ABRAHAM PRIKKIE'S OPEN AANMERKINGEN
Dick Kranen

Wie een succesvol en bewonderd buitenlands tijdschrift in eigen land wil kopiëren,
zal in ieder geval enkele uiterlijkheden
overnemen.
Wie in de jaren negentig van de vorige eeuw
een Nederlandse pendant van het blad
Punch wilde maken, zorgde er

ridendo castigat mores: humor maakt het praten over onze zeden en gewoonten makkelijker (vrije vertaling)

dus voor dat hij een broertje in het leven riep
van de met puntmuts en haakneus toegeruste grappenmaker die in de tekst en de illustraties van het
Engelse blad optrad.
De journalist Willem Smalt bedacht samen met tekenaar Jan Linse in 1891 het personage Abraham
Prikkie als dragende figuur voor een wekelijks verschijnend satirisch tijdschrift: Abraham Prikkie's Open Aanmerkingen (1891-1896).
Waar kwam mogelijk de naam 'Prikkie' vandaan?
In 1858 verscheen de vertaling van Fahrten und Abenteuer des Herrn Steckelbein geschreven door Julius Kell. De
vertaler was de Groninger veelschrijver J.J.A. Goeverneur (1809-1889). Met dat 'veelschrijver' spreek ik geen
waarde oordeel uit, ik constateer alleen dat deze man zeer veel publicaties op zijn naam heeft staan.
Prikkebeen kan worden beschouwd als het eerste Nederlandse stripverhaal. Het werd uitgegeven te Groningen onder de naam Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen: eene wonderbaarlijke en kluchtige historie, naar teekeningen van Rudolpf Töpffer; voor de Nederlandsche jeugd berijmd door J.J.A. Goeverneur .
De magerbenige Prikkebeen (een prikkebeen is een 'spillebeen') en zijn zuster Ursula beleven doldwaze en onmogelijke avonturen, die het boek bij kinderen zeer geliefd maakten. Het boek beleefde vele herdrukken.
Tussen onze (klein)kinderboeken staat Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen, uitg. Verba in Hoevelaken
(2003) echter opvallend zonder vermelding van de auteur/vertaler en de tekenaar terwijl het boek wel een
isbn nummer heeft.
Maar nu op naar 'Prikkie'.
In de jaren 1881-1883 werd er regelmatig in advertenties reclame gemaakt voor het hierboven genoemde
boek over Prikkebeen, of zoals boven de advertenties stond PRIKKIE. Deze advertentie, hier naast afge1

beeld, staat in het Nieuws van den Dag van 2 november1881.
Mogelijk dat de naam Prikkie bekend was bij de mannen die
zich een paar jaar later met Abraham Prikkie gingen bezighouden. Er is ook wel enige overeenkomst in de vorm: beide
waren rijk geïllustreerd met tekeningen.
En de naam Prikkie sloot eigenlijk wel goed aan bij hun
ideeën over een door hen uit te geven satirisch blad.
Maar het is en blijft speculatie!

De eerste afvering van Abraham Prikkie’s
Abraham Prikkie wordt op de eerste pagina van de eerste
aflevering (1 februari 1891, zie vorige pagina) afgebeeld in zijn kantoor.
De zelfingenomenheid straalt van Abraham af, omringd als hij is door een aantal portretten van zich zelf. En
wat te denken van de boeken en papieren waarmee hij zich omringt: ze suggereren dat hij een kweetal is.
Op het bureau staat een uil met de helm van Pallas Athene als teken van zijn wijsheid. Daarnaast een verrekijker: vanouds het belangrijkste attribuut van de spectator, die als moralist en humorist de maatschappij
vanaf een afstandje opneemt.
De neus, de bakkebaarden, het kuifje, het schoeisel en de achternaam Prikkie wijzen op de nagestreefde puntigheid.
De inhoud werd gevuld door Smalt en Linse, waarbij Smalt de teksten voor zijn rekening nam en tegelijk
ideeën bedacht voor de tekeningen van Linse.
Wie waren deze heren?
Willem Smalt, journalist (*Rotterdam 1853, ✝ Rotterdam 1915). Zoon van Johannes Reinier Smalt, commissionair in granen, en Hermina Francina Maria van Hengelaar. Gehuwd sinds 28-9-1882 met Anna Catharina Koch. Uit dit huwelijk werden 4 zoons geboren.
Over hem is nog het volgende bekend.
Van 1885 tot ongeveer 1902 was hij medewerker beeldende kunst (vooral muziek) bij het Rotterdamsch
Nieuwsblad, een populaire, gematigd liberale krant die probeerde te concurreren met de NRC. Abraham
Prikkie zal dan ook regelmatig gefantaseerde telefoongesprekken publiceren met NRC-hoofdredacteur Lamping, waarin deze grote man keer op keer het onderspit moet delven.
Ook is er geen sprake van enige vriendschap tussen Prikkie en het satirische blad Uilenspiegel, eveneens uitgegeven door de NRC-uitgever.
Smalt had een reputatie van directheid. Eenmaal gevormde opinies werden hardnekkig vastgehouden. Dat
wekte irritatie in het kleine journalistieke wereldje. Aan het eind van zijn leven was hij, zoals H.J. Scheffer
schrijft (zie: Meer lezen?) vereenzaamd, miskend en gedesillusioneerd.
Jan Linse (*Amsterdam 1843, ✝ Den Haag 1906) leverde als tekenaar talrijke bijdragen aan het Humoristisch
Album, een uitgave van H. Nijgh.
Linse tekende voor dit blad niet enkel cartoons, maar ook vele beeldverhalen. Zijn specialiteit waren getekende reportages van tentoonstellingen, wedstrijden en andere publieke vermakelijkheden.
Na Abraham Prikkie zal hij nog bijdragen aan De Ware Jacob en van 1902 tot 1906 de wekelijkse prent van De
Nederlandsche Spectator verzorgen.
Wie zich wel eens heeft afgevraagd hoe aan het eind van de negentiende eeuw een tekenaar op de hoogte
kon zijn van de fysionomie van de af te beelden personages, krijgt een indicatie door de ‘Kennisgeving’ die
enkele malen in Abraham Prikkie werd afgedrukt: ‘Publieke personen, en in 't algemeen allen die aan het
openbare leven deelnemen, worden verzocht op mijne eerste aanvrage hun portret in te zenden, om onze
teekenaar in staat te stellen hun conterfeitsel zoo gelijkend mogelijk te maken'.
Jan Linse heeft talrijke malen zichzelf afgebeeld in zijn tekeningen. (zie als voorbeeld hiernaast)
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De figuur van Abraham Prikkie zelf is echter
geen portret van redacteur Willem Smalt. Eén
keer beeldt hij Smalt en zichzelf af naar aanleiding van een karikatuur van de week daarvoor. De Franse Marianne was daarin op nogal
aanvallige wijze op de schoot gevlijd van de
Russische beer.

Een tekening (↑) uit de aflevering van 16 aug. 1891 waarop
Smalt en Linse (rechts) zijn afgebeeld.
Als bewijs voor de tekenvaardigheid van Linse heb ik ook
een foto van Smalt (←) erbij
gevoegd.
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Ik heb mij tot taak gesteld, de zoogenaamde vooze plekjes onzer maatschappij als het ware een speldeprikkie te
geven, en het mijne te doen, om de ziekelijke gezwelletjes uit te roeien. Voor
zoover de mensch in corpore hierbij betrokken is ... vrees niets, meneer ... zal ik
zorgen, dat het prikkie niet te veel pijn
doet.

Van rechts naar links:
1. Oremus, belast met de beoordeeling van toon-, beeldende- en dramatische kunsten
2. Jan Lenig, sportreporter,
3. Terzake, belast met het laatste oordeel over onze staats- en stadsmannen. Wee hen,
4. Sluipdoor, mijn straatreporter , een Argus,
5. De heer Elevator zal alle industrieele zaken behandelen , de nieuwste uitvindingen beoordeelen en de
achterlijkheid eens Edison's en andere verraders aan de kaak stellen,
6. Amadeus Rozegeur zal de lieveling der vrouwen worden. Hij is uitgeleerd in het nasporen en bedekken
harer kleine zwakheden,
7. J. de Snapper, mijn generale interviewer,
8. H.O. Merus (Hendrik Otto), mijn dichter, mijn prulpoëet,
9. Jan Boon, mijn tekenaar,
10.Mijn militaire correspondent de gepensioneerde majoor Schuijtebroek, heeft eene bizondere studie
gemaakt van onze schutterijen , die hoeksteenen onzer landsverdediging…(helaas niet afgebeeld)
11. Geheel links mijn duidelijk herkenbare persoon.(niet in de tekst voorkomend)

Briefwisseling tussen Tante Lien en Bram
In elke aflevering is pagina 2 gereserveerd voor deze briefwisseling. Soms is er zelfs een 'overloop’ naar de
volgende bladzijde als er veel besproken moet worden.
Uit de aflevering van 8 februari 1892 citeer ik het volgende fragment:
Aan Mejuffrouw Lina Prikkie te Amsterdam.
Wat een nieuws, lieve tante! wat een nieuws; 'k weet niet waarmee ik
moet beginnen: want telkens schieten me wêer belangrijke gebeurtenissen te binnen, waarover ik mijn door U zoo gewaardeerd oordeel
moet zeggen. Ik weet waarachtig niet hoe ik het ditmaal aan zal moeten leggen om alles uit elkander te houden en te overwegen met verstand. Over Sequah en Keizer Papageno heb ik weêr stierlijk het
land, hoe dikwerf ik die heeren ook reeds onder handen heb genomen, en dan het nieuws dat uit Den Haag over dat krankzinnigengesticht is gekomen, en die berichten over het Vredehofje
waar de menschen zoo vredig kunnen sterven en Het Hofje van
Heymans, waar ze mede spoedig het hemelrijk kunnen verwerven,
en het gerechtelijk onderzoek naar de taptoe, dat niets opgeleverd
heeft: over welk onderzoek de heer Stork en Steenkamp geen oogenblik hebben gebeefd, omdat iedereen overtuigd was, dat er bij die
taptoe niets gebeurd is, wat niet door gansch Amsterdam unaniem
goedgekeurd is, en dan het nieuwe stuk, dat we aan de littéraire firma
Just & Jootje hebben te ...wijten, welke associatie den populairen
Van Maurik zeker wel zal spijten, nu zij hem hebben aangetoond,
dat hij alleen veel betere stukken heeft gemaakt en dan Stambouloff, dien ze met een kogel in zijn onderdanen hebben geraakt. . . . U
ziet, tante! er is zoo'n rijkdom van stof om eens over te babbelen, dat
ik wel reeds een vol uur op mijn sigaar heb zitten sabbelen, aleer ik
dezen brief aan U ben begonnen te schrijven. Van Sequah zou ik nu
eigenlijk wel af willen blijven; want het begint U zeker te vervelen alweer over hem te lezen. Maar tante! Wat dat betreft moet U verstandiger wezen; want dat is het juist wat de leeperd van de menschen
verwacht; in gebrek aan volhouden van zijn bestrijders vindt de kwakzalver zijn kracht, en die bestrijders schijnen den lust tot dat volhou4

den te verliezen, omdat hunne lezers aan de thee liever wat anders te lezen verkiezen. 'Toujours perdrix1, alweer
Sequah! ajakkes, mensch schei nou uit!' [..]
Het bovenstaande beslaat ongeveer ¼ van de brief van Bram aan tante Lien.
Zoals u ziet waren er ook in de jaren 1890 voldoende 'kwesties' die voor Prikkie aanleiding waren de pen ter
hand te nemen.
Toelichtingen op het bovenstaande:
• De Sequah Medicine Company begon in 1887 met de
verkoop van patentgeneesmiddelen zoals Prairiebloem en
Indiaanse olie met behulp van reizende verkopers, bekend
als Sequahs. De reizende verkopers waren dus de kwakzalvers . Sequah-producten werden verkocht met behulp van
reizende medicine shows. (typisch Amerikaans) Het bedrijf
ging in 1895 in liquidatie. Hier rechts afgebeeld een fragment van een olieverf schildering van een Sequah show in
Clapham Common in ca. 1890.
• Papageno2: daarmee wordt de Duitse keizer Wilhelm II
bedoeld. Deze man werd regelmatig door Prikkie op de
hak genomen. De ongelukkig verlopen taptoe van 1 juli 1891 (zie hierna) was ter ere van het bezoek van de
Duitse keizer en zijn 'gemalin' gehouden.
• Krankzinnigengesticht. Verdere onthullingen. Mevr. Stuten
komt in de Haagsche Ct. terug op haar meedeelingen omtrent AFGELUISTERD aan de deur van
het Haagsche krankzinnigengesticht. Zy schrijft naar aanleiding …..
van de beoordeelingen harer brochure, nog het volgende: Twij- Mijnheeren ! geen overijling wat ik U
fel, tegen beter weten in, aan de waarheid der in mijne brochu- bidden mag: eerst wikken dan bere vermelde feiten, schijnt vooral het zwak te zijn van het be- schikken. Evengoed als wij gewacht
stuur van het gesticht en zijn aanhang, terwijl in tegenstelling hebben met een onderzoek naar de
daarmede de bewindvoerders en betrekkingen der patiënten pestholen te Scheveningen Het Vrezoo onvoorwaardelijk overtuigd zijn van de waarheid dier fei- dehofje en Het Hofje van Heyten, dat velen hunner in allerijl de toevertrouwde lijders uit het mans tot dat de typhus er was uitgegesticht verwijderden, omdat reeds vroeger door geruchten van broken, evenzeer acht ik het wenschetreurigen aard hun vertrouwen in het bestuur van het gesticht lijk de zaak van Het Krankzinnige
was geschokt geworden etc.[Standaard van 3 feb. 1892]
Gesticht te laten onderzoeken zood• Vrede- en Hijmans Hof: Dinsdagavond eene vergadering ra feiten daartoe aanleiding geven.
van werkende leden, waarin o. a. werd vastgesteld een adres Feiten nu zult U zeker wel niet noeaan den Gemeenteraad, teneinde te verkrijgen een beteren toe- men, de hysterische ontboezemingen
stand van de hofjes te Scheveningen, in 't bijzonder van het van een vrouw, nog wel van eene. die
Vredehofje en het Hijmans-hofje, en zulks in verband met den in Het Krankzinnige Gesticht was
te Scheveningen geheerscht hebbenden vlektyphus. [Nieuws opgenomen.[A.P. van 8 feb. 1892]
van den Dag, 23 jan. 1892]
• Taptoe. Morgen zal in den Gemeenteraad de belangstelling
groot zijn bij de interpellatie van den heer Wüste over de houding door de politie aangenomen op den
taptoe avond.(1 juli d.a.v.) Over die houding is heel wat geschreven en wordt nog heel wat gesproken; en
het is te voorzien, dat er morgen in den Raad wel eenige gemeentelijke tijd aan zal worden besteed. Uit
verschillende verhalen over het op den Dam voorgevallene schijnt het ons toe, dat de zaak zich nog ernstiger heeft voorgedaan dan wij aanvankelijk meenden en zelf waarnamen. Vooral aan de Kalverstraatzijde

1
2

Teveel van het goede.
Papageno is een vogelvanger en bekleedt de komische rol in de opera van Mozart.(Die Zauberflöte) Hij is een bangerik en
niet al te snugger en daarmee de tegenpool van de heroïsche hoofdfiguur Tamino.
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van den Dam moet het ruw zjjn toegegaan. Zoals
wij schreven: de politie heeft dien avond het omgekeerde van beleid getoond. [Standaard, 8 juli
1891.
• De Commissaris van Politie, Steenkamp, werd
met het onderzoek belast. Nou daar kwam bijzonder veel commentaar op. Ook toen waren er
slagers die hun eigen vlees mochten keuren!
• Justus van Maurik3, daar had Bram het niet zo
op. Waarschijnlijk is de aanleiding te vinden in de
kwaliteit van Clara, toneelspel in 4 bedrijven, geschreven door Justus van Maurik en Jo van
Sloten.(Just en Jootje) Zie daarvoor het vernietigende stukje onder Bijzonderheden over Abraham Prikkie in de kranten in dezelfde aflevering van 8 feb.
1892.
• Stambouloff: Zonderlinge speling van het noodlot! De Bulgaarsche minister-president Stambouloff
heeft, na herhaaldelijk als door een wonder aan moordaanslagen te zijn ontkomen, door een ongeluk zichzelf een kogel in 't lichaam geschoten. Het geval is gelukkig niet ernstig, maar het bewijst alweer, dat leder
per slot van rekening toch zijn eigen grootste vijand is! [Alg. Handelsblad van 27 jan. 1892] Prikkie ging
dus van het aanvankelijke onjuiste gerucht uit. Stambouloff overleed op 18 juli 1895 aan de gevolgen van
een echte aanslag.
De pagina’s 3 en 4
De laatste twee bladzijden bevatten diverse kleine rubriekjes.
We onderscheiden daar onder meer verslagen van telefoongesprekken van Bram met personen die zich in de
'kijkert’ hebben gespeeld.
Ook luistert hij aan deuren om nieuwtjes te bemachtigen. Dat hij het meeste uit zijn duim zuigt is duidelijk.
In de rubriek Celebriteiten worden door Linse getekende portretten opgenomen van jubilerende of overleden acteurs, letterkundigen en kunstenaars.
En stevast de rubriek Correspondentie waarin Prikkie kort reageert op ingezonden brieven.
CORRESPONDENTIE
N. Ik zal trachten uw stuk terug te vinden; doch meen het reeds in de prullemand te hebben geworpen. — A.
te 's H. U is aan 't verkeerde kantoor: Prikkie moet ge niet meer lezen, zoodra ge ziet dat hij een arme of geringe treft; de andere luidjes kunnen er best tegen. — B. v. V. te 's G. Natuurlijk doe ik ook wel kwaad met
mijn blaadje, alle dingen hebben een kwade zijde; maar ik geloof er nog meer goed mêe te doen. Als ik dat
niet meende, zou ik mijn redacteurschap neerleggen. — A.J. Servaas van Rooijen. Ik beloof U steeds indachtig te zijn ’s Gravenhage te schrijven en niet ’s Hage, dat zal tot de
oplossing van de sociale kwestie veel bijdragen; Welken onwaardeerbaren zegen, dat
gij met U zessen U hebt aangegord ter bestrijding van dit hemelschreeuwend maatschapp. misbruik. — R. van Z. te G. Hij kwam, zag en ... werd de deur uitgezet. —
Pietje te A. Hij is getrouwd en zal dus wel voor de kunst verloren zijn; hij was nog
niets, maar kon wat worden. Thans moet hij aan 't geld verdienen. — X. te R. De
volgende week breng ik iets over den Kunstkring en zijn ontstaan; het is wel vermakelijk, maar ook zeer bedroevend. [12 feb. 1893]
Uit Bram's duim gezogen.
Door de abonnés van het Weekblad en het Dagblad voor Nederland is een som bijeengebracht en beschikbaar gesteld om den heer van Milligen ook gedurende den
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Justus van Maurik (Amsterdam 1846-1904), ook Justus van Maurik jr. genoemd, was een Nederlandse auteur en siga
renfabrikant. Hij had op het Damrak in Amsterdam een sigarenwinkel.
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zomer kritieken te laten schrijven met het oog op de muggen.
De Goudsche correspondent van de Maasbode is door Dr. Kuyper uitgenoodigd ten zijnen huize met Dr.
Schaepman te komen dineeren. Aan Maasbode’s hoofdredacteur, den heer Thompson,
zal wat „van de taart" worden gezonden.[11 juni 1893]
Telefonades
Met ……..van politie.
— Heb ik het genoege meneer Steenkamp in eigen persoon...
— Pardon meneer. U is meneer Prikkie, als 'k mij niet vergis?
— Ja, ik zelf.
— Nu, meneer Steenkamp is afwezig.
— Toch niet ziek — hoop ik.
— Volstrekt niet, maar uit de stad.
— Ei, ei, een tweede uitstapje.
— Neen, hij is naar Parijs, om mede les te nemen met de politieagenten aldaar, die regelmatig ontvangen vier uur daags onderricht over de houding, die zij tegenover 't publiek hebben aan te nemen en er bizonder op worden gewezen, beleefd en niet ruw op te
treden.
— Zoo mag ik het hooren. Leve meneer Lozé ! Als 't nu maar helpt. [13 aug. 1893]
CELEBRITEITEN.
M. MEERLOO, alleenspeler op de liefdesviool.
Meerloo! gij brengt door uw kunst,
't Oud instrument weer in den gunst.
Bravo! wakkre kameraad.
Thans geef ik u dezen raad:
Ga nu eens uw lippen zetten
Aan de Jericho-trompetten.
Licht dat gij met dit getoet
Wansmaak:- muren vallen doet.
Jongen kerel, dat waar' goed!
Amphion
[22 okt. 1893]
Dit naar aanleiding van gloedvolle uitvoeringen beschreven o.a. in de Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant van 18 aug. 1893:
Zutphen, 16 Aug, De verwachting van den „kunstavond", heden in de Buitensocieteit georganiseerd, was
zeker niet te hoog gespannen. Maar hoe kon het ook anders, waar Willem van Zuylen de leiding op zich had
genomen en bijgestaan werd door mevrouw Aleida Mulder-Roelofsen, den heer Pauwels, eerste tenor aan de
Ned. Opera, den heer Maurits Meerloo, leeraar aan de Rotterd. Muziekschool en den heer Jan Rijken,
muziekdirecteur te Deventer. De vocale en instrumentale voordrachten van de heeren Rijken, Pauwels en
Meerloo wisselden zich af met de declamatie's van mevr. Mulder en den heer Van Zuylen. Meesterlijk werd
elk nommer uitgevoerd, vooral de voordachten van ,,de drenkelinge" door mevr. Mulder, het „Avondlied"
door den heer Meerloo, (viola d'amore) .
Vond Prikkie het niet zo fraai?
Uit Bram's duim
Dr. Schaepman zal met de aanstaande feestdagen de gast zijn van den bisschop van
Haarlem.
Door de bevoegde autoriteiten wordt een streng onderzoek ingesteld naar de zaak mevrouw Staalman-marineofficieren.
De heer Rutgers van Rozenburg, verbolgen over het toegeven der bakkersbazen, laat
zich thans zijn versche broodjes zenden door zijn mede-volksminnaar Blanke uit Guernsy. [2 dec. 1894]
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Afgeluisterd aan de deur van den Commissaris van politie te 's Hertogenbosch. (de N. R. C. lezende)
'Wij hebben hier een commissaris van politie, wiens grootste gebrek is, dat hij
zich geen vrienden weet te maken; het valt niet te ontkennen, dat hij tegenover de ingezetenen, maar vooral tegenover zijne inferieuren, veelal tactloos
en onbeleefd is; maar daarnaast staat tevens vast, dat hij zijn ambt naar behooren vervult en zelfs in verschillende opzichten een uitstekend commissaris
van politie genoemd mag worden.
O, je! De Heer bewaar me voor m'n vrienden!' [30 aug. 1891]
Afgeluisterd aan de deur van een rentenier.
Vrouw, kom eens hier! Nou zit ik al van morgen negen uur af pijpjes te rooken en naar die stadswerklui te kijken, 't is nou bij twaalven, en ze hebben
precies anderhalve meter straat gelegd met z'n drieën, 't Is schande, zoo lui als
die kerels zijn!"

Het slot, de allerlaatste Prikkie
Aan alle menschen. Ik was aanvankelijk, zelfs tot op het laatste oogenblik, van plan u de geschiedenis van de
wederoprichting van dit blad te vertellen en daarvoor de 4e pagina te nemen. Maar ik wil 't toch liever niet
doen. Daarom vindt ge op deze pagina ook wat vulsel. Ik leg de redactie neêr, omdat men tegenover mij zijne verplichtingen niet nakomt en de finantiëele verantwoordelijkheid werpt op een persoon, met wien ik
herhaaldelijk weigerde in dergelijke verhouding te treden. Commentaar overbodig; maar in deze omstandigheden zou ik die redactie zeker niet hebben aanvaard. Wie er meer van weten wil, kan mij inlichtingen vragen. — X te A. Zie bovenstaande, of het blad nog zal verschijnen, daarvan weet ik niets. Ik betreur 't wel als 't
ophoudt, want ik had er wel pleizier in de kwakzalvers door elkander te rammelen. — Van D. Nu weer een
portret met bijschrift in een muziekkalender. Het zijn weliswaar allemaal anecdotes en de schrijver zat blijkbaar verlegen met de onbeteekenende figuur, maar de groote menigte slikt die kost en gelooft er aan. Arme
toonkunst. [5 dec. 1896]
Meer lezen?
Over Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen:
W.H. van der Linden, Domela Nieuwenhuis in 219 politieke prenten (1990)
Renée Vegt, Satirische tijdschriften (1990).
Over Willem Smalt
H.J. Scheffer, Willem Smalt. Kruidig chroniqueur (1963)
H.J. Scheffer, In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw (1981), p. 295.
Over Jan Linse:
Nop Maas (samenst.), Jan Linse, de eerste Nederlandse striptekenaar (1996)
Nop Maas, ‘De archeologie van het Nederlandse stripverhaal’, in Uitgelezen Boeken (februari 1997).

Bronnen
In Delpher gezocht op 'Abraham Prikkie’ in tijdschriften en kranten.
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Bijzonderheden over Abraham Prikkie in de
kranten
Hedenmorgen bracht Prikkie ons zijn zesden groet
en dat niettegenstaande velen van meening waren,:
dat; hij reeds na een paar buigingen doormidden
zou breken. Prikkie, die zoowel politieken als huishoudelijken humor brengt, vermijdt daardoor de eentonigheid, die Uilenspiegel en Humorist dikwerf noodzaken stukken op te nemen, die naar den papiermand
verhuisd zouden zijn, zoo een ruimer arbeidsveld
geëxploiteerd mocht worden. Is Uilenspiegel beslist
op de hand der liberalen, Prikkie zal trachten onpartijdig te blijven. Abraham zij daarom voldoende medewerking toegewenscht om op de ingeslagen weg
voort te gaan.
[Rotterdamsch Nwsbl. 9-3-1891]
HET TOONEEL
Salon des Variétés.(Amstelstraat) 'Revue De Doofpot,
50ste voorstelling.
[..] Een er van wordt op hoogst artistieke wijze afgebeeld door den Heer Grader, n.l. de te goeder naam en faam bekende Abraham Prikkie. Geheel het geestig en goedig
en guitig uiterlijk met scherpen neus en kin, de lange
beenen, de sierlijke en vlugge houding heeft de Heer
Grader meesterlijk nagebootst. Tot in het opkomen en
weggaan, in het zingen en het uitdeelen der bladen
heeft hij het karakter van Abraham Prikkie gelegd.
Hoe klein ook, is het eene meesterlijke creatie.[Nieuws
van den dag, 28-10-1891]
Satyre. In Abraham Prikkie's op- en aanmerkingen,
een grappig blaadje dat te Rotterdam verschijnt, komt
het volgende voor als Gelukwensch aan den Prins van Wales op
zijn 50n geboortedag.:
Ik leef gerust; Ik speel met lust; Ik weet nog van geen zorgen.
Van 't spelen moê, Sluit ik mijn oogjes 's avonds toe en slaap tot
aan den morgen.
Uit: Het Kinderlijk geluk. H. van Alphen. [Prov. Nd. Brabantsche courant, 17-11-1891]
In het jongste nummer van Abraham Prikkie’s op- en aanmerkingen komt voor eene voorstelling van de studeerkamer van
Justus van Maurik. De auteur is aan zijn schrijftafel gezeten met
het manuscript van zijn jongste tooneelwerk Clara (1891) vóór
zich. Aan den wand hangt, behalve een biljet aankondigende
de voorstelling van dat stuk, een drietal lauwerkransen door
den schrijver behaald met vroegere pennenvruchten, en wel
voor Janus Tulp (1879), Een bittere pil (1873) en Fijne Beschuiten (1883). Van Maurik is door zijn gesprek met Abraham Prikkie, die zich ook in zijn studeerkamer bevindt, niet aangenaam
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gestemd; deze toch voegt hem de volgende woorden toe: 'Ja, beste jongen! 't is je eigen schuld, Zwei Seelen und kein
Gedanke!'
[Delftsche crt, 9-2-1892]
Het ondeugende satirieke blaadje Abraham Prikkie's Op- en aanmerkingen bevat deze week o. m. deze samenspraak :
De cholera: 'Ik ben van plan maar heen te gaan; er is hier in Nederland voor my zoo weinig te halen?'
Tante Lien: 'Gaat U nu al weg?'
De cholera: 'Woudt U mij dan nog wat houden?'
Tante Lien: 'Ik weet niet, de autoriteiten doen zooveel voor het volk als U er ben. U is eigenlijk de eenige,
aan wien ze zich storen. U interpelleert zoo met….klem en dan krijgen we goed drinkwater: U behoeft uw
neus maar over de grens te houden en dan worden vuilnishoopen opgeruimd, krotten afgekeurd, U is….!'
De cholera: 'Juffrouw Prikkie! U vleit mij al te zeer!'
[Prov. Nd. Brabantsche courant, 25-10-1892]
Het Rotterdamsch Nieuwsblad behelst het officiële bericht, dat de heer W. Smalt niet meer
werkzaam is als samensteller van het satyriek weekblad Abraham Prikkie. [Telegraaf,
8-3-1893]
Commentaar:
Hierover is echter niets te vinden. Ook zijn er geen onderbrekingen in de volgorde van de
afleveringen.
In de 'Op- en aanmerkingen van Abraham Prikkie' leest men:
Pieneman: 'Is het waar meneer Prikkie dat men voortaan de menschen, die bij den Min. van Koloniën reclameeren, krankzinnig verklaart?'
Bram: 'Hoe komt u daar zoo aan?'
Pieneman: 'Wel omdat in Den Bosch twee doctoren, in overleg met de Commissaris van Goor, dat stopmiddeltje hebben toegepast op een adj. ond. officier, die klaagde over eene zeer gevaarlijke geneeskundige behandeling te Soerabaia, onder Overste Löwe, en die men hem door geïsoleerde opsluiting dwong te ondergaan, waardoor hij thans voor drievierden blind is, en die schadeloosstelling eischte.'
[Soerabayasch Handelsblad, 15-8-1894]
Minister Van Houten heeft er de 'muilkorfwet' voor de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf door weten te slepen. Maar zeer juist karakteriseert Abraham Prikkie het, wanneer hij v. Houten voorstelt met twee
kinderen op zijn schoot, op elke knie één, geheeten Weststellingwerf en Opsterland en dan zegt: 'Ik feliciteer
u wel met den uitslag der laatste stemming. U behoudt uw portefeuille en krijgt nog 't genoegen toeziende
voogd te worden over twee aardige meisjes. En dat alles door den weldadigheidszin onzer volksvertegenwoordigers.'[Recht voor Allen, 6-2-1895]4
Abraham Prikkie
Wie dit humoristisch satirisch blaadje kent, zal weten dat er tot vóór enkele weken een frissche geest uit woei,
en dat Prikkie gunstig afstak b.v. bij den laffen Uilenspiegel. Het blaadje kon geducht tegen de autoriteiten
lostrekken, tegen ministers, rechters, Sassaksbeschermers5 en andere huichelaars. Het was den nieuwen tijdgeest niet ongenegen en had zelfs een waardeerend woord nu en dan over voor de socialisten, die het toch
wat hooger beschouwde dan als oproermakers, raddraaiers, opgeschoten kwajongens en wat dies meer zij.
Nu plotseling voor enkele weken kwam eerst het bericht dat de redakteur van Prikkie was
gekomen aan een bekend Amsterdamsch humoristisch blad. En thans blijkt Prikkie te zijn ge4
5

Orgaan van de Socialisten Bond
Gouverneur-generaal jonkheer Carel van der Wijck schreef op 22 mei 1894 aan minister van Koloniën Jacob Bergsma dat de
Nederlands-Indische regering zich ging inzetten om het lot van de inwoners van Lombok te verbeteren. Die zouden zuchten
onder een schrikbewind van het van oorsprong Balinese vorstenhuis van Mataram-Cakranegara en hadden om ingrijpen
gevraagd. En dat geschiedde tijdens de Lombok oorlog die zich eind 1894 afspeeelde. De Sas(s)aks vormen het grootste deel
van de bevolking.
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keerd, spugt meer en meer vuur en vlam tegen de socialisten en houdt zich op met taal, Uilenspiegel waardig. Is Prikkie gekocht door den geldzak? Och, het is er reeds zoovelen gegaan als die drie studentjes die zoo
moedig de wereld introkken en zouden strijden tegen onrecht en tirannie en die door de wereld werden
doodgeknepen. Er zijn al zooveel grooten gestruikeld in het leven, wanneer ze karakter vertoonden, waarom
zou het kleine Prikkie niet vallen? Karakterloosheid is menschelijk. Er zijn meer persridders zoet gemaakt.
[Recht voor Allen, 19-4-1895]
Reactie door Prikkie op 28 april 1895:
Och, lieve! toen is-ie weggewaaid „die frissche geest,"
waar nou waait-ie toch weer. God-zij-geloofd! uit een
„bekend humoristisch blad."
Ik zet 't iemand om in zoo'n kort bestek „—"drie leugens
aan mekaar te smeden tot een heel dragelijk geheel.
[..] Een uitzondering maakt Abraham Prikkie, die een deel uit één
onzer 'Brieven uit Chicago' overnam zonder ons te noemen natuurlijk. Maar het mooiste is dat dit blad de kunst van overnemen oftewel stelen nog zoo slecht verstaat. Vooreerst doet het 't voorkomen
alsof het Am. blad heet The New Yorker Recorder. Onjuist, het is The
Chicago Record. De brieven zijn verder niet van den markies, maar
van de markiezin de Fontenoy. En waarom laat men het slot van dit
artikel weg? Neen, Prikkie, je bent wel slim, allemachtig slim, maar
ons zult ge niet beduivelen, wij merken je streken best op. [Recht
voor Allen, 26-6-1895]
Over de verkiezingen
Abraham Prikkie geeft een aanschouwelijke voorstelling van de
gemeenteraadsverkiezingen en aan het slot zegt de kiezer: 'Adieu,
Uit afl. 3 oktober 1896
hoor. Ik zal niet stemmen van 't jaar. Want ik geloof dat een paar
potjes bier te veel door mij gedronken, de stad minder nadeel zal
doen dan de punt van het oor van een onzer hoogst filosofische conservatief liberaal-radikale kandidaten.
Prosit!' Daar schuilt meer waarheid in dat woord dan Prikkie zelf begrijpt.
De ongenade van Prikkie.
Men weet hoe wij in ongenade zijn bij Prikkie sints wij dat blad eens in zijne ware gedaante ten toon stelden.
Geen wonder dat 't ding ons sints dien tijd tekens de ooren wascht, wat ons veel genoegen doet. Nu weer
noemt hij ons „het sociale hansworstentroepje zooals het nu in ons land is" en hij meent dat er eerst nieuw
leven zal komen als wij „met de andere speculatieve klieken" zijn opgeruimd. Natuurlijk want dan blijft Prikkie alleen over en kan alles naar zijn hand zetten. [Recht voor Allen, 26-7-1895]
Abraham Prikkie.
We hoorden eens spottend te Rotterdam opmerken, dat de nieuwe redakteur van Abraham Prikkie, voor hij
gekocht werd door de kapitalisten die zijn blaadje exploiteeren, de voorwaarde gesteld kreeg, dat hij elke
week minstens één bericht, zij het slechts een kleinigheid in de korrespondentie, tegen de socialisten moet
schryven. Deze week Abraham Prikkie inziende, kwam opnieuw de gedachte in ons op, dat onze zegsman
wel eens gelijk kon hebben. We zullen op de vuiligheden van Prikkie natuurlijkerwijze niet antwoorden.
[Recht voor Allen, 9-10-1895]
'Prikkie over Prikkie'
Ja lezer 1895 wacht alleen nog maar op een eerlijke lafenis, ik geloof dus dat het niet ongepast is dat wij ons
zelven afvragen: Zijn we in dat jaar intellectueel vooruitgegaan? Maar dan rimpelt mijn voorhoofd, fronst
mijn wenkbrauw zich, trillen de vleugelen van mijn neus, mijn mondhoeken verzakken, de onderlip puilt uit,
de schouders zaken, mijn weelderige lok verliest haar veerkracht, en heel mijn wezen drukt het uit, dat nare
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„nou dat zit nog". Aldus vangt het laatste nummer van het humoristisch satirieke ding Abraham Prikkie aan.
Nu, wij zijn dat met Abraham Prikkie volkomen eens, in 't bizonder als Abraham Prikkie beginnen wil met
de woorden bovengenoemd op zichzelf van toepassing te brengen. In 't vorig jaar toch was het, dat een
nieuwe auteur de leiding van Prikkie kreeg, nadat de vorige
aan het blad de Clown was verbonden. Van toen af dagteekent de
gewijzigde inhoud van Prikkie en moest het ding zich afsloven om
dan tegen het socialisme een geestigheid of hatelijkheid te zoeken.
Thans zijn de plaatjes in Prikkie nog dezelfde van weleer. De teekenaar is gebleven. Maar een eenling knapt de redaktie op. Doch thans
ook is Prikkie volkomen overbodig geworden en staat het blaadje op
geen ander standpunt dan zijn liberalistische kollega te Rotterlam, de
laffe Uilenspiegel. Wij hopen dat in het jaar 1896 Prikkie weer de
vroegere Prikkie zal wezen.
[Recht voor Allen, 3-1-1896]
Reactie van Prikkie op 5 januari 1896:
Recht voor Allen en Prikkie
Daar heeft „R. v. A." met één pennestreek, mijn arbeid
van het geheele jaar veroordeeld en mij voor het oog der
geheele wereld als een „huurling" gebrandmerkt. Het lust
mij niet het artikel waarin dat gebeurt hier op te halen.
Wie lust heeft het te lezen, moet maar voor ééns zijn walging overwinnen en het nummer van „R. v. A." No. 1 der 18e jaargang koopen. Het partijzuchtige blad schijnt maar niet te kunnen begrijpen, dat ik op alles wat mij niet bevalt, onverschillig van welke partij, aanmerkingen maak. Natuurlijk dat „R. v. A." dikwijls aan de
beurt komt.
Het weekblad Abraham Prikkie zal met 1 Febr. onder een nieuwen titel en een nieuwe redactie verschijnen. Als teekenaar zal optreden de heer P. C. de Moor. [Maasbode, 16-1-1896]
Reactie door Prikkie op 19 januari 1896:
Mijn Prikkie is ziek, hij lijdt aan de tering,
En elke minuut is het eind te voorzien;
Ook ik voel mij zwak, door leed en ontbering,
En is dit mijn laatste gedichtje, misschien.
Er is wel iets aan de hand deze keer. Na 19 januari verschijnt er pas op 22 mei weer een aflevering van het
blad. De Maasbode heeft twee feiten door elkaar gehaald, zo blijkt uit het volgende bericht. Na 22 mei enkele weken pauze, waarna op 20 juni de regelmaat wordt hersteld tot en met de laatste aflevering op 5 december 1896.
Bij de Rotterdamsche uitgeversmaatschappij zal Zaterdag a.s. (26 jan. 1896) het eerste nommer verschijnen
van een nieuw satirisch weekblad Kets genaamd. Het is op denzelfden leest geschoeid als het bekende
Abraham Prikkie. Als redacteur en teekenaar is de welbekende schilder, onze stadgenoot P. C. De Moor, er
aan verbonden.
[Rotterdamsch Nieuwsblad, 24-1-1896]
Bij de Rotterdamsehe Uitgevers-Maatschappij, voorheen J. W. van Leenhoff & Zoon, is het eerste nummer
verschenen van een humoristisch geïllustreerd blaadje onder den titel Kets. Er hoort een groote plaat by, betreffende het licht van den Rotterdamschen Waterweg. Zooals men weet heeft Abraham Prikkie opgehouden. [Nieuws van den Dag, 28-1-1896]
Commentaar:
Ja, dus tijdelijk, zie vorige pagina onder 16 januari 1896.
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Ik kon het niet langer uithouden. Bijna iedereen informeert naar
den toestand van mijn besten vriend Abraham Prikkie. Wat kon ik
anders doen dan naar het Zuiden over te wippen en .... jawel ....
daar stond hij, de kleine groote man, in de avondschemering aan
het strand te San Remo, staarblikkende in het afgronddiepe blauw
der Middellandsche Zee. Ik nam een schelpje, kriebelde hem in z'n
hals en fluisterde „Brrram". Hij zag verschrikt om, en viel mij in de
armen, huilende : „Geurtje, Geurtje, wat doe je me 'n plezier!" Ik
keek hem eens flink aan en vroeg: „Hoe gaat 't nou, ouwe jongen?
je ziet 'r al veel beter uit". En hij, in vervoering, antwoordde: „'t Is
hier om er nooit vandaan te gaan! Unterm Schatten jener Palmen, dort
will ich begraben sein!' Ik gevoel me hier zoo lekker als 'n schildpad in
de Méditerranée. Als er geen mikmak komt, dan zie je me toch in
de volgende maand het paland (?)6 weer betreden, want de mensch
heeft zijne plichten te vervullen tegenover de maatschappij en
daarom moet ook ik weer aan 't werk. Vertel het een en ander aan
de vrindjes, wil je? En zeg hen dat ik ze niet vergeten zal. Vind je
niet, dat mijn buik weer is aangekomen? O, kereltje, het is hier in- Omslag van de aflevering van 9 aug. 1891.
tens-mooi; je moet morgen mee naar Mentona, Monte Carlo, Cas- Madame La France en de Russische Beer.
tellano, Nice, Kijk daar in de verte, dat is Genua. O! mooie vrou- Commentaar van Abraham: Een sonderwen daar, heelemaal iets voor jou; ik mag er op 't oogenblik nog lingh verbont, dat leit tot ongelucken!
niet aan denken. [..] Ik merkte, dat onze Bram wat erg opgewonden werd, vooral toen hij voortging met mij zijn plan mee te deelen, om morgen de Bank te Monte Carlo te laten springen. Ik bracht hem slenterende naar zijn hotel, met de
belofte hem morgen vroeg weer te omhelzen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben met den eersten trein weer
vertrokken, want zijn zenuwen hebben vooreerst nog wat rust noodig. Zegt het voort!
ROZEGEUR. [Nieuws van den Dag, 19-2-1896]
Duidelijker vinden we de taal van ’Haantje Pik’, het nieuwe satyrieke weekblad, door den
vroegeren redacteur van .’Abraham Prikkie’ geschreven. [Graafschapbode, 18-4-1896]
Commentaar: Hierover is niets te vinden.
Het humoristisch en satyriek weekblad, Abraham Prikkie" zal binnenkort te Rotterdam
verschijnen onder redactie van W. Smalt. Als teekenaar zal weder fungeeren de heer J. Linse.
[Telegraaf, 22-5-1896]
.[Rotterdamsch Nieuwsblad, 2-12-1896]
Mijnheer de Redacteur!
Men maakt mij opmerkzaam, dat de samenstellers van een te Amsterdam verschijnend, en ook hier ter stede
niet onbekend, zeer zedeloos blaadje, de laagheid hebben begaan, een paar versjes met het pseudoniem
„Prikkie" te onderteekenen.
Uit tal van verwonderde vragers, waaronder n.b. verstandige en beschaafde menschen blijkt mij, dat een protest mijnerzijds helaas! niet overbodig is. De goêgemeente is zoo pijnlijk oppervlakkig in haar conclusiën en
neemt vooral het „gedrukte" zoo geloovig aan.
Vergun mij daarom ... mijn Hemel, meneer de Redacteur, moet IK nu nog aan het publiek komen verklaren,
met dergelijke misdadige soort van journalistiek niets van doen te hebben?
Enfin, het zij zoo! Aan het publiek dan die mededeeling.
Met den wensch, dat de justitie spoedig aanleiding moge vinden de uitgave van bedoeld geschrift te bemoeielijken, hoogachtend, ABRAHAM PRIKKIE..[Rotterdamsch Nieuwsblad, 15-12-1896]
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Of bedoelt hij pa land, vaderland?
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Linse's teekeningen in den Haagschen Kunstkring. De naam van dezen
teekenaar is overal bekend bij de vrienden en lezers van het Humoristisch Album, Uilenspiegel en wijlen den betreurden Abraham Prikkie. Een
zijner afzonderlijke hoofdwerken (niet ingezonden) is een bundel humoresken naar aanleiding van Vondels Gijsbrecht van Aemstel, dat
indertijd een frisch stortbad was naast de wel eens overdreven Vondelvereering. In den Haagschen Kunstkring ziet men thans een uitgebreide verzameling der teekeningen, die voor reproductie bestemd waren.
De meeste zijn in potlood, opgewerkt met oost-indischen inkt. Die manier, zoo gewild en practisch misschien voor het doel, beneemt wel
eens wat aan den geest der teekeningen, die er dan soms wat zwaarmoedig uitzien. Veel luchtiger en prikkelender komen mij daarom de
penteekeningen voor, aangevuld met een licht en dun waterverfje. Linse's humor is in den regel niet diepzinnig, zooals die der Punch teekenaars, maar meer verwant aan dien der Duitsche weekbladversierders.
Hij geeft een gewenschte afleiding in een verloren half uurtje en stemt
tot vroolijkheid. Zijn kunst is dus wat haar doel beoogt. Linse is meestal
uitmuntend in zijn typeeringen van straatslijpers, havelooze luilakken en grappige joodjes. De bewonderaars
der Fliegende Blätter zullen ook dergelijke teekeningen van Linse waardeeren. Zijn „nette" menschen, heeren en juffers, zijn niet vrij van eentonigheid en conventie, een zwak, dat zelfs de kunst van Du Maurier aankleefde. De onderschriften, soms in rijm en geteekend „Boontje", zijn van den teekenaar zelf en meestal aardig gevonden. Een goed geheel is onder andere de dronkaard, die in zijn roes naast een marmeren beeld is
gaan slapen en zijn vrouw verzoekt haar koude voeten wat naar zich toe te halen. De „modernen" moeten
wel eens een veer laten. Zoo zijn er een paar goede charges van de „intensen" onder de nieuwe „dichters."
Onder de invallen van Linse zijn enkele, die ons aan den geest van Alexander Verhuell doen denken; maar
Linse is oneindig correcter en kundiger als teekenaar. Als wijsgeerig humorist was Verhuell echter zijn meerdere. Er zijn een paar grootere teekeningen in deze verzameling, die
zeer de aandacht trekken. Vooral aardig is een Congres van Dakhazen, uitvoerig met kleuren bewerkt. Uitmuntend zijn de typen
der banketteerende katten in officieel kostuum, 't Is een aardige parodie op de congreshoudenden en vergaderzieken van onzen tijd. Er
is ook een afbeelding van het congres in het Huis Ten Bosch, bijeengetrommeld door den vredelievenden, Finnen-verdrukkenden
Czaar, het toepasselijk uiteinde van de humbug-vereerende Negentiende Eeuw. De goed gelijkende, levensgroote buste van den teekenaar, door zijn nog zeer jonge dochter Betsy, is mede tentoongesteld.
A. C. Loffelt [Nieuws van den Dag, 29-9-1899]
In memoriam Willem Smalt † (18 juni 1915)
De „Onder de Menschen "-medewerker van de N. Rott. Crt. wijdt
een sympathiek woord aan een Rotterdamsche persoonlijkheid, die is
Niet het bedoelde plaatje, maar een
heengegaan, Willem Smalt.
afbeelding uit de catalogus van het
Ziin levensloop is spoedig verteld. Als zoon uit een bekend Rotter- Rijksmuseum (RP-P-1935-885).
damsch koopmansgeslacht kwam hij dus op kantoor en mee in de za'Drie katten’ van Julie de Graag,
ken. Waar zijn artiestenatuur niet aarden kon. Zijn idealisme vond
geen bevrediging in den handel. Wie vooral gevoelsmensch is, met een
heel fijne intuïtie voor de ziel der dingen, — een mensch met een minutieus ontledenden geest, die zoo pijnlijk scherp de nuanceeringen aanvoelt, vindt nu eenmaal op kantoor en op de beurs te veel dat opbotst tegen
zijn illusies en tegen zijn altruïsme vooral. „En Smalt was een artiest, ontegenzeggelijk maar hij behoorde tot
de damnés de l’art-tot hen die aan hun fijn-besnaarde wezen vooral de pijn ondergaan van 't vaak zoo wonderlijk onrechtvaardige, wreed verhaspelde maatschappelijk leven. Een kunstenaarsnatuur waarvan de gevoelige
tasthoorns voortdurend in beweging waren, door een (steeds gretige) belangstelling naar alle richtingen van
het menschen bestaan als instinctmatig bestuurd; — en die dan, met de organische logica van een toetssteen,
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altijd-weer scherp reageerden en _ bezeerd — zich meestal terugtrokken, omdat zij door den schoonen
schijn der conventie heen onrecht bevonden, baatzucht, kleinzieligheid, grofheid, verwording. En van zijn
steile standpunt uit, op het koppige paard van zijn principes kon hij geen transigeeren dulden. Smalt is, na
koopman, journalist geworden. Hij schreef in het Rott. Nwsbl. muziekcritiek, waaraan hij allerlei veel wijder
uitgaande beschouwingen en opmerkingen verbond, die zijn persoonlijkheid kenmerkten door een vaak ongemeen geestig en puntig moraliseeren, spotten en hekelen. Doch de journalistiek ook kon hem niet bevredigen Hij was immers, wat de bij uitstek practische wereld vergoelijkend noemt, een onpractisch (d. w. z. onbuigzaam) mensch. Maar veel algemeener voorzeker zal nog lang de heugenis voortleven aan die kostelijke
schepping van Willem Smalt en den ouden Linse- aan Abraham Prikkie, één. van de frischte en springlevcndste verschijningen in onze aan humor en satire, aan boert en geestigheid over 't algemeen zoo
doodelijk .saai misdeelde Zondagslectuur. Daar vond hij de veiligheidsklep voor zijn zoo vaak bedwongen
ergernissen en opstandigheid, daar kon hij zijn bitterheid, zijn leed. zijn vooroordeel en zijn desillusies zijn
hekel, zijn verontwaardiging en zijn wrok tegen de hypocrisie vooral in de wereld op vaak treffend humoristische wijze uitspreken en openkerven in dan een goedmoedigen, dan eens bijtenden, nu en dan zeker al te
persoonlijken spot. Abraham Prikkie was de Uilenspiegel, die naast nog zoo veel andere karakteristieken,
leefde in den ongemeen begaafden Smalt. En omdat de menschen van oudsher graag om hun buurlui lachen, en liefst 't eigen beeld in den zedenspiegel voor dat van hun evennaaste mee willen hoonen — daarom
had Abraham Prikkie het succes, de populariteit, ja de genegenheid, die aan Smalt zelf nooit ten deel is gevallen. [Alg. Handelsblad van 23 juni 1915]
In memoriam Jan Linse (✝ 19 april 1906)
Een paar regels ter vervollediging en ter opheldering van het artikeltje, aan Jan Linse verleden Zaterdag De
Telegraaf gewijd en zoo waardeerend en vaardig geschreven. Geruimen tijd mocht ik den origineelen teekenaar van nabij in diens doen en laten gadeslaan, had dus een uitmuntende gelegenheid den artist en den
mensch te leeren kennen en beiden verdienden, dat er van die gelegenheid gebruik werd gemaakt. Een eigenschap van Jan Linse, welke steeds terstond opviel, was zijn blijgeestigheid en deze wist hij met zeldzaam
gemak op zijn omgeving te doen overgaan. Een tafeltje, waaraan hij met anderen was gezeten en waar niet
werd gelachen, behoorde tot de onmogelijkheden, en niet alleen de om hem vergaderden, maar ook zij, die
voorbij liepen, de kellners, allen deelden in deze joligheid. Daarom was 't als hij binnenkwam in het 'Zuid' of
in 'De Ooievaar' , bij 'Fritz' of bij 'Egbert Bonesky' een algemeen opkijken van gezichten, die zich in blijde
trekken plooiden, en een welkom groeten en toegestoken handen. En toch was Jan Linse niet wat men kan
noemen een allemansvriend. Integendeel, hij had aan niets meer hekel dan dat iemand, dien hij slechts een
paar malen had gesproken, al was het dan ook bij een joviale gelegenheid, hem tutoyeerde en kon gemeenzaamheid van aanmatigende en aanstellerige quasie kunstenaars of kunstvoelers, niet uitstaan.
Van de 'nieuwlichters' op literair en artistiek terrein moest hij dan ook bitter weinig hebben. Ik herinner mij
nog levendig een bezoek dat wij samen brachten aan een tentoonstelling van den Rotterdamschen Kunstkring boven de 'Passage’, waarop het gedoe der mystici en symbolici te kijken was en werd uitgelegd door
Willem Royaards. De snaaksche eerbied, waarmede Linse luisterde naar het georakel van den 'explicateur'
en opzag naar hetgeen er hing, en de innige pret, welke hij had over al die potsierlijkheden, brachten mij en
alle aanwezigen in een stemming, welke juist de tegenovergestelde was dan met expositie werd beoogd, maar
een zeer vrolijke tevens, en een gezonde critiek niet minder.
Een allergeestigste satyre in 'Abraham Prikkie' op den 'Mystico-symbolicus’ (2-4-1893) was er het gevolg
van. Van Abraham Prikkie gesproken. Dit weekblad bevatte wel mede van Linse’s beste werk. Ook zeer ernstig soms, en dan bijzonder krachtig van expressie.
Een staaltje daarvan is de plaat op den mist te Amsterdam in December 1894. Wat bij zijn teekeningen in
'Prikkie' ook zoozeer te prijzen viel; was de groote gemakkeliikheid, waarmede hij de ideeën van den redacteur terstond snapte en juist wedergaf. En dit verdient des te meer waardeering, wanneer men in aanmerking
neemt, dat deze ideeën bijna altijd plotseling, zonder dat hij ook maar eenigszins wist van welken aard zij
zouden zijn, en alle tegelijk werden voorgelegd. Maar voor 'Prikkie' voelde hij zeer veel, en toen het blad op
apen-gapen begon te liggen, na de ontbinding van de redactie, in 't voorjaar van 1895, teekende hij met niet
minder lust dan gedurende zijn periode van ontwikkeling, en toen het in zijn 'Zenith’ stond in 1894. Dat hij
den held Abraham Prikkie altijd door in verschillende karakters deed optreden en toch steeds dezelfde liet
blijven, is dan ook misschien zijn meesterstuk en als teekenaar en als caricaturist. Caricaturist, ja, dat was bij
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voor alles, en ik durf zeggen, de beste die wij hadden, en 't doorgevoerde,
geacheveerde van de charge verenigde hij ook op meesterlijke wijze met
het spontane, het opeens grappige.
Verscheidene der celebriteiten en der voorplaten in 'Prikkie'' zijn daar
sprekende bewijzen van.
Wat bij Linse ook, na korte kennismaking zelfs, trof, was zijn smaak in zake
literatuur, zijn belezenheid vooral in de Fransche letteren en zijn groote
liefde voor en diepe kennis van het tooneel. Een van zijn beste vrienden
trouwens was Willem van Zuylen; die maakte menig uitstapje met hem
mede en beleefde menig avontuur met
hem. Een der laatste, dat vermaardheid verwierf, was de reis naar de eerste tentoonstelling te Antwerpen in een
hittenwagen, waarvan de eigenaar, de
derde reisgenoot was en de Pierrot.
U e r i e t s m e e r va n ve r t e l l e n
…….neen, dat waag ik niet dat had
Jan Linse zelf moeten doen op zijn
eenvoudige en toch zoo aanschouwelijke manier, en dan had u van hem
moeten hooren, hoe hij als figurant
een zeegevecht medemaakte tusschen
Spanjaarden en Watergeuzen, en hoe
hij als Nilse voor lossen man bij de
tooneelknechts fungeerde en in die
vermomming de vrienden op het Hofplein verbaasde, en welke stoute en
oolijke streken hij uithaalde als ruiter, als trouwe klant van de Fransche
manège van Prosch, want Jan Linse is een Amsterdamsche jongen; tot omstreeks zijn 26e jaar woonde hij in de hoofdstad en 'deed er in koffie’ van
waar zijn schuilsignatuur Boontje.
Apropos, van koffie…. Een bijzonderheid van onzen vriend, welke ik nooit
heb kunnen begrijpen, was, dat hij altijd den mond vol had over oude klare en drinken, zoodat zeer veel menschen den indruk kregen, dat Boontje
een overmatig vriend was van een 'graantje te pikken'. Niets is evenwel minder waar. Boontje lustte graag
zijn 'soppie’ zooals hij 't noemde, en zal wel eens te ver gegaan zijn in het brengen van 'plengoffers' bij fuifjes,
of als het erg gezellig was, maar 'drinken' deed hij niet. En met deze mededeling eindig ik,
L.
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