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Bli ziln hecngaa^n werden .gFí tal van artilcelen geschreven over
clen d'ichtcr en inmstkritlcus albert Plasschaert. rn al d.eze artikelon
yrcrd. 66n kant van d.ezen }ïerkwaardlgon belicht i ,,,. 

, ,..ItIii moet van het harb hem ook va'eïrd.ere kanten te doerr. keruren. ..i 
;,"

' : l"15 iaar d"eel'le ilt zl jn '! even en lren hem als schri jver en a1s qensch.
zt,in Ktrnstcritieli vras ffensgh-critlek. Met feillooze rc-lchelroed.e
spcurd.e h1j den l,:c,nsch ja rt werlc.*

-"t'$r 
" "

zoo stond. anton Mauve eens vóor een schilderij van Jacob
cn fluisterde: trl'r'at een goeie kerol!,,

:..Hard' en meeclogenloos urerd. ?lasschsert d.ikvrijls genoemcL. Maar d.e- ,,,r;,ze s-ch.iinbgre- harciheid kYnarn voort uit zijn riefde en eerbj-ecl voor d.e , , -,schooÍ,heid'. !e siacirgeraars, oe'rise:réradr.rs veid.reef hi; uÍt : 
dót ;à: "' "t;;;

pe1.Dezehardhei,1t..l&5ttcomp1emenivarrz1jn11efd.e'_-_vu-
onfeil-baar sneurde hiJ wat er 1n l,[engehend omging. A1 wat eigen l;1,

cn zuiver rvas hed' ziin l1efde. HiJ verafgcrn *íu naaBers en onopr"ln*"o. t'i

4U.9. icjr<leren en *11e eenvoudigen kwar:oen onbevangen en voL ou"*roo*",, 't' 
,'

tot he&' De onruiveren - ziJ d.Le ,wat te verbergen had.d.en - voeld,en ' 1 :l

zich onzelcer, ttvel:le8errn in zljn tegenvoord.igheld.. Erg ls tt yroord., t'',

- : r ---

zLin irart was lmmer vo1 neel{ en vergevJ-ng. De klnderen vslsten., ,,;,Àls d'e vogels tot den Heillgen Franci.scus,zoo lrr/rnmen ze tot hem. Ze .. :,
}:c],;c.rra1naarziJnmond'watvoorgod.d.e11Jke,voedzaneonz1nernu

I'tccr ult zou komenl llii narl ue rnee ln wonderland. nind.elooze verb.alen ,rl
i,icL de meest vere.ssende v,.end.Ín6:en.

Ikherirrnerne,a1evoorbee]-c1o.a'hetvoJ.gend'e.À1bertzou
, , .,.:tlrtris komen na een weok ven afivezlgheld.. Een'brlefkaarb meldde, d.at .,, ',jt ;,'i' ,. ' 1,,. , ', ...clc t-h.ul.slcomst 2 d.agen"flÍtgeste].d, moesi l'rorden. MiJn buurvrouvr te ïeere 1 l
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de vrou'lÏ ven d'en sehllder Ïaarlgir LJorel verteld.e lk: rrAlbert lcomt pas
Yïoensd"agn' ze ze* Ue teleurgeeteld. en bezorgd aan en zell n Drrf Je]ret aarr mijn kincleren te zeggen?n HiJ \?as iwrer moedlg en *&a*llii ztrg Seen lileinlgheden' zoo $rilofi vras zíJn eerbied naar ,kost-
b::re leven, dat liiJ het noort vlrarrt#erde netfutilltelten, die vbor
zoo veren d'e d'agen vertroebelen. II1J had. om zlch den dan*:krlng der ..
goecl gehurrreurd'heid'. TÍ1e leed aaa humearigheid werd. 1n dlen dampkrlng
voU;omen gelouterd".- .,

.ri í ,t;Als de fl-itspuÍt voor de"*gfi: zoo werkte zlJn nrst en evenvr.rcht
op d'e'Ïnrneuren.,,Eerbled voor rt kostbare leren."I

t,

Zoo dilrsrl j1s sc]lli,n! de artlst Ïgolst, doch irij
dere nnrnt, die d.e klelnersn nlet riennen,

rk herinner urlj, dat 1k met àen"schatrijken Amerikaan j:r 
""r, 

'

hlcin wtnkert je k'ram te Teere. HiJ"weaschte zlch clgaretten, ,";;
eeir aental doosjes uit, d'och had als veel zeer riJke r"ou"t", all-een
ziln chèqueboek bi j zj.c;Í^, Hij nrlde een blaad.je in, onderteekencle,
docl:' d'e knridenier 'keek'echterd.oattttg ur, *rotrouwend.. De,zte wlJze,van,,il
bctalen lnram niet voor in alJn i ertje. tr1ever auuuerti"":'-"-- ,- 

:

zco d'e artist, HiJ betaalt in, groote en koninrcli jke chèques
zijn schrÈd aan ]ret rcvO- =:Oê";tà,,l"AffitAr.-Ët!+-rt*;'h5 ttiitt-uï.tïÍii\r:,Gq..ïriinf,*pr,

-end.e11Jtràed.en - zíj kennen "" "";J;;*-clere I'rljze'ran betalen nÍetr el vord"en d.e chèc1ues rnet bloed, geschreven.
trrr toch leefd'e in Plasschaerb sterk het verlangen zíc4 te offeren ook 

,in het dageli jksch leben. Het:verlqngen .naar 
d.e. loutering. , , .;

trens schreef iriJ mij:rlÍefdeloozer. beetaan niet, enkel stakkers
clic oe loutering van het offer nos rrilt vond.eni voo" hem - zelf u1t
ccn groot en riefd.cvoL gezín l.ras clt offer: Het Kind.

r-
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'tDer Schrel nach dcm Kinden leefde jr Ïrem. I{ij kon rrerbl_eeken aLs een
Itind"erhanclje zj-cTt in ziin hand. vleid.e, a't s kjnderoogen hem agnzag:en.
Ilc heb eltijd. in ons lcjlderloos huwelijk voonroeld,, dat ik hem eens
d'agrvoor zou moeten afstaan. Dat het aÍIker gel-icht zou worden en een
nlcuwe toclrt aanvaard. De oud.e veilige haven zou bliJven geiiercl en
vertrouwd" De seam - Yergaard.e schatten r?aren immers biJ alle smart
dc:: scheidi''g vold.oende om tot den d.ood het r-even te verrljken.

Een begaafcl k1nd. Irroeg eeusl }lceder 1s d.at nu een Jongen of een
hccl 1 oud.e r*r.7 zoo Tïas ziJn kop vol tegenstri jdigheden. Jong en
z66r oud. Hoeveel ]flrnstenasrsr schlLd.ers en beeLdhouwera hebben ;,..;irtj.

rremnRlrt ! ïtot 
' 

. 
j ., 1';zi3n porbret gemnahl IIet zou eeri' zeer belangrijke tentoonsteLiing , :. .,

Iil-nncn' zljn, al cleze beel-tenlssen te samerl.- De macht en yraard.e der
afbceld'err.d-en zou d-earblJ &u1d.e1iJk aan het ltcht konen.- ze zoud.en
liul volgrrummer bekomen, als jongens op school

nen gaai-gchleten zou het zijn:
wlc's boog 1s machtlg genoeg. wlens arm sterk genoeg.. rï1ens oog
zuiver genoeg on d.ezen hoogen vogel ,l:e ,t hart te schieten ? .

Ïk bezlt van Prasschaertt,btn,,sug"chreleu portre.!,r:., dal yr].gerrs.r.ln:J,*:.*;qnu-

hct meest zijn dlepste ;è;Ë;'t""Ë?[*#ï"'ï;f''ï;;'d's;u;ï;reve]r. d.oor r.rr.
Speenhoff , die Plasschaert kort voor zijn steryen bezocht ea n& 6at
hezoek rai.j schrecf : r,l

:..'1....r.,

''o,d'1eP1asschaertwatzath1jdaaroYerworu.enenafwachtend..
thrivend, teed-er zag ik hen {n zlJn lijf gebogen zitten. nÍe groote
blaurve oogenl wel-k een Scherprechter en blchter. Ik hoop spoedlg net,

ï ..u naar hem toe te I'aaJl. Wíi zulLen hem vergenoegen zonder barmhartlg
-bt: schi-jnen. Ïy'at cen pïachtlg sterk hoofd.. IÍelk een beeldhouwerk
vou Godslrll. lYelk een voluaaktel afw-iJkl-nsen-
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irsll" cen eanheld vr-,n lrÍefde - Terstsnd.. "S11 en heerschsucht. [IlJn

LooÍ'd"archlef sloot hem in voor ezurig:. Yfclk een }àrgelen-hrivelen ge-
'r u*t . \ïe1jr een .Lgfq*.
iioe begrljp lk, dr:t Sij var:. d.esen $ero-Socretes hield en b.oud,t.-

iïij ruïLen r:1Jn grooten geest net onze llefde beschera€n. err do neder-

laeg van het lichaan voor d.e schs,ïeLffi. gehelm houdeaÉ.

i..,n t'Las:ichacrt erltiech. en peiLend. naar de waarde der nenechen tot
dcl rlng van zljn clood, stemeLdg'/',r.clorden lvasrln hl-J Specnhoff ssmen-

./ltte: ttGroote kerel - 6oed.o kerel en zoo trccnaaamn

Irr zijn langiiurige zielrte nas hij u1e ln heel. alJn levsn. Ien nobel

nocclig'vechtcr. iielclheftlg. Iïool,t heeft htj in a1 dle Jaren een klacht

ocuit. l(ee1J-3 r'.'er,:'. trctscir nfgevreer,l- Toen d.e vrienden el- voef.cl.eu en

zilËcl1, dai hij door sen s:'loopend Lijden fias aangetest, rverd, hlerover
ccrbieilLg 6eze.egen. Yroeg men; qio'e geat het"? d.an was het e,firerenad.

slitii'ocrd: n Plasschr:.ert mealrt het a1ttJcl 6o€d, r ,

,'. ..:,. 1.. 
.

lJe 'Iijd.,de srrpremo scheld.srechtbr zal- PLasschaerb zeker de plaats toe-
i;erinen d.1e hem tocllomt. ,ÊLl.E aïLe kletee golven ran persoonLl$ko grierren 

!

i.jdcllreJ-d en eermcht ziJn weggeglod.qr in d,à srriver splegelende tos-
n f: -Êr

lconst , d$n 2e,1 d.aer:_S -gfÓf'fïfJ.Jk ,díopveu1e11dt*Y*
hart góïititria'oáà een schË"p rttericct. xen rlLo nieu*,o woord.en vonil om.

nijn rÍJlrdou te ult;en. , 
,

ii1ct.bot,/"eetvc1enzath1ÍryrekennaaÏd.ewareschatgraversru]-].en

lici:r vi:rd.en nls een ríjk-glanzende goud.ad,er in de d,onkere aarcle.
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