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duffelsch buis aan en een zeer eigenaardigen bruinen hoed op het hoofd,
rondwandelen, of tracht hij met kist of schetsboek gewapend, het een ot
ander machtig te worden. Maar is het grijs weer en niet frappant-mooi buiten,
dan gaat hij reeds vóór dag en dauw . . . . visschen. Want Weissenbruch heeft
dit met meer dan één onzer landschapschilders gemeen, dat hij een harts-
tochtelijk visscher is. Breekt onverhoeds toch de zon door, komen er luchten
of effecten, dan ziet men hem dadelijk naar huis ijlen en tien minuten later
zit hij op den dijk te werken, terwijl hij de visscherij in den steek laat.
Want vóór alles is Weissenbruch kunstenaar en een mooie dag (d. i. een dag
met „luchten") mag niet met visschen worden doorgebracht; daar worden
de suffe, grijze dagen voor bestemd, als de natuur hem niet aanspreekt, of
wel worden op die dagen door de schilders gezamenlijk groote wandeltochten
ondernomen, om de streek in haar geheelen omvang steeds beter te leeren ken-
nen. Licht vertelt hij u op een van die omzwervingen een avontuur, dat hij u
met levendige kleuren schetst. Als alle jagers en visschers is namelijk ook
Weissenbruch rijk aan verhalen; hoor hem op origineele wijze het relaas doen
van de vangst van een snoek van zes a. zeven pond, die zijn hengel op twee
plaatsen tegelijk brak, maar toch ten slotte op het droge werd gebracht; en
ge luistert met groote belangstelling van het begin tot het eind, zoo aardig
en met zulke typische woorden weet hij u dat te beschrijven. — En wat er
met die vangst gebeurt? Weissenbruch weet niet alleen den visch uit het
water te halen, maar hem ook wei-toebereid op tafel te brengen. In de keuken
bij juffrouw Verzijden is hij in zijn element; „veel heb ik niet van noode" zegt
hij, „maar het moet goed zijn". Daar prepareert hij „gefarceerden snoek"
en „gemousseerde aardappelen" of „charlotte de pommes"; en loopt de
bedrijvige hospita hem te veel in den weg, dan wordt de heele juffrouw de
keuken uitgezet en Weissenbruch regeert er als heer en meester. Maar de
vrouw des huizes, een schrander wijf, ziet er wel weder in te komen en
krijgt nog ten slotte een lesje in de kookkunst. De tafel is dan ook dikwijls
veel beter voorzien , dan men dat te Noorden verwachten zou.

En zoo is de tijd daar doorgebracht werkelijk voor Weissenbruch de
heerlijkste tijd van het jaar. Hoe zijn hart er steeds heen trekt, bewijst
het feit, dat hij dikwijls plan had er een huis te huren en er zich voor goed
te vestigen. Vindt men hem in een eenigszins landerige stemming — wat
overigens een zeldzaamheid is — op het atelier, dan is het eerste, wat hij
zegt: „ Ik geloof, dat ik maar eens een paar dagen naar Noorden trek; dat
„zal mij wel opfrisschen". En het blijft meestal niet bij het voornemen,
maar het gebeurt dikwijls dat hij er voor een tijdje heengaat, om dan wer-
kelijk geheel verkwikt naar lichaam en geest terug te komen.

Ja, Noorden is het land zijner idealen; daar rond te zwerven, vrij als een
vogel in de lucht, daar te genieten van de heerlijke hollandsche natuur,
waar geheel zijn hart aan hangt, daar te roeien op de uitgestrekte plassen,
de verrukkelijke lichteffecten te bespieden, er steeds nieuwe motieven te
vinden, dat is voor hem het hoogste genot. „ Ik zie hier altijd weer wat


