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I 
 
Ik was naar de tentoonstelling van de Sezession ge-
gaan. Het was nog vroeg in de morgen en daarom liep 
ik bijna alleen de stille, geheimzinnig in elkaar overlo-
pende zalen door met zeldzaam mooie en zeldzaam le-
lijke schilderijen om me heen. In de grootste stond 
Klingers Beethoven. Terwijl ik stond te kijken naar het 
knap gemaakte beeldhouwwerk, dat me veel meer aan 
Schopenhauer deed denken dan aan de grote compo-
nist, klonken er verderop stemmen. Even later kwa-
men er drie jonge mannen binnen met een dame, die 
opvallend knap was, al was ze waarschijnlijk al ver in 
de dertig. Ze droeg een wat gekreukte modieuze hoed 
op haar bleekblonde kapsel à la Cleo de Merode en een 
nauwsluitende, grijze regenjas, die zich qua snit niet 
wezenlijk onderscheidde van de voorjaarsulsters van de 
drie heren en die de lenige weelde van haar lange ge-
stalte heel duidelijk liet uitkomen. Haar gezicht met de 
lichtgewelfde neus vertoonde al rimpeltjes, maar het 
straalde in een krachtig, roze coloriet en haar lichte, 
langwerpige ogen onder donkere wenkbrauwen gaven 
het gezicht, dat ik al eens ergens gezien moest hebben, 
een heel speciale bekoring. Toen de blik van de dame 
op mij viel, leek er ook bij haar een herinnering wakker 
te worden, want er gleed een uitdrukking van bevreem-
ding over haar gezicht. Maar heel vluchtig. Want ze 
keerde zich al weer naar de mannen, die heel indrin-
gend op de schoonheden van het beeld wezen. Aan het 
gesprek dat daarbij ontstond hoorde ik duidelijk dat 
het kunstenaars waren, die hier met passie hun mening 
te kennen gaven. Ik vond dat langzamerhand storend 
en liep eerder weg dan ik anders gedaan zou hebben.  
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 Buiten in het voorportaal vroeg ik het vrouwelijke 
wezen dat bestudeerd charmant achter de kassa zat of 
zij misschien wist wie de mensen waren die hier net 
waren binnengekomen.  
 ‘Ja hoor,’ luidde het antwoord, ‘dat zijn twee schil-
ders en een beeldhouwer.’ Van de namen die ook met-
een genoemd werden, was er één niet onbekend voor 
mij.  
 ‘En de dame?’ vroeg ik nog.  
 ‘Dat is geloof ik een schilderes uit München. Hoe ze 
heet, weet ik niet.’  
 Ik wist het ook niet, maar meende me nu haar voor-
naam te herinneren. En terwijl ik de zonnige buiten-
lucht in stapte en langs de nieuwe parken aan de oever 
van de Wien liep, doemden er steeds duidelijkere en 
steeds levendigere gestalten en gebeurtenissen uit voor-
bije jaren voor me op…  
 
 

* * * 
 
Toen ik nog een aankomend schrijver was, ging ik vaak 
naar een tafelgezelschap, dat elke avond bijeenkwam in 
een eenvoudig café in de wijk Wieden en dat bestond 
uit kunstenaars en mensen die dat wilden worden. Het 
waren overwegend schilders en beeldhouwers, die het 
er na de problemen en zorgen van de dag even lekker 
van namen. Er hadden zich ook een paar ontwikkelde 
leken aangesloten bij de kring, waar ondanks de onge-
dwongen en vaak uitgelaten sfeer toch over de grote 
problemen van de kunst gediscussieerd werd.  
 Onder de schilders daar was er ook een die door zijn 
collega’s meestal “de Helleen” genoemd werd. Hij was 
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een van de latere leerlingen van Carl Rahl geweest en 
zette na diens dood het werk van de meester in zoverre 
voort dat hij zijn onderwerpen uitsluitend ontleende 
aan de Griekse mythologie. Doordat het formalisme in 
die tijd nog hoog in aanzien stond, vonden zijn correc-
te en ondanks een zekere dorheid niet onaardige schil-
derijen in de tentoonstellingen van de oude Kunstver-
ein bijval en kopers. Hij kreeg zelfs opdrachten voor 
muurschilderingen en friezen voor pronkkamers van 
verscheidene nieuwe paleizen, die hij dan ook tamelijk 
gelijkmatig voorzag van voorstellingen uit de Odyssee 
of de Trojaanse oorlog. Daardoor kwam hij ook in 
aanraking met de betere kringen. Hij kreeg vaak uitno-
digingen voor feesten, waardoor hijzelf, meer onwille-
keurig dan opzettelijk, voorname allures kreeg. Zo on-
derscheidde hij zich uiterlijk al van de kring, waar hij 
meestal pas laat verscheen, wanneer hij van een diner 
of een soiree kwam. Dan zat hij nu heel vaak in een 
zwart kostuum bij zijn nogal nonchalant geklede tafel-
genoten, en zag er tussen hen uit als zijn stijve, fonke-
lende hoge hoed tussen de vaak platgedrukte slappe 
hoeden die aan de muur hingen. Doordat hij meestal 
het gerstenat versmaadde dat rondom hem rijkelijk ge-
noten werd en uit het dichtstbijzijnde koffiehuis een 
kopje thee liet halen, was hij niet zo’n heel gezellig lid 
van het gezelschap en was bij de meeste aanwezigen 
toch al niet bijzonder geliefd. Hij had het erg getroffen 
met zichzelf, vond zijn eigen werk volmaakt en was 
een scherpe, onverbiddelijke criticus van andermans 
werk en daardoor was er, als je hem moest geloven, ei-
genlijk maar één schilder, namelijk hijzelf. Hij had het 
altijd over de “grote” kunst en liet duidelijk blijken dat 
de rest eigenlijk niet veel voorstelde. Daardoor voelden 
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degenen die genrestukken en landschappen schilderden 
zich natuurlijk tekortgedaan en het kwam dan ook vaak 
tot uitvoerige debatten, waarbij hij flink tekeer kon 
gaan, omdat hij lichtgeraakt en prikkelbaar was. Een 
gevaarlijke tegenstander had hij aan een beeldhouwer 
die de bijnaam “waterspuwer” gekregen had, omdat hij 
onuitputtelijk was in het telkens opnieuw bedenken 
van beelden met zulke tronies. Hij had toch al een nei-
ging tot het karikaturale, waardoor de borstbeelden 
waarmee hij respect wilde afdwingen, door hun over-
dreven realisme eerder afstotelijk dan aantrekkelijk wa-
ren. Hij kreeg geen opdrachten en was om in leven te 
blijven gedwongen om bij de bouw van de Votivkirche 
in loondienst mee te werken aan de ornamentiek, waar 
hij van de vroege ochtend tot de late avond mee bezig 
was. Misschien benijdde hij de Helleen om zijn zake-
lijke successen, maar in elk geval waren die twee duide-
lijke tegenpolen. Alleen al in hun uiterlijk. Terwijl de 
een met zijn lange, slanke gestalte altijd modieus ge-
kleed was, liep de ander met zijn kleine, gedrongen ge-
stalte en zijn korte nek rond in een versleten zijden 
blouse en met dik, lang, witblond haar tot in zijn nek. 
Vaak verscheen hij ook in zijn werkkiel en bracht de 
Helleen, die altijd alleen maar fijne sigaren rookte, al-
leen al tot wanhoop door de rook van zijn ordinaire 
knaster uit een kort, houten pijpje onder diens neus te 
blazen. Maar de tweespalt lag dieper. De een had een 
pathetisch en de ander een cynisch karakter, en de laat-
ste had in een hooglopend verschil van mening altijd 
de lachers op zijn hand.  
 Maar intussen had er zich in de loop van de tijd bui-
ten het kringetje een belangrijke verandering voltrok-
ken. Het “Kunstenaarshuis” was voltooid – en daar-
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mee was er in de Weense kunstwereld een nieuw tijd-
perk aangebroken. Al bij de eerste tentoonstellingen 
dook er zomaar ineens een schitterende verschijning 
op: Hans Makart. Zijn Moderne amorettes en kort daarop 
De pest in Florence waren een sensatie en de meningen 
waren erg verdeeld. Natuurlijk vooral bij de kunste-
naars. Terwijl de ouderen verontrust en bedenkelijk 
hun hoofd schudden, waren de jongeren laaiend en-
thousiast. Dat de Helleen tot de grootste criticasters 
hoorde, was te voorzien en hij aarzelde niet om bij de 
eerste gelegenheid tegenover het hele tafelgezelschap in 
de scherpste bewoordingen zijn misnoegen te uiten. 
‘Dat is ontucht op het doek!’ riep hij.  
 ‘Altijd nog beter dan verveling op het doek!’ riep de 
waterspuwer hem toe.  
 ‘Hoe bedoel je?’ vroeg de ander en keek hem uitda-
gend aan.  
 ‘Dat je nou wel in kunt pakken met je oudbakken 
Grieken! Met Makart begint er een nieuwe tijd en die 
gaat voor de mensen heel andere muurschilderingen 
maken dan jij!’  
 ‘Ja, in bordelen! Daar horen zijn schilderijen thuis! 
Maar afgezien daarvan zijn ze artistiek heel slecht. Die 
vent kan niet tekenen. Hij perst zijn figuren in een 
ruimte waar ze niet in passen. Ze hebben geen grond 
onder hun voeten. Daardoor kronkelen ze als weekdie-
ren door elkaar. Er zit geen perspectief in.’  
 ‘Maar de kleuren!’ riepen ze van alle kanten. ‘Wat 
een prachtige schakeringen! Wat een betoverende in-
tensiteit!’  
 ‘Kleuren? Kom nou!’ riep de Helleen. ‘Met alleen 
kleuren maak je geen schilderij, hooguit kleurvlekken! 
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Anders hoefde je alleen maar je palet tegen het doek te 
gooien!’  
 ‘Jammer dat jij dat niet doet!’ hoonde de waterspu-
wer. ‘Dan kregen die dorre goden en helden van je nog 
een beetje fut!’  
 De Helleen beefde van woede. ‘Houd je bek! Wat 
weet jíj van schilderkunst? Jij bent maar een steenhou-
wer!’  
 ‘En jíj alleen maar de betere reclameschilder!’  
 De Helleen kwam half overeind. Hij verbleekte tot 
in zijn lippen en het leek er even op dat hij zijn korthal-
zige tegenstander te lijf zou gaan. Maar hij beheerste 
zich, stond op en pakte zijn jas en hoge hoed. Bijna alle 
aanwezigen stonden op om hem met sussende woor-
den tegen te houden. Maar hij was niet te vermurwen. 
‘Mijne heren,’ zei hij trots, ‘jullie begrijpen dat ik hier 
niet langer kan blijven. Niet om die vent daar. Die 
krijgt me echt niet kwaad en van nu af aan is hij lucht 
voor me. Maar ik ben erachter dat mijn artistieke op-
vattingen diametraal tegenover die van jullie staan – en 
daarom hoor ik hier ook niet thuis.’ Zo gezegd, zo ge-
daan. Buiten in de gelagkamer riep hij de ober om voor 
zichzelf af te rekenen.  
 Met heel gemengde gevoelens ging iedereen weer 
zitten. Wat er gebeurd was vond eigenlijk niemand heel 
erg. Maar toch was niemand te spreken over de harde 
woorden van de beeldhouwer en ze vonden dat hij te 
ver was gegaan.  
 ‘Kom nou!’ riep hij, terwijl hij zijn pijp hard uitklop-
te, ‘we moesten die verwaande dwaas een keer de waar-
heid zeggen!’  
 De Helleen verscheen dus niet meer in het gezel-
schap, dat langzamerhand toch al uit elkaar viel. Want 
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met het nieuwe Kunstenaarshuis waren er grotere en 
belangrijkere verenigingen in het leven geroepen en het 
was in ieders belang om lid te worden. Daardoor kwa-
men we steeds minder vaak bij elkaar in het kleine, ro-
kerige café, dat zelf ten slotte ook verdween, doordat 
het oude, bouwvallige gebouw, waarin het vele jaren 
had bestaan, gesloopt werd.  
 
 

II 
 
De voorspelling van de waterspuwer kwam uit. Makart 
maakte opgang. De machtige invloed van zijn kunst 
strekte zich uit in alle richtingen. De pracht van de Re-
naissance begon door hem weer te stralen in nieuwe 
huizen, interieurs en vrouwenkleren. Overal werd je 
herinnerd aan de toonaangevende smaak van de mees-
ter, wiens atelier en overdadig aangeklede woonruim-
ten het trefpunt van de betere kringen waren gewor-
den. En naast Makart doken er in Oostenrijk andere 
belangrijke kunstenaars op: de schilders Gabriel Max, 
Defregger, Leopold Müller, Rudolf Huber, Passini en 
de beeldhouwer Tilgner. Al het oudere kwam op de 
achtergrond of raakte meer of minder in vergetelheid. 
Zeker de Helleen, wiens schilderijen steeds minder 
vaak te zien waren, tot ze uiteindelijk zelfs verdwenen 
uit de povere tentoonstellingen in het oude Schön-
brunnerhaus.  
 Ikzelf had hem niet meer gezien. Ik woonde in die 
tijd van schittering en kleurenroes, ook in de literatuur, 
stil en onopgemerkt in Döbling en hield in literaire 
vormen vast aan verschijnselen en machten van het le-
ven die buiten de algemene stroming lagen. Maar nu 
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moest ik om allerlei redenen voor lange tijd en mis-
schien voorgoed uit Wenen vertrekken. Daardoor 
moest ik voor de nodige zaken en bezoeken vaker dan 
anders naar de stad.  
 Op een dag was ik op weg gegaan om afscheid te 
nemen van familieleden die aan de Rennweg in een 
vroegere villa woonden, die allang alleen onderdak 
bood aan huurders. Er was een vrij grote tuin bij, die er 
in zijn verwilderde toestand heel schilderachtig uitzag. 
Ook woonden er mensen op de begane grond, waar 
zich misschien ooit het grafelijk personeel bevonden 
had.  
 Toen mijn bezoek achter de rug was, stuitte ik bij de 
ingang op een man die juist het huis in wilde gaan. We 
keken elkaar onzeker aan, voor we elkaar herkenden. 
Het was de Helleen. Hij was zichtbaar ouder geworden 
en zijn kleding zag er nog wel heel zorgvuldig uit, maar 
wel een beetje afgedragen en versleten. Hij leek niet 
bijzonder blij dat hij me zag. ‘Dat is lang geleden,’ zei 
hij met een zuur gezicht.  
 ‘Ja, een hele tijd,’ zei ik. ‘Hoe gaat het?’  
 ‘O, prima. Ik ben hard aan het schilderen, al doe ik 
niet meer aan tentoonstellingen. Ze hebben één keer 
een schilderij afgewezen en ik ben niet iemand die een 
tweede keer komt. Heb ik godzijdank ook niet nodig. 
Er zijn nog steeds mensen die mijn schilderijen kopen, 
zonder dat ze eerst in het Kunstenaarshuis te zien wa-
ren. Misschien wil je even mee naar mijn atelier?’  
 ‘Naar je atelier?’  
 ‘Ik heb hier het tuinhuis gehuurd en de aangrenzen-
de kas, die al jaren leegstond, laten inrichten als atelier. 
Misschien wil je mijn nieuwste werk zien.’  
 ‘Graag,’ zei ik, al had ik er niet zoveel zin in.  
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 ‘Kom dan maar mee!’ Hij ging me voor over de bin-
nenplaats en deed het tuinhek open. Het was net het 
begin van de lente. Het verwaarloosde grasveld glansde 
fris en groen en uit de zwellende knoppen van de strui-
ken drongen tere blaadjes. Een oude, knoestige peren-
boom stond royaal in witte bloesem. Het woonhuisje 
maakte met zijn grauwe, door de vochtigheid beslagen 
buitenmuren een heel sombere indruk in de lichte len-
tepracht. We liepen erlangs en gingen naar het atelier, 
waar hij de deur met de sleutel openmaakte. De zuid-
wand was beplakt met dik papier en aan de noordkant 
was een hoge en brede raamopening gemaakt. In de 
niet al te grote ruimte stonden bij een kacheltje twee 
ezels, een grote en een kleine, met pas begonnen schil-
derijen. Een paar voltooide schilderijen hingen aan de 
muren of stonden ertegen.  
 Hij wees ernaar. ‘Daar heb je mijn werk van de afge-
lopen tijd.’  
 Ik bekeek het. De Helleen was zijn richting trouw 
gebleven. Alleen viel me op dat hij de naakten nu veel 
meer uit liet komen en onderwerpen koos die min of 
meer erotisch getint waren. Ik zag een oordeel van pa-
ris, een Leda en een Psyche die de slapende Eros met 
haar lamp bescheen. Maar juist daarin bleek veel meer 
dan vroeger hoe onaantrekkelijk alles eruitzag. Alle 
menselijke lichamen leken hart en krijtachtig en het bij-
werk was dof en onbestemd van kleur.  
 ‘En wat vind je ervan?’ vroeg hij na een tijdje.  
 Wat kon ik anders dan complimenten geven?  
 ‘Ja toch?’ riep hij, ‘dat zijn heel andere figuren dan 
die holle kleurschema’s van Makart! En helemaal zon-
der modellen gemaakt! Ik ben nou eenmaal geen na-
schilder, maar een schilder. Die meneer in zijn gietijze-
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ren huis mag dan pikante vrouwen uit de betere Ween-
se kringen in zijn atelier uitnodigen om ze in volkomen 
onmogelijke standjes aan te brengen in zijn onzinnige 
composities – zoals die Intocht van Karel V – ik heb mijn 
schilderijen in mijn hoofd. Zijn roem zal trouwens 
gauw donker worden, net als de kleuren op zijn eerste 
schilderijen, die er nu al verkoold uitzien. Dat zag ik 
kortgeleden pas, bij een vroegere weldoener, die me 
ontrouw geworden was en zijn werkkamer door Ma-
kart had laten voorzien van een plafondschildering en 
een muurschildering. Verschrikkelijk, moet ik zeggen! 
Allemaal donker geworden; het geel en het rood waren 
nauwelijks meer te zien. En levenloze figuren met bui-
ken die wel volgestopt leken met stro. Mijn schilderijen 
zien er over honderd jaar nog net zo uit als nu, want ik 
bedrieg de boel niet met kunstmatig bereide verf. En 
dan zal er ook goud geboden worden voor mijn werk. 
Kijk maar eens daar op de ezel naar mijn laatste: een 
Nausikaä!’  
 Ik draaide me om naar het schilderij, dat in zijn ge-
heel nog maar aangelegd was. Alleen de figuur van de 
koningsdochter van de Faiaken was al vrij ver uitge-
werkt. En nu was ik volkomen verrast: zo’n lieflijke 
creatie had ik van de Helleen niet verwacht. Bijzonder 
mooi was het gezicht van de jeugdige gestalte, die zich 
aan het strand heel bevallig onderscheidde van de 
meisjes om haar heen.  
 Hij stond met stralende ogen te wachten.  
 ‘Dat wordt heel mooi,’ zei ik.  
 ‘Ja toch? Daar kon ik me eens aan de natuur hou-
den. Die Nausikaä is eigenlijk een portret. Niet dat er 
iemand model heeft gestaan of gezeten, zo is het niet. 
Maar ik heb het origineel sinds een jaar elke dag voor 
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ogen en daardoor hoef ik eigenlijk niet eens te kijken 
en kan die figuur uit mijn hoofd schilderen.’  
 ‘En wie is het origineel dan?’ durfde ik te vragen.  
 ‘Mijn leerlinge. De dochter van een arme vrouw, de 
weduwe van een houtvester, die in het voorhuis een 
woninkje heeft. Haar moeder kwam me op een dag te-
kenpogingen brengen van haar dochter, die nog half 
kind is. Ik zag dat ze talent had en ging haar lesgeven. 
Ik had me niet vergist. Het kind maakte verbazende 
vorderingen – en nu kopieert ze al schilderijen van mij. 
Heel goed, zoals je ziet.’ Hij wees naar het schilderij op 
de kleine ezel. Het stelde de een of andere Trojaanse 
held voor en was frisser en levendiger geschilderd dan 
het origineel, dat vlakbij tegen een stoel stond. De ko-
pie was beslist beter.  
 ‘Echt heel goed,’ zei ik.  
 ‘Ja, die gaat me achterna! En zodra ik weer gewaar-
deerd wordt, heeft zij ook succes.’  
 Op dat moment werd er vluchtig aan de deur ge-
klopt en er kwam een heel jong meisje binnen in een 
versleten, lichtgrijze jurk en een witte, gehaakte doek 
om haar tengere schouders. Toen ze mij zag, deinsde 
ze blozend terug.  
 ‘Kom maar binnen, lieve Steffi!’ riep de Helleen, 
‘kom maar binnen! Dit is een oude kennis van me. Hij 
heeft daarnet je kopie staan bewonderen.’  
 Ze kwam dichterbij, nog steeds heel verlegen en met 
haar grote, lichte ogen onder donkere wimpers en 
wenkbrauwen half neergeslagen. We werden aan elkaar 
voorgesteld. ‘Stephanie –’ en de achternaam kon ik niet 
verstaan.  



 13 

 Ze maakte een hartveroverend onhandige reverence. 
‘Ik wou gaan schilderen,’ zei ze met een zachte, maar 
toch welluidende stem.  
 ‘Ja, je bent altijd ijverig,’ zei de Helleen, terwijl hij 
met zijn rechterhand zacht over haar volle, matblonde 
haar streek, dat in twee lange vlechten op haar rug 
hing. ‘Maar je krijgt later ook loon naar werken.’  
 ‘Ik wil niet storen,’ zei ik en maakte aanstalten om 
weg te gaan. ‘Ik moet ook aan mijn tijd denken.’  
 ‘Nou, het beste dan! En kom maar gauw terug. Mis-
schien is mijn Nausikaä dan klaar.’  
 ‘Dat zal wel niet meer lukken,’ zei ik, ‘want ik ga op 
reis.’  
 ‘Zo. Waarheen?’  
 ‘Het is eigenlijk geen reis. Ik trek me terug op het 
platteland.’  
 ‘Jullie schrijvers hebben het maar goed,’ zei de Hel-
leen peinzend. Jullie gedijen in de landelijke eenzaam-
heid. Ik heb eigenlijk ook genoeg van Wenen, maar wij 
schilders hebben nou eenmaal een stad nodig.’ Hij stak 
zijn hand uit en het meisje maakte weer een heel lief-
lijke reverence.  
 Toen ik de Rennweg op ging, kwam er net een bel-
lende tram aan. Ik stapte in en toen ik tijdens de rit 
mijn gedachten liet gaan, wist ik zeker dat de nog niet 
bejaarde, maar wel oudere meester verliefd was op zijn 
jonge leerlinge.  
 
 

III 
 
Er was een lange tijd voorbijgegaan. In de kunst en in 
de literatuur was intussen heel veel veranderd. Veel 
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schitterende sterren waren verbleekt of gedoofd. Ook 
die van Makart. Hijzelf was niet lang na mijn ontmoe-
ting met de Helleen overleden en de Weense Optocht 
in 1879, waarvoor hij de groepen en kostuums had 
ontworpen, was zijn laatste triomf geweest. En het 
gekke was: hoe overweldigend de invloed van zijn 
kunst tijdens zijn leven ook geweest was – die hield op, 
zodra het penseel hem ontvallen was. Want uit Frank-
rijk was het schilderen in de openlucht naar ons geko-
men; daarop volgden het verisme, het impressionisme 
en hoe alle richtingen mochten heten die nu op de 
voorgrond traden met al die groepen nieuwe kunste-
naars. En daarnaast begonnen Böcklins lang onbekend 
gebleven scheppingen te stralen. Maar de verwachting 
van de Helleen dat de mensen op zijn schilderijen terug 
zouden grijpen, kwam niet uit: hij was en bleef verdwe-
nen – tenminste voor mij en ik woonde nog steeds ver 
van Wenen.  
 Eindelijk was ik daar terug. Op een wandeling in de 
wijk Wieden, die ik op een middag maakte, kwam me 
in de buurt van de oude Schikanederbrug een kleine, 
gedrongen man tegemoet en meteen herkende ik de 
waterspuwer. Hij zag er nog net zo uit als vroeger en 
het was alsof hij nog dezelfde versleten slappe hoed 
droeg en hetzelfde glimmende zijden jasje; alleen zijn 
haar was helemaal ontkleurd tot wit. Hij zag me niet en 
wilde gauw voorbij lopen. Ik hield hem staande. Hij 
keek me onderzoekend aan. ‘Wat!’ riep hij ten slotte. 
‘Jij leeft ook nog?’  
 ‘Je ziet het.’  
 ‘En wat doe je?’  
 ‘Niks,’ antwoordde ik zoals altijd. ‘En jij?’  
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 ‘Ik? Stenen hakken,’ antwoordde hij met zijn oude, 
venijnige cynisme. ‘Natuurlijk niet meer voor de Votiv-
kirche, maar waar ze me toevallig kunnen gebruiken. 
Als kunstenaar ben ik door Tilgner de grond in ge-
boord. Ik mikte en hij trof. Zo gaat het als je te vroeg 
met iets komt. En zo heeft ook de Helleen tegenover 
mij gelijk gekregen. Die herinner je je toch nog wel?’  
 ‘Jazeker.’  
 ‘Maar ík heb ook gelijk gekregen. Want hij is tot het 
bittere eind de betere reclameschilder gebleven.’  
 ‘Is hij overleden?’  
 ‘Ja, twee jaar geleden. Hij kreeg in de kranten niet 
eens een korte necrologie, zo vergeten was hij. Het is 
heel slecht met hem afgelopen.’  
 ‘Hoezo?’  
 ‘Nou, kijk. Hij zat altijd te wachten tot het slechter 
ging met Makart en dan zou hij weer bekend worden, 
dacht hij. Dat vertelden ze me tenminste, want ik zag 
hem niet meer. Nu was Makart echt dood, maar daar-
door werd híj nog niet levend. Alleen één keer leek de 
zon toch voor hem te schijnen. Hij had bij wijze van 
uitzondering een heel mooi schilderij gemaakt, een 
Nausikaä of zoiets – ik heb het zelf niet gezien. Het 
werd tentoongesteld in het Kunstenaarshuis en ter 
plekke meteen voor een groot bedrag verkocht, zodat 
de Helleen al in de zevende hemel was. Maar dat schil-
derij werd nou net zijn ongeluk. Want hij had daarvoor 
een leerling waarmee hij wilde trouwen als model ge-
bruikt en toen de meester die aantrekkelijke beginner 
in kunstenaarskringen probeerde te pousseren, kregen 
de mensen des te meer belangstelling voor haar. En 
toen werd ze ook in een handomdraai weggekaapt 
door een jonge openluchtschilder. De mooie Helena 
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ging er met de nieuwe Paris vandoor naar München, 
waar ze het klassieke van de meester opgaf en zich op 
het dierenvak wierp. Ze schijnt nu bijzonder goed hon-
den en katten te schilderen. Maar de oude Menelaos 
trok zich de haren uit zijn hoofd. Daar kwam nog bij 
dat de schilderijen die hij later penseelde net zoals zijn 
oude waren en daardoor werden ze weer onverbidde-
lijk afgewezen. Wat wil je? De opkopers van kunst 
moesten ervoor opdraaien en langzamerhand kwamen 
er ook lichamelijke gebreken die hem het werken be-
moeilijkten. Uiteindelijk gaven zijn ogen het op. Hij 
dreigde te verhongeren. Een plotselinge hartaanval be-
hoedde hem voor dat lot.’  
 ‘Dat is heel triest,’ zei ik.  
 ‘Ja, heel triest,’ herhaalde de waterspuwer. Er klonk 
wel iets van leedvermaak in door. ‘Eigenlijk,’ vervolg-
de hij, ‘heeft niemand van degenen die vroeger in de 
Gouden Zeef bij elkaar kwamen, iets goeds gepresteerd. 
Een paar zijn er jong gestorven, zoals de veelbelovende 
veldslagenschilder, de knappe Maly. En van de anderen 
is hooguit Schindler, die nu ook al dood is, bekend ge-
worden met zijn landschappen. Maar dat duurde te 
lang, en nauwelijks was het zover, of zijn successen wa-
ren alweer voorbij. De heren van de Sezession zijn 
over hem heen gelopen. Ben nieuwsgierig wat dáárna 
weer komt. We kunnen nog veel beleven. Want tegen-
woordig zijn er geen overgángen meer, maar alleen 
overspróngen. En uiteindelijk kom je tot de conclusie 
dat alles een kwestie van mode is. Ik zal je wel vertel-
len: die hele kunst is geen sodemieter waard!’  
 Met die woorden liep hij weg, terwijl hij vluchtig 
naar zijn slappe hoed greep.  


