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noemt B. dit een Hebe, geen enkel attribuut , geen enkel
detail wettigt die benaming. Bij no. 112 zou men ook
twijfelen kunnen of het inderdaad een Mercuiius is. B.
verzekert echter dat er in de haren sporen van een
vleugeltje te zien zijn , op de gravure kan men ze niet
onderscheiden.
De mythen zijn meest ontleend aan den Trojaanschen

oorlog, zoo het in de steensnijkunst populaire motief
van den het Palladium roovenden Diomedes. Zeer mooi is
de Cameo met Achilles, die de van haar paard gestorte
Penthesilea bij de haren gnjpt.
Een geheele reeks Medusakoppen volgt nu , eene ,

no. 158, is zeer fraai. Na de mythologie volgen de
dieren , waarondpr de meest artistieke cameo der geheele
verzameling : een woedende , met den kop stootende
stier; de bruinachtige gespierde massa komt mooi uit
tegen der. witachtigen ondergrond, de reproductie op
plaat XIX geeft vrijwel den steen weder. Met de be
roemde portretten van Alexander den Groote vangt de

Iconographie aan , mooi zijn de Alexanderkop , verbonden
met die van Minerva en de prachtige gehelmde beeltenis

(misschien') van Seleucus I. Vol karakter is de kop van
koning Perseus van Macedonië.
Octavius opent de rq der Romeinsche portretten , een

buitengewoon fraaie Augustuskop is afkomstig uit de schat
van de abdy St. Denis. 264 is de beroemde groote Onyx,
die door Babelon in afwijking van vroegere geleerden
wordt verklaard als de «glorification de Germanicus",
in de middeleeuwen sprak men van Joseph aan het hof
van Pharaoh en later van de Apotheose van Augustus.
Het is een kapitaal stuk. Germanicus staat voor den troon
van Tiberius , omgeven door andere leden van het Kei
zerlijk geslacht, boven in de lucht wordt Germanicus
ontvangen op den Olympus, hij zelf is op den Pegasus
gezeten en wordt begroet door den Godgeworden Augustus
en den stamheld der Julii Aeneas. In de onderste laag
der steen zjjn gevangen Parthen en Germanen afgebeeld.
Babelon's verklaring is zeer goed aan te nemen. In 17
n. Chr. toch keert Germanicus als overwinnaar weder
uit Germanië en in 19 n. Chr. sterft hij vergiftigd te
Antiochië, de middelste scène verheerlijkt het eerste feit ,
de bovenste scène het tweede.
De lotgevallen van dit kleinood zijn niet minder merk

waardig dan die van den triumftocht van Claudius, in het
Penningkabinet te 's-Gravenhage.
De Haagsche steen is van 1629 tot 1640 in Irdië

geweest waar men hem aan prachtlievende vorsten
poogde te veikoopen, en is bijna in handen van Napo
leon gevallen. Beide de Parijsche en de Haagsche zijn door
Rubens nageteekend en door Vorsterman gegraveerd. Jam
mer dat van de Haagsche steen de geschiedenis vóór 1625
volkomen onbekend is, misschien dat in de correspon
dentie van Peiresc nog iets te vinden zal zijn. Artistiek
mooier en voor onzen smaak aantrekkelijker is het borst
beeld van Messalina. Na de Romeinsche Iconographie
volgen de Byzantijnsche en Oostersche steenen: zeer
merkwaardig is no. 360. Keizer Valentianus werd in
260 n. Chr. gevangen genomen door den Sassanidenvorst
Sapor 1. De Perzische heerscher is op den steen , die dit
feit hei denkt naar zijnen tegenstander toerennende afge
beeld , terwijl hij hem met de eene hand aangrijpt.
Hoogst curieus is deze cameo daar ze zeer waarschijnlijk
in Porzië gemaakt is onder den invloed v<m Romeinsche
en Byzantijnsche kunstenaars.
Bij de moderne steenen geven ook de onderwerpen

de volgorde aan, de Godsdienstige voorstellingen vormen

den aanvang. Hoogst merkwaardig is een steen waarop»
voorgesteld is de paralel tusschen het Oude en Nieuwe
Testament. Aan den voet van den boom der wijsheid is

-

een naakte man gezeten aan wien door eenen profeet
en Johannes den dooper de komst van den Messias ver
kondigd wordt, aan de zijden van den boom in het
veld Mozes, Adam en Eva, de verkondiging aan Maria,
de kruisiging en de opstanding. Daarom ook is deze
steen van belang omdat het een onderwerp is dat in
email voorkomt en dus wijst op een zeker verband tus
schen de emailleerkunst en de Glyptiek.
De mythologische onderwerpen volgen ; daarna komen de

allegorische voorstellingen en fantasiën, curieus is het
zoo dikwijls negers op de moderne steenen voorkomen y

waarschijnlijk is de reden daarvan dat men door den
zwarten onderlaag en de witte of bruine bovenlagen een
nog al grappig effect kan bewerken met het zwarte ge
laat en een gekleurden hoofddoek bv. De reeksen por
tretten van vorsten en helden uit de oudheid en van
tijdgenooten der kunstenaars besluiten dit werk. Vooral de
seriën Fransche Koningen zijn merkwaardig, onder deze
rubriek vinden wij als no. 980 de cameo die oorspron
kelijk aan de stadhouders behoord heeft, 't is een werk
van L. Natter, en stelt Prinses Anna, gemalin van
Willem IV voor , in een naar vorengewende buste , terwijl
om haar schouders een met een agraaf gesloten mantel
ligt. 't Is een zeer middelmatig kunstwerk en de ge
sneden steenen van Natter op het Haagsche Kabinet aan
wezig, zijn veel beter.
Het doorbladeren van Babelon's catalogus is een

ieder aan te raden; men krijgt een blik in een belang-
rijke kunstuiting, waar men meest niet de aandacht
aan pleegt te wijden , voor de studie der glyptiek en
der archaeologie in het algemeen is de catalogus van het
Fransche Penningkabinet een zeer groote aanwinst.
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Dr. H. J. de Dompierre de Chaufepie*

TE VEEL!
De Haagsche Tentoonstelling van Vrouwenarbeid heeft

heel wat pennen in beweging, heel wat hoofden op hol
gebracht. Overal hoort men spreken van Hilda van Suy-
lenburg, van het onderzoek naar het vaderschap, van
de prostitutie-kwestie en het vrije huwelijk, van de
voogdij , het vrouwenkiesrecht en de andere gewenschte
«vrouwenrechten ". Jonge dames handelen met harts
tocht over onderwerpen, waarover zj

j

vroeger nooit
hadden durven denken zonder te blozen. In couranten
en tijdschriften wordt door heeren- en dames feministen
reclame gemaakt voor de «schitterende " tentoonstelling
en hare «prachtige" afdeelingen, de d interessante" con
gressen en hunne «belangwekkende " discussiën. Aan het
strand wordt het heerlijke geklots der golven overstemd:
door het geluid van twistgesprekken tusschen voor- en
tegenstanders der «vrouwenbeweging"; aan de theetafel
in de open lucht weerklinken de argumenten van weers
zijden ; in de kerken wordt over de brandende kwestie
gepreekt; in de keuken wordt in den breede betoogd
en geredeneerd. Ons land is dezen zomer in rep en roer.
Twee kampen worden gevormd. De mannelijke en vrouwe
lijke voorstanders tooien zich met den fraaien naam van
hervormers, voelen zich met eenigen trots verwant aan
socialisten en radicalen, spreken van «toenadering der-
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standen", van asociale rechtvaardigheid" van «omkeeren
der sociale orde" en andere zaken , die thans in de mode
zqn; de tegenstanders zien zich bestempeld met den
naam van «achterlijke conservatieven", van «moderne
dompers", van «grove egoïsten", van geheime vrien
den der «verfoeielijke mannentirannie ". Zelfs school
meisjes voelen den geest over zich vaardig worden en
roepen met hare hooge stemmetjes luide mede in het
koor der «vrije vrouwen" om «zelfstandigheid", om
opheffing der «moderne slavernij", om «menschenrechlen"
voor «de vrouw " !
Het wordt hoog tijd, dat aan deze schromelijke over

drijving van een goede zaak een einde komt, dat de
heftige propaganda , vooral uit de kringen van onderwijze
ressen, ongetrouwde en moderne vrouwen voortgekomen en
met echt vrouwelijke passie, met waren bekeeringsijver
aangezet, binnen de perken worde gebracht.
Eene goede zaak. Want wie, die ernstig en buiten

invloed van kerkelijke meeningen over deze dingen na
denkt , zal in onze dagen nog ontkennen , dat ook meisjes
de gelegenheid moeten kunnen vinden om den ook voor
haar moeielijken strijd om het bestaan zoo goed mogelijk te
voeren? Wie zal haar de middelen willen onthouden om
zich financieel en zedelijk onafhankelijk te maken , opdat

zi
j niet al haar hoop hebben te stellen op een huwelijk?

Zoo ver zijn wij thans toch wel gekomen , niet ten ge
volge van de een of andere specifiek mannelijke of vrou
welijke «beweging " maar door den geest des tijds alleen.
Het is waar, er zijn nog personen, er zijn kringen, die
van dat alles in het geheel niets willen weten. Maar zou
men deze niet eerder afschrikken door de schromelijke
overdrijving, waaraan men zich schuldig maakt, dan dat
men hen tot medegaan overhaalt? De socialistische, de
radicale tint, die menig congres heeft gedragen, heeft
velen van de zaak afkeerig gemaakt, heeft reed3 een
lid van het hoofdbestuur der Tentoonstelling haar ontslag
doen indienen en anderen zich beschroomd terug doen
trekken; de congressen worden slechter en slechter be
zocht, tenzij de muziek de aantrekkelijkheid verhoogt;
de Tentoonstelling zelve vindt vooral nog aftrek wegens
de vermakelijkheden van Insulinde.
Het kon niet anders, of de overdrijving moest hiertoe

leiden. Er was te veel reclame gemaakt , te hoog van al het
voortreffelijke opgegeven dan dat er niet spoedig reactie,
teleurstelling zou volgen. Wat is er niet gedweept met
«onze heerlijke" machinengalerij , voordat men tot de
conclusie kwam, dat het toch eigenlijk niet veel was,
•wanneer men de daar verzamelde werktuigen uit het
oogpunt van fabriekswezen, ja van vrouwelij ken fabrieks
arbeid alleen beschouwde. Wat is er niet opgegeven van
de voortreffelijkheid der vegetarische restauratie, voordat
men ontdekte, dat het daar genotene van vrij wat
minder gehalte was dan de producten der gewone
restauratie, die men niet uit nieuwsgierigheid maar
eenvoudig om wat te eten opzoekt. Wat heeft men
niet gepraat van de «schoone " kunstgalerg , voordat men
zag, dat er aan de collectie vrij wat ontbrak om haar
eene behoorlijke vertegenwoordiging der Nederlandsche
vrouwenkunst te achten. Wat heeft men niet geredeneerd
over de «merkwaardige" historische afdeeling, totdat men
bevond, dat deze weinig anders was dan eene uitdragerij,
met smaak uitgestald maar zonder behoorlijk plan bijeen
verzameld. Van de armoedige bloemenverzameling heeft
men over het algemeen wijselijk gezwegen om liever te
spreken van de misschien welgeslaagde confectie-tentoon-
stelling of de uit een algemeen sociaal niet speciaal

vrouwelijk oogpunt leerzame «maatschappelijke " afdeeling.
Het is evenwel niet deze overdrijving, die de meeste

afkeuring verdient. De gewone reclame, hier met talent
beoefend , pleegt zich ten slotte , gelijk hier , te wreken
door het gevoel van oververzadiging, ja van spot te
wekken. Zij heeft intusschen haren dienst gedaan , d. i.

aanvankelijk menschen getrokken , al was het dan met
behulp van Weener dameskapel , Indische vertooningen ,

congres sen , wedstrijden , enz.
Het schadelijke der overdrijving is voornamelijk elders

te zoeken.
Er is op de congressen — gelukkig niet bij alle

sprekers en spreeksters ! — een streven merkbaar om ,

op radicale wijze te werk gaande, het onderscheid tus-
schen man en vrouw zooveel mogelijk uit te wisschen.
Het onderwijs der beide seksen moet zooveel mogelijk
op gelijken voet worden ingericht; wat mannen doen,
moeten ook vrouwen kunnen doen. Is er grooter onzin
denkbaar? Als er één onderscheid is, door de natuur
zelve aangewezen , is het toch zeker wel dat tusschen
man en vrouw. Mannen en vrouwen zijn niet gelijkelijk
gebouwd en daarom niet voor denzelfden arbeid geschikt.
Onder hen , die dit bestrijden , zijn er velen , die het ook
voor hen onmiskenbare onderscheid wqten aan de «eeuwen
lange slavernij " der vrouw , aan hare ondergeschiktheid ,

volgens hen alleen door den overmachtigen wil des mans
gehandhaafd. Alsof het meisje niet evengoed de dochter
van haren vader als van hare moeder is! Alsof ook de
jongen niet evengoed, ja soms meer van de eigenschappen
zijner moeder als van die zijns vaders heeft geërfd !

Lichamelijk en geestelijk komt dit onderscheid ieder
oogenblik aan den dag en het begrip van «co-educatie",
consequent doorgezet op de wijze zooals velen dit blijken
te willen , strijdt met de natuur zelve. Daarom is boven
gemeld streven als onnatuurlijk, als tegenna
tuurlijk af te keuren, al is daarmede niet gezegd, dat
de beide seksen bij het onderwijs consequent moeten ge
scheiden worden. Integendeel , op het gevaar af van
beschuldigd te worden van «halfheid " en door de uitersten
van beide zijden als «lauw" te worden verworpen , dient
men zich ook hierbij van overdi ij ving naar welke z\jde ook
te vrijwaren door naast afzonderlijke opleiding ruimte te
laten voor onderlinge wisselwerking der seksen. Laat den
meisjes minstens tot hun 47de, 18de jaar haar eigen
onderwijs : wie harer dan geschikt blijkt voor studie of voor
een of ander gewoonlijk door mannen beoefend vak , moge
zich op de daarvoor ingerichte scholen bekwamen. Maar
men make onze meisjes niet tot nagemaakte jongens, om
ze voor te bereiden voor de valsche positie der «derde
sekse", van »het" vrouw, zooals de vorige emancipatie
periode ons dat schepsel heeft vertoond.
En er is nog een ander gevaar. Dank zi

j vooral de propa
ganda, ook op de scholen heimelijk of openlijk gevoerd en
dezen zomer ter gelegenheid van de Tentoonstelling door
sommige bekeerings-dolle vrouwen met kracht voortgezet,
heeft de «beweging" zich uitgebreid over jonge meisjes,
te jong om zich reeds met dergelijke problemen bezig te
houden, meisjes van 14, 15, 16 jaar, die men laat
denken en praten over zaken , waarvan zj

j

op haren
leeftijd nog geen denkbéeldhebben of moesten nebben ,

hervormsters in korte rokken, wier hoofden opgevuld
worden met holle theorieën , die haar denken en gevoelen
vervalschen. Caveant parentes consulesquel
Caveant ook voor de ontevredenheid met al het be

staande, voor het verderfelijke haken naar verandering
door vele leidsters en leiders der gansche zaak als he
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begin van het goede , van de nieuwe periode van geluk
en voorspoed geprezen. Er is wederom een groot onder
scheid tusschen voldaanheid en daarmede samenhan
gende onverschilligheid èn heilzame tevredenheid met het
bereikbare, zin voor geleidelijke verbetering.
«Le voila!" hoor ik roepen. »Daar is de geboren

conservatief!" Op mijne beurt antwoord ik: »weg
met alle overdrijving!" Tegen dien geest, van omkeering,
van omverwerping wensch ik te protesteeren , want
wat bij deze stemming der geesten onder vele jonge
vrouwen ten onzent in de eerste plaats gevaar loopt,
dat is: het huisgezin! Met nadruk, met bewonde
ring wordt ons het voorbeeld van Amerika voor oogen
gehouden, van het land, waar de dollar heerscht en onder
invloed van «coöperatie in de huishouding", van «ver-
eenvoudiging der huishoudelijke bezigheden" de samen-
bang der familie , het samenleven der kinderen uit één
huisgezin ten zeerste wordt bedreigd. Moge het Neder-
landsche volkskarakter krachtig tegen dat streven opkomen
en zoo de schromelijke overdrijving, de afgoderij, dezen
zomer met de » vrouwenbeweging" gepleegd, keeren met
behoud van het goede, dat ligt opgesloten in het streven
om ook aan de vrouw de middelen te geven , waarmede

zi
j den strijd om het bestaan op hare wijze kan vol

houden.

Noordwijk a/Z; 31 Aug. 1898.
P. J. B.

DE VROUW EN HAAR SCHADUW.
Beroemdheid ! Zij hangt te dikwijls geheel af van de

omstandigheden , waaronder de talentvolle of in het ge
heel niet talentvolle mensen is geplaatst. Het kunstver
mogen , de wijze om de dingen in beeld te brengen ,

het woord artistiek te kneden, is in velen voldoende
aanwezig om een naam te maken waarvan de waereld
zou duizelen , indien slechts het Lot denzulken niet had
onthouden weten en ervaring. Den vorm weten zi

j te
scheppen , hadden zi

j nu slechts den inhoud. Hun
bestaan lag te veel besloten binnen het milieu van
het leven der braven. Vreemd bleven hun de emoties
van het weelde-geluk , onbekend waren hun de verlok
kingen der zonde. Niets hadden ze ondervonden en ze
wisten ook niets. Want om schrijver te zijn, behoeft
men noodwendig geen zondaar te wezen.
Sla het Boek onzer waereldgenieën op en doorzie het

betrekkelijk eering gehalte van hunne verstanden. Petrus
Abailardus dankt zijn beroemdheid meer aan zijn tragi
sche lotgevallen dan aan zijn wijsheid. Andere personen
vol wijsheid hadden weer geen lotgevallen en bleven in
het donker. Over liet gesol met beroemde tijdgenooten
zullen wij zwijgen. Het succes is alles.
Maar het succes zelf hangt van wonderlijke omstan

digheden af. Wat al beroemdheden die eigenlijk hun
reputatie verschuldigd zijn aan het genie of het initiatief
hunner voorgangers. Noeste werkers, krachtige ontgin-
ners op het veld der ideeën stortten als de doodgraver
van Tollens met hun spaden den muilen zandhoop hunner
idealen af en sluimeren naast hunne ideeën in het graf
der vergetelheid. Op de woeste akkers, door de Mina
Kruseman's ontgonnen, vergaren de Hilda van Suylen-
burgen den oogst en gaan er mee naar huis.
Met genialen aanleg begaafden komen dikwijls niet tot

ontwikkeling door de bekrompenheid van hun tijd. Voor
boeken , die van geslacht tot geslacht zouden zijn over

gegaan , waren geen uitgevers te vinden. Dichters en
prozaschrijvers hangen soms af van het een of anderen
wurm , met de leiding van een blad of tijdschrift belast.
Gtorge Egerton zou geen van hare Keynotes ergens
geplaatst hebben kunnen krijgen , tenzij misschien met
wijziging en verkuisching van vele plaatsen, en dan nog
zouden de redaktiën het dood-banale dingen hebben ge
noemd. De jonge vrouw ging aan het bundelen , vond
een uitgever en rust thans op de sofa der beroemdheid.
Bij het schrijven dezer Keynotes ging zi

j uit van
de stelling: «laat liever het leelijke voluit zien dan het
te verbergen." Zeg van de mannen, hoe ze zijn. Zeg
van de vrouwen, hoe ze liefhebben. Zeg, in welken
toestand het huwelijk je kan brengen. Zeg, wat er in
het diepst van elke vrouw schuilt. En hoe dom en dier
lijk de man verliefd kan zijn.
Tot mijn genoegen is nu ook het boekje dat in Enge

land zoo grooten opgang maakte, enkel door wat vrije
penseelstreken en zeker-getrokken forsche lijnen, ver
taald. (»Grondtonen". Naar het Engelsch vertaald door

J. Votel. Amst. W. Versluys). Na het uitvoerig
artikel van 7 Maart No. 19 in den Spectator door
Lucilius gewijd aan George Egerton en haar » Dis
sonanten", moet ik over het achttal schetsen in «Grond
tonen" vlug heenwippen.
Onze schrijvende dames zullen ongetwijfeld enkele

plaatsen te erg vinden. Ja , het is een openhartig boekje ,

waarin wij o. a. leeren dat de vrouwen «raadselen" zijn.
Terecht heeft de scherpzinnige Laura Marholm er op
gewezen, dat in de eerste plaats de vrouwen zullen
protesteeren tegen wat dit boekje van het intiemst van
haar wezen openbaart. Slechts enkele » lijn- besnaarde
mannenzielen", zei Laura, zullen het wezen dezer vibra-
tiën begrijpen. — »Ha, ha!" denken de mannelijke
feministen, «die fijne koppen moetje onder ons zoe
ken." — Maar dat is geheel mis. Onze mannelijke
feministen zijn volstrekt geen fijne koppen. Ze zijn te
eenenmale geen denkers, geen zelfstandige loopers ,

maar hotsen en botsen langs en door de toevallige of
noodzakelijke denkbeelden van hun tijd den «nieuwen
dag' tegen.
George Egerton vindt de mannen nog dommer dan

Laura Marholm. Staat er bijv. een vrouwenkenner op ,

een wijze als Strindberg of Nietzsche, die zeggen : regeer
ze met de zweep , dan zijn het de mannen , die onnoozele
mannen, die nog luider schreeuwen dan de vrouwen
«roepen" over de onrechtvaardigheid en het geweld ,

aan de sekse gepleegd.
De «grondtoon" van den vrouwenaard is «primitief

wild". Alle vrouwen weten dat (zegt Egerton) en helpen
elkaar om het te verbergen, ook omdat de man de
vrouw als een ander wezen denkt dan zi

j inderdaad is.
Ik zou als dit boekje de vrouw kon benadeelen in

de waardeering van den man, het uit liefde voor de
vrouw onvermeld laten. Maar die sukkels gelooven toch
geen steek van al de onthullingen over de vrouw door
eene vrouw. De Natuur — ook eene vrouw — schiep
ze daarvoor te schrander.
Dit boekje , thans waereldlitteratuur , zou in Nederland

door den invloed van toevallige critici, van kamer
geleerden en andere voorlichters geen den minsten opgang
hebben gemaakt. Ze zouden het nooit hebben willen
gelooven of gerild hebben bi

j

het denkbeeld , dat «eeuwige
woestheid" de grondtoon is van den aard der brave
vrouw, die, tegenover hen gezeten, een broodje voor
hen smeert. Gelukkig zijn ze ook de mannen niet om


