of een „süsses Engelsbild", ze hebben een „treues, biederes Gemiith"
enz. Maar hoe mooi steekt daarbij af zijn vernuft, waar het de creatie betreft
van zulke zonderlinge, karakteristieke figuren, die als de clowns in Shake¬
speare's spelen, ons verpoozing geven van zooveel meesleepende opwinding
en overspannen sensitivisme. Dat bewijst ook ,,Kater Murr", dat evenwel
zeer duidelijk een rijper werk van den schrijver is, en ook in den stijl en het
samenstel veel meer moois biedt. De zonderlinge avonturen en grillen van
den kapelmeester Kreisler, waar, naar Hoffmann's trant, noch een oorzaak,
noch het gevolg van wordt aangetoond — Kreisler is een prachtig type van
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een onevenwichtig genie — dit alies speelt zich af aan het hof van een klein
vorstje, wiens land eigenlijk al is ingepikt door een iets grooter vorst,
maar die met grooten ijver zichzelf en zijn omgeving wijs blijft maken,
dat hij nog regeert, en dat zijn paleis zich in de residentie bevindt van zijn
rijk. Dit Doorluchtigheidje, dat heerlijk is van arrogantie, heeft een zeer
overspannen dochter en een idioten zoon. In het begin van de geschiedenis,
die gemutileerd is en op den achterkant van welker bladzijden KaterMurr
zijn eigen gedenkschriften opstelde, wat men alies achter elkaar te lezen
krijgt, beschrijft een ander personage in het verhaal, Meister Abraham,
den vorst bij een feest, op den verjaardag zijner dochter gegeven. Dit feest
is prachtig beschreven, dol en schitterend-fantastisch, terwijl er de affectatie
van zijn Doorluchtigheidje met bizarren geest over den hekel is gehaald.
Het feest in het park is een van die achttiende-eeuwsche, ingewikkelde

en kostbare vertooningen, in welker beschrijving Hoffmann altijd schik
heeft. Op het oogenblik dat de vorst en vorstin den troon, die buiten voor
hen is opgericht, bestijgen, vallen, door een kunstige mekaniek, bloemen in
hun schoot. Maar één van die bloemen, een ,,Feuerlelie" valt in het voorbij-
gaan op den neus van den vorst, en bestuift dien met rood poeder. Deze
bemerkt hiervan niets, doch zijn gezicht, waarop zich nu tusschen de oogen
een roode gloed vertoont, verkrijgt een zeer barsche uitdrukking, die
het behoudt, ook als hij minzaam dankt voor de hulde enz.
Boven hun hoofden zweven, aan koorden, engelen met fakkels, één van

deze fakkels werpt onvoorzien een vonk op 's vorsten hand, doch met
princelijke zelfbeheersching weet deze de pijn te onderdrukken. Dezelfde
vorst spreekt van Hamlet, als van ,,dien zonderlingen prins, die het idee
fixe had, dat iedereen aan het hof op de fluit moest lcunnen spelen", en is
zeer verontwaardigd, dat Kreisler, de kapelmeester, hem altijd zoo maar
regelrecht in de oogen kijkt, hem, die toch, evenals wijlen Frederik de Groote,
met zijn eigen oogen behoorlijk flikkeren kan. Kreisler, zegt hij, kijkt hem
zelfs zoo aan, dat hij de zijne — neerslaat en zelfs een oogenblik de onge-
hoorde gedachte bij hem op kon komen, dat hij, de vorst, een bctise kon
hebben gezegd ! Zijn idiote zoon schijnt voorbestemd om alie gewichtige,
imposante momenten, door zijn doorluchtigen vader voorbereid, door het
een of ander dwaas spelletje te bederven. Zoo rijdt hij (een volwassen man)
bij een prachtige parade, plotseling op een stokpaardje voor het front.
Al deze voorvallen aan het paskwillige hof zijn met brillante schalkheid

verteld.
Het miniatuur-hof van Vorst Bursanuph neemt in het verrukkelijke

sprookje ,,Klein Zaches" een nog belangrijker deel aan het verhaal. Een
voorvader van dezen vorst heeft indertijd, op voorstel van een wijsneuzig
minister, de ,,Aufklârung" ingevoerd. Feeën en toovenaars, zei deze minister,
bestaan niet, ze hebben dus geen recht in ons rijk te wonen, men moet ze
wegjagen. Hetgeen geschiedt. Slechts één fee, Rosenschôn, en één toove-
naar, Prosper Albanus, blijven. De fee is de beschermvrouw van de hoofd-
persoon van het verhaal, een misvormd kereltje, met een zeer groot hoofd,
dat er uitziet als een ui, die de gave ontvangt, ieder om zich heen te doen
gelooven, dat hij, in welk gezelschap ook, de man is, die de mooiste en gees-
tigste dingen zegt en het beste werk doet. Al wat dus een ander in zijn aan-
wezigheid praesteert, komt op zijn credit. Hij wordt dan ook weldra
minister, en een gunsteling van den Vorst. Dit geeft den schrijver gelegenheid
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tot een reeks fijne, felle satirieke zetten. De minister zal gedecoreerd worden
met de orde van den ,,groengevlekten tijger". Doch het blijkt, dat ket,
wegens zijn misvormde gestalte, onmogelijk is, deze orde op een eenigszins
behoorlijke plaats, als voorgeschreven, op clien romp te be'vestigen. Er wordt
een staatsraad belegd, om deze kwestie te bespreken en een oplossing te vin-
den. Gedurende de zit.tingen wordt zand gestrooid in de buurt van het
paleis en moet ieder op straffe des doods, heel zachtjes loopen, op muilen,
om de heeren niet te storen. Men komt tot geenerlei resultaat. Eindelijk
vindt de hof-theatersnijder Kees, dien de vorst nooit voor zich laat werken,
daar hij hem voor een slecht kleedermaker houdt, een oplossing. Hij brengt
aan den rok van minister Zinnober (Kleine Zaches) een reeks knoopen aan,
waaraan de orde hangen kan. Voortaan moet ieder die de orde heeft, knoopen
dragen, en wordt de rang van elk gedecoreerde bepaald door het aantal
knoopen. Meester Kees krijgt de orde met één knoop en wordt ook verder
beloond, maar de vorst wil hem ook nu nog niet voor zich laten werken,
daar hij hem, ondanks zijngenialen inval,voor een slecht snijder blijft houden.
Een vriend van Klein Zaches, een professor in de natuurlijk historie, deelt
in diens gunsten. Hij ontvangt de opdracht een verhandeling te schrijven
waarin hij uitlegt, waarom wijn anders smaakt dan water, en ook anders
werkt. Hij bestudeert de kwestie in den vorstelijken wijnkelder. Hij heeft
reeds een half okshoofd ouden rijnwijn, benevens vele dozijnen flesschen
Champagne verstudeert, en is nu aan een vat Alikante toe.
Pittoresk is altijd Hoffmann's beschrijving van zijn tragische zoowel

als kluchtige figuren. Minister Zinnober, een dwerg met een groot hoofd,
roode lokken, een vuurrooden rok, een lange stok en hooge laarzen, is wel
een even grotesk-vreemde, schitterend-sprookjesachtige figuur als Prins
Notenkraker met zijn geweldige tanden en in zijn huzaren-uniform of
de oude knecht in ,,das Majorat" en de verschrikkelijke ,,Sandmann".
Zoo prachtig zijn ook de verschijningen van den toovenaar Prosper Albanus
op zijn zegekar, van zijn paleis, waar de portier een struisvogel is, die
toch weer op een mensch lijkt, en van de Fee. Als deze laatste den toovenaar
bezoekt, heeft er een dol-fantastisch gevecht plaats, waarbij deze twee
elkaar wederzijds betooveren, om beurten, tot ze er eindelijk genoeg van
krijgen, en tot een vergelijk komen. Die toovenaar haalt ook nog weer een
streek uit, die alweer aanleiding geeft tot een bespotting van toenmalige
begrippen en gewoonten (n.l. in Hoffmann's tijd !), Een jong student, scep-
tisch op het punt van tooverij, steekt den gek met hem en met zijn macht.
Als deze nu de straat op gaat heeft hij plotseling zeer veel bekijks, er vormen
zich groepen om hem heen, men loopt hem na, men roept hem na. Hij grijpt
met een natuurlijke beweging achter zich, op zijn rug, of er iets geks aan
zijn kleeding is, en jawel, de panden van zijn rok zijn onmogelijk lang ge-
worden en slepen hem na over den grond ! Tegelijkertijd bemerkt hij,
dat zijn mouwen opeens ingekrompen zijn, en slechts tot aan de ellebogen
reiken ! Of hij er al aan trekt, het helpt niets. Thuis gekomen trekt hij een
anderen rok aan, hetzelfde geschiedt! Zoo met elken rok, dien hij aantrekt.
Ook met nieuwe die hij laat snijden, enwaaraan hij met opzet heel lange mou¬
wen en heel korte panden laat maken. Hij moet wel zoo naar het college gaan!
Maar nu gebeuren nog erger dingen.Niet slechts lachtmen hem uit,men neemt
hem hoogst kwalijk, dat hij zoo durft te verschijnen. Sommigen denken,
dat het laffe, onmannelijke ijdelheid is, die hem zoo met bloote armen
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doet loopen.... anderen meenen, dat hij behoort tot een of ander geheim
genootschap, godsdienstig of politiek. Een professor laat hem tot zich roepen.
Ais de jonge man, die zich weer met de meeste zorg een nieuwen rok liet
maken, welke zich echter wederom zoo fataal gedroeg, vóór hem verschijnt,
wordt hij woedend en beveelt hem, binnen drie dagen in een behoorlijken
rok terug te komen, daar hij anders weggejaagd zal worden wegens gemís
aan eerbied voor de faculteit.... Eindelijk krijgt de toovenaar medelijden,
de jonge man ontvangt van hem eenmooien, nieuwen rok, die prachtig blijft
passen, en keert juist bijtijds tot den professor terug, die hem complimen-
teert over correct uiterlijk, zijn uitspattingen van voorheen goelijk toe-
schrijft aan jeugdige dweeperij, en hem vergeeft....
Het is het lot van zulke vertellingen, dat de afloop ervan ons gewoonlijk

nauwelijks bevredigt. Door een van het begin tot het eind fijn-komisch
sprookje als Klein Zaches wordt men gebracht in een idyllische stemming,
die moeilijk kan uitloopen op een conventioneele, blij-eindige oplossing,
hetgeen toch weer moet, daar een droevig slot nog meer met het geheel
vloeken zou. Zoo loopen deze soort van vertellingen bij Hoffmann altijd
wel eenigszins dood. „En ze leefden nog lange jaren gelukkig" is geen
gedachte, die de schitterende avontuurlijkheid van het gebeuren in die
sprookjes waardig besluit.
Daarom is toch in een grotesk-somber verhaal als Rath Krespel iets

grooters, iets fellers. Ik heb dit korte verhaal, vermengd met gegevens
uit het veel minder mooie ,,der Magnétiseur", verwerkt gezien in de operette
,.Hoffmann's Erzáhlungen" van Offenbach. Daar had men er enkel de intrige
van behouden, die weinig zaaks is, en het mooiste, het melankolisch-grillige,
wild-fantastische karakter van den zonderling Rath Krespel kwam niet
tot zijn recht. Er verscheen een magnétiseur, die erg akelig met zijn armen
en een donkeren pellerinemantel werkte, het was een karikatuur van Hoff¬
mann's altijd fijn-lugubere verbeeldingen. De geschiedenis is die van een
zwak meisje, dat zeer muzikaal is, maar niet spelen mag, omdat ze zich
daarbij te zeer opwindt, en dit ter wille van haar vader dan ook nalaat.
Maar er komt een minnaar, met wien zij musiceert, hetgeen haar dood
tengevolge heeft. De historie is omkleed met zooveel schoons aan details
van beschrijving en psychologie van den wonderlijken vader, die een
hartstochtelijk vioolverzamelaar is, dat het geheel er mooi en boeiend door
wordt, doch wat is de handeling op zichzelf, met veel smuk van pathetische
en sentimenteele kreten en gebaren, anders dan drakerig ? Nog eens, uit
deze op zichzelf mooie operette verbeelde men zich niet, een denkbeeld
te kunnen vormen van Hoffmann's fantasie en geest !
Ik zeide, dat het besluit van zulke zeer rijkkleurige en visionnaire verhalen

meestal moet teleurstellen ; dit is ook het geval met het overigens zoo lieve
„Meister Martin der Küfner und seine Gesellen", dat zoo smakelijk begint
met een in haar naïeveteit grootsche zelfverheerlijkingsrede van den meester-
kuiper, in wien Hoffmann den op zijn kunstvaardigheid prat-gaanden
werkman uit den gildentijd heeft willen teekenen.
Ik citeer nog ,,Datura fastuosa", het pittoreske verhaal, waarin een jong

student, leerling en helper van een professor in de botanie, als deze gestorven
is, met zijn weduwe huwt, en zijn jong lichaamin de ouderwetsche kamer-
japon zijns meesters steekt — om dan plotseling het leven, de verleiding,
den hartstocht te leeren kennen, en geheel en al overstuur te raken. En dan



314

het sprookje ,,die Kônigsbraut" met de prachtig-teekenende beschrijvingen,
beschrijvingen den bewonderaar van Callot waardig, en waarvoor Baudelaire
de dichter en de vertaler van Poe, zooveel bewondering had,—en de andere
vertelling ,,die Brautwahl", met die kluchtig-oudbakken figuur er in van
het kanselarij-secretarisje, dat zulk een hartstochtelijk lezer is, en zelfs de
voorschriften in een boek bestudeert, als hij uit vrijen gaat.... Deze beide
verhalen, en ,,Meister Floh", en het diepzinnige ,,Signor Formica" behooren
met ,,Princessin Brambilla" waarvan Baudelaire zei, dat het was ,,comme
un catéchisme de haute esthétique", tot het fraaiste en meest oorspronkelijke
der langere vertellingen. Ze zijn meer een geheel, en beter gecomponeerd
dan ,,Kater Murr' of ,,Elixire des Teufels", er is ook minder opwinding in en
er spreekt een rijper verbeeldingskracht uit.

,,Ses conceptions comiques les plus supra-naturelles, les plus fugitives,
,,et qui ressemblent souvent à des visions de l'ivresse, ont un sens moral
,,très visible : c'est à croire qu'on a affaire à un physiologe ou à un médecin
,,de fous des plus profonds", zegt Baudelaire, en hij neemt als voorbeeld
het dualisme van den acteur Giglio Fava in Princezzin Brambilla, die nu
en dan van persoonlijkheid verwisselt, en dan als prins Cornelis Chiappori
de diepste minachting heeft voor zijn ander ik, terwijl hij als Fava den
prins haat. Deze zonderlingheid komt voort uit het door Hoffmann zeer
fijn geziene feit, dat de mensch zich zelf, zooals hij in andere omstandig-
heden, en in een andere gedaante als het ware, is, niet begrijpt en niet kent,
een verschijnsel, dat bij dezen gekken tooneelspeler natuurlijk een abnor-
maal-volstrekten vorm heeft aangenomen.
Hoffmann behoort niet tot de schrijvers, die men in den laatsten tijd

weder alom hoort gedenken, als de klassieke meesters der Duitsche roman-
tiek. Hij schijnt meer te streven naar het hevige dan naar het machtige,
is te onevenwichtig voor verheven rust. De visioenen, die hij zoo treffend
schildert, zijn de hallucinaties van abnormale of van verwarde lieden,
geen extatische verbeeldingen door schoone ontroering. Novalis, Tieck,
hebben voornamer proza geschreven dan het zijne met den grilligen, op-
windenden, ik zou bijna zeggen, verwilderden stijl.
Maar als ik terugga tot waar ik begon, tot de herdenking van het moois

in jkorte vertellingen vooral als ,,Klein Zaches" ,,der Sandmann", ,,das
Majorat", ,,Rath Krespel," Datura fastuosa", die ,,Brautwahl" e.a. van
die kleurigheid der beschrijving, van dien keur van gulden vondsten, van die
ontroerende stemmingen, van die verfijning der stoute verbeeldingskracht,
van het teekenachtige, verrassend levende der meest grillige creaties, van
het leven, van den geest, van hetmysterie, die door dit ailes spoken, onrustig,
onbeheerscht, vaag, maar boeiend, van de trouwhartigheid, die er den
grondtoon van uitmaakt, van de dartelheden, van den raken spot, van de
oer-echte, gulle vroolijkheid, dan vind ik zelfs dezen ,,neo-romantiker"
een warme aanbeveling bij het huidig geslacht waard. Zijn sprookjes zijn
fijner, fraaier, rijker dan de zooveel beroemdere van Hauff, artistieker
dan de dikwijls didactische- en armere van Andersen. En ze zijn meer
dan sprookjes.... Er is een psychologische clairvoyance in hem, die zijn
fantastische pantomime en kluchtspel-figuren, grillig en frappant enorigineel
als de gestalten van Breughel of Jeroen Bosch of Cahot, beziet, en belangrijk
maakt, veel belangrijker dan sprookjesfiguren zonder meer zouden zijn.
En wanneer gij zulk een vertelling van dezen verfijnden schrijver in adem-
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looze spanning hebt doorgelezen, en aan het eind gekomen zijt, wil dan
trachten na te gaan, o lezer, of gij niet nog door iets anders zijt geboeid
dan door het verhaaltj e, door de intrige. Of er niet een ontroering, een vast-
gehouden en uitgesproken aandoening zich aan u mededeelde, het mocht
dan die van smart, bevreemding, angst of vreugde zijn. Want van mensche-
lijke smart, bevreemding, angst of vreugde spreekt ook de wondere fantast,
de grillige, schoonheids- en dwaasheids-dronken Hoffmann eigenlijk steeds.
Bevangen door het wonder, verliefd op de schoonheid, verrukt om de
pracht, verbijsterd door het mysterie, en blij, kinderlijk uitgelaten blij om
de dwaasheid, zich bedrinkend aan zijn fantasie, van ontzetting vervuld
om zijn droomgezichten, verheerlijkt door de schoonheid van natuur en
verbeelding-wereld, wond Hoffmann, de onevenwichtige,de hartstochtelijke,
de verbitterde, de goedlachsche, zich op aan zijn eigen creaties. De werken
van Callot, van Breughel, van Rembrandt bezielden hem, hij was een man,
die diep en fel de schoonheid in de fantasien van anderen besefte. Hij was
zelf, ook eigenlijk als auteur, toch misschien geen groot meester. Maar als
zoovelen, dien de ziekte verteert, welke men gemis aan equilibre noemt,
had hij de reddende kracht tot zelfkritiek, had hij de Selbst-Ironie, die hem
tot die sublieme persifflage van zijn eigen fouten in het schitterend Princessin
Blandilla— een van zijn laatste werken — bracht. Geeft hij, bij veel heerlijks
en schoons en kostbaars, voor licht-verwarde gemoederen eenig vergif,
welaan, hij levert zelf, in zijn satire, daartegen het beste tegengif.



ONZE PRIJSVRAAG.
Jury-Rapport.
In antwoord op de prijsvraag voor een dubbel titelblad met passende

versiering voor de boekjes van Wereldbibliotheek en Ned. Bibliotheek
kwamen in 54 ontwerpen.
Wat al dadelijk bij het bestudeeren dezer ontwerpen trof was dat de over-

groote meerderheid der inzenders zich volstrekt niet bekommerd had om
hetgeen door de Directie der Bibliotheek gevraagd was, ni. : een dubbel
titelblad, en dat onder diegenen die daar wèl aan gedacht hadden nog
verscheidenen waren, die zich niet de moeite gegeven hadden zich in
de blijkbare bedoeling met dat titelblad in te denken. De overgroote meer¬
derheid zond èen enkel blad ; sommigen stuurden ontwerpen in, die blijkbaar
meer bedoeld waren als boekbanden dan als titelblad. Over het geheel blijken
velen niet doordrongen te zijn geweest van het feit dat voor een titelblad
de titel het voorname ding is, dus de ruimte daarvoor, niet verdeeld of
verbrokkeld mag worden en in ieder geval voldoende moest wezen. De
eenvoudige en voor de hand liggende méthode om uit te gaan van een der
titels van de serie, in de aangegeven letter: MEDIAEVAL EGYPTIENNE
en dan daar omheen en in verband daarmee te werken schijnt bij weinige
inzenders opgekomen. Ook heeft men zich, in het algemeen, weinig bekom¬
merd om den gestelden eisch, dat ,,de geteekende letters zich behooren aan
te sluiten aan den vorm der letters, dien wij in onze laatste boekjes voor
het zetten der titels gebruiken :

,,MEDIAEVAL EGYPTIENNE".
* * *

Waar zoo weinigen der inzenders zich om het program bekommerd hadden,
hebben we ons allereerst de vraag gesteld of dit ook de schuld kon zijn
van de formuleering van het program. Doch duidelijk staat daarin, dat
gevraagd werd een dubbel titelblad, terwijl als voorbeeld nog op de Engelsche
serie Everyman's Library gewezen was. Wei is waar is niet aangegeven
wat de bedoeling daarmee was, nl. zoowel om een compleet versierd geheel
te krijgen van twee tegenover elkaar gelegen bladen, als om meer ruimte
te winnen : voor den algemeenen titel der serie met vermelding van uitgeef-
ster, voor den bizonderen boektitel, als voor de versiering zelve, doch dit
mocht vrijelijk overgelaten worden aan het begrip der mededingers. Trouwens
er waren er z e s geweest, wier ontwerpen getuigden van het juist begrip
der algemeene opgaaf, en daarmee verviel van zelf de vraag of de formu¬
leering de schuld kon dragen. —

* * *

De nadere beschouwing van deze zes ontwerpen leidde intusschen tot
de slotsom dat zij door uitvoering noch vinding in aanmerking konden
komen voor een eersten of tweeden prijs. Slechts meende onze jury aan twee :
Luctor et emergo en Brilliant elk een consolatieprijs te kunnen toekennen.
Bij opening der briefjes bleek Luctor et emergo herkomstig van den heer

J. G. Kessler, en Brilliant van den heer Elias Smalhout, beiden
te Amsterdam.

* * *
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Daar het der Directie van de Wereldbibliotheek nu evenwel er om te
doen was een versiering van haar uitgaven te verkrijgen en er onder de
inzendingen een aantal waren, die blijkgavenvanvoldoendevindingrijkheid,
schoonheidszin en uitvoeringsvermogen om, bij juister begrip van het ge-
vraagde, iets goeds van hun vervaardigers te mogen verwachten, werd
besloten onder dezen een nieuwe prijsvraag uit te schrijven, onder de na-
volgende, ietwat gewijzigde voorwaarden :
In plaats van den uitgeloofden tweeden prijs ad f 30.— komen thans een

aantal consolatie-prijzen (gratis ex. 6e jaargang der W. B. gebonden, ter
waarde van f 12.50) zoodat ieder der nieuwe mededingers, bij inzending
van een ontwerp overeenkomstig de gestelde vraag, in elk geval zulk een
consolatie-prijs ontvangt. De eerst, nu eenige, prijs blijft dan f 50.—, terwijl
bovendien de winner van dezen prijs de opdracht ontvangt om, tegen
vergoeding van f 30.—, een ontwerp te maken voor een bijbehoo rend schut-
blad, lithographisch uit te voeren.
De volgende elf inzenders, onder de MOTTO's : Geest, Willen is kunnen,

Blijde verwachting, Onderzoekt alie dingen en behoudt het schoone, Houtsnede,
Gliick auf, Giethoorn, Wereldlicht, Versiering geeft verblijding, Wereld, en
't Kan verkeeren worden aldus uitgenoodigd vóor 1 Mei, onder boven-
vermelde voorwaarden, te willen inzenden een dubbel titelblad. Zij zullen
daarbij dus acht te geven hebben op het feit dat titelbladen geen boekbanden
zijn ; dat de vraag niet opgelost is door eenvoudig de omlijsting op de tweede
pagina te herhalen zonder een behoorlijke verdeeling van de ruimten
voor de algemeene serietitels, en zeker niet, door links den titel Neder-
landsche Bibliotheek en rechts dien van de Wereldbiblotheek te plaatsen
(vermits beide titels slechts om beurten gebruikt worden) ; dat de teekeningen
geen houtsnee-afdrukken moeten wezen, doch als cliché te verwerken pen- en
inktteekeningen, die zich aan te sluiten hebben bij de te gebruiken druk-
letters. — En natuurlijk heel en al niet als een na te volgen model, alleen om
nieuw misverstand omtrent de bedoeling der-prijsvraag te voorkomen,
geven we hier een proeve van een mogelijke verdeeling der dubbele ruimte,
die echter voor allé mogelijke variatie naar het zelfstandig inzicht der
mededingers vatbaar is, even goed ais de wijze van verdeeling der vaste
titels — (alleen moet de overblijvende ruimte voor de te plaatsen titels
zeker niet kleiner zijn, dan op deze schets aangegeven). —

De Jury,
Jacs. v. d. Bosch.
S. H. de Roos.

B. Simons.

Onder aansluiting aan onderstaand rapport deelen wij hierbij nog mede :

a. dat wij, ter vergelijking met de nader in te komen teekeningen en
motto's, de teekeningen en enveloppen der 11, tot den nieuwen wedstrijd
genoodigden, onder ons zullen behouden, tenzij op ontvangst der mede-
deeling dat men niet weder wenscht mede te dingen.

b. dat de overige teekeningen, op vertoon van een kaartje met vermelding
van het motto, kunnen worden afgehaald of, voor personen buiten de stad,
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op aanvrage aan een op te geven correspondentie-adres worden terugge-
zonden ; —

c. dat de in te sturen nieuwe teekeningen moeten vergezeld worden
van een correspondentie-adres, ten einde ons eventueel met de
inzenders in betrekking te kunnen stellen, zonder hun anonimiteit te
verbreken ;

' d. dat wij de nieuwe inzendingen tegemoet zien uiterlijk i Mei a.s.
DIRECTIE M'J. VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR.

Amsterdam, 26 Maart.

Van onder 't Kouter.
Onze architect B e r 1 a g e , heeft pas voor onze Amsterdamsche abonné's

gesproken, en een ieder onzer kent hem, behalve uit zooveel anders, 00k
uit zijn Voordracht over Bouwkunst (de laatste der Serie.)
Daarom zal interesseeren een aanhaling uit het zeer overwogen artikel,
door den heer T. D a 11 d ré aan hem gewijd in de Maart aflevering van
Onze Kunst, naar aanleiding van Berlage's ombouw van het hoofdkantoor
der Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845, te 's-Gravenhage :
,,Maar waartoe op te sommen, als immers tóch de eenige conclusie waartoe
ik kan komen, deze is, dat Berlage alleen houdt vol, dat hij is de man,
waarop vertrouwd kan worden, dat hij is de moedige, die gaat den weg,
welken hij weet te moeten gaan, zonder omzien, gedachtig alleen aan het
schoone doel dat bereikt moet worden.
,,Waarlijk, dit is juist de groote eer van Berlage, zijn moed, waarmee hij

steeds weer volhoudt, tegen bestrijding, tegen bespotting, tegen intrige,
tegen afvalligheid van aanvankelijke medestanders, tegen al wat laf en
laag is en voor een minder sterken ontmoedigend, ja moordend, zou zijn, in.
,,Waar vinden wij een tweeden, die na de ellende, na al de venijnigheid

en bitterheid als die de gebeurtenissen met de beurs Berlage brachten, niet
gebroken is voor langen, langen tijd, die dan nog onvermoeid en onversaagd,
zonder ,,overwerktheid" of ,,zenuwziekheid" kalm doorgaat te werken,
zooals hij weet dat goed is ? Waar vinden wij een tweede, die zooals hij, een
uitbreidingsplan maakt voor een stad, juist zooals hij dat wil, zooals hij
weet, dat hetmoet, zonder eenige concessie hoegenaamd aan klein-burgerlijke
renteniers- en huisjes-melkers-begrippen, zonder transigeeren, terwijl
hij toch vooruit wel zeker weet, dat van het plan, zooals hij het daar maakt,
niet de helft héel zal worden gelaten ?
,,Neen, erkennen wij, dat hier aan het werk is een man, die ons alien

kan zijn een voorbeeld van zekerheid, van vasthoudendheid en moed.
Erkennen wij, dat wij hier staan tegenover iemand, die, ware hij geboren
in een anderen tijd, een tijd die meer meegeeft, die meer te bieden heeft
dan dezen —, een van de zeer grooten zou zijn geworden."



ONZE STAPELKASTJES.
De ingekomen bestellingen voor

onze kastjes, hoewel nog niet eigenlijk
voldoende om êrmee door te gaan,
geven intusschen blijk van te veel
belangstelling en behoefte om die te
laten doodloopen, door ze niet te doen
vervaardigen.
Wij bestelden dus ons model B,

de open kastjes voor onze biblio-
theek, waarnaar de meeste navraag
bleek, met bijbehoorend kop- en
voetstuk. Eveneens model C, met
kleppen, voor onze bibliotheek, en
model D, met kleppen, voor grootere
werken. Bij beide een voetstuk, doch
nog geen kopstuk voor C of D, daar
de vraag daarnaar geheel miniem
was.

De modellen komen ongeveer
i April, en als die naar genoegen

zijn zal de rest begin M ei volgen.
Dan gaan we afleveren volgens be-
stelling.

Wie nu nog kastjes wenscht en niet opgaf doe zijn bestelling
onmiddellijk. Want zij moeten in groot getal tegelijk ge-
maakt worden, en als de eerste aanmaak afgeleverd is, zal men
moeten wachten tot weer voldoende bestellingen ingekomen zijn om
een nieuwen voorraad te doen aanmaken.
We herhalen nog eens de prijzen en maten, met weglating van

model A, de Amerikaansche kastjes, waarnaar in het geheel geen
vraag inkwam.
Model B (ons model, 70 bij 13 en 19 cM., zonder klep) met

plankje. Kop en Plint f4.—, Middenafdeeling f2.25.
Model C (als B doch met glazen klep en plankje) Kop en Plint

f 4.35, Middenafdeeling f 5.—.
Model O voor grooter boeken (18 cM. diep, 26 hoog, 70 breed,

alleen in combinatie met B of C, met klep en plankje) Kop en
Plint f 4.95, Middenafdeeling f6.—.
Men zende bestellingen in, direct bij de

ADMINISTRATIE WERELDBIBLIOTHEEK.

Boven: Model C. breed 70 cM„ diep
13 cM., hoog 19 cM. (binnenwerks).
Beneden: Model D, breed 70 cM.,
diep 18 cM., hoog 26 cM.



Bibliotheek van \

Russische Litteratuur
Z. ST OKVI S

INLEIDING TOT DE RUSSISCHE
LITERATUURGESCHIEDENIS

INHOUD:

Inleiding. — De tyd vóór Peter den Grooten. — 18e en ige
eeuw tot Poesjkien en Lermontof. — Gogol, Bjelinski, Toer-
génief. — Gontsjaref, Grigorowietsj, Piesemskie. — Dosto
jiefskie. — De dichters na Poesjkien en Lermontof. — Het
Tooneel. — De Satire. — Léo Tolstoj. — Het tydperk na
opheffing der lijfeigenschap. — De liberate tendenzschryvers.
— De jongste literatuur. — Register.
Voor ieder die de belangwekkende Russische Literatuur nader wil leeren

kennen, is dit werk een noodzakelijke handleiding.

Ingenaaid f 0.70 = Gebonden f 1.00

Uitgaaf Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur — Amsterdam
De Blauwe Bibliotheek voor Reislectuur
De Blauwe Bibliotheek voor Treinlectuur

le serie van 24 nummers:

No. 1-2.* L. TOLSTOY, De Kozakken 20 Cts.
No. 3-4.* MÁRK TWAIN, De Erfgenaam in Amerika 20 „

Ng. 5-6.* L. TOLSTOY, Sebastopol 20 „
No. 7-8.* ERNST ZAHN, Levensstrijd 20 „
No. 9. L. TOLSTOY, Sneeuwstormen 20 „
No. 10. L. TOLSTOY, Twee Huzaren 20 „

No. 11-12* R. L. STEVENSON, De verkeerde Kist 20 „

No. 13. L. TOLSTOY, Kaukasische.Vertellingen 10 „

No. 14-15* KALMAN-MIKSZATH, De Wonderparaplu 20 „
No. 16-19* H. G. WELLS, De Oorlog in de Lucht 40 „
No. 20 ERNST ZAHN, Menschen 10 „

No. 21 L. TOLSTOY, De jonge Landheer 10 „

No. 22. ERNST ZAHN, Onderstroom 10 „

No. 23. L. FALCONER, De Geheimzinnige Gouvernante 10 „
No. 24. I. ZANGWILL, Het groote geheim van Bow 10 „

De * gemerkte gebonden 20 cts. hooger.
Deze bibliotheek is allereerst gesticht voor hen, wien onze W. B. nog te

duur is, en om de schandaalromans tegen te gaan. Maar 00k voor andere
lezers zal zij door haar goede keuze en lagen prijs bijzonder aantrekkelijk
blijken, zoowel voor Reis- als Huislectiiur.



Met âeze lezing en de voorstelling van
de Adam in Ballingschap, die op den
avond van den 21en Maart plaats had,
is nu ons winterwerk in Amsterdam
geëindigd. Wij vertrouwen, dat wat den
abonnés in Amsterdam gegeven is, alge-
meene tevredenheid zal gewekt hebben
en dat, nu gebleken is hoemet een zeer
geringen toeslag onzerzijds onze abonnés

zich zelf cooperatief veel genot kunnen
verschaffen, de lust om zich daarbij aan
te sluiten nog sterker zal toenemen.
Het woord van dank aan de Heeren der
Commissie die zich veel moeite en tijds-
opoSering getroostten tot het voorbe-
reiden der avonden, door onzen leider
aan het slot der lezing uitgesproken, mag
00k hier nog wel eens worden herhaald.

AFDEELING ROTTERDAM.

Op 14 April a.s. heeft in den Tivoli-schouwburg een voorstelling plaats
door Het Nederl. Tooneel van Een Paladijn, blijspel van /. A. Simons—
Mees, waartoe onze abonnés tot veel verlaagde prijzen (afwisselend van
f 0.30 tot fi.15, inclusief bespreekgeld) toegang hebben, indien zij zich,
voor zoover zij vroeger dat niet deden, onmiddellijk in betrekking willen
stellen tot den secretaris der Rotterdamsche afdeeling, den heer h. Frenkel,
70 Roodenrijschelaan, Rotterdam, bij wien circulaires en bizonderheden
verkrijgbaar zijn.

ADVERTENTIES.

Bespreking van H. J. STRATEMEIJER in de ,,Avondpost" van :

.. KLAAS HINRICH BAAS ..

door GUSTAV, FRENSSEN.

Geautoriseerde vertaling van Dr. C. D. SAX.

Prijs : ingenaaid f 3.50, gebonden f 3.90.

Uitgave van VAN HOLKEMA & WARENDORF te AMSTERDAM.
,Klaas Hinrich Baas" is geen roman om door te vliegen; de 400 pagina's
dienen met zorg gelezen te worden, om houvast te krijgen. Maar als men
dat doet, is het een werk dat de moeite loont.
,,Hetiszelfs voor landgenooten, die een roman in ,,Gartenlaube", ,,Monats-
hefte" of ,,Woche" zonder veel moeite kunnen lezen, maar niet bepaald
sterk zijn in 't vatten van het Duitsche taaleigen, aan te bevelen, liever
deze bewerking te nemen dan het oorspronkelijke ; want het boek zelf
geeft moeilijkheden genoeg; men behoeft waarlijk de lectuur niet te ver-
zwaren door worstelingen met het Duitsch.
,,Graag zou ik nog een en ander aanhalen van de talrijke mooie passages
in dezen roman ; maar het werk is te groot en te rijk om het meest
typeerende er onmiddellijk uit te lichten. En gij gaat 't immers zelf lezen!
Want dit is nu heusch een der weinige boeken van het seizoen, dat men
moet gelezen hebben om ,,op de hoogte" te blijven, — op de hoogte 00k,
waar de voor schoonheid gevoelige en voor ruime gedachten ontvankelijke
mensch zich wèl bevindt; de hoogte, waar zijn blik niet beperkt, zijn uit-
zicht niet belemmerd, zijn aandacht niet door kleinigheden afgeleid wordt;
de hoogte vanwaar hij 't leven ziet als een complex van bewegingen, een
woelstroom van meeningen, een strijd van goed en kwaad, — maar in zijn
bontheid als een geheel, bestuurd door eeuwige, onverwoestbare krachten."



WERKEN VAN G. VAN HULZEN.

EEN VROUWENBIECHT, ROMAN, f 2.75, gebonden f 3.25.
„Het compleetste, zoo niet het beste, het schoonste, zoo niet het machtigste
werk van v. Hulzen." Vlaanderen.
,,Een vrouwenbiecht is een werk dat literair tot v. Hulzen's beste werk moet
gerekend worden en dat als psychologische analyse heerlijk is." De Bredasche Crt.
,,Dit boek kan als een openhartige bladzijde uit het mondaine leven door
moeders en dochters gelezen worden." De Ned. Spectator.
HET WELIG DISTELVELD, f 2.75/|gebonden f 3.25.
,,Het laatste stuk is zoo goed, zoo intens en zoo levendig, ais de schrijver van
„Getrouwd" ooit over droef zinneleven geschreven heeft." De Nieuwe Rott. Crt.
AAN ZEE, EEN KLEINE ROMAN, 90 cent, gebonden f 1.15.
„Een dier kalm-klare, ten voile in de realiteit gewortelde schetsen, die een geregeld
produkt zijn van het hem eigen solide, ruime en rustige talent." Frans Coenen.
ZWITSERLAND, indrukken en beschrijvingen, f i.eo, geb. f 2.25.
,,De indrukken zijn dan 00k niet van den eersten den besten toerist, maar van
een begaafden schrijver, die Zwitserland door-en-door kent en innig lief heeft."

De Nieuwe Crt.

,,v. Hulzen is eigenlijk als reisbeschrijver op zijn best." De Avondpost.
,,Wij hopen om zooveel moois en goeds in het boek dat het in vele handen
komt." De Nieuwe Arnhemsche Crt.
UITGAVEN VAN M. BOOGAERDT Jr, teZEIST.

GRATIS FN FRANCO
ontvangt men op aanvraag

CATALOGUS N°. 3
van tweede-handsboeken. Circa IOOO deelen over

PHILOSOPHIE, ==—
SPIRITISME,THEOSOPHIE, enz.

Voorhanden in het Antiquariaat der

Naaml. Venn, „AMSTERDAMSOHE BOEKHANDEL",
P. C. Hooftstraat 125, Amsterdam.

Interc-Telefoon 5517,


